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Jogvédelem
A LifeLong Learning-kutatás 2008-1 kutatás, és az abból készült tanulmány szerzői
jogvédelem alatt áll. Minden jog fenntarva. A felmérés készítői a felmérés eredményét eredeti
céljuknak megfelelően felajánlják mind a szakmai közvélemény és mind más érdeklődő
szíves felhasználására, azonban tanulmányban lévő minden tartalom (szöveg, grafika, stb.)
bármely formában történő felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével engedélyezett.

Honlap: www.lifelonglearning.hu – E-mail: info@lifelonglearning.hu

2

LifeLong Learning Magyarország Alapítvány
LifeLong Learning Hungary Foundation
Iroda: 1096 Budapest, Haller u. 40.
: 1450 Budapest, Postafiók 192
 (1) 476-1080  (1) 476-1085

Előzmények
A 2008. február 28-i Tudástőke konferencia-sorozat 3. rendezvényén Dr. habil. Noszkay
Erzsébet (a Szent István Egyetem Gazdálkodástudományi Karának docense, az MTA
Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának vezetője)
tartott egy előadást „Tanuljunk egy életen át... biztos, hogy erre van szükség?! (Kinek szól, és
mit üzen a "lifelong learning" intelme a profitorientált cégek és szervezeti résztvevők
közül?)” címmel. Ennek nyomán vetette fel a konferencián részt vevő Barát Tamás főiskolai
tanár, hogy hasznos lenne egy felmérést, kutatást készíteni az egész életen át tartó tanulásról.
A felvetést tett követte, s a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány örömmel karolta fel
ezt a kutatási igényt.

A kutatás hazai előzményei
A felnőttkori tanulással kapcsolatban számos kutatás született az elmúlt évtizedekben, ezek jó
része hozzáférhető a szakmai közönség számára. Ám olyan felmérésről, kutatásról, amelynek
tárgya kimondottan az egész életen át tartó tanulás, sajnos, nem volt tudomásunk, ezért
támaszkodni sem tudtunk annak eredményeire.
(Ezért ezúton kérjük segítségüket: ha tudomásuk van arról, hogy az egész életen át tartó
tanulás témájában volt, van vagy lesz valahol kutatás, írják meg a LifeLong Learning
Magyarország Alapítvány email-címére: info@lifelonglearning.hu. Szeretnénk felvenni velük
a kapcsolatot. Köszönjük.)

A kutatás célja, hipotézisek
A LifeLong Learning Magyarország Alapítvány egész tevékenységét áthatja az élethosszig
tartó tanulás gondolata. Így szinte magától adódott a kutatás elsődleges célja:
• Tudjuk meg, hogy vajon mások számára is érték-e az élethosszig tartó tanulás.
Emellett a kutatás még további két kérdésre kereste a választ:
• Milyen motivációk ösztönöznek az egész életen keresztül tartó tanulásra?
• Milyen érveket használnának az egész életen keresztül tartó tanulás népszerűsítésére?
Feltevésünk szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás jótékony hatással volt az egész
életen át tartó tanulás fontosságának elfogadására, különösen a fiatalabbak és az internetet
aktívan használók körében. Ezért ebben a körben lesz nagyobb fogadókészség a kutatás
lebonyolításához.
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További hipotézisünk volt, hogy az emberek az egész életen át tartó tanulásban látják a munka
világában az alkalmazhatóságuk, a karrierépítés eszközét.
Egy további kutatást igényel azon feltevésünk vizsgálata, hogy az internetet aktívan használók
jelentős mértékben hatással, befolyással bírnak-e mikro- és makro-környezetükre. Ezt a
kutatást 2008 őszére tervezzük.
Mivel gyorsan változó gazdasági és társadalmi környezetben élünk és dolgozunk, ezért fontos
hogy a lehető legtöbb embert „megfertőzhessük” a folyamatos tanulás gondolatával. Mások
inspirálásában nagy segítséget jelent, ha tudjuk, hogy mások mit gondolnak az egész életen át
tartó tanulás indítékairól, céljairól, mi motiválja, ösztönözi őket.
A felnőttkori tanulás jelentős mértékben eltér a fiatalkori tanulástól, ezért fontos azt is
megtudni, hogy milyen módszert és milyen, tanulást segítő eszközt részesít előnyben a felnőtt
ember.
A kutatás egy további hipotézise szerint a munkahelyek még nem ismerték fel igazán a
LifeLong Learning támogatásában a saját szerepüket. Az ő képzési elképzeléseik inkább a
szakképzések irányába hatnak. Ezért a kutatás során arról is szerettünk volna képet kapni,
hogy a vállalatoknál, intézményeknél vajon hogyan vélekednek az egész életen át tartó
tanulásról, támogatják-e ezt, vagy sem.
Tudjuk, hogy szinte minden, ami a felnőttkori tudásgyarapítással összefügg, anyagi
erőforrásokat igényel, ezért arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan vélekednek a
finanszírozásról a kutatásban részt vevők.

A kutatás célcsoportja
Az internet használók köre, akik érintve érzik magukat az egész életen át tartó tanulásban.
Látható, hogy nem szűkítettük le a célcsoportot, hisz a kérdéseinkkel mindenféle saját
tapasztalatra, véleményre kíváncsiak voltunk. Egyéneket kérdeztünk, nem szervezeteket,
csoportokat.
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A kutatási módszer
A minta, a mintavétel, a használt kérdőív
A mintavétel
A kutatás internet alapú kérdezéssel, más néven CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing) kérdezési technikával készült. Az online kérdőív linkjét a kutatásban részt vevő
partnereknek továbbítjuk, szintén az internet segítségével. Ennek a technikának számos
előnye közül - a kutatás költségeire gyakorolt kedvező hatása mellett - most kettőt szeretnék
megemlíteni.
Egyes, nehezen elérhető célcsoportok nagyobb válaszadási hajlandóságot mutatnak az online
kitöltésre.
A kérdőíves technikák három kritikus hibaforrását, melyek az eredményeket igencsak
torzíthatják (kérdezőbiztos által "elkövetett" kérdezéstechnikai hibák, hanyagság,
adatrögzítés), kiküszöböli, ezért megbízható eredményeket kaphatunk. A válaszadók otthonról
vagy munkahelyükről, teljesen szabadon, saját tempójukban, akár időben megszakítva is
válaszolhatnak a feltett kérdésekre.
A CAWI kutatásról részletesebben tájékozódhatnak a www.e-benchmark.hu honlapon.
Az on-line kérdőívet különböző internetes oldalakon, portál site-okon hirdettük. Több
partnerünk nemcsak a honlapjára tette ki hírként és/vagy animált bannerként a felhívásunkat,
hanem hírlevelében is buzdított a részvételre. A számos helyen megjelenő felhívás alapján
további szervezetek, intézmények, cégek csatalakoztak a kutatáshoz. Így tulajdonképpen a
résztvevők szervezésében egy hólabda-hatást értünk el.
A fentiekből következik, hogy a résztvevők kiválasztása teljesen a véletlen alapult.

