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1. Bevezetés 

  

Az oktatásirányítás, s ezen belül a szakképzés irányításának külföldi példáival 

gyakran találkozunk a hazai szakirodalomban. Az ezzel foglalkozó tanulmányok 

többsége általában megelégszik a központi-helyi irányítás kérdésével. Ennek vizsgálata 

a nyolcvanas évek közepétől vált aktuálissá Magyarországon, amikor előtérbe került az 

oktatásirányítás decentralizálásának szükségessége. A kilencvenes években a helyi és 

központi irányítás viszonyának vizsgálata, a külföldi minták esetleges hazai 

adaptálásának szükségessége még inkább felerősítette ezt a törekvést. A közoktatási és 

a szakképzési törvény megjelenésével sem rendeződött egyértelműen ez a kérdés, 

gondoljunk csak a gyenge középirányítói szintre, amelynek megerősítése mind a 

kutatásokban, mind az oktatási törvény módosításaikor rendre felvetődik.  

 Mindeközben viszonylag kevés szó esett arról, hogy a civil szféra milyen 

részvételi lehetőséget kapjon az oktatás irányításában, kereteinek kialakításában illetve 

az ellenőrzésében. Ennek igénye felvetődött az oktatást érintő törvények tervezeteinél, 

bizonyos elemek be is kerültek a törvényekbe, de hazai társadalmat felkészületlenül 

érték még azok a korlátozott lehetőségek is, amelyek a törvényekben 

megfogalmazódtak. Gondolhatunk itt egyrészt az iskolaszékek felállításának 

kötelezettségére, majd e kötelezettség kényszerű eltörlésére, másrészt a szakképzés 

kamarai ellenőrzésére, amely mind a mai napig csak töredékesen valósult meg. 

A társadalom felkészületlensége részben az civil szféra befolyására vonatkozó 

igény hiányát jelenti, részben pedig azon szervezetek viszonylag fiatal korát, amelyek 

alkalmasak lennének betölteni ezt a szerepet. 

Hogy a civil szféra szerepe kevéssé értékelődött fel az elmúlt tíz évben az 

visszavezethető arra is, hogy a fontosabbnak látszó problémák kutatása mellett erre 

kisebb figyelem irányult. Egy-egy reflektorfénybe kerülő ország (pl. Németország, 

Anglia) helyzetéről valamivel többet tudunk, hiszen a közoktatással illetve a 

szakképzéssel kapcsolatos kutatások automatikusan érintik ezt a területet is. 

Kevesebbet tudunk azokról az országokról, amelyek iskolarendszere kevésbé került a 

hazai kutatók látókörébe.  
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A dán iskolarendszer nem tartozik a szemmel tartott országok közé, habár - pl. a 

mezőgazdasági képzés, vagy a dán rendszerű munkaiskola időnként felhívja a figyelmet 

erre az országra is. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy a dán iskolarendszerről kevés 

publikáció jelent meg a hazai szakirodalomban. Indokolhatja ezt, hogy olyan kis 

országról van szó, amely nem tudta iskolarendszerét, vagy annak főbb elemeit 

exportálni. A szakirodalom gyakran beszél francia-porosz illetve angolszász 

iskolarendszerről, előfordul a skandináv modell hangsúlyozása is, de magával a dán 

oktatási rendszerrel elvétve találkozhatunk csak. Megismerését ugyanakkor nem csak 

az indokolja, hogy minden egyes ország tapasztalataiból lehet tanulni, hanem az is, 

hogy Dánia esetében olyan országról van szó, amely komoly oktatási és ezen belül 

komoly oktatásirányítási hagyományokkal rendelkezik, mégpedig olyan 

hagyományokkal, amelyek kevésbé épülnek a külföldi mintákra, sokkal inkább 

tekinthetők egy belső, szerves fejlődés eredményének. 

A tanulmány során szembe kellett nézni azzal a problémával, hogy a 

szakirodalmi források feldolgozására csak valamilyen közvetítő nyelv segítségével nyílt 

mód. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a források száma korlátozott, csak az angolul 

illetve németül megjelent (s a szerző számára hozzáférhető) publikációkra lehetett 

támaszkodni, másrészt azt, hogy a vizsgált rendszer működésében résztvevő 

intézmények, szervezetek megnevezése a kétszeres fordítás során torzulhat. Az első 

problémát enyhítették az internetes források, a másik esetében enyhítheti az a szószedet, 

amely a legfontosabb intézmények nevét magyarul, angolul, illetve dánul is megadja.  

Előzetesen le kell szögezni, hogy ez a tanulmány nem teljes. Nem teljes abban 

az értelemben, hogy - bár igyekszik az előzetesen felvetett szempontok 

figyelembevételére, a kérdések megválaszolására, de a rendelkezésre álló szakirodalom 

alapján ez nem volt minden esetben lehetséges. A hiányzó válaszok egy része olyan, 

hogy szakirodalmi feldolgozás alapján szinte egyáltalán nem válaszolható meg. Ehhez 

személyes kontaktusra lett volna szükség, hiszen ezek olyan - az egész oktatási, 

szakképzési rendszert tekintve - részletkérdések, amelyekre csak speciális kutatások, 

illetve ilyen kutatások eredményeit ismerő szakértők adhatnak választ. Anélkül, hogy 

elébe mennénk a témának álljon itt egy példa: mint látni fogjuk az iskolatanácsoknak 
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komoly szerepük van az iskolák irányításában. E tanácsokban a szülők képviselői is 

részt vesznek, sőt - legalábbis formailag - döntő a szerepük. Arra azonban a szerző nem 

tud választ adni, hogy a szülők képviselői, hol, milyen fórumon, milyen módon lesznek 

kiválasztva, milyen érdekeket képviselnek ténylegesen tevékenységük során, milyen 

módon képesek a laikus érdekeket képviselni a szakmai érvekkel szemben, s milyen 

módon tudja a szülői közösség számon kérni tevékenységüket. Ezek a kérdések 

látszólag apróságok. A működés jogi szabályozása valamelyest megtörténhet, de 

nyilvánvaló, hogy sokkal fontosabb ebben az esetben a társadalom működése, s azok az 

értékek, mechanizmusok, amelyek a társadalom tagjainak tevékenységét vezérlik. Ezek 

elemzéséhez viszont különleges kutatások szükségesek, amelyek - ha voltak is ilyenek - 

nehezen hozzáférhetők. 

 

2. A közigazgatási rendszer 

  

Dánia területére és lakosságára nézve is egyaránt fele akkora ország, mint 

Magyarország. Annak ellenére, hogy a mezőgazdaság fontos szerepet játszik a 

gazdasági életben, a lakosság túlnyomó többsége városi lakos. Mintegy negyedrésze 

(27%) él a fővárosban illetve az azt körülvevő agglomerációban, s további 12%-a a 

három legnagyobb vidéki városban.  

 Az ország közigazgatásilag 14 egységre (amt - megyére/kerületre) és 2 kerületi 

jogú városra oszlik. Ezek átlagos nagysága tehát kisebb, mint egy tipikus magyar 

megyéé, de nagyobb, mint az egykor volt járásoké. A megyék tovább tagolódnak kisebb 

egységekre, amelyek részben városok, részben annál nagyobb területi egységek (a 

magyar terminológia szerint leginkább járásoknak vagy városkörnyéknek nevezhetők, 

de azoknál kisebbek). Ezekből az egységekből 275 található az országban, vagyis 

átlagos lakosságuk 18 ezer fő. Ezeket a továbbiakban városoknak, az irányításban 

betöltött szintjüket tekintve pedig - mind a német, mind az angol nyelvű források 

egyértelmű álláspontja alapján - helyi szintnek tekinti e tanulmány, a források 

szóhasználatának megfelelően.  
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A városinál alacsonyabb (községi, kerületi) szintű közigazgatási egységgel a 

megismert szakirodalom nem foglakozik. Regionális közigazgatási irányítás korábban 

volt az országban, de ez vagy teljesen megszűnt, vagy pedig az oktatás területén szorult 

háttérbe. 

 

3. Történelmi gyökerek és politikai viszonyok 

 

 A dán demokratikus politikai rendszer keretei a múlt (XIX.) században alakultak 

ki, nem mindig békés körülmények között. Jelenleg az ország alkotmányos királyság.  

Az ország átalakulása abszolút monarchiából alkotmányos királysággá 

párhuzamosan zajlott, s részben össze is függött az Európa szerte megfigyelhető 

nemzeti mozgalmak megerősödésével. Dánia ez utóbbinak alapvetően szenvedő alanya 

volt, amennyiben fokozatosan elvesztette korábbi - elsősorban nem dán lakosságú - 

területének jelentős részét. A folyamat során a fő ellenségnek Németország számított, 

amely részben a viszonylag erős dán birodalom meggyengítésére törekedett, részben - a 

század második felében - az egységes Németország kereteinek kialakítása során - 

területi követelésekkel is jelentkezett. Mindezek következményeként Dániának először 

Norvégiáról kellett lemondania, majd több, főként német nyelvű népességgel 

rendelkező hercegségről, végül - de ez már a huszadik század eseménye - Izlandról.  

 Ezek az események azt jelentik, hogy a múlt század második felében Dánia már 

egy többé-kevésbé nemzeti keretek között élő kis országgá vált, amelynek politikáját 

kevéssé jellemezték külpolitikai törekvések1. Ennek következtében elsősorban a belső 

kérdések megoldására törekedhetett. Vélhetően ez (is) hozzásegítette az országot egy 

hatékony oktatási intézményrendszer alapjainak lerakásához, ami azt eredményezte, 

hogy a XX. század harmadik évtizedében már Európa legiskolázottabb országai közé 

sorolták.  

                                                 
1 Az első világháborúból az ország kimaradt, ugyanakkor a háború után sikerült még dán lakta területeket 

visszakapnia Németországtól. 
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 Az iskolahálózat kiépüléséhez, a lakosság iskolázottsági szintjének fokozatos 

emeléséhez hozzájárult az is, hogy a szociáldemokrácia régóta hangsúlyosan jelen van a 

politikai irányításban. A baloldali értékek, mint például a széles rétegek számára 

megfelelő iskolai oktatás igénye így végig fontos politikai szerepet kapott.  

 A történelmi hátteret azért is kellett kiemelni, mert ennek nem csak az értékek 

szintjén kiemelkedő a hatása, de mind az oktatási rendszer mind a szociális partnerség 

intézményrendszerének jelenlegi működésében évszázados gyökerű hagyományok 

hatnak ma is. 

 A múlt század utolsó harmadával kezdődő viszonylag békés polgári 

demokratikus fejlődés a XX. század során tovább folytatódott. Az ország az első 

világháborúból kimaradt, s csak a második világháború eseményei (német megszállás) 

szakították meg ezt az állapotot egy időre. Szociáldemokrata kormányzás jellemezte 

szinte az egész évszázadot, s ezt hosszabb időre csak 1982-ben szakította meg egy 

konzervatív-liberális kormányzat, amely 1993-ban szakadt meg.  

Ez a 11 éves időszak a korábbihoz képest más területekre helyezte a súlypontot, 

de ez a súlypontáthelyezés nem annyira az újonnan kormányzati szerephez jutott pártok 

politikai elveiből fakadt, sokkal inkább olyan gazdasági szükségszerűség hatására, mint 

pl. az olajválság kései következményei, illetve olyan a politikai változásoktól független 

gazdasági-társadalmi változások hatására, mint az általános iskolai tanulók számának 

csökkenése.  

 E konzervatív kormány indított el egy az oktatást is érintő modernizációs 

programot és egyben megvalósított egy államháztartási reformot. Ezek részben a 

költségvetési kiadások lefaragását, részben azok hatékonyabb felhasználását célozta. Ez 

konkrétan azt jelentette, hogy egyfajta piaci viszonyokat igyekeztek az oktatás 

területére bevinni, felértékelve a tényleges kereslet szerepét. Ennek következtében 

felértékelődött a tanulók, a szülők és az adófizetők szerepe. E megközelítésben is 

érezhető azonban a korábbi szociáldemokrata szemlélet érvényesülése: az állam nem 

hárította el ezután sem az intézmények fenntartásának kötelezettségét, nem a saját 

költségeit faragta le drasztikusan, hanem a fölösleges, az iskolák által indukált (és az 

állam által teljes egészében finanszírozott) oktatási kínálatot igyekezett visszafogni.  
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 1987-ben az Oktatási és a Pénzügyminisztérium közösen adott ki egy Fehér 

könyvet, amelyben ajánlásokat fogalmazott meg az általános iskolák számára. Ebben 

többek között az iskolai óraszám rögzítését, iskolák összevonását ajánlották, s bizonyos 

mértékig egységesítették a foglalkoztatási szabályokat, csökkentendő az állami 

kiadásokat.  

 A nyolcvanas évek elején történt meg az iskolák „kommunalizálása”, vagyis 

városi kézbe adása. Addig az Oktatási Minisztérium irányította ezeket ún. 

iskolabizottságokon keresztül. Az újonnan létrehozott iskolatanácsok sok, korábban 

központi funkciót kaptak meg, lehetőséget nyújtva a helyi érdekek megjelenítésére. 

Ezek váltották fel az addigi iskolabizottságokat illetve a települési szintű tanári 

testületeket. Az előbbiek korábbi funkcióit felosztották a települési önkormányzat 

illetve az iskolai szinten működő iskolatanács(ok) között.  

Az 1993-ban elfogadott és 1994-ben életbelépő iskolatörvény elsősorban az 

iskolák szakmai tevékenységének megújítását célozta, de felismerhetők benne a már 

korábban megfogalmazott elvek. A tanulók igényei kerültek ebben is előtérbe.  

   

4. Az iskolarendszer múltja 

Az iskolarendszerű képzés  

 A kötelező iskolai oktatás bevezetése 1814-re datálódik, s a század második 

felében kapott újabb lendületet. A szakképzés - mint más országokban - a céhes 

rendszer keretei között működött sokáig, ez egészült ki a XIX. század folyamán iskolai 

képzéssel. 1800-tól már - nem kötelező jellegű - vasárnapi iskolákat kezdtek nyitni a 

mesterséget tanuló fiatalok számára. Ezek részben az akkor még nem működő elemi 

iskolák feladatait látták el, amennyiben alapvető ismereteket - nyelv, számtan - oktattak 

a tanulók számára.  

 A céhek előjogait, így például a képzéssel kapcsolatos jogait 1857-ben törölték 

el. Ezt követően iparszövetségek alakultak, s ezek vették át a céhek addigi szerepét a 

szakképzésben is. Az 1857-es törvény átalakította a szakképzés rendszerét is, így 

például megszűnt a tanulók és a mesterek közötti szerződéses kötelezettség. A törvény 
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elsősorban a céhes rendszer szétzúzását és ezzel párhuzamosan a vállalkozás 

szabadságának megteremtését szolgálta, s e gazdaságpolitikai célkitűzésnek rendelte alá 

a szakképzést is. Ennek következtében kicsúszott a talaj a tanoncképzés alól. 1870-ben 

ugyan már mintegy 50 ipariskola működött az országban az iparszövetségek 

fenntartásában, de ezek nem voltak képesek pótolni a céhes alapon álló korábbi 

képzést. 

 A szakképzés fontosságát mind az állam, mind a városi hatóságok elismerték, 

ezért igyekeztek segíteni az oktatási intézmények létesítését: 1875-től az állam és a 

helyi önkormányzatok is hozzájárultak a tanoncképző iskolák felállításához. Döntő 

változás az 1889. évi tanonctörvény után következett be. Ez a törvény már új gazdasági 

viszonyok között, a megerősödött tőkés gazdaság keretei között született meg, így 

megtehette, hogy a tanoncképzés korábbi rendszerét átvegye, illetve azt az új gazdasági 

helyzetbe ültetve hozza vissza: visszaállította a képző vállalkozás és a tanonc közötti 

szerződéses kötelezettséget (tanulószerződés), s ezzel létrejött a ma is működő duális 

rendszerű szakképzés alapja.  

 Ugyancsak az említett törvény szabályozta a tanoncok iskolai oktatását, 

amelynek alapján megkezdődött a szakképzés iskolai r e n d s z e r é n e k  kiépülése: 

megalakult pl. a műszaki iskolák szövetsége, megkezdődött a szakmai tantervek 

készítése, megszülettek az első szaktankönyvek.  

 A XX. század első fele elsősorban az irányítási rendszerben hozott 

újdonságokat, amelyeket majd a későbbiek során ismertetünk. A szakképzés iskolai 

hátterét érintő fontos lépés volt az 1958-as szakképzési törvény, amely az addigi esti 

iskolai oktatást nappali rendszerűvé alakította át. Egyéb fontos szervezeti változások is 

történtek ekkor. Az addig a különböző gazdasági szervezetek, intézmények kezelésében 

lévő iskolákat önálló intézményként városi kezelésbe adták. Sok apró intézményt 

összevontak, aminek következtében az intézmények száma a negyedére esett vissza. 

Egyes források arra utalnak, hogy e döntés eredményeként nem csak az irányításban, 

hanem a tényleges működésben is lezajlott ez a koncentráció: nagy intézmények jöttek 

létre a városi központokban, a kisvárosi intézmények viszont megszűntek.  
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 A szakképzésre erőteljesen hatott az ország iparosodása, amely viszonylag 

későn, a század ötvenes-hatvanas éveiben gyorsult fel igazán. A gazdaság újabb és 

újabb szakképzett munkaerőt igényelt, a szakképzés így mind fontosabb szerephez 

jutott.  

A hetvenes évekre már annyira megerősödött a gazdaság, s olymértékben 

megnőtt a szakmatanulás iránti igény, hogy az olajárrobbanás után gazdasági válság, s 

az ezzel összefüggésben álló magas arányú - Európában az egyik legmagasabb - 

munkanélküliség nem hogy visszavetette volna a szakképzés fejlesztését, hanem éppen 

hogy annak motorjává vált. A folyamat szempontjából talán szerencsés volt, hogy 

ebben az időszakban (is) szociáldemokrata kormány volt hatalmon, amely a munkaerő-

piaci politikába való erőteljes állami beavatkozással igyekezett orvosolni a bajokat, s 

ennek része volt a szakképzés fejlesztése is. Ez a fejlesztés egyaránt járt szervezeti, 

irányítási és tartalmi megújhodással.  

A változások nem köthetők egyetlen időponthoz, egyetlen törvényhez, mint 

ahogy a gazdasági válság is csak egy, igaz jelentős oka volt a megújulási folyamatnak. 

Igen fontos háttértényezője volt ennek a közoktatás korábbi fejlődése, s ennek 

következtében az iskolarendszerből kikerülő mind iskolázottabb, s mindinkább 

továbbtanulni szándékozó, de egyre kevésbé a szakképzést választó fiatalok számának 

erőteljes növekedése. Az évtizedek során az általános (felső) középfokú képzés egyre 

népszerűbb lett.  

Mindez azt jelentette, hogy a szakképzést meg kellett reformálni. Egyrészt azért, 

hogy a gazdaság az á l t a l a  i g é n y e l t  s z a k m á k b a n  megfelelő színvonalon 

képzett, s elegendő számú munkaerőt kapjon, másrészt azért, hogy az iskolarendszerből 

kilépők (valamint a munkájukat a válság hatására elveszítők) munkához jussanak.  

 Az 1977-es és az 1991-es év tekinthető egy-egy reformidőpontnak ebben a 

folyamatban.  

Az 1977-es ún. EFG-törvény (törvény a szakmai alapképzésről; EFG: erhvervs 

fagliche grunduddanelse) új alapokra igyekezett helyezni a szakképzés egészét. Célja a 

szakmai pályaválasztás megkönnyítése, s a szélesebb körű szakmai alapozás 

megteremtése volt. Ez utóbbi részben azt célozta, hogy a tanulók felkészültebbek 
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legyenek a későbbi pályamódosításokra, az ehhez szükséges felnőttkori tanulmányaikra, 

részben pedig az, hogy a gyakorlati képzés keretében, amely korábban egy-egy cégen 

belül folyt, nem lehetett biztosítani még az adott szakma minden elemének 

elsajátíttatását sem. Éppen ezért a duális rendszerű szakképzés elé a törvény egy egy 

éves iskolai képzést helyezett. Ez egyrészt pályaorientáló funkciót töltött be, másrészt 

igyekezett pótolni a vállalati gyakorlati képzés hiányosságait, amennyiben ez az 

újonnan bevezetett képzés i s k o l a i  g y a k o r l a t i  képzési elemeket is 

tartalmazott. 

Már maga a törvényi szabályozás is felemásra sikeredett azonban: nem sikerült 

olyanformában elfogadtatni a tervezetet, amely minden szakmában kötelezővé tette 

volna ezt a bevezető évet. Ennek következtében csak a szakmák egy részében, 

elsősorban az elméletigényesebb szakmákban vezették be, más szakmában maradt a 

korábbi rendszer. A két rendszer egymás mellett élése nagyon bonyolulttá tette a 

szakképzést, ezért egy 1986-ban felállított miniszteri bizottság véleménye alapján 1991-

ben módosításra került sor. Ekkor történt meg a két egymás mellett élő rendszer 

kompromisszumos egyesítése, amely szerint az iskolarendszerű szakképzés ma is 

működik.  

 Szintén az 1991-es évhez kötődik a közoktatási mintákat követő 

intézményrendszeri átalakítás. Célja a helyi kezdeményezések felkarolása volt, annak 

érdekében, hogy a szakképzés jobban igazodjon az igényekhez. Ennek megfelelően 

decentralizálták az intézményi vezetést. Az iskolák működésével, fenntartásával 

kapcsolatos döntések az Oktatási Minisztériumtól az iskolatanácsokhoz kerültek. A 

szakmai felügyeletet az ún. szakterületi bizottságok2 kapták meg, amelyek ezt a 

funkciójukat a helyi szakképzési bizottságokon keresztül gyakorolják, amelyben 

képviseleti joggal rendelkeznek. 

Tanfolyami képzés 

 Már az ötvenes-hatvanas években megfogalmazódott, hogy - mivel az 

iskolarendszerű szakképzés nem képes megoldani minden szakképzési feladatot - 

                                                 
2 Az iskolatanácsokról és a szakterületi bizottságokról részletesebben a későbbiekben lesz szó. 
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valamilyen r e n d s z e r s z e r ű  megközelítésre van szükség az iskolarendszer által el 

nem látott feladatok megoldására. Mindez elsősorban a kormány munkaerő-piaci 

politikájának keretén belül merült fel, amely célul tűzte ki a teljes foglalkoztatottságot.  

A különböző szakképzési, továbbképzési és átképzési feladatok ellátása 1960-

tól kezdve történik egységes keretek között. Egy akkor hozott törvény (Továbbképzési 

törvény - Law for further education) alapján akkor állították fel a Munkaerő-piaci 

Hivatalt (Arbejdsmarkedstyrelsen), amely felügyeli az akkor kialakított munkaerő-piaci 

képzési rendszer (AMU-arbejdsmarkedsuddanelser) alapjait, s felállították az 

átképzőközpontokat (AMU-center) is. A munkaerő-piaci képzés azóta a Munkaügyi 

Minisztérium felügyelete alá tartozik. 

 A munkaerő-piaci képzés, mint rendszer Dániában azt jelenti, hogy törvények 

határozzák meg a képzés bizonyos paramétereit. Így például egységes rendszer 

érvényesül a képzés tartalma és a vizsgakövetelmények tekintetében, s a finanszírozás 

is egységes elvek alapján történik. 

Kezdetben a munkaerő-piaci képzés elsősorban a képzetlen munkavállalókat, 

pontosabban a szakmai gyakorlattal igen, de formális iskolai végzettséggel nem 

rendelkezőket célozta meg. A hatvanas évekbeli nagy gazdasági fellendülés 

következtében a vállalkozások igényelték a szakképzett dolgozókat, ugyanakkor a 

felnőtt lakosság jelentős részének képzettsége nem felelt meg ennek az igénynek. 

Éppen ezért a munkaerő-piaci képzési rendszer megteremtése nem csupán a hatalmon 

lévő Szociáldemokrata Párt kezdeményezésének szociális jellegű megfontolásán 

alapult, erőteljesen szerepet játszott benne a gazdaság igénye is.  

 A munkaerő-piaci képzés fokozatosan bővült. A gazdasági fellendülés újabb 

igényeket fogalmazott meg, ezért 1965-ben beépült a rendszerbe a már szakmával 

rendelkezők át- illetve továbbképzése is. Végül 1969-ben - még mindig az aktív 

munkaerő-piaci politika jegyében - újabb képzési formákat kapcsoltak be ebbe a 

formába. Egy ideig három - részben eltérő feltételek mellett működő rendszer élt 

egymás mellett, majd egy 1971-es törvénymódosítás foglalta ezeket egységes keretbe.  

 A hetvenes évek munkaerő-piaci politikája eltért a korábbi időszakétól. A 

gazdasági válság következtében megemelkedő munkanélküliség hatására egyre 
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nagyobb szükség volt a munkanélküliek átképzésére, illetve az átstrukturálódó 

gazdaság igényeinek teljesítésére.  

 A dán szakképzési rendszer - ezt maguk a résztvevők is elismerik - nagyon 

bonyolult, s részben ezért költséges is. A kilencvenes évek végén ezért a három érintett 

minisztérium: az Oktatásügyi, a Munkaügyi és a Pénzügyminisztérium közös értékelést 

készített a szakképzési rendszerről3. Ez a jelentés megállapítja, hogy komoly problémát 

jelent a munkaerő szakképzettségének hiánya. Ennek felszámolását célozta - többek 

között - az az 1989-ben indult reformfolyamat, amelynek - egyik - célja az 

iskolarendszerű és a tanfolyami képzés közelítése, illetve a szakképzési rendszer 

egyszerűsítése volt. Annak ellenére, hogy történtek lépések ezen a területen, s a 

szakképzés két formája sok vonatkozásban egységes egészet képez, a jelentés szerint 

még mindig nincs komoly párbeszéd a két rendszer között4 

 Bár a tanfolyami rendszerű szakképzés tekintetében Dánia Európa élvonalába 

tartozik, s a nyolcvanas évek óta a költségvetési kiadások csökkentése is folyamatos 

cél, még ma is hatnak olyan tényezők, amelyek a képzés további fejlesztését célozzák. 

Így például sok a képzetlen illetve alulképzett munkaerő - egyes források szerint még 

2010-ben is 40%-uk lesz ide sorolható5. Kutatások azt is megállapították, hogy a 

szakképzettség önmagában még kevés az elhelyezkedéshez. Olyan készségekre is 

szükség van ehhez, amelyek nem kifejezetten szakmai jellegűek, Ezeket a készségeket 

csak kiegészítő képzéssel, vagyis a tanfolyami képzési rendszerben lehet megszerezni. 

De ha csak a szakmai oldalt nézzük, akkor is szükség van új szakmák ismeretek 

megszerzéséhez, ha a munkavállalók alkalmazkodni szeretnének a folyamatosan 

változó munkaerő-piaci igényekhez. Tekintve, hogy a hetvenes-nyolcvanas években a 

munkanélküliség mértéke nagyon megugrott, felértékelődött a tanfolyami képzés 

szerepe is a munkanélküliség kezelésében. A tanfolyami képzés további erősítését 

jelentette az az igény, hogy a marginális helyzetben lévő (tartósan munkanélküli, 

szociálisan hátrányos helyzetű) egyéneket is bevonják a képzési rendszerbe.  