A használt kérdőív
A felmérés kérdőívének kitöltése anonim volt.
A felméréshez használt kérdőív a következő részekre tagolható:
a kutatás rövid bemutatása
demográfiai adatok (kor, nem, lakhely)
szociográfiai adatok (családi állapot, iskolázottság, tudományos fokozat,
társadalmi státusz)
gazdasági adatok (jövedelem, munkaviszony)
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véleménykérés a LifeLong Learning-ről
tanulásról szóló kérdések
munkahelyi hozzáállásáról szóló kérdések
a kitöltők kutatással kapcsolatos javaslatai, észrevételei

A válaszadáshoz rendelkezésre álló skálarendszer (fontos…nem fontos), igen-nem válasz és
egyéb kategóriák megjelölése alkalmazkodott a hazai kutatási gyakorlatban megszokott
formához, és összesen 25 kérdésből állt.
A végleges kérdőív többszörös módosítás, konzultációk után került fel az internetre, 2008.
május 3-án.
Több mint háromszázan minden kérdésre válaszoltak, az átlagos kitöltési idő 10 perc volt.

A munkafolyamatok tapasztalatai
A kutatás legnagyobb nehézségét az üzleti alapon működő portálsite-ok megnyerése
jelentette. Itt, sajnos, még mindig – csekély kivételtől eltekintve – a mindenért fizess elve
érvényesült. Ezért anyagi okokból több, nagy látogatottságú portálon nem tudtuk
népszerűsíteni a kutatást.
Összességében a kutatásról elmondhatjuk, hogy támogató légkörben zajlott, legtöbb esetben
szakmai elhivatottság és kíváncsiság volt tapasztalható mind a résztvevők, mind a partnerek
oldaláról. Ez a támogató légkör tette lehetővé kutatásunk eredményes lebonyolítását.
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A kutatás eredményei
Adatfelvétel:

2008. május 3 – június 17.

Résztvevők száma:

492 fő

A kérdőívet
ívet teljesen kitöltötte:

340 fő

A válaszadók adatai
A válaszadók lakhelyük szerinti megoszlása jól mutatja, hogy minden típusú településen élők
él
segítették a kutatást.
Hol van a jelenlegi állandó lakóhelye?
falu

16%

város

27%

megyeszékhely, megyei jogú város

32%

Budapest

26%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A kutatás válaszadói közül a hölgyek voltak aktívabbak.
aktív

Férfi
37%
Nő
63%
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Életkor szerint megoszlás:
61 év felett

4%

50 - 60 év

12%

41 - 50 év

9%

31 - 40 év

16%

21 - 30 év

54%

20 év alatt

6%
0%
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40%
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60%

h
tükrözi azt, a más kutatásokból ismert tényt, hogy az
Az életkor szerinti megoszlás hűen
internet használatában
ban még mindig a harmincévesnél fiatalobbak dominálnak. Ebben a
kutatásban a 21-30
30 éves korosztály magas reprezentációját (54%) az is okozta, hogy a kutatást
több egyetem és főiskola
iskola is népszerűsítette
népszer
hallgatói körében.
(A kutatást népszerűsítő felsőoktatási
felső
intézmények:: Pannon Egyetem, ELTE, Széchenyi
István Egyetem Győr, Eötvös József Főiskola
F
- Baja)

Ezt támasztja alá az alábbi
bbi kérdésünkre adott válasz is.
Jelenleg Ön tanul-e,
tanul részt vesz-e bármilyen képzésben,
továbbképzésben?
Igen
Nem

83%
17%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A következő kérdésbőll jól látható, hogy a nem hivatalos formába tartozó
tartozó képzések aránya
meghaladja a főiskolai képzésben részt
rész vevők számát. Ami nagyon biztató jel, hogy a
megkérdezettek számon tartják önképzésüket.
önképzés
A nem hivatalos formában megszerzett tudás
jelentőségét a magyarországi vállalati gyakorlat is egyre inkább visszaigazolja,
vissza
azaz a
szellemi munkakörök betöltésénél a tényleges tudás, ismeret számít,
számít és nem elég a
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„kemény” papír. Ezt igazolja vissza az ez év tavaszán készített felmérésünk a magyarországi
vállalati képzési gyakorlatról.1
Kérjük, jelölje meg a felsoroltak között, hogy milyen típusú
képzésben vesz részt! (Több válasz is megjelölhető.)
32,7%
Egyetem
Önképzés (nem hivatalos formában történő képzés)

21,8%

Főiskola

19,4%

Egyéb

10,0%

Bármilyen szakmai tanfolyam

9,7%

Egyetemi, főiskolai továbbképzés

7,4%

Szakképzés (pl. OKJ)

4,1%

Középiskola

1,2%

Általános iskola

0,9%
0,6%

Átképzés
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

(A diagram az összes válaszadók számához viszonyított
viszonyított arányokat mutatja.)
A résztvevők döntő többsége alkalmazottként dolgozik,
dolgozik ami azt jelenti,
jelenti hogy már saját
tapasztalattal is rendelkeznek arról, mennyiben segíti a képzés a munkájukat, karrierjüket.