                                                 
3 A beszámoló címe - angolból fordítva -: Módszerek és eszközök a közpénzekből finanszírozott 

szakképző tanfolyamok fejlesztésére. Utal rá: Social Dialogue on VET, 1999. 
4 Social Dialogue on VET, 1999. 
5 Comparative supplement ... 
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5. Az iskolarendszer felépítése 

  

Az alapfokú képzés 9 éves oktatást jelent. Ez egyben megegyezik a 

tankötelezettséggel. Az oktatás hét éves korban kezdődik, 16 éves korig tart. Színtere a 

komprehenzív jellegű Folkeskole6. A 9 éves képzést megelőzi a nem kötelező, de a 

megfelelő korosztály 98%-a által látogatott egy éves előkészítő osztály. Az iskolák 10. 

osztályt is indítanak, ami szintén nem kötelező, de a tanulók 45 (más források7 szerint 

75) százaléka igénybe veszi. Az alapfokú képzés jelenlegi formája 1972-ben alakult ki. 

 Bár a tankötelezettség csak 16 éves korig tart, a fiatalok 95%-a folytatja 

tanulmányait valamilyen (felső)középfokú intézményben8. A továbbtanulásra 

alapvetően háromféle lehetőség nyílik, sok más európai képzési rendszernek 

megfelelően: általános képzés, szakképzés, középfokú szakképzés.  

 Maga a középfokú képzés, s ezen belül különösen a szakképzés kevésbé az 

intézményekkel, mint inkább a kínált programokkal írható le. Az intézmények 

különböző programokat indítanak. A programok részben a képzés szintje szerint, 

részben a megcélzott korosztályok (ifjúság, „felnőttek”) szerint differenciálódnak.  

A középfokú képzésen belül a legnépszerűbb a gimnáziumi oktatás, amely a 

végzett tanulók 45%-át szívja fel. Hossza három év. Ide általános iskolai végzettséggel 

és az általános iskola javaslata alapján lehet felvételt nyerni.  

 A gimnáziumi képzés két típusú lehet: matematikai-természettudományos 

illetve nyelvi képzés. A képzési program rendkívül változatos, a diákok választhatnak, 

hogy a tantárgyankénti háromféle képzési szint közül melyiken tanulnak. Bizonyos 

előírásokat azért be kell tartaniuk, például minimálisan két tantárgyból kell emelt 

szinten tanulniuk. Ez a rendszer bizonyos mértékben hasonlít a felsőoktatásban 

meghonosodott kredit-rendszerhez. 

                                                 
6 A továbbiakban általános iskolának nevezem. 
7 Graudenz - Randoll, 1997. 
8 A továbbtanulási arány fokozatosan emelkedett, s a kilencvenes évek közepére érte csak el a jelzett 

értéket. 
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 Az általános középfokú képzés rendszerének szerves részét képezik az 

elsősorban az idősebbek („felnőttek”) képzését ellátó felsőfokú előkészítő kurzusok is 

(HF - hojere forberedelseseksamen). Ezekbe vagy idősebb életkorban (az általános 

iskola befejezése után minimum egy évvel) vagy pedig a 10. általános iskolai év után 

lehet belépni. A kurzusok egy részét gimnáziumok, más részét ún. felnőtt képzési 

centrumok kínálják. A képzés jellege ezekben szerteágazó módon történik. Egyes képző 

intézmények teljes programot kínálnak, mások csak egy-egy tantárgyban készítenek fel 

vizsgára. Ezekben az intézményekben minden tanult tárgyból vizsgát kell tenni. A 

befejezést követően a gimnáziumi érettségihez majdnem hasonló lehetőség nyílik a 

felsőfokú továbbtanulásra. A tapasztalat szerint ezek a kurzusok leginkább a felnőtt 

képzés körébe sorolhatók, hallgatóik 2/3-a több mint egy évig dolgozott a felvételt 

megelőzően. 

Kevésbé jelentős a szakközépiskolai jellegű képzés, amely csak kereskedelmi 

illetve bizonyos műszaki területen (felső kereskedelmi ill., felső műszaki vizsga-

előkészítők) kínál továbbtanulási programot. Ide a tanulók 15%-a9 kerül.  Ezek - a 

gimnáziumhoz hasonlóan - három éves kurzusok.  

 Az oktatás egységességét itt is országosan rendszerben biztosítják. Ez a rendszer 

meghatározza a kötelezően tanulandó tantárgyakat illetve azok szintjét. Ugyanakkor 

jelentős teret hagy a speciális iskolai kínálatnak, illetve azon belül a tanulók 

választásának. A választható tantárgyak a szakközépiskolákban a képzési idő 1/3-át 

teszik ki. Az egyes tanulók által tanult tantárgystruktúra végül szinte személyre 

szabottan alakul ki. Az első év tantárgystruktúráját egyes szakterületeken úgy 

alakították ki, hogy az év végén - igény szerint - át lehessen menni a szakmunkásképző 

kurzusokra.  

 

 A képzési formákat bővítik a gimnázium utáni szakképzési lehetőségek, illetve 

a felnőttoktatási kurzusok. Mindez egységes rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy 

a törvény mindegyik képzés feltételrendszerét rögzíti, az iskolák pedig ennek 

figyelembe vételével alakítják ki a kínálatukat. 

                                                 
9 Az adatok a kilencvenes évek végére vonatkoznak. Forrás: 199??? 
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Mind a gimnáziumi mind a szakközépiskolai részvétel az érettségi vizsgával 

(studentereksamen) zárul, amely lehetővé teszi a felsőoktatásba történő bekapcsolódást 

mindkét iskolatípusban végzett tanulók számára. Az érettségi vizsga letételénél is 

rendelkeznek a tanulók választási szabadsággal. Kevésbé a vizsgatantárgyakat illetően, 

inkább az egyes tantárgyakból leteendő vizsga szintjét tekintve.  

 

 A szakmunkásképzésbe - fokozatos térvesztése ellenére - még mindig a 

tanulók több mint egy harmada (35%) kerül az általános iskola elvégzését követően.  

Az iskolarendszerű szakképzésbe történő bejutáshoz a 9 osztályos általános 

iskolai végzettség a felvétel kritériuma. Egyre többen végzik el ugyanakkor az általános 

iskola kiegészítő, 10. osztályát is. A szakképzésbe való bejutás elvileg szabad a 

belépési feltétel teljesülése esetén, de a munkaerő-piaci kilátásokhoz igazítva az iskolák 

egyes szakmák esetében korlátozzák a felvételt. A képzés hossza szakterületenként, 

szakmánként különböző, jellemzően négy év. 

A képzést megelőzheti az ún. első iskolai periódus, amely azonban nem 

kötelező. Ez egy orientáló jellegű képzés. Az ebben résztvevőknek még sem szakmát, 

sem gyakorlóhelyet nem kell választani. Hossza szakterületenként különböző: 5 és 40 

hét közötti. A szakmai előkészítés mellett egyfajta karrier-tanácsadó funkcióval is 

rendelkezik ez a képzési szakasz.  

A második iskolai időszakba lépő tanulóknak már gondoskodniuk kell 

gyakorlóhelyről is. Ez azt jelenti, hogy szerződést kell kötniük egy-egy munkáltatóval, 

amely a képzés egész idejére vállalja a tanulók üzemi képzését. A gyakorlóhelyek 

keresésében az iskolák is segítséget nyújtanak. Kivételes esetben előfordul, hogy egy-

egy cég az iskolával közösen, vagy esetleg kizárólag maga az iskola oldja meg a 

gyakorlati oktatást. Az előbbi esetben szerződésben rögzítik a feladatok megosztását. 

Az utóbbi eset akkor fordul elő, ha nagyon kevés a felkínált gyakorlóhely.  

A második periódus minden esetben egy legalább fél éves alapképzéssel 

kezdődik, amelyet a tanulók az iskolában töltenek. Ez az alapképzés az ipari jellegű 

szakmákban rövidebb, a kereskedelmi területen hosszabb. Célja, hogy átfogó szakmai 
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ismeretet adjon a tanulóknak. Ezt követi a speciális szakmai képzés, amely felváltva 

történik az iskolában illetve üzemi gyakorlaton. Az iskolai oktatást nagyrészt a 

szakképző iskolák szervezik, de szervezhetnek ilyet a munkaerő-piaci szervezet 

részeként működő átképzőközpontok is. 

Szakterület szerint az iskolák négy csoportra oszthatók: ipariskolák, 

kereskedelmi és közgazdasági iskolák, mezőgazdasági iskolák valamint a szociális és 

egészségügyi iskolák. Az előbbi három ágazathoz tartozók az Oktatási Minisztérium, az 

utóbbiak megyei tanácsok felügyelete alatt állnak. 

 A szakképzésben fontos szerepet kapott az utóbbi időben a rugalmasság és a 

nyitottság. Ennek érdekében az 1991-ben bevezetett reform óta a korábbi 300 szakmát 

200-ra csökkentették, amelyek 85 szakmacsoporthoz tartoznak. Egy-egy szakmacsoport 

önálló program szerint működik. Ezzel a módszerrel igyekszik a rendszer széleskörű 

szakmai tudást biztosítani, amit a dolgozók a különböző speciális tanfolyamokon 

fejleszthetnek tovább.  

 A „klasszikus” szakképző iskolákat (amelyekben egyaránt folyhat 

szakközépiskolai típusú és szakmunkásképzés) kiegészítik más, speciális jellegű 

intézmények is. Ezek a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat igyekeznek felkészíteni 

a munkahelyi integrációra. Kiemelkednek közülük az ún. termelő iskolák. Ezek az 

iskolák a tanulók egyéni érdekeit, integrációs problémáit figyelembe véve rugalmas 

szakképzési programokat kínálnak.  

  

A három középfokú képzési irány egyike sem jelent zsákutcás képzést, 

mindháromból van továbblépési lehetőség, ha nem is feltétlenül az egyetemi szintű 

oktatásba, de egyéb harmadfokon képző intézményekbe mindenképpen. A középfokú 

iskolát elvégzők 45%-a ténylegesen is él ezzel a lehetőséggel. 

 

 A szakképzési rendszernek másik teljesen egyenrangú eleme az 

iskolarendszeren kívüli szakképzés10. A kétféle képzés több ponton is 

                                                 
10 Az angol nyelvű szakirodalom többnyire a folyamatos szakképzés (continuing vocational training) 

megjelöléssel illeti ezt a képzési formát. Ebbe a körbe sorolnak gyakorlatilag minden olyan szakképzést, 
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összekapcsolódik: átfedi, kiegészíti egymást, működési keretei, finanszírozása 

fokozatosan közeledik egymáshoz. A szakirodalom is egységesen kezeli.  

 A tanfolyami rendszerű oktatás nemcsak komoly hagyományokkal rendelkezik, 

de nagyon fontos szerepet is betölt. Nem csak a továbbképzésben és az átképzésben van 

jelentősége, hanem az első szakképesítés megszerzésében is. 1995-ben11 az aktív 

keresők 50%-ának nem volt iskolarendszerben szerzett szakképzettsége. Egy részük az 

általános iskola után nem tanult tovább (1999-ben 5%, de mintegy 10 évvel korábbi 

adatokkal dolgozó tanulmányok még 10% körüli értéket jeleztek az adott korcsoporton 

belül), mások lemorzsolódtak a szakképzésből, vagy gimnáziumi végzettséggel fejezték 

be tanulmányaikat. 

A szakmai kurzusok feladata több, mint a szűk szakmai képzés, ezért széles 

körben ajánlanak fakultatív tárgyakat is. Ezek egy része valamilyen vizsgára készít fel,  

más részük a szakmától e l t é r ő  szakmai jellegű ismeretet ad (pl. szabadidős 

tevékenységre készít fel). Az összóraszám hatodrészét ezek a tárgyak teszik ki.  

 A tanfolyami képzés jelentőségére utal az a tény, hogy az erre fordított kiadások 

mintegy 40%-kal haladják meg az iskolarendszerű szakképzés kiadásait, s az állami 

költségvetésben is a szakképzésre fordított kiadások több mint 40%-át a tanfolyami 

rendszerű kiadások támogatása emészti fel (Hiba! A kapcsoló argumentuma 

érvénytelen.). Az állami hozzájárulást a munkaerő-piaci alap (arbejdsmarkedbidrag) 

közvetíti, amely elsősorban a munkavállalók hozzájárulásából kapja a fedezetét. Ez az 

állami hozzájárulás a tanfolyami képzés költségeinek mintegy 70%-át fedezi. A 

maradék 30% túlnyomó többsége a vállalkozások erre a célra fordított kiadása, illetve - 

a teljes összeg mintegy 2%-a erejéig - hozzájárul a költségekhez az Európai Unió 

Szociális Alapja (European Social Found) is.  

 A tanfolyami képzés komoly múltja, az iránta megnyilvánuló munkaadói és 

munkavállalói igény, valamint a komoly állami támogatás azt eredményezte, hogy a 

résztvevők száma nagyon magas. Évente 2,5 millió fő, vagyis a teljes lakosság csaknem 

fele, a gazdaságilag aktív népesség csaknem 90%-a vesz részt legalább egy alkalommal 

                                                                                                                                              
amelyet a Dániában szokásos módon szabályoznak, vagyis a magyarországinál lényegesen szélesebb kört. 

A továbbiakban ezt a képzést röviden tanfolyami képzésnek nevezem. 
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valamilyen iskolarendszeren kívüli képzésben: népfőiskolai tanfolyamon, nyitott 

rendszerű egyetemi képzésben, főiskolai előkészítőkön, vagy egyéb tanfolyamokon. A 

részvételi arány mértéke még más Nyugat-európai országokhoz viszonyítva is 

kiemelkedő. A részvételt elősegíti, hogy a 25 év feletti dolgozók kötelezően 26 heti 

szabadságot kapnak a munkáltatójuktól életük során, s emellett az egyes 

szakszervezetek  és a munkaadói szervezetek közötti megállapodások, vagy akár helyi 

szintű munkaadó-munkavállalói megállapodások további kedvezményeket is 

jelenthetnek a résztvevőknek. 1996-tól ugyanakkor a képzésben résztvevőknek 

bizonyos esetekben hozzájárulást is kell fizetniük a képzésekért, de a különböző 

kedvezmények következtében - ebben az évben - a résztvevők 63%-a mentesült a 

hozzájárulási kötelezettség alól. 

   

6. Az iskolarendszer működtetése 

  

A oktatásirányítás két fontos alapelve az utolsó 10-20 évben erősödött meg. Az 

egyik alapelv a helyi önkormányzati irányítás elsődlegessége, a másik az 

iskolafenntartó és a többi feljogosított szervezet együttműködésének szükségessége. A 

jogi gyakorlatban - a szakirodalmi források alapján egyértelműen állítható - az 

önkormányzati elvet háttérbe szorítja az együttműködési elv. Az iskolákat ténylegesen 

irányító testületek ugyanis sokkal hangsúlyosabban képesek megjeleníteni különböző 

érdekeket, mint az önkormányzat a sajátját. Valójában az önkormányzat csak egy az 

iskolák fenntartását, működését befolyásoló szereplők közül. A jogi szabályozás 

legalábbis ezt tükrözi. Hogy a valóságban milyen érdekek érvényesülnek, arra e 

tanulmány szerzője korrekt választ adni nem tud, de tény, hogy a dán oktatási 

rendszerben olyan mélyen gyökerező hagyományok érvényesülnek, olyannyira 

hiányoznak a mindent felforgató változások, hogy nem lehet okunk feltételezni, hogy 

ebben az esetben egy az élettől elrugaszkodó jogi szabályozás működne, s az 

érdekérvényesítés jogi keretei illetve a valóság alapvetően eltérne egymástól. Az 

                                                                                                                                              
11 Social Dialogue on VET 
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együttműködés elve, amely egyébként - mint majd látni fogjuk - a szakképzésben már 

egy évszázada érvényesül, s jól kiforrott intézményrendszerrel, egyeztetési fórumokkal 

rendelkezik, egyre erősebb szerepet játszik a közoktatásban is. Az 1993. évi 

iskolareform-törvény kifejezetten előtérbe helyezi ezt az elvet. 

Az iskolai autonómia szintén fontos szerepet tölt be, de csak a két alapelv 

mellett, azoknak alárendelve. 

Az iskolarendszer a sokszínűsége és a helyi irányítási jogok előtérbe kerülése 

ellenére egységes. Működésének alapjait az országgyűlés (folketing) alkotta törvények 

jelentik. Ezekben lettek lefektetve a főbb célkitűzések, és az oktatási intézményrendszer 

keretei (képzési fokozatok, képzéstípusok). A részletesebb szabályozás az Oktatási 

Minisztérium feladata, amely részben kötelező érvényű rendeletek, részben javaslatok, 

ajánlások formájában fogja össze mind a közoktatást, mind a szakképzést.  

  

Alapfok 

 Az általános iskolai oktatásban az önkormányzati iskolák dominálnak, ezekbe 

jár a tanulók 90%-a. Magániskolák alapítására is van lehetőség, de alig található ilyen 

az országban. Ennek oka nem annyira az alapítás nehézségeiben, mint inkább a 

lakossági igények hiányában keresendő. Egyes vélemények szerint ennek hátterében a 

magas színvonalon működő állami-önkormányzati intézményrendszer áll12.  

 Az iskolák irányítása egy kívülről nézve bonyolult rendszeren keresztül történik. 

Egyik jellemzője a felelősségmegosztás, a másik az együttműködési „kényszer”. A 

fenntartásból különböző állami és választott intézmények egyaránt kiveszik részüket, 

mégpedig törvény által meghatározottan. Együttműködésre részben ezen intézmények 

k ö z ö t t  van szükség, sokkal inkább azonban azokon a testületeken b e l ü l , 

amelyekben különböző intézmények, kisebb-nagyobb csoportok, közösségek képviselői 

vesznek részt.  

 Az általános iskolák 1980 óta városi fenntartásúak, de már utaltunk rá, hogy 

az önkormányzatok iskolairányítási lehetőségeit erősen megnyirbálják a jogszabályok.  

                                                 
12 Graudenz - Randoll, 1997. 
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A finanszírozásért a városok felelősek, de a finanszírozási kötelezettség 

gyakorlatilag az állami pénzeszközök iskolák közötti elosztásának lehetőségét jelenti. 

Egyrészt az állam a teljes iskolafenntartás terhét magára vállalja, másrészt viszont - a 

később ismertetett módon - iskolai belügy a részletes költségvetés elkészítése. A városi 

önkormányzatok meghatározhatnak ugyan bizonyos - szakmai tevékenységet is érintő - 

pénzügyi kereteket, de ez az iskolák szakmai önállóságát, ami szintén alapvető jog,  

nem sértheti.  

 Az önkormányzatok joga az iskolatanácsok (skolebestyrelse) létrehozása. Ezen 

kívül a városi önkormányzatok nevezik ki az igazgatókat, a vizsgáztatókat, s hagyják 

jóvá az iskolák tantervét.  

 A legfőbb irányító szerv az iskolatanács, amelynek tevékenysége egy-egy 

iskolát érint. Az iskolatanács összetételében bizonyos mértékig érvényesülhetnek helyi 

sajátosságok, de a törvényi előírás szerint a tanárok, a diákok és a szülők képviselői 

alkotják, s az utóbbiaknak szavazati többséggel kell rendelkezniük. Az iskolaigazgató 

csak tanácskozási joggal vehet részt az iskolatanács ülésein, szavazati joga a tanácsban 

nincs. Amennyiben az iskolatanácsok igénylik, az önkormányzat köteles egy ezekhez 

hasonló, de városi szintű, iskolai kérdésekben illetékes tanácsadó testületet is felállítani.  

Az iskolatanácsok működését bizonyos kérdésekben (például a pénzügyi 

kereteket illetően) behatárolják a városi tanácsok keretfeltételei, más kérdésekben 

viszont az iskolatanácsok játsszák a kezdeményező szerepet. Például a helyi tantervek 

elfogadtatását az iskolatanácsok kezdeményezhetik, a városi önkormányzaté viszont a 

végső döntés (vagyis vétójoga van). Mindezek mellett ez a testület szabályozza az 

iskolai élet apróbb-jelentősebb részleteit (pl. házirend) is.  

 A tanítás az Oktatási Minisztérium által meghatározott kerettantervek alapján 

történik, ennek figyelembevételével készülnek a helyi tantervek, amelyek jelentős 

mértékben figyelembe vehetik a helyi igényeket, elképzeléseket.  

 Az iskolák szakmai tevékenységükért az Oktatási Minisztériumnak felelősek, 

vagyis a szakmai megítélést nem bízták a jogszabályok laikus testületekre.  

 Az iskolaigazgató gyenge hatáskörrel felruházott vezető. Szakmai kérdésekben 

kezdeményező a szerepe, de ebben sincs döntéshozatali joga, s ugyanez igaz a 
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személyzeti tevékenységére is: a tanárok alkalmazása illetve felmentése az ő javaslatára 

történhet, de a döntést az iskolatanács hozza meg. Szakmai kérdésekben végrehajtó 

szerepet kapott a rendszerben, s tevékenységéért egyaránt felelős a Minisztériumnak (a 

szakmai színvonalért) illetve a tantestületnek és az iskolatanácsnak (a kínált programok 

vonatkozásában).  

 Fontos szerepet tölt be az iskolák irányításában a tantestület. Döntéshozó 

szerepe nincs, de szakmai tanácsadó szerepet tölt be az igazgató mellett.  

 Nem intézményesült ugyan, de fontos sajátossága a rendszernek, hogy a tanárok 

a tanítás, a tanítás eredményessége kérdésében beszámolási kötelezettséggel tartoznak 

mind a szülők, mind a diákok felé.  

Középfok 

 A gimnáziumok és a felsőfokú előkészítő intézmények többsége a megyei 

önkormányzatok fenntartásában működik. Állami illetve helyi fenntartású intézményt 

mindössze hármat találunk az országban. Valamivel nagyobb számban találhatók 

magánintézmények, de ezekből sincs túl sok: a gimnáziumok mindössze 15%-a 

magániskola. Az iskolák finanszírozása a megyei tanácsokon keresztül történik, de az 

alsó fokú képzéshez hasonlóan az állam a költségek egészét állja. A magániskolák 

esetében is jelentős - 80-85%-os - az állami hozzájárulás.  

 A szakmai képzést folytató iskolák az Oktatási Minisztériumhoz tartoznak, de - 

különösen egyes szakterületeken, mint például a mezőgazdaságban - sok a 

magánintézmény is. 

 A középfokú iskolák irányításának, fenntartásának elve az alsó fokú 

intézményekhez hasonló. Hasonló jellegű irányító testületeket találnunk középfokon is, 

de azok összetétele és jogköre nem minden esetben felel meg az általános iskolát 

irányító intézmények összetételének illetve jogkörének.  

 Mindkét középfokú iskolatípus (általános illetve szakmai képzést folytató 

középiskola)  s z a k m a i  irányítását és felügyeletét az Oktatási Minisztérium látja 

el. Az iskolákban minden tantárgyban a Minisztérium által elfogadott kerettantervek 

szerint kell tanítani. A Minisztérium hagyja jóvá vizsgatematikát, dönt minden évben az 
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érettségi tárgyakról, megszervezi a vizsgát: meghatározza az írásbeli vizsga anyagát, s 

kijelöli az iskolán kívülről érkező vizsgáztatókat.  

 A tényleges irányítás az iskolatanács kezében van. Ez a testület ellátja azokat a 

funkciókat is, amelyeket alsó fokon a városi önkormányzatok gyakorolnak. Az 

iskolatanács összetétele az iskola típusától függ. Alapvető eltérés, hogy helyet kapnak 

benne az önkormányzatok képviselői is. 

 A gimnáziumokban a megyei önkormányzat, a helyi önkormányzat, diákok, a 

tanárok és az adminisztratív személyzet képviselői mellett a szülők is 

képviseltetik magukat benne. Tagjaik közé kooptálhatják a gazdaság helyi 

szereplőit is. Törvény szerint az iskola képviselői nem kerülhetnek túlsúlyba 

a testületen belül. 

 A felsőfokú előkészítő intézmények (HF) iskolatanácsa hasonló, de szülői 

képviselet nélkül.  

 A szakmai képzést folytató iskolák iskolatanácsában ugyancsak helyet 

kapnak az iskola részéről a tantestület, az iskolai adminisztráció képviselői, a 

diákság jelöltjei, az önkormányzatok részéről mind a megyei mind a városi 

tanács képviselői, ezenkívül pedig - itt már kötelező jelleggel - a munkaadók 

illetve a munkavállalók helyi szervezeteinek küldöttei.  

 

 Az iskolatanácsok fontos feladata az iskolák, mint intézmények fenntartása. 

Ennek keretében közvetítik az iskolák állami támogatását (1991 előtt a pénzeszközök 

szétosztása központilag történt), s meghatározzák az iskola kínálatát: milyen 

szakmákat, tanfolyamokat oktassanak.  

Az igazgató ajánlására az iskolatanács dönt minden, az iskolát érintő személyi 

ügyben is. E testület feladata a maximális osztálylétszámok meghatározása, s ami 

szakmailag is fontos: az iskola által kínált részletes programválaszték meghatározása. 

Mindebben a javaslattevő az iskolaigazgató, tehát az iskolai álláspont is markánsan 

jelen van ezeknél a döntéseknél. 

 A középfokú iskolákat, akárcsak alsó fokon, egy korlátozott jogkörrel 

rendelkező igazgató irányítja. Az igazgatót az iskolatanács nevezi ki, a gimnáziumok 
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esetében a megyei tanács, szakképző intézmények esetében az Oktatási Minisztérium 

jóváhagyásával. Az irányításban mind a tantestület, mind a diákság részt vesz. 

 Az iskolaigazgató az intézmény folyamatos működéséért felel az iskolatanács 

által megszabott kereteken belül. Munkáját az iskola tevékenységét (programját) 

illetően megyei önkormányzat, szakmai munkáját és a vizsgáztatást illetően pedig az 

Oktatási Minisztérium ellenőrzi.  

 A tantestület középfokon is hasonló funkciót kapott, mint az általános 

iskolákban: tanácsadó testület, az igazgató munkáját segíti. 

A kerettantervek lehetővé teszik, hogy minden iskola, sőt a tanárok maguk is - a 

diákok egyetértésével - önmaguk alakítsanak ki részletes tanterveket, tantárgyi, tanórai 

programokat. Hogy egy példával illusztráljuk az elmondottakat: a történelem 

kerettanterv előírja az ókor tanulmányozását, de hogy azon belül melyik állam, földrész 

stb. történelmével foglalkoznak a tanulók részletesen (akár kiscsoportokban eltérően), 

az mindig a helyi megállapodáson múlik. A rendszer a tanárok javaslatai alapján 

működik. Hogy valójában milyen mértékű a tanulói hatás, arról nincs információnk, de 

léteznek olyan törvényi, rendeleti elemek, amelyek garantálják a tanulók tényleges 

programalakító jogát. Így például maga a kerettanterv e l e v e  számol az önálló 

kezdeményezéssel, szabad órákat biztosítva a helyi igények megjelenítésére. Ugyancsak 

ezt a célt szolgálja (többek között) a diáktanács intézménye, amelynek intézményes 

beleszólási joga van az oktatás tartalmát (pl. tantárgyválaszték, a tanítás formája, stb.) 

érintő helyi döntéseknél. Képviselői részt vesznek a tantestületi tanácskozáson, s ott 

vétójoggal rendelkeznek.  