Munkaviszonya
45%

alkalmazottként dolgozik
tanuló, hallgató, egyéb

32%

vállalkozóként dolgozik

6%

munkanélküli

4%

nyugdíjas

3%

GYED-en, GYES-en
en van

2%

alkalmi munkás

2%

háztartásbeli

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

1

Képzési Benchmark Felmérés 2008,
2008 a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány és a DGS Global Research
közös felmérése
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Rákérdeztünk a legmagasabb iskolai végzettségre és az esetleges tudományos fokozat
meglétére is.
Sajnos, a részvevőkk között csekély számban voltak érettséginél
érettségi
alacsonyabb
csonyabb végzettséggel
rendelkezők, így az ő gondolkodásukról,
gondolkodásukról véleményükrőll ebben a felmérésben nem kaphatunk
képet. (Adódik ez az internet használók köréből
köréb is.)

Legmagasabb iskolai végzettség
egyetemi diploma

29,4%
21,8%

főiskolai diploma
érettségi

47,9%

szakmunkás bizonyítvány

0,6%

8 általános

0,0%

Értettségi nélküli szakképzettség

0,3%

kevesebb, mint 8 általános

0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Van-e
e Önnek tudományos fokozata?

Igen
34%
Nem
66%
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Válaszadók véleménye
A kutatás elején az egyik hipotézisünk volt, hogy az emberek a létbiztonságuk,
alkalmazhatóságuk eszközeként tekintenek a folyamatos tanulásra,
tanulás , már csak azért is mert,
apáról fiúra száll a mondás, hogy „Jó
„ pap is holtig tanul!”
eglepetés erejével hatott, hogy a munkanélküliség elkerülése,
elkerülése, mint motiváció, jelentősen
A meglepetés
háttérbe szorult,, míg a fejlődést a válaszadók döntő
dönt többsége megjelölte,
jelölte, a hozzá nagyon
közel álló választ, a megújulni tudás képességét is a válaszadók több mint kétharmada
választotta.
Az Ön számára mit jelent az LLL, a LifeLongLearning,
az egész életen át tartó tanulás fogalma?
Fejlődés

81%

A megújulni tudás képessége

72%

Rugalmasság

45%

Alkalmazkodás

32%

Változás

27%

A munkanélküliség elkerülése

16%

Átképzés

15%
5,88%

Egyéb

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ma már szinte mindenki tisztában van azzal, hogy a gyorsan változó környezetben létkérdés
az alkalmazkodás képessége és a rugalmasság. Az is kiderült,
rült, hogy a megkérdezettek közel
egyharmada tisztában van azzal, hogy folyamatos tanulás nélkül képtelenek lesznek ezeket a
kihívásokat teljesíteni.
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1. Az Ön számára mit jelent az LLL, a LifeLongLearning, az egész életen keresztül
tartó tanulás fogalma?
Fejlődés

75%
72%

A megújulni tudás képessége

67%

Rugalmasság

39%

Változás

80%

45%
49%
összesen

32%
28%
35%
27%
26%
27%

Alkalmazkodás

81%
84%

30 év felettiek
30 év alatiak

15%
12%
18%
15%
12%
18%

Átképzés
A munkanélküliség elkerülése
%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ha megbontjuk a válaszokat 30 alattiakra és 30 felettiekre, akkor a válaszadók hasonló
tendenciát mutatnak. Nagyon jól látszik, a korral nő a tapasztalat, azaz a 30 év felettiek érzik,
hogy egyre nagyobb jelentősége van a tudás megújításnak!
Szerettük volna azt is megtudni, vajon miért tartják szükségesnek az egész életen át tartó
tanulást. A válaszadók több mint fele elsősorban a saját emberi értékének növekedését látja
benne. Másodsorban alapvető emberi szükségletnek gondolják a folyamatos tanulást. Mind a
két válasz rámutat arra, hogy a saját magunknak való megfelelés mindent felülmúl.
Ez a gondolkodásmód egy egyre erősödő belső tartás irányába hat. Mint tudjuk a
Szentírásból: „amilyen belül, olyan kívül”. Ebből arra következtethetünk, hogy a jelen és a
jövő értelmisége egyre inkább független lesz, mások által egyre nehezebben befolyásolható
válik.
Manapság egyre kevésbé van meghatározott mérce arra, hogy mi az a minimális iskolai
végzettség, ami szükséges a sikeres élethez. Még egy generációval ezelőtt is tartotta magát az
a nézet, hogy legyen minimum érettségi bizonyítványunk. Vajon ma mi lehet az a végzettség,
ami elengedhetetlen?

Honlap: www.lifelonglearning.hu – E-mail: info@lifelonglearning.hu

12

LifeLong Learning Magyarország Alapítvány
LifeLong Learning Hungary Foundation
Iroda: 1096 Budapest, Haller u. 40.
: 1450 Budapest, Postafiók 192
 (1) 476--1080  (1) 476-1085

Ön szerint miért szükséges az egész életen át tartó tanulás?
Az egész életen át tartó tanulás azért szükséges, mert...
ettőll saját emberi értékünk növekszik, saját szemünkben.

50%

ez alapvető emberi szükséglet.

26%

a több tudásunk által jövedelmünk is gyarapodik.

9%

tudjuk, hogy a jó pap is holtig tanul.

6%

ettőll saját emberi értékünk növekszik, mások szemében.

6%

a több tudásunk által mások jobban tisztelnek.

2%

emberi image-ünk
ünk növekszik.

1%
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Ha megbontjuk a fenti diagramot…
2. Ön szerint miért szükséges az egész életen keresztül tartó tanulás?
Az egész életen keresztül tartó tanulás azért szükséges, mert…
50%
48%
51%

ettől saját emberi értékünk növekszik, saját
szemünkben.
26%

ez alapvető emberi szükséglet.

21%

a több tudásunk által jövedelmünk is gyarapodik.

6%

34%

9%
11%

6%
6%
7%

tudjuk, hogy a jó pap is holtig tanul.

Total

6%
5%
6%

ettől saját emberi értékünk növekszik, mások
szemében.

30 év felettiek

2%
1%
3%

a több tudásunk által mások jobban tisztelnek.

30 év alatiak

1%
1%
1%

emberi image-ünk
image
növekszik.
%
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A válaszadók több mint felének az volt a véleménye, hogy „egy szakma ismerete
elengedhetetlen az élethez”. Természetesen a szakma általános fogalomként jelent meg, a
valamihez értés szinonimájaként. A válaszokból úgy tűnik, hogy ez paradigmaváltás! Több,
egymást követő generáció vallotta, hogy a társadalmilag elfogadott szintű, általános
műveltség (érettségi) elegendő, ezzel szemben a mai kor emberének az a véleménye, hogy
valami közvetlen értéket, társadalmi hasznot létrehozó tevékenységhez kell érteni.

4. Ön szerint, a mai kor embere számára milyen végzettség az
alapvető, azaz elengedhetetlen?
55,5%
53,6%
56,9%

Egy szakma ismerete elengedhetetlen az élethez
18,9%
14,3%
22,1%

Az érettségi elengedhetetlen

9,3%
11,4%
7,8%

A főiskolai diploma elengedhetetlen az életben való
boldoguláshoz

Total
30 év felettiek

7,0%
7,9%
6,4%

Egyetemi végzettség elengedhetetlen a karrierhez

30 év alatiak

4,1%
4,3%
3,9%

Az alapképzés – az általános iskola - elengedhetetlen

,9%
1,4%
,5%

Szükség van valamilyen tudományos fokozathoz (PhD)

,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Mindig érdekes kérdés, hogy másokat milyen érvekkel próbálunk valamiről meggyőzni. Az
emberek ilyenkor mindig a saját véleményük szerint legelfogadhatóbb, logikus érveket
használják. Megkérdeztük, vajon mivel érvelne, ha másokat kellene meggyőzni az egész
életen át tartó tanulás fontosságáról. Érdekes, hogy az egzisztenciális érvek ekkor is a háttérbe
szorultak. A saját énképünk fejlesztése az első négy válaszban komoly súllyal szerepelt, ami
alapján jó eséllyel mondhatjuk, hogy az egész életen át tartó tanulás a mentális egészség
forrása lehet.

Honlap: www.lifelonglearning.hu – E-mail: info@lifelonglearning.hu

14

LifeLong Learning Magyarország Alapítvány
LifeLong Learning Hungary Foundation
Iroda: 1096 Budapest, Haller u. 40.
: 1450 Budapest, Postafiók 192
 (1) 476--1080  (1) 476-1085

Milyen érveket használna általában, hogy megértesse valakivel
az egész életen keresztül tartó tanulás fontosságát?
Az önmegvalósítás eszköze a tanulás

19,1%

Tudni jó, a tudás alapvető emberi szükséglet

16,5%
13,5%

A sikeresség kulcsa a folyamatos tanulás
A több tudás által emberileg többek leszünk

11,2%

A környező világ megértése

10,6%

Ez szükséges ma a talpon maradáshoz

10,3%

A tanulás és munka örömet ad

5,6%

Anyagi biztonság

5,6%

A több tudás által gyarapodik jövedelmünk

2,9%

Aki nem tanul, kiesik a munkaerőpiacról

2,9%

Az okos emberek kivívják mások tiszteletét

1,8%
0%

5%

15%

10%

20%

25%

Megnéztük, hogy ha a kérdéseink igazán négy témát érintenek - saját fejlődésünk,
egzisztenciális lehetőségek,
ségek, társadalom jobbá tétele és társadalmi megbecsülés -, akkor ezek
közül mi motiválja őket
ket a tanulás irányába. Ebben
ben a négyesben a második helyet
holtversenyben a magasabb jövedelem és a tudatos karrierépítés, míg az első
els helyet szintén a
saját magunk fejlesztése foglalja el.
Ön számára mi lehet motiváció, hogy tanuljon?
Több tudás megszerzése

67%

Magasabb jövedelem megszerzése

47%

Tudatos karrierépítés

46%

Magasabb társadalmi érték elérése

34%

Több tisztelet megszerzése

12%

Egyéb

11%
0%

10%

20%
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Régóta tudjuk, hogy nem mindegy, hogyan és miből, milyen formában tanulunk. Arra a
kérdésünkre, hogy „Ön milyen típusú képzést részesít előnyben?” a válaszok érdekes
következtetésekre adhatnak okot!
Az első érdekesség, hogy az elektronika és az informatika eszközeit a legkevésbé kedvelik a
válaszadók! Ez azért érdekes, mert már jó ideje többen (főleg az informatikával „fertőzöttek”)
azt jósolják, hogy a jövő az e-learningé lesz. Ezt a mi kutatásunk sem cáfolni, sem
megerősíteni nem tudja, de az tisztán látszik, hogy a tanulás folyamatából még nem időszerű
kihagyni a tanárt, a személyes kapcsolatokat. Az ilyen törekvéseket ma még nem fogja hangos
siker koronázni.
9. Ön milyen típusú képzést részesít előnyben?
Csoportos – nem iskolai típusú – a gyakorlati
tapasztalatcserén alapuló oktatás, továbbképzés,
Training típusú képzés, Tapasztalatcsere

35,8%
43,6%
30,4%
33,7%
32,9%
34,3%

Személyes – két személy közötti kommunikáción
alapuló tanulás, Tapasztalatcsere
Önálló – egyéni, hagyományos, papír alapú könyvekből történő – tanulás (pl. könyvek, szakmai
folyóiratok)

30,5%
30,7%
30,4%
20,6%

Önálló – egyéni, a tömegkommunikáció eszközeit
(internet) felhasználó tanulás

26,4%
16,7%

Csoportos – hagyományos tanfolyami, iskolai típusú
oktatásformák (pl. tanfolyam és/vagy távoktatási
forma)

18,0%
20,7%
16,2%

Önálló – egyéni, az elektronika, az informatika
eszközeit (CD, DVD, videokazetta, stb.) felhasználó
tanulás