 Természetesen a diákság formális joga nem feltétlenül jelent tényleges, a diákok 

jelentős része számára megnyugtató érdekérvényesítési lehetőséget. A diákok 

beleszólási lehetőségeire, pontosabban az azzal való elégedettség mértékére egy a 

kilencvenes évek közepén lezajlott német-dán EU-projekt tapasztalatára utalhatunk. E 

szerint a dán gimnáziumi tanulók sokkal elégedettebbek az iskolai folyamatokba való 

beleszólási lehetőségükkel, mint a németek13.  

                                                 
13 Kérdések: Diákként nincs beleszólásom abba, ami a tanításban történik: 1 - egyetért, 5 nem ért egyet. 

Németek x= 1,95, dánok: 3,02. 
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 Minden középfokú iskolában kötelezően foglalkoztatnak egy vagy több 

„diáktanácsadót” (studievejleder). Nevezhetnénk a magyarban jobban meghonosodott 

nevelési tanácsadónak is, de funkciója csak részben hasonlít a magyar iskolák nevelési 

tanácsadóira: míg Magyarországon inkább az volt a jellemző, hogy a nevelési tanácsadó 

foglalkozott az iskola számára problémát jelentő gyerekekkel, a diáktanácsadó 

Dániában elsősorban a hozzájuk forduló diákok problémáival foglalkozik: életvezetési 

kérdésekben segít nekik, karrier-tanácsadást végez.  

A szakképzés speciális helyzete 

 Az iskolarendszerű szakképzés két törvény (szakképzési, szakképző iskolai) 

és mintegy tucatnyi rendelet alapján működik. Az iskolák működése - mint fent látható 

volt - többé-kevésbé megfelel a gimnáziumok működésének. Hasonló testületek 

működnek - legfeljebb más összetétellel. A két iskolatípus között eltérés tapasztalható 

azonban a tartalmi keretek kialakításában. A szakiskolák esetében is az Oktatási 

Minisztérium játssza a kezdeményező, irányító és jóváhagyó szerepet, de nagy teret 

enged a gazdaság képviselőinek azzal, hogy bizonyos szakmai feladatokat ezek közös 

testületeire bíz.  

Vázlatosan nézve úgy néz ki a rendszer, hogy a Minisztérium hozza a 

szabályokat, rendeleteket, de a kerettantervek kialakítása, a helyi tantervek 

kialakításának mechanizmusa, a vizsgafeltételek meghatározásának mechanizmusa az 

ún. szakterületi bizottságokkal14 (trade committee) együttműködve történik. A 

vizsgafeltételek kialakítása iskolai szintű feladat, de minisztériumi jóváhagyást igényel. 

A szakterületi bizottságok feladata a vállalati gyakorlóhelyek engedélyezése is. 

Ezek az bizottságok a munkaadók és a munkavállalók azonos számú képviselőiből 

állnak. A szakmai munkát segítő tevékenységük mellett a tanulóképzésben részt venni 

kívánó vállalkozások számára tanácsadói tevékenységet is folytatnak.  

 A finanszírozásban hagyományosan komoly szerepet vállal az állam. Nemcsak a 

túlnyomórészt önkormányzati fenntartású iskolákban, de a magániskolákban is. A 

                                                                                                                                              
Diákként befolyást tudok gyakorolni az iskolámat érintő fontos kérdésekben: német: x=4,05 , dánok: 

3,34. Forrás: Graudenz-Randoll, 1996. 49. o. 
14 Az ágazati bizottságok működését lásd később. 
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támogatás elosztása fejkvóta-rendszer alapján történik. A tanítás a diákok számára 

ingyenes, sőt a vállalati gyakorlati időre fizetést is kapnak. .  

 A tanfolyami szakképzést a Munkaügyi Minisztérium felügyeli. Nagyjából 

hasonló jogokkal rendelkezik a hozzá tartozó intézmények tekintetében, mint az 

Oktatási Minisztérium az iskolai oktatásban. A Munkaügyi Minisztérium alá tartoznak 

az átképzőközpontok (AMU - arbejdsmarkedsuddanelser - központok), amelyek a fő 

szerepet játsszák ebben a képzési formában. 24 ilyen működik az országban, s 

elsősorban rövid idejű képzési programokat ajánlanak. Rajtuk kívül különböző 

szakképző iskolák, felsőfokú oktatási intézmények illetve - kis számban - oktatási 

vállalkozások is részt vesznek a képzésben. 

 A dán törvényhozás 1993-ban elfogadott egy munkaerő-piaci képzési törvényt, 

amelynek fő feladata volt, hogy a tanfolyami képzést közelítse az iskolarendszerű 

képzéshez. Így például a finanszírozásban is hasonló jellegű megoldást vezettek be, s 

azóta az állami támogatást - szakmacsoportokként eltérő mértékben - a tanulók száma 

és a tanulásban eltöltött idő szerint fizetik.  

 Az átképzőközpontok - 1996 óta - a szakképző iskolákhoz hasonlóan önálló 

intézmények, amelyeket az iskolatanácshoz hasonló irányító testületek vezetnek. Ezek a 

testületek döntenek az intézmény működését érintő legfőbb kérdésekben. Az 

irányításban mind a munkavállalói mind a munkaadói oldal képviselői részt vesznek. A 

központok által kínált programok tanterveit a Munkaügyi Minisztérium dolgoztatja ki a 

bipartit alapon működő 50 szakterületi bizottsággal.  

 

7. A társadalmi partnerek szerepe a munkaügyi kérdésekben  

Az egyeztetési rendszer története 

 Dániában mind a munkaadók, mind a munkavállalók különböző szervezetbe 

tömörültek a múlt század második felében. Ezek a szervezetek helyi szinten folytattak 

párbeszédet egymás között, így rendezve esetleges konfliktusaikat. 1899-ben egy olyan 

országos méretű konfliktushelyzet alakult ki, amelyet a hagyományos módon már nem 

sikerült rendezni. A munkaadói és a munkavállalói szervezetek egyaránt 
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csúcsszervezetet hoztak létre a tárgyalások megkönnyítésére. Az érdekegyeztetési 

tárgyalások ma is működő rendszere első lépésének e csúcsszervezetek - a 

Szakszervezeti Szövetség és a Munkaadói Szövetség - létrejötte illetve egymás 

tárgyalópartnerként való elismerése tekinthető. A két fél megegyezett abban is, hogy ezt 

követően rendszeresen folytatnak tárgyalásokat, megelőzendő a komolyabb 

konfliktusokat. Megállapodtak ezen kívül azokban a szabályokban, amelyek a 

konfliktusok feloldását célozzák. Felállítottak egy ún. Békéltető Bizottságot, amelynek 

szerepe az volt, hogy az egyes szervezetek közötti konfliktusban keresse a 

megoldásokat, valamint egy közös bíróságot, amely az egyezmények betartása felett 

őrködött. Ezzel, az ún. Szeptemberi Egyezménnyel vagy más néven 

Alapmegállapodással (Hovedaftalen) kezdődött az érdekegyeztetés mai rendszere, 

amely sokat változott az idők folyamán, de mind a mai napig az akkori megállapodások 

képezik az együttműködés alapját.  

Az érdekegyeztetés rendszeréről történő megállapodás később törvénybe is 

került. Azóta folyik országos szintű párbeszéd a munkaadók és a munkavállalók között. 

Erre a párbeszédre sohasem a kiélezett helyzetek, a konfliktusok voltak a jellemzők, 

sokkal inkább a konszenzuskeresés. Ez a konszenzuskeresés a mai napig is az 

egyeztetési rendszer legfőbb jellemzője. Hogy hogyan volt elérhető egy ilyen békés 

párbeszéd, arra nehéz választ adni. Inkább csak hipotetikusan vethető fel, hogy a 

megegyezésre való törekvés hátterében egy kiegyensúlyozott társadalmi és gazdasági 

fejlődés áll, valamint annak a közös érdeknek a felismerése, hogy az erős gazdasági 

versenytársak szorításában a kis dán gazdaság csak akkor tud talpon maradni, ha 

mindkét fél közösen működik közre a gazdaságot érintő problémák megoldásában. 

Szerepet játszhatott ebben az is, hogy a hosszú szociáldemokrata kormányzás 

következtében egyrészt fokozottan érvényesült a munkavállalói érdek, másrészt a 

baloldal - tapasztalva a kormányzás felelősségét - nem pusztán rövid távú szociális 

programokban gondolkodott.  

Az első húsz év tárgyalásai nem terjedtek túl a munkaügyi kérdések 

egyeztetésén. A szakképzéssel kapcsolatos témák csak a húszas években merültek fel 

tárgyalásokon. Ekkor kaptak a munkavállalók és a munkaadók egyaránt beleszólást a 
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szakképzés országos kérdéseinek megvitatásába15. Az első lépés a szakmunkásvizsga 

szabályozása volt.  

Ebben az évtizedben alakultak meg az első szakterületi bizottságok (trade 

committee), amelyek eleinte csak a szakképzés értékelésében játszottak szerepet, majd 

az 1937-es szakképzési törvényben legalizálták ezeket, s kaptak újabb funkciókat, 

mindenekelőtt a szakképzés tartalmi kérdéseit illetően.  

1937-ben alakult meg a Szakképzési Tanács, amelynek tevékenysége már a 

szakképzés egészét átfogta. Ugyancsak ebben az évben hoztak először közös 

szabályokat a szakképzés egészére vonatkozólag.  

A hetvenes évek közepén, Dánia EU csatlakozása után felerősödtek az addig 

centralizált érdekegyeztetés decentralizálására törekvő igények. Ezek részben az Unió 

más országaiban kialakult gyakorlatra hivatkoztak, részben viszont az egyes 

szakszervezetek és a Szakszervezeti Szövetség közötti hatalmi harcra vezethetők 

vissza. A szakszervezetek, vagy legalábbis azok egy része decentralizált, vagyis 

szakszervezeti szintű tárgyalásokat sürgetett, nem tetszett nekik, hogy a Szakszervezeti 

Szövetség a fejük felett tárgyal. Ez az elképzelés a nyolcvanas évek végére, a 

kilencvenes évek elejére ért be, vagyis közel 20 év kellett a megvalósulásához. Ekkor 

kezdte felváltani a Szakszervezeti Szövetség és a Munkaadói Szövetség közötti 

tárgyalásokat az egyes szakszervezetek és az ágazatok képviselői közötti tárgyalások. 

Nem szűntek meg eközben a centralizált formában zajló egyeztetések sem, de 

jelentőségük csökkent.  

Nem egészen tíz év kellett azonban, hogy kiderüljön, nem működik tökéletesen 

ez a rendszer sem. 1998-ban ugyanis kiéleződött a helyzet a munkaadók és 

munkavállalók szervezetei között, amit csak a Szakszervezeti Szövetség és a 

Munkaadói Szövetség megállapodása tudott elsimítani. Ez egyben azt is jelentette, hogy 

az évekig háttérbe szorított Szakszervezeti Szövetség be tudta bizonyítani 

létjogosultságát, s megerősödve került ki a válságból.  

                                                 
15 Egyes források szerint 1921-ben történt mindez, más forrás szerint ekkor csak a fémipar területén, s 

csak hat évvel később általánosan. 
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A munkavállalói oldal 

 Szakszervezetek - egyelőre helyi szinten - a múlt század nyolcvanas évtizedeitől 

kezdve működtek az országban. A már említett események hatására 1898-ban 

szövetségbe tömörültek, ekkor alakult meg a Dán Szakszervezeti Szövetség (LO - 

Landsorganisationen i Danmark), amely mind a mai napig a legfontosabb 

szakszervezeti szövetségnek számít. 

 A szakszervezeti mozgalom fokozatosan növelte bázisát a múlt századi 

kezdetek óta. 1940-ben már a dolgozók több mint felét tömörítette, s a növekedés nem 

állt meg: ötven évvel később már csaknem 80%-os volt a szervezettség16.  

 A szakszervezeti tagok számának emelkedése nem a szakszervezetek számának 

emelkedése, hanem éppen ellenkezőleg, azok koncentrációja mellett ment végbe. 1950-

ben még több mint 3500 szakszervezeti csoportot tartottak nyilván, melyek 70 

különböző szervezethez tartoztak. Negyven évvel később a helyi csoportok száma 

1300-ra, a szakszervezeteké pedig 26-ra, csökkent. Ennek megfelelően az egy csoportra 

és az egy szervezetre jutó taglétszám egyaránt több mint a hatszorosára emelkedett 

(Lásd Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen.).  

 A tagszakszervezetek a Szakszervezeti Szövetségen belül mindig is igyekeztek 

megőrizni önállóságukat. Soha nem adtak teljes felhatalmazást az érdekképviseleti 

tevékenységben a Szakszervezeti Szövetségnek. Ez időnként hátráltatta is az 

érdekképviseleti munkát. A tagszervezetek önállóságának megtartásában szerepet 

játszott belső konfliktusuk is, mint például a főként szakmunkásokat tömörítő 

szakszervezetek és a főleg segédmunkásokat tömörítő egyik szakszervezet között. Ez a 

konfliktus például múlt századi gyökerekre vezethető vissza, s csak a hetvenes években 

simult el. Az álláspontokra általában az volt a jellemző, hogy a mindenkori erős 

szakszervezet akart központosított érdekvédelmi tárgyalásokat, a kisebb, a tömörülésen 

belül gyenge súlyú pedig a decentralizált tárgyalás híve volt.  