Életkor Total
Életkor 30 év felettiek
Életkor 30 év alatiak

14,8%
18,6%
12,3%
,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

A válaszadók többsége egyértelműen a gyakorlati tapasztalatcserére adta a voksát (70%),
annak a különbsége, hogy ez a tapasztalatcsere gyakorlati, vagy két személy között
kommunikáció segítségével valósul meg árnyalatnyi. Komoly kihívást jelent a mai kor oktatói
számára! E felmérés szerint egyre kevésbé népszerű az oktatók részéről csak a tananyag
„leadása”, a tanulni vágyók részt kívánnak venni a folyamatban, igényik az interaktivitást, a
gyakorlatokat.
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A egyetemi és főiskolai hallgatók válaszait külön megvizsgáltuk, vajon az ő képzési
preferenciáik eltérnek-e az átlagtól.
A felsőoktatási intézmények hallgatói a válaszaiknál az „Önálló - egyéni, hagyományos, papír
alapú - könyvekből történő - tanulás (pl. könyvek, szakmai folyóiratok)” tanulásra tették az
első helyre, míg a második helyre a „Személyes - két személy közötti kommunikáción alapuló
tanulás, Tapasztalatcsere”-t tették. Érdekes azt látni, hogy a fiatalság körében is a legutolsó
helyen van a „Önálló - egyéni, az elektronika, az informatika eszközeit (CD, DVD,
videokazetta, stb.) felhasználó tanulás”.

Örvendetes eredmény, hogy az annyiszor eltemetett Gutenberg-galaxis (nyomtatott könyvek,
szakfolyóiratok) még töretlenül népszerű a tanulni vágyók körében. Különösen biztató ez az
adat, hogy a jövő értelmisége is hasonlóan gondolkodik.
Azt is megkérdeztük, hogy a LifeLong Learning szempontjából bizonyos eszközöket (pl.
könyv, internet, konferenciák, szakkiadványok stb.) mennyire tartanak hasznosnak. A
kérdések közé betettük a mozit is, abból a célból, hogy vajon mennyire veszik komolyan a
kérdőív kitöltését.
Ami sokakat meglephet, hogy a könyv megelőzte az internetet, a szakmai folyóiratok,
kiadványok is „csak” 10%-al maradnak el az internet mögött. Érdekes azt látni, hogy a
kazetták, CD-k, DVD-k alig 3%-al haladják meg a múzeumokat, kiállításokat. Ennek okát
abban az örvendetes tényben látjuk, hogy egyre több múzeum már hosszú évek óta kilépett a
passzív látogatóvárás stádiumából, és proaktív, izgalmas programjaikkal csábítják a
közönséget, amit jól szervezett marketingmunkával is megtámogatnak.
A konferenciák egy stabil, 30% körüli értékkel bizonyítják a létjogosultságukat.

Ennél a kérdésnél szintén megnéztük a felsőoktatási intézmények hallgatóinak a véleményét.
Ebben az esetben a preferencia sorrend teljesen megegyezik a felmérés átlagával, csak a
százalék értékek változnak minimális mértékben. Például a Könyvek (52%), Internetet (39%)
ami közel 10%-al kevesebb, mint az átlag.
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10. Mennyire tartja hasznosnak az LifeLong Learning szempontjából
a felsorolt eszközöket?

53,8%
57,1%
51,5%

Könyvek (szakkönyvek, tankönyvek)

49,1%

Internet

57,1%
43,6%
37,8%

Szakmai folyóiratok, kiadványok

46,4%
31,9%
29,4%
33,6%
26,5%

Konferenciák
16,0%
18,6%
14,2%

Audiovizuális kiadványok, videokazetta,
CD, DVD

Total
30 év felettiek

12,8%
13,6%
12,3%

Múzeumok, kiállítások megtekintése

30 év alatiak

6,4%
5,0%
7,4%

Mozifilmek megtekintése
,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

A kutatás egy további hipotézise szerint a munkahelyek még nem ismerték fel igazán a
LifeLong Learning támogatásában a saját hasznukat. Az ő képzési elképzeléseik inkább
szakképzések irányába hatnak. Ezért ezt a területet több kérdéssel igyekeztünk körbejárni.
Az első kérdésünk arra irányult, vajon hogyan látják a válaszadóink, a munkahelyük miként
ítéli meg a munkahellyel kapcsolatos tanulást. Erre azért volt szükség, mert a kutatás előtt
több helyről azt a véleményt hallottuk, hogy nem szeretik azokat a munkatársakat, akik sokat
tudnak.
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Az Ön munkahelyén hogyan ítélik meg a munkahellyel kapcsolatos tanulást, a
továbbképzést?
Ellenzik

Támogatjá
Támogatják

39%
33%
22%

-3

4%

2%

-2

-1

0

1

2

3

Ami meglepő volt, hogy a válaszok 1/3-ában
1/3 ában közömbös a munkahely az ő érdekében történő
tudásgyarapításával kapcsolatban.

Azt is szerettük volna megtudni,
meg
hogy a munkavállalóknak vajon javasolnak-e
javasolnak
munkahelyekkel kapcsolatos képzéseket a cégeik.
cég
Itt is tapasztalható a több mint 1/3-ot
1/3
kitevő közömbösség, az is megfontolandó,
megfontolandó hogy a
válaszadók közel fele választ magától a munkahelyével kapcsolatos képzéseket.
A dolgozók maguk kutatják fel a
lehetőségeket

A munkahely javasol képzéseket

38%

28%
19%

6%

-3

-2

8%

-1

0
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Arról is tudakozódtunk, hogy ha valaki tanul, vajon büszkék-e rá, vagy piszkálják érte.
Sajnos, a XXI. század elején még a válaszadók közel 10%-át
át piszkálják, mert tanul. Viszont
itt látható a magas közömbösség azokkal szemben, akik többre szeretnék vinni.

Az Ön munkahelyén hogyan ítélik meg a munkahellyel kapcsolatos tanulást, a
továbbképzést?
Piszkálják

Büszkék rá

47,06%

-3

4,71%

4,41%

-2

-1

0

21,47%

21,76%

1

2

3

Végül azt megkérdeztük, hogy az egész életen átt tartó tanulás költségeit kinek kellene
viselnie. Itt jól látható, hogy a válaszadók döntő többsége tisztában vannak azzal, hogy ez
nem csak egyéni és vállalati érdek, hanem össztársadalmi érdek is.
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Ön véleménye szerint kinek kell elsősorban finanszírozni az egész életen át
tartó tanulás költségeit?
Államnak, munkahelynek és az egyénnek

62%

A munkahelynek és az egyénnek

21%

Az államnak és a munkahelynek

5%
4%

Az államnak és az egyénnek

3%

Az államnak 100%-ban
100%

2%

Egyéb

1%

A munkahelynek 100%
100%-ban

1%
0%

10%
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Összegzés és következtetések
A kutatás 492 fő megkérdezésére terjedt ki, akik az összes magyarországi település típusokról
jöttek (a falutól Budapestig).
A kutatásban részt vevőket hólabdahatással értük el. A kutatás a LifeLong Learning
Magyarország Alapítvány weboldalán közzétett felhívással indult, a kutatás végére közel 50
weboldal és több mint 10 hírlevél adott hírt a kutatásról.
Az összegzett következtetések két csoportra bonthatók. Az első természetesen a magánember
véleménye, gondolkodása; a másik a szervezetek hozzáállása az egész életen keresztül tartó
tanulás ügyéhez.
Az országos minta a szervezetek oldaláról visszaigazolta Pintér Zsolt személyzeti tanácsadó
véleményét a szervezetek munkaerő-felvételi gyakorlatával kapcsolatban, nevezetesen, hogy a
vállalatok hirdetéseikben „szárnyaló pegazust” keresnek, de a valóságban igáslovat akarnak.
A vállalatokra, szervezetekre általánosan igaz, hogy ugyan állandóan hangoztatják az egész
életen át tartó tanulás fontosságát, de ezért vajmi keveset tesznek, helyette inkább „megtűrik”
azokat a dolgozókat, akik ezért tesznek is valamit.
A kutatásban részt vevőkről általánosságban elmondható, hogy az egész életen át tartó tanulás
fontossága számukra belső indíttatásból ered, és emellett eltörpül a közvetlen anyagi
haszonszerzés és/vagy a vállalati karrierépítés utáni vágy. Számukra a LifeLong Learning
főként a fejlődést, a megújulni tudás képességét jelenti.
Véleményük szerint folyamatosan tanulni azért szükséges, mert ettől a saját értékünk
növekszik a saját szemünkben (50%), és ez alapvető emberi szükséglet (26%).
A mai kor emberének a sikeres élethez már nem elég az érettségi (18,8%), hanem egy
szakmát mindenképpen ismernie kell (55,6%).
Honlap: www.lifelonglearning.hu – E-mail: info@lifelonglearning.hu
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A legfontosabb motiváció maga a tanulás, a többlettudás (67%), és csak ezután jön a
magasabb jövedelem (47%) és a tudatos karrierépítés (46%)

Ebből a felmérésből tisztán látszik, hogy az önálló – egyéni, az elektronika, az informatika
eszközeit (CD, DVD, videokazetta stb.) felhasználó tanulás (15%) helyett inkább választják a
csoportos – nem iskolai jellegű – gyakorlati, tréning jellegű oktatást, továbbképzést (36%) és
a személyes – két személy közötti kommunikáción alapuló – tanulást, tapasztalatcserét (34%).
Ebből az következik, hogy egy sikeres LifeLongLearning-program szükséges feltételei:
1. csoportos és/vagy személyes tapasztalatcsere lehetősége
2. tananyag nyomatott formában hozzáférhető legyen
3. lehetőleg konferenciával támogatott legyen
Jelen kutatás elérte a célját. Képet adott a társadalom egy szeletének a LifeLong Learninghez
való viszonyáról, az arról alkotott képéről, és nem utolsósorban a tanulási folyamattal
kapcsolatos elvárásokról is kaphattunk információt. A kutatás a meglevő eredményeken túl
alapul szolgál további kutatásokhoz, ami a kutatók nem titkolt célja a jövőben.