 A Szakszervezeti Szövetség eredetileg szinte kizárólagos országos 

tömörülésként működött. 1945-ben például a szervezett dolgozók 96%-át képviselte 

                                                 
16 Due-Madsen-Jensen-Petersen: The Survival of the Danish Model, 1994. alapján Social Dialogue on 

VET, 1999. 
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tagszervezetein keresztül. A későbbiek során új tömörülések is megjelentek, illetve 

megerősödtek, így a Szövetség 1990-ben már csak a szervezett dolgozók alig több mint 

háromnegyedét tudhatta maga mögött. Tekintve, hogy a szervezettség időközben 

jelentősen megemelkedett, csak relatív értelemben beszélhetünk a Szakszervezeti 

Szövetség meggyengüléséről, az általa képviselt tagok s z á m a  még emelkedett is a 

század második felében.  

 A Szakszervezeti Szövetség mellett egyetlen országos tömörülés tudott 

jelentősebb tömegeket maga mögé sorakoztatni: a Tisztviselők Szakszervezeti 

Szövetség (FTF).  

1999-ben a Szakszervezeti Szövetség a kongresszusán elfogadott egy jóléti 

programot. Ennek fő elemei elsősorban a privatizáció területét, valamint az állam és a 

Szövetség közötti jóléti kérdésekkel kapcsolatos felelősségvállalást érintették, de 

előtérbe került a szakképzés, pontosabban a tanfolyami szakképzés is. 

A szakképzés jövőjét érintő kérdések elsősorban annak költségessége miatt 

merültek fel. Mindez a korábbi aktív munkaerő-piaci politikával áll összefüggésben, 

amikor a tanfolyami képzést már nem csak a képzetlen dolgozók számára támogatták, 

de a szakképzett munkanélküliek átképzését is, sőt a szakmával rendelkező dolgozók 

preventív képzése is bekerült a támogatási rendszerbe. Azóta ez a rendszer működik, de 

sokak szerint nagyon drágán. A dán képzési rendszert Európa egyik legdrágább képzési 

rendszerének tartják, többek között a tanfolyami képzéssel kapcsolatos munkavállalói 

jogok miatt. E kritika ellenére azonban még a költségvetési egyensúly hiánya esetén 

sem került sor komolyabb kiadáscsökkentésre. A szakképzés színvonalának fenntartása, 

sőt fejlesztése melletti érvek mindig is erősebbek voltak a fiskális jellegű 

megfontolásoknál.  

A szakszervezeti szövetség jelenleg is alapvetően azt az álláspontot képviseli, 

hogy nem támogatások lefaragására van szükség, hanem a tanfolyami rendszer 

hatékonyságát kellene javítani. Nem szeretnék, ha a munkavállalók elveszítenék 

megszerzett jogukat a tanfolyami képzés idejére járó fizetett szabadságot. 20 éven át 

küzdöttek ezért, míg végül 1994-ben sikerült elfogadtatniuk.  
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Az érveik: a gazdaságnak is szüksége van a rugalmas, széles látókörű 

dolgozókra és ennek megfelelő képzésére.  

A Szakszervezeti Szövetség ágazati szintű egyeztetést szeretne elérni ebben a 

témában, de fontosnak tartják a helyi, vállalati szintű megállapodásokat is. Ahhoz 

mindenképpen ragaszkodnak, hogy a tanulás joga megmaradjon, s a tanfolyami képzést 

pénzügyi alapok támogassák.  

A munkaadói oldal  

 A munkaadók pontosan abban (1898-ban) az évben alakították meg a saját 

szövetségüket (Dán Munkaadók és Vállalkozók Szövetsége), amikor a munkavállalók a 

szakszervezeti szövetséget. Ennek utóda a Dán Munkaadók Szövetsége (DA - Dansk 

Arbejdsgiverforening) képviseli ma a munkaadókat az érdekegyeztető tárgyalásokon. 

Ennek a szervezetnek nincs olyan politikai kötődése, mint a Szakszervezeti 

Szövetségnek. Létrejöttét praktikus okkal magyarázzák: a Szakszervezeti Szövetségnek 

szüksége volt egy tárgyalópartnerre.  

 Ez a szervezet is konföderatív jellegű, mint a Szakszervezeti Szövetség, de nem 

osztják meg olyan jellegű viták a centralizáció-decentralizáció kérdésében, mint a 

másik szervezetet. Nem minden kérdésben tárgyal és határoz a Munkaadói Szövetség, 

de minden tagszervezeti egyezmény csak akkor érvényes, ha a Szövetség jóváhagyta. 

Ezzel meg tudja akadályozni, hogy egy-egy gyengébb tagszervezetére valamilyen 

szakszervezet szélsőségesen hátrányos egyezményt kényszerítsen rá. A Szövetség 

pénzügyi tartalékkal rendelkezik, ami erősíti pozícióját. Mindez azt jelenti, hogy a 

munkaadói oldalon erősebb a központ szerepe, mint a szakszervezeti félnél.  

 A Munkaadói Szövetség csak a munkaadók viszonylag kis szeletét tömöríti: a 

munkavállalók 22%-ának munkaadóját képviseli csak (a Szakszervezeti Szövetség 

mintegy 55%-át). Itt is történt növekedés az utóbbi évtizedekben, de ez nem volt 

annyira jelentős, s nem volt töretlen sem. 

A Szövetséghez tartozó munkaadói szervezetek - hasonlóan a 

szakszervezetekhez - egyre nagyobbak lettek, számuk viszont nagyon erőteljesen 
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csökkent. Jellemző a Munkaadói Szövetségre néhány nagyobb munkaadói szervezet 

meghatározó jelentősége (Lásd Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen.) . 

  A Munkaadói Szövetség — annak ellenére, hogy centralizáltabb, s kevésbé 

megosztott szervezetnek tűnik, mint a Szakszervezeti Szövetség — a kilencvenes évek 

során decentralizált érdekegyeztetésre törekedett. 

Ami a Munkaadói Szövetség kilencvenes években folytatott szakképzés-

politikáját illeti, egyértelműen a tanfolyami képzés megtartását, fejlesztését pártolta. 

Ezzel ellentétes politikára a korábbi időszakokra vonatkozóan sem tartalmaz utalást az 

áttekintett szakirodalom. Ugyanakkor a Szövetség azt hangsúlyozza, hogy a képzési 

rendszer átalakításra szorul, mert a szükségesnél jobban szolgálja a munkavállalók 

érdekeit, elsősorban azok igényeit elégíti ki. Éppen ezért azt szeretné elérni, hogy a 

rendszer a jövőben a vállalkozások igényeit is vegye figyelembe, s a képzési 

költségekhez ne csak a munkaadók, hanem a résztvevő munkavállalók is járuljanak 

hozzá, hiszen ők is lefölözik a képzés hasznát. Arra hivatkoznak, hogy a dolgozók 

gyakran a cégük költségén ki- vagy továbbképeztetik magukat, azután máshol vállalnak 

állást. A dolgozók hozzájárulását azért is fontosnak tartanák, mert úgy látják, hogy az 

állami költségvetés tervezett csökkentése miatt is szükség van a teherviselés 

átalakítására. Hasonló megfontolásból a munkaadói oldal azt is szeretné elérni, hogy a 

munkavállalók részben a szabad idejük terhére vegyenek részt a képzéseken. 

A képzési kínálat tekintetében az céljuk, hogy kialakuljon a párbeszéd az 

átképzőközpontok és a munkaadói oldal között. Ez azt jelenti egyben, hogy a jelenlegi 

formát, ami szerint a központok felügyeletében a munkaadói oldal is részt vesz, nem 

tartják kielégítőnek.  

Az érdekegyeztetési rendszer a politikai viszonyok tükrében 

Az érdekegyeztetési tárgyalások történetét végigkíséri egy módszertani 

probléma: annak kérdése, hogy mi az alkalmasabb módszer: a munkavállalók és a 

munkaadók közötti csúcsszervezetek közötti tárgyalások, vagy pedig a decentralizált 

egyeztetés, amikor az egyes a csúcsszervezetekhez tartozó kisebb szervezetek 

(munkaadói szervezetek illetve, szakszervezetek) tárgyalnak egymással, s kötik meg az 
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egyezményeket. Az előbbi eset nyilvánvalóan egyszerűbb, hiszen csak két 

tárgyalófélnek kell asztalhoz ülnie, s megállapodnia, ráadásul nem kell számolni a 

különböző ágazatok különböző megállapodásainak kölcsönhatásával, lévén az 

egyezmények tartalma országosan egységes. Ugyanakkor egyes szervezetek úgy 

érezhetik, hogy a fejük felett megkötött egyezmények nem felelnek meg számukra, 

vagy pedig ők maguk - decentralizált tárgyalások esetén - kedvezőbb feltételeket tudtak 

volna elérni.  

A tárgyalások története alapján azonban nem csupán a fent említett fekete-fehér 

kép rajzolható meg. Egy tanulmány17 az egyeztetéseket 6 típusba sorolja, függően a 

tárgyalások szintjétől, a központi érdekegyeztető fórumok szerepétől, a vitás kérdések 

eldöntésének módjától és a kormányzati beavatkozástól. A különböző változatok 

többször is felbukkantak az évek során. 

 Az érdekegyeztetési tárgyalások módszere nem teljesen független a belpolitikai 

változásoktól, annak ellenére, hogy nincs nyoma érdekegyeztetéssel kapcsolatos 

komolyabb politikai pártharcnak. 

Ezt megvilágítandó utalnunk kell arra, hogy a szakszervezeti mozgalomban 

sokáig döntő befolyással bírt a Szociáldemokrata Párt. Dominanciáját mind jobboldali, 

mind más baloldali pártok igyekeztek megtörni, erősítendő saját befolyásukat, s talán 

ennek révén elősegítendő politikai eredményességüket is. Ezt a célt a jobboldali 

pártoknak sokáig nem sikerült elérni, annál inkább a kommunista pártnak: a hatvanas-

hetvenes években egyes szakszervezetekben jelentős befolyásra tettek szert. A 

szakszervezeti mozgalom egészében, s így magában a Szakszervezeti Szövetségben 

nem sikerült áttörést sikerült elérniük, de a hetvenes évek elején, az olajválság politikai 

hatására összefogtak a Szociáldemokrata Párt vezetésének belső, baloldali ellenzékével, 

s több szakszervezetben megerősítették helyzetüket. Ekkor, s részben ezért felerősödött 

a Szakszervezeti Szövetség és az egyes szakszervezetek közötti hatalmi küzdelem, 

amely most már túlnyúlt a szűk szakmai (érdekérvényesítési) kérdéseken: politikai 

színezetet is kapott. A kérdés tehát nem csak arról szólt ekkor, hogy a Szövetség, vagy 

                                                 
17 Due-Madsen-Jensen-Petersen: The Survival of the Danish Model, 1994. alapján Social Dialogue on 

VET, 1999. 
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szakszervezetek tárgyaljanak a munkaadókkal, hanem arról is, hogy a kommunisták 

befolyáshoz jussanak-e tárgyalásokon. A Szakszervezeti Szövetség ugyanis továbbra is 

szociáldemokrata orientációjú maradt, s nem szerette volna, ha a kommunisták 

bármilyen komolyabb szerepet kapnának az érdekegyeztetésben. A Szövetség vezetése 

egyrészt a saját befolyását igyekezett megőrizni az érdekegyeztetés folyamatában, 

másrészt féltette az érdekegyeztetés folyamatát a kommunisták konfrontatív 

politikájától, s feltételezhető, hogy maga a szociáldemokrata párt is félt attól, hogy a 

kommunista párt a szakszervezeti mozgalmon belül megerősödve politikai befolyását is 

megerősítheti. 

 A centralizált egyeztető tárgyalások 1973-ig a szokásos mederben zajlottak, 

1975-ben, 77-ben és 79-ben azonban a szociáldemokrata kormány beavatkozásra 

kényszerült. Hasonló beavatkozásra egyébként korábban is sor került. Ezek a 

beavatkozások nem voltak törvényellenesek, az érdekegyeztetési tárgyalások 

lehetőséget nyújtottak erre, s olyan módszereket jelentettek, mint állásfoglalás bizonyos 

vitás kérdésekben, vagy bizonyos megállapodások újratárgyaltatása.  

A nyolcvanas években megfigyelhető volt bizonyos hangsúlybeli különbség a 

szociáldemokrata és a konzervatív párt szakszervezeti politikájában. Az előbbi a 

szolidaritást hangsúlyozva továbbra is központosított tárgyalásokat szeretett volna, az 

utóbbi az individualizmust hangsúlyozva a decentralizált tárgyalásokra törekedett. Az 

álláspontok mögött nem nehéz felfedezni, az akkori, Európa szerte megfogalmazódott 

politikai törekvéseket: a szocialista, szociáldemokrata pártok a lakosság rövid távú 

életszínvonal-emelésére helyezték a hangsúlyt, míg a konzervatív irányzat a gazdaság 

fejlődését célozta meg, akár bizonyos életszínvonalat is érintő restrikciók árán. 

A vitát bizonyos pártpolitikai konfliktusok is színezték: a szociáldemokrata 

párthoz főződő hagyományosan erős szakszervezeti kapcsolat azt is jelentette, hogy a 

tagszervezetek anyagilag is segítették a pártot. Ennek kötelező jellege váltott ki pl. vitát 

a nyolcvanas években a Szakszervezeti Szövetségen belül. Nyilvánvalóan itt nem csak 

belső, szakszervezeti érdekekről folyt a vita, hanem arról is, hogy melyik nagy párt tud 

teret nyerni a szakszervezeti mozgalmon belül. 
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A nyolcvanas években végül is a konzervatív párt befolyása emelkedett. 

Egyebek mellett szerepet játszott ebben az is, hogy - megemelkedvén a szakszervezeti 

tagok száma, egyre inkább megjelentek közöttük a konzervatív, illetve a liberális párt 

szimpatizánsai is (kiszorultak viszont a kommunisták). Ennek megfelelően a 

szakszervezeti mozgalom és a szociáldemokrata párt közötti kapcsolat meggyengült. Ez 

viszont azt is eredményezte, hogy a Szakszervezeti Szövetséget egyre nehezebben 

lehetett irányítani, egyre kevésbé lehetett egységes szervezetként működtetni. A 

tagszervezetek sokszínűsége és az eltérő érdekeik, törekvéseik, politikai megfontolásaik 

azt eredményezték, hogy sok szervezet nem látta biztosítottnak érdekeinek képviseletét 

a Szövetségen belül, ezért önálló tárgyalásokra törekedett.  