Budapest, 2008. július 1.
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Irodalomjegyzék
1. A munkahelyi kérdőíves felmérések titka - A gondos és megalapozott összeállítás
árnyalatai különböztetik meg a jó munkahelyi kérdőíveket a rosszaktól – CEO
Magazin 2008/2.
2. A pozitív spirál: Interjú Edward E. Lawler professzorral, a világ egyik legkiválóbb
humánerőforrás-szakértőjével - CEO Magazin 2006/3
3. A single umbrella for education and training programmes http://ec.europa.eu
4. A vállalkozó belső világa - Manfred Kets de Vries gondolatai a vállalkozó
személyiségéről – CEO Magazin 2005/2
5. Allport, G. W.: A személyiség alakulása, Gondolat, Budapest, 1985.
6. Az iskolarendszeren kívüli képzés (www.neumann-haz.hu).
7. Babbie, E: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, 2008.
8. Barát Tamás: A bizalom tolmácsai Medipen 2001
9. Bazsa György: LIFELONG LEARNING előadás MELLearN Konferencia 2008. 04.
Nyiregyháza
10. Bohnné Keleti Katalin: Elégedett az ügyfél?, PublicPress 2005
11. Diplomások elhelyezkedési esélyei (www.neumann-haz.hu).
12. Dr. Baracskai Zoltán: Üzletitudás-frissítés - CEO Magazin 2007/2-3
13. Dr. Barta Tamás - W. Barna Erika: A szív intelligenciája – CEO Magazin 2005/2
14. Dr. Barta Tamás - W. Barna Erika: A vezetés holnapja – CEO Magazin 2004/3-4
15. Dr. Bencsik Andrea: A jó pap és az üzleti stratégia – CEO Magazin 2007/4
16. Dr. Bittner Péter: Karriertervezés és személyzet-fejlesztés = tudásmenedzsment I-II CEO Magazin 2003/1; 2002/6
17. Dr. Denis Waitley: A mentális edzettség ereje – CEO Magazin 2003/1.
18. Dr. Farkas Ferenc: A változásmenedzserek sikerének titkairól – CEO Magazin 2001/4
19. Dr. Farkas Gáborné: A személyiség kompetenciamező-elmélete – CEO Magazin
2001/3
20. Dr. Farkas Gáborné: Paradigmaváltás a Humán Menedzsment folyamataiban – CEO
Magazin 2001/5.
21. Dr. Gaál Zoltán – Dr. Szabó Lajos – Obermayer-Kovács Nóra: A tudásmenedzsment
kulturális befolyásoltsága - CEO Magazin 2007/4
22. Dr. Illés Katalin - Dr. Bruce S. Buchowicz: A bizalom, a kreativitás és a
menedzsmentoktatás kapcsolata – CEO Magazin 2005/4.
23. Dr. Illés Katalin: Mi hiányzik az üzleti képzésekből? I-II – CEO Magazin 2005/2. és
2005/3.
24. Dr. Pataki Béla: Sikerreceptek helyett... – CEO Magazin 2000/3.
25. Élvonal: Interjú Linda Gratton humán szakértővel – CEO Magazin 2005/2.
26. European strategy and co-operation in education and training http://ec.europa.eu
27. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások – OFA Kutatási Évkönyv, Budapest,
2002.
28. Herneczki Katalin: Nemzeti szervezeti kultúrák (Globe felmérés ismertetése) II. rész:
Tükörkép önmagunkról – CEO Magazin 2006/4.
29. Imhof Erika: Mit várnak leendő munkahelyüktől a Közgáz hallgatói? Összehasonlítás a Műegyetemmel - CEO Magazin 2003/6.
30. Interjú Charles Handy-vel: A bolhapiac-gazdaság felemelkedése – CEO Magazin
2006/1.
31. Interjú Peter Druckerrel: Egy hosszú élet bölcsessége – CEO Magazin 2005/4
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32. Lifelong Learning: the Contribution of Education Systems in the Member States of the
Europian Union. Eurydice European Unit, Lisszabon, 2000. március 17–18. - Új
Pedagógiai Szemle: Archívum
33. Munkaerőpiaci Tükör 2007, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, OFA, Budapest,
2007.
34. Pintér Zsolt: Önmenedzselés – a Janus-arcú művészet II. rész: Önmenedzselés a
jelenlegi munkahelyen: hogyan óvjuk állásunkat? – CEO Magazin 2006/3.
35. Sántáné-Tóth Edit – Bíró Miklós – Gábor András – Kő Andrea – Lovrics László:
Döntéstámogató rendszerek, Panem Könyvkiadó, 2008
36. Velencei Jolán: Ha tudhatnánk, mit kellene tanítani... – CEO Magazin 2007/4
37. Velencei Jolán: Leírható-e a tudás? – CEO Magazin 2000/3.

Néhány szó az Alapítványról:
Az Alapítvány nevében szereplő lifelong learning kifejezés az élethosszig tartó tanulás, az
egész életet végigkísérő tanulási lehetőségek biztosítását, az emberi önnevelő, önoktató,
önképző képesség fejlődésének elősegítését jelenti, ezen kifejezés az alapítvány nevének azért
része, mert összhangban áll az Alapítvány tevékenységével.
Az Alapítvány célja az élethosszig tartó tanulás ügyének elősegítése, ennek keretében az ilyen
képzések, oktatások és tanácsadások támogatása és fejlesztése. A fenti stratégiai cél
érdekében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja, illetve támogatja pénzügyileg és
egyéb módokon:
A magas szintű foglalkoztathatósághoz, illetve a versenyképes munkaerő-piaci
jelenléthez szükséges kompetenciák, készségek és tudás megszerzésének elősegítése a
teljes felnőtt lakosság részére,
A foglalkoztatási feszültségek csökkentése és a munkanélküliség megelőzése érdekében
felnőttképzési rendszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása, felnőttek számára
képzések és továbbképzések szervezése,
A felnőttképzésben oktatási és szervezési feladatokat ellátó személyek számára
képzések és továbbképzések szervezése saját oktatási hálózat útján,
Az életkoruk, fogyatékosságuk, kisebbséghez való tartozásuk vagy egyéb más okból
hátrányos helyzetűek és a nők munkában tartásának, illetve munkaerő-piaci
reintegrációjának elősegítése,
Felnőttképzéssel kapcsolatos szakmai anyagok kidolgozása, képzési és fejlesztési
anyagok összeállítása, külföldi kiadványok fordítása, hazai viszonyokra történő
adaptálása, új módszerek elterjesztése,
Oktatási, képzési, tanulással kapcsolatos és más szakkiadványok kiadása,
Rendezvények szervezése, illetve az alapítvány célját segítő tevékenységek
összehangolása, koordinálása, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése,
Honlap: www.lifelonglearning.hu – E-mail: info@lifelonglearning.hu
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Speciális kutatási, humánerőforrás-fejlesztési projektek indítása és részvétel más
szervezetek ilyen projektjeiben,
Kapcsolatok ápolása olyan más szervezetekkel, amelyek az Alapítvány céljaival azonos
irányú tevékenységet végeznek, különösen az Európai Unió szakosított szervezeteivel,
Az élethosszig tartó tanulás gondolatának népszerűsítése, ennek érdekében
reklámanyagok elkészítése és reklámkampányok lebonyolítása

Honlap: www.lifelonglearning.hu – E-mail: info@lifelonglearning.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A
LifeLong
Learning
Magyarország
Alapítvány
a 2008. évre internet alapú kérdezés (CAWI) megvalósításához.

pályázatot

ír

ki

2008/A „Internet alapú kérdőív rendszer használat”
A pályázat célja:
az élethosszig tartó tanulás témaköréhez kapcsolódó kutatások, felmérések online kérdőíves
rendszerrel történő támogatása

A pályázat nyilvános, a pályázaton részt vehetnek
1. felsőoktatási intézmények, létesítő okiratuk alapján társadalomtudományi kutatási
tevékenységet végző non-profit szervezetek
2. minden olyan, kutatással, kísérleti fejlesztéssel foglalkozó független szakember
(természetes személy), aki rendelkezik a 1. pontban felsorolt szervezetek valamelyikének
befogadó nyilatkozatával, illetve szakmai támogatásával
3. egyetemek és főiskolák oktatói, kutatói, PhD hallgatói.