 A konzervatív-liberális kormányzás ideje alatt (1982-93) többnyire 

decentralizált formában történtek a tárgyalások - sőt egészen a kilencvenes évek végéig 

ilyen formában zajlottak - , de az egyik köztes esztendőben szintén beavatkozásra 

kényszerült a kormány.  

 A tárgyalások különböző típusa, illetve a különböző jellegű tárgyalások mellett 

történő kormányzati beavatkozás azt jelenti, hogy nincs egyértelműen előnyös 

tárgyalási metódus. Centralizált és decentralizált tárgyalások egyaránt lehetnek 

sikeresek, vagy kevésbé sikeresek. Más interpretáció szerint18 a decentralizált 

tárgyalások kezdetben azért nem hoztak sikert, mert még nem voltak meg ennek a 

feltételei. Ez minden bizonnyal igaz, de az 1998-as tárgyalások tanúsága az, hogy még 

bejáratott decentralizált tárgyalások esetén előfordulhat, hogy a tárgyalófelek nem 

tudnak megegyezni, s ha nem is kell a kormányzatnak beavatkoznia a folyamatba, de 

szükség lehet a tárgyalások magasabb szinten való befejezésére.  

 A decentralizált tárgyalások nem hozhatók egyértelmű ok-okozati kapcsolatba a 

konzervatív-liberális kormányzással, inkább a gyökerük közös. Nemcsak a politikában 

gyengült meg ekkor a baloldal (sok más európai országhoz hasonlóan), hanem a 

szakszervezeti mozgalomban is teret vesztett a Szociáldemokrata. Párt. A 

Szakszervezeti Szövetség is meggyengült. A szélső balos befolyás veszélye elmúlt, s 

                                                 
18 Social Dialogue on VET, 1999.  
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ezzel a Szakszervezeti Szövetség egyik érve alól - miszerint a szélső balos 

tárgyalópartnerek kizárhatók a centralizált tárgyalások révén - kicsúszott a talaj.  

 A dán politikai életben vezető szerepet játszó pártok politikai küzdelmeinek 

nem terepe az érdekegyeztetés módszerének megvitatása. Időnként megjelennek 

hangsúlybeli különbségek a politikájukban, de tudják, hogy ezeknek a tárgyalásoknak 

az ország gazdasági fejlődése szempontjából nagy a jelentősége. Éppen ezért a saját 

gazdaságpolitikájuk sikere is függ attól, hogy miként zárulnak le a tárgyalások, így ezek 

sikeressége érdekében igyekeznek megtenni mindent, anélkül a részletekbe 

beavatkoznának. 1987-ben a pártok meg is állapodtak arról, hogy a tárgyalásokat 

elsősorban a várható gazdasági következmények szempontjából értékelik. 

Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a Szakszervezeti Szövetségnek a kilencvenes 

évek végére talán sikerült megújulnia. Ezt bizonyítja a már említett szerepvállalás az 

1998-as érdekegyeztetési tárgyalások során, illetve az is, hogy a Szövetség a következő 

évi kongresszusa elfogadta a jóléti programot, ami egy jövőbeni k ö z ö s  

szakszervezeti politika alapja lehet.  

A társadalmi partnerek helye és szerepe a szakképzésben  

 Mint a korábbiakban már kiderült, a dán oktatási rendszerben fontos szerepet 

töltenek be a különböző szervezetek képviselőiből összeálló testületek. Ezek érdemi 

beleszólása az oktatás minden szintjén érvényesül. Komoly hagyományai vannak ennek 

a megoldásnak, különösen a szakképzés területén, de az utóbbi 20 évben egyre inkább 

felértékelődött a szerepük. Az oktatásirányítás decentralizálásával párhuzamosan 

elsősorban a helyi szinten működő testületek jelentősége nőtt meg. A decentralizáció 

ugyanis alapvetően a korábbi minisztériumi jogköröket érintette, ezek egy része került 

helyi szintre. Ez a helyi szint pedig nem az önkormányzatokat jelentette, hanem - 

valamelyest leképezve a központi irányítás modelljét - a helyi szinten érdekelt 

szereplők közös testületeinek döntési, egyes saját szervezeteinek pedig konzultatív 

jogkörét erősítette meg.  

 A szakképzésben a testületi irányításnak komolyabbak a hagyományai, mint a 

közoktatásban. Kiforrottabb a rendszer, komolyabbak a társadalmi részvétel 
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hagyományai. Ennek oka, hogy a szakképzésnek nemcsak komoly megrendelője a 

gazdaság, hanem kialakulása óta részt vesz a fenntartásában is.  

 A szakképzést érintő decentralizációs folyamat komolyabb politikai 

feszültséggel nem járt. Igaz, mindegyik kormányzat igyekezett a saját elképzeléseit 

megvalósítani, de az a tény, hogy a kormányzatok - a már korábban kialakult 

játékszabályok szerint - a munkaerő-piaci felekkel egyeztetve hozták meg a döntéseiket, 

stabilitást vitt a rendszerbe. Egy-egy kormányváltás után a bipartit szervezetekben 

ugyanazok a szereplők ülnek, ugyanazt az álláspontot képviselve, ugyanolyan 

tanácsokat adva a kormányzatnak. A társadalmi partnerek bevonása a döntéshozatali 

rendszerbe ennek megfelelően kiegyensúlyozó szerepű, korlátozza a mindenkori 

kormányzat esetleges politikai vadhajtásait. Mindennek az előfeltétele egyrészt, hogy a 

munkaadók és a munkavállalók kapcsolata kiegyensúlyozott, konszenzuskereső legyen, 

nehogy egymás illetve a politikai irányítás újításait politikai okból torpedózzák meg, 

másrészt, hogy kormányzatnak is alapvetően szakmai partnereknek kell tekinteniük a 

tárgyaló feleket, nehogy törekvéseik mögött politikai megfontolásokat sejtsenek.  

 A társadalmi partnerek érdekérvényesítési lehetőségének jelenlegi intézményes 

formája a két időponthoz, 1985-höz, illetve 1994-hez köthető. Az első változtatás 

összefüggésbe hozható a konzervatív-liberális kormányzat hatalomra kerülésével. 

Ekkor álltak fel a jelenlegi formában működő miniszteri tanácsadó testületek illetve a 

szakterületi bizottságok.  

 Az 1994-es reformot már az új szociáldemokrata kormány valósította meg, 

amely továbbra is aktív munkaerő-piaci politikát folytatott. Egy évvel később 

kormányprogramot fogadtak el a munkanélküliek munkapiacra történő visszavezetése 

érdekében. E programnak voltak a szakképzést érintő kihatásai is: a tanfolyami 

szakképzés (átképzés, továbbképzés) támogatott rendszerét úgy alakították át, hogy a 

munkanélkülieket a lehetőség szerint m i n é l  h a m a r a b b  visszavezessék a 

munkaerőpiacra. Az elgondolás lényeges, hogy a tanulás (továbbképzés) miatt kieső 

munkaerőt munkanélküliekkel pótolják a vállalkozók. Önálló elnevezést is kapott ez az 

elgondolás (munkahelyi rotációs elv). Az új szabályozás széleskörű egyetértéssel 

találkozott, miután egyrészt a munkanélküliség csökkenését célozta, s így találkozott a 
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szakszervezetek törekvéseivel, másrészt a munkanélküliség ellenére a vállalkozók sok 

esetben szenvedtek a - megfelelően képzett - munkaerő hiányától, s a rendszer erre is 

megoldást jelentett.  

 

A civil szféra szerepe a döntések minden szintjén érvényesül. Az oktatás érintő 

kérdések egy részét az országos érdekegyeztető tárgyalásokon vitatják meg. Ezekre 

két-három évenként kerül sor. A szakképzést érintő kérdésekben a megállapodások 

nyilvánvalóan nem kötelező érvényűek. Ahhoz, hogy azok legyenek, vagy a 

kormánynak kell törvényjavaslatként benyújtania, vagy pedig az illetékes 

minisztériumnak valamilyen rendeletbe foglalnia. Korábban már láttuk, hogy például a 

legutóbbi időben milyen, az oktatást érintő kérdések foglalkoztatják a munkaadókat 

illetve a munkavállalókat, s milyen álláspontot képvisel a két oldal. Elsősorban a 

szakképzést érintő k ö z v e t e t t  hatásokról beszélhetünk ezek esetében. Elsősorban 

olyan döntések születhetnek, amelyek befolyásolják az oktatás iránti keresletet. Az 

országos szintű érdekegyeztetés során tehetnek közös javaslatot a felek azzal 

kapcsolatban, hogy a jövőben milyen rétegek képzése, milyen forrásból (forrásokból) 

legyen megoldva. Ugyancsak itt dőlhet el, vagy legalábbis születhet javaslat arra nézve, 

hogy a gazdaságban érdekelt két fél helyi szinten milyen jogokat kapjon. Ebben a 

kérdésben a megismert források nem jeleztek konfliktust, feltételezhetően a kialakult 

rendszer megfelel az érdekelteknek, már csak azért is, mert - mint láttuk - a helyi 

önállóság egyre nagyobb teret kapott az utóbbi évtizedekben, s ez megfelel a szociális 

partnerek igényeinek is.  

Komoly jelentősége van az ágazati szinten, vagyis az egyes szakszervezetek  és 

munkaadói szervezetek között folytatandó tárgyalásoknak is. Például ezen a szinten dől 

el, hogy a munkaadók a foglalkoztatottak után mekkora összeget (pontosabban a 

kifizetett bérjövedelmek után hány százalékot, vagy a ledolgozott munkaórák után hány 

koronát) kell szakképzési célra fordítaniuk. Itt szabályozzák azt is, hogy a dolgozók az 

adott ágazatban dolgozók milyen előzetes feltételek mellett (pl. hány munkában 

eltöltött hónap után milyen továbbképzési kedvezményekre jogosultak. Hány napig 

vagy hétig maradhatnak távol továbbképzés címén, s milyen anyagi hozzájárulást 
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kapnak a munkáltatójuktól. Például a jelenlegi szabályozás szerint a továbbképzésben 

résztvevők a munkaügyi szervezettől a maximális mértékű munkanélküli járadékkal 

megegyező összeget kapják a továbbképzés idejére. Az viszont ágazati (esetleg helyi) 

döntés lehet, hogy a munkabérük és a kapott támogatás közötti különbségből milyen 

feltételek mellett mennyit térít meg a munkaadó. 

A helyi döntések tovább finomíthatják az ágazati megállapodásokat. Dönthetnek 

a helyi (vállalati) szintű szakképzési alap felhasználásáról, megállapodhatnak vállalati 

képzési terve elkészítéséről, ezen tervek tartalmáról, stb.  

 

A szakképzés fő felelőse a két érdekelt minisztérium, de ez a felelősség 

elsősorban a szakmai színvonal biztosításában és a működési keretek kialakításában 

merül ki. Az iskolák illetve átképzőközpontok működésére: programkínálatukra, 

tantárgystruktúrájukra, az alkalmazott tanítási módszerekre a minisztériumoknak alig 

van befolyásuk, annak ellenére, hogy az intézmények finanszírozása továbbra is állami 

feladat maradt.  

A működési keretek kialakítását tekintve a minisztériumok jelentős önállósággal 

rendelkeznek. Ezen a területen nem pusztán a kormányprogram végrehajtóiként 

jelenítik meg kormány illetve a szociális partnerek általános elképzeléseit. Ez nem 

lenne elégséges, hiszen a minisztérium sok szakképzést érintő kérdésben döntő 

helyzetben van, s ezek a kérdések nem vezethetők le egy-egy országos érdekegyeztető 

tárgyalás döntéséből. A képzések tartalmát, illetve finanszírozást érintő döntések 

részben vagy teljesen itt dőlnek el, de itt is kialakult a szociális partnerek közvetlen 

részvételének rendszere. A döntés természetesen a minisztériumoké, hiszen ezek a 

szakképzés felelős irányítói, de munkájukat különböző tanácsadó testületek segítik. 

Ezek a testületek mindkét illetékes minisztériumban (Oktatás, ill. Munkaügyi) önállóan 

működnek. 

A minisztériumi döntések esetében a szociális partnerek bevonása nem csak jogi 

szükségszerűség, de a tanfolyami képzés esetében a finanszírozási mechanizmus is ezt 

igényli. Az ezzel kapcsolatos költségek forrása a munkaadók és - főként - a 

munkavállalók által fizetett munkaerő-piaci hozzájárulás. A forrás ilyen közvetlen 
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kapcsolata a gazdaság szereplőivel mintegy intézményesen biztosítja a munkaerő-piaci 

felek érdekérvényesítési jogait, hiszen a „saját” pénzük szétosztásáról van szó. A 

pénzek elosztása részben hosszú távra lefektetett elvek alapján, részben pedig a 

kétévenkénti munkaerő-piaci tárgyalásokon történik. 

  

 Az oktatási miniszter fő szakképzési tanácsadó testülete a Szakképzési Tanács 

(EUR - Erhvervsudddanelseradet). Ez egy bipartit testület, amelyben a munkaadók és a 

munkavállalók képviselői kapnak helyet, az elnökét viszont a miniszter nevezi ki, s ő a 

minisztériumot képviseli. A tanfolyami képzést felügyelő Munkaügyi Minisztérium 

mellett szintén működik egy ilyen tanács, ez az Országos Képzési Tanács19. A főbb, 

elvi jellegű kérdésekben ezekre támaszkodik a két minisztérium.  

 Szintén országos szinten működnek a szakterületi bizottságok. Az Oktatási 

Minisztérium mellett 55, a Munkaügyi Minisztérium mellett 50 ilyen testület 

funkcionál jelenleg. Bipartit alapon épülnek fel ezek is, működésük költségeit a 

szociális partnerek állják. Hatáskörük elsősorban szűk szakmai kérdésekre terjed ki. 

Ezek a bizottságok dolgozzák ki a tanterveket, a vizsgakövetelményeket, s javaslatokat 

tesznek olyan kérdésekben, mint például a képzés tartalma, hossza, szerkezete, a 

tanítandó tantárgyak, keretszabályok. Ugyancsak e testületek határoznak meg bizonyos 

kutatási, fejlesztési feladatokat.  

A döntések jelentős része helyben iskolai, átképzőközponti szinten történik. 

Korábban már volt róla szó, hogy ezekben az i n t é z m é n y e k e t  é r i n t ő  

d ö n t é s e k b e n  milyen testületek vesznek részt, s abban milyen szerepe van a civil 

szférának. A szakképzés ebben a tekintetben illeszkedik a közoktatási 

intézményrendszerhez, s bár valamelyest eltér az irányításban alapvetően illetékes 

iskolatanács összetétele a közoktatási intézményrendszer iskolatanácsától, azt 

mondhatjuk, hogy minden a képzésben valamelyest is illetékes intézmény, szervezet, 

vagy lakossági kör (szülők) részt vesz mindegyik fajta intézmény irányításában.  

                                                 
19 A Sazkképzési Tanács illetve az Országos Képzési Tanács elnevezések az angol nyelvű forrás szabad 

fordítása alapján került az anyagba. Az angol elnevezések: Vocational Training Advisory Council illetve 

National Training Council. 
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 Városi szinten a szociális partnerek a helyi szakképzési bizottságokon 

keresztül vesznek részt a  s z a k m a i  m u n k á b a n .  E bizottságok feladata a 

szakképzési alap helyi felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatala, illetve az 

oktatás tartalmának részletes kidolgozása (együttműködve az iskolaigazgatóval illetve 

az iskolatanáccsal), s egyben olyan tanácsadó testületként is működnek, amely az 

oktatás és a munkaerőpiac közötti mind zökkenőmentesebb kapcsolat kialakításán 

fáradozik.  

 A szociális partnerek helyi szinten sem csak egyszerűen együttműködnek 

egymással a különböző testületekben, de egyezmények sorozatát is megkötik. Ezek a 

megállapodások részben az együttműködés módját rögzítik, részben annak tartalmára 

vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy az együttműködésnek egy szinte áttekinthetetlen 

szövevényes rendszere alakult ki, hiszen a helyi szintű, s esetleg csak egy-egy 

szakterületre vonatkozó megállapodások tartalma már követhetetlen. Ez a megoldás 

azonban nem gyengéje a közös munkának. Tapasztalatok bizonyítják, hogy az 

évszázados hagyomány, az együttműködésre, a konszenzusra való törekvés lehetővé 

tette, hogy a megfelelő szintű döntéseknél az azon a szinten lévő szervezetek 

érdekérvényesítési tevékenysége hatékony legyen. Elmondható ez általában az 

érdekegyeztetésről, s elmondható a szakképzést érintő együttműködésről is.  

 Az oktatás illetve a szakképzés irányításában utóbbi évtizedekben tapasztalható 

decentralizációs folyamat azt eredményezte, hogy a társadalmi partnerek 

együttműködésének helyi szintje is felértékelődik. Adott esetben ez még 

intézményrendszerük átalakítását is eredményezi. Álljon itt egy az oktatás területéről 

vett példa: azzal, hogy az iskolai oktatás irányítása helyi szintre került, a tanárok 

szövetsége megkezdte szervezetének decentralizálását, hiszen ezt követően munkajogi 

kérdésekben már helyi szinten kellett érdekeiket képviselniük.  

 

Az eddigiekből látható, hogy a szociális partnerek részvétele a szakképzés 

működtetésében jogilag nagyon alaposan kidolgozott, s ezek a jogszabályok sok 

lehetőséget nyújtanak számukra a szakképzés érdemi befolyásolására. Igaz, döntő 

mértékben nem tudják befolyásolni az iskolák működését, hiszen sok más résztvevővel 
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közösen kell határozniuk az iskolákat, illetve az oktatás folyamatát érintő kérdésekben. 

A témával foglalkozó, s e tanulmány szerzője által megismert tanulmányok sok 

részletkérdést nem érintenek, s így a rendszer működésének tapasztalatairól keveset 

mondhatunk. Nem ismeretes például, hogy a helyi iskolatanácsokba a munkavállalók 

illetve a munkaadók képviselői milyen módon kerülnek be (a kiválasztás 

mechanizmusa), kik közül választják őket (helyi szakszervezetek, munkaadói testületek 

küldenek képviselőket, vagy a munkavállalói illetve munkaadói csúcsszervezetek 

jogosultak erre.), stb. Nem tudjuk, hogy egy-egy iskola esetében a különböző 

szakterületek érdekei miként érvényesülnek, hiszen nem biztos, hogy mindnek a 

képviselője ott ülhet az irányítótestületben (iskolatanácsban). Nem ismerjük a 

jellegzetes konfliktusokat, illetve ezek megoldásait. A szakirodalom alapján viszont 

arra lehet következtetni, hogy a rendszer alapvetően működőképes, s működőképes 

helyi szinten is. A döntésben résztvevők között minden bizonnyal itt is érvényesül a 

konszenzuskereső magatartás, illetve az együttműködés intézményi feltételei 

kiforrottak.  

 

8. Összegzés 

 

 A dán iskolarendszert sokan nagyon bonyolult rendszernek tartják, s ez minden 

bizonnyal valóban igaz, ha intézményi oldalról vizsgáljuk. Sokféle intézmény működik 

az országban, sok különböző programmal. Ezek szinte áttekinthetetlen rendszert 

alkotnak. Hogy ez a rendszer nem vált irányíthatatlanná, abban minden bizonnyal 

szerepe van annak, hogy egyrészt a szakképzés területén az irányítás funkcionális 

jellegű, vagyis valójában nem intézményeket támogat, hanem programokat, másrészt 

annak, hogy egy olyan jól kidolgozott irányítási rendszerben működik, amely mind 

inkább helyi szintre helyezi a döntéshozatalt, s csak azok a döntések maradnak központi 

(állami) kézben, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy országosan egységes 

szakképzési rendszerről beszélhessünk.  
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 Mindemellett a rendszer egyszerűsítése állandó téma, mert részleteiben már 

maguk a résztvevők sem látják át minden elemét. A helyi irányítást nem kérdőjelezi 

meg senki, sem a szakmai irányítás, sem a szociális partnerek. Annál inkább felvetődik, 

hogy szükséges-e a szakképzés irányítására  k é t  minisztérium.  

 A szakképzési rendszer másik sajátossága, hogy az iskolarendszerű és a 

tanfolyami képzés egymásra és egymásba épülése, illetve egységes irányítása évtizedek 

óta tartó folyamat, sok pozitív eredménnyel.  

 Mindezek a kérdések minden bizonnyal felmerülnek a jövőben az 

érdekegyeztető tárgyalásokon, mint ahogy szakképzéssel kapcsolatos tehervállalás vagy 

az oktatás hatékonyságának kérdése is.  

 A dán szakképzés irányításának talán legfőbb jellegzetessége, hogy a 

hagyományosan erős civil szférára épül. Ez a civil szféra sok esetben évszázados, vagy 

sok évtizedes hagyományokkal rendelkező szervezetrendszerrel rendelkezik. Az ebbe a 

körbe tartozó szervezetek, köztük a munkaadók és a munkavállalók szervezetei erős 

érdekvédelmi tevékenységet folytatnak, s erősnek látszik a „szakmaiságuk”. Tudják, 

hogy milyen érdekeket képviselnek, tisztában vannak azzal, hogy milyen megoldások 

milyen következményekkel járnak, így képesek szakmai alapon tárgyalni egymással, 

kizárva a (párt)politikai csatározásokat. Ez megkönnyíti számukra a 

konszenzuskeresést. 

 Intézményes egyeztetőrendszerük stabilitást visz mind a munkaerő-piac mind a 

szakképzés működésébe, hiszen olyan jogkörökkel rendelkeznek, amely erősen szűkíti 

a kormányzati beavatkozás lehetőségét.  

 Ez az erős civil szféra tette lehetővé a szakképzés irányításának decentralizálását 

is, hiszen az irányítás olyan szervezetekre támaszkodhat, amelyek koncepcionálisan és 

szakmailag egyaránt képesek működtetni a rendszert. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy 

ez teszi lehetővé a szakképzés rendszerének megújítását is. Részben azért, mert a 

változtatások iránti igény sok esetben a szociális partnerek részéről merül fel, részben 
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azért, mert ezek a szervezetek képesek a megújulás f o l y a m a t á b a n  is részt 

venni20.  

 A szakképzés decentralizálásának folyamata egy konzekvens rendszer egyik 

eleme. A közoktatásban hasonló események zajlottak az utóbbi évtizedekben. Az 

irányítás, a finanszírozás hasonló elemekre épül a képzés mindkét területén. Az egyik 

területen működőképesnek bizonyult megoldások átültethetők a másik területre is, ami 

megrövidíti az újítások bevezetését.  

 Ezek az újítások nem egyik pillanatról a másikra születnek. A szakképzés 

szerkezetében lezajlott változások több évig érlelődnek Dániában is, amíg törvény lesz 

belőlük. Nem is feltétlenül sikeresek, gondoljunk például az egy éves szakmai 

alapképzés kudarcára, de többségükben mégis olyan elgondolásokat tükröznek, 

amelyek megalapozottak, hosszú távon hatnak, de nem merevítik meg az oktatási 

rendszert. Ez eredményezi azt, hogy a képzési rendszer folyamatosan képes reagálni a 

külső hatásokra, legyenek azok gazdasági vagy társadalmi hátterűek.  

 

 

                                                 
20 Szemben pl. a magyar viszonyokkal, ahol a pedagógiai koncepciók, tantervek elkészítésének helyi 

szintre helyezésében sokan csak a feladatot, s nem a megújulás lehetőségét látják.  
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9. Táblázatok 

 

Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen.. tábla  

A szakképzés kiadásai Dániában, 1996. 

 
A képzés típusa A képzés forrása Megoszlás 

(összesen =100%) 

Iskolarendszerű képzés  32,0 

 Állami költségvetés 18,9 

 Egyéb közpénzek 1,1 

 A magánszféra kiadásai 12,0 

Iskolarendszeren kívüli 

képzés 

 45,1 

 Állami költségvetés 13,3 

 A magánszféra kiadásai 31,9 

Munkanélküliek képzése  22,8 

 Állami költségvetés 20,3 

 Egyéb kiadások 2,5 

Összesen  100,0 

 Állami költségvetés 52,5 

 
Forrás: CEDEFOP: Financing of Vocational Education and Training in Denmark, 1999. 

Közli: Social Dialogue on VET. 

 

Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen.. tábla  

A szakszervezetek és a szakszervezeti tagok számának alakulása a Dán Szakszervezeti  

Szövetségen (LO) belül 1950-1992 

 
Év  

Tagok  

Helyi szakszervezeti 

csoport 

Szakszervezet 

 száma 

(1000 fő) 

Száma Átlagos 

létszám 

Száma Átlagos 

taglétszám 

1950 656 3541 185 70 9377 

1960 776 3568 218 68 11418 

1970 896 2120 429 56 16000 

1980 1278 1475 866 35 36507 

1990 1440 1315 1095 28 51435 

1992 1469 1256 1170 26 56505 

 
Forrás: Due-Madsen-Jensen-Petersen: The Survival of the Danish Model, 1994. Közli: 

Social Dialogue on VET.
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Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen.. tábla  

A Munkaadói Szövetség (DA) tagsága és összetétele 

 

Év Tagszervezet

ek száma 

Egyéni tagsággal 

rendelkező 

vállalkozások 

A képviselt 

cégek száma 

Egy tagszervezetre 

jutó tagvállalkozás 

Az érintett 

dolgozók száma 

(1000fő) 

1951 253 326 24041 93,8 331 

1961 255 325 22769 88,0 380 

1971 198 206 24072 120,5 36 

1981 157 48 22651 144,0 474 

1991 48 5 29913 623,1 555 

1993 34 4 28227 830,1 589 
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Elnevezések 

 

Dán név Magyar fordítás Angol fordítás 

Amt megye  county 

Arbejdsmarkedbidrag munkaerő-piaci alap   

Arbejdsmarkedstyrelsen Munkaerő-piaci Hivatal  Danish Labour Market 

Authority  

Arbejdsmarkedsuddanelser munkaerő-piaci képzési 

rendszer 

labour market training 

Courses 

Arbejdsmarkedsuddanelser 

center (AMU-center) 

átképzőközpont labour market training 

centre  

Dansk Arbejdsgiverforening 

(DA) 

Dán Munkaadók 

Szövetsége 

Danish Employers 

Confederation  

Erhvervs fagliche 

grunduddanelse (EFG) 

szakmai alapképzés basic vocational training 

Erhvervsudddanelsesradet 

(EUR) 

Szakképzési Tanács The Council for 

Vocational Training 

Fagligt udvalg szakterületi bizottság trade committee / branch 

committee 

Folkeskole általános iskola  basic school 

Hojere forberedelseseksamen 

(HF) 

felsőfokú előkészítő 

kurzusok 

Higher Preparatory 

Examination 

Landsorganisationen i 

Danmark (LO) 

Dán Szakszervezeti 

Szövetség 

Danish Confederation of 

Trade Unions 

Skolebestyrelse iskolatanács school board 

Studentereksamen érettségi vizsga school leaving 

examination 
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