A pályázat tárgya:
a www.e-benchmark.hu professzionális, internet alapú, kérdőíves (CAWI) rendszerének
térítésmentes igénybevétele az alábbiak szerint:
1. A kutatási
ismertesse
a.
b.
c.
d.
e.

támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a pályázó – pályázatában –
a tervezett kutatás szükségességét, indokoltságát.
a kutatás célját és kutatási tervét.
a tervezett kutatási hipotézisét.
a tervezett kutatás irányait (várható megkérdezések nagyságrendje,
célcsoportja stb.).
a kutatás várható (elvárt) időtartamát.

2. A kutatási támogatás odaítéléséről a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány
Kuratóriuma dönt. A LifeLong Learning Magyarország Alapítvány Kuratóriuma
fenntartja magának azt a jogot, hogy a döntéséhez – szükség esetén – szakértő(ke)t
vegyen igénybe. A szakértők személyéről és felkérésükről a LifeLong Learning
Magyarország Alapítvány Kuratóriuma dönt. A felkért szakértő(k) személyét a
pályázó megismerheti.
Honlap: www.lifelonglearning.hu – E-mail: info@lifelonglearning.hu

27

LifeLong Learning Magyarország Alapítvány
LifeLong Learning Hungary Foundation
Iroda: 1096 Budapest, Haller u. 40.
: 1450 Budapest, Postafiók 192
 (1) 476-1080  (1) 476-1085

A pályázat lebonyolítása, menete:
1. A kutatási tervek elkészítése, a kérdőívek tartalmi megfogalmazása és az e-benchmark
online kutatási rendszer üzemeltetői számára történő átadása a pályázó feladata.
2. Az e-benchmak online kutatási rendszer munkatársai az átadott kérdőívekből
elkészítik az elektronikus kérdőívet, és leprogramozzák.
3. Az e-benchmark online kutatási rendszer az így elkészült online kérdőív internetes
linkjét (URL-címét) megküldi a pályázó email-címére. Ezt a linket a pályázó bárhol
meghirdetheti, e-mailben, hírlevélben tovább küldheti. A megkérdezettek minden, ma
használatos internetes böngésző (Firefox, MS Explorer, Opera, stb.) segítségével ki
tudják tölteni az on-line kérdőívet.
A pályázó – pályázatában – kérheti azt is, hogy az általa a LifeLong Learning Alapítvány
részére átadott internetes címlistára az Alapítvány a Pályázó nevében, a vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével, az e-benchmark.hu hírlevél-rendszere segítségével
kitöltésre felhívó hírlevelet küldjön ki.
A kitöltött kérdőívek adatait szabványos, .xls vagy .csv file-formátumban a pályázó megkapja
további feldolgozás céljára. Lehetőség van a kérdések összesített alapstatisztikáinak
kiszámítására is.

Pályázati dokumentumok:
1. Pályázati adatlap
2. Részletes kutatási terv, mely tartalmazza:
2.1. a kutatási téma megfogalmazását,
2.2. a kutatás célját,
2.3. a kutatás témájához kapcsolódó korábbi kutatások eredményeinek összefoglalását,
2.4. a vizsgálni kívánt problémák megoldásának hipotéziseit
2.5. a megkérdezettek körét
2.6. a kutatás során alkalmazandó módszereket,
2.7. a kutatás folyamatát bemutató leírást (pld. Gantt-táblázat)
2.8. a kutatás tervezett időpontját és időtartamát,
2.9. a kérdőívet,
2.10. a várható eredményeket és az elérhető hatást (társadalmi, szakmai, szervezeti)
2.11. a kutatási jelentés formáját
3. A pályázatban részt vevő(k) szakmai önéletrajza
4. Nyilatkozat arról, hogy a kutatás eredményeit összefoglaló záró tanulmányt a Pályázó
elkészíti, és azt a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány részére átadja.

Honlap: www.lifelonglearning.hu – E-mail: info@lifelonglearning.hu
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A zárótanulmányok átadása, hasznosítása
A pályázó köteles a kutatás záró tanulmányát a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány
részére térítésmentesen rendelkezésére bocsátani a kutatás pályázatban vállalt véghatáridejétől
számított 30 napon belül, ennek elmulasztása esetén a pályázó köteles az igénybe vett
támogatás kedvezményes kutatói árát megfizetni a LifeLong Learning Magyarország
Alapítvány részére, az alábbiak szerint:
Kérdőív előkészítése:
Kérdőív programozása:
Adatfelvétel költsége:

60.000 Ft + 20% ÁFA
120.000 Ft + 20% ÁFA
160.000 Ft + 20% ÁFA

Összesen*:
340.000 Ft + 20% ÁFA
*A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kérdezettek estleges honorálásának költségeit.
A záró tanulmány(ok) – a szerzők és a befogadó intézmény általi – hasznosítását a szerződés
nem korlátozza, de a pályázótól hozzájárulást igényel annak érdekében, hogy a LifeLong
Learning Magyarország Alapítvány a szakmai közvéleményt a záró tanulmány egészéről
tájékoztassa.
A pályázó (szerzők és befogadó intézmény) a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a
LifeLong Learning Magyarország Alapítvány a záró tanulmány(ok)ból készített, max. 12 000
karakter terjedelmű beszámolóban tájékoztassa a szakmai nyilvánosságot a kutatás
eredményeiről.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati nyomtatott illetve egy elektronikus példányban kell
eljuttatni a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány irodájába.
A nyomtatott példányokat minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán
keresztül, ajánlott küldeményként (Levélcím: 1450 Budapest, Pf. 192, Csomagcím: 1096
Budapest, Haller u. 40.) kell beküldeni.
Az eredeti példányra kérjük ráírni, hogy "Eredeti"; ezt a példányt eredeti aláírásokkal kell
ellátni. A küldeményre kérjük ráírni LifeLong Learning Magyarország Alapítvány 2008/A
„Internet alapú kérdőív rendszer használat” c. pályázat.
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A pályázat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.
A formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Az elektronikus változatot az alábbi e-mail címre kell elküldeni: info@lifelonglearning.hu

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 6-ig folyamatos

A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a beadást követően max. 20 napon belül elbíráljuk.
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:
• a pályázó tervezett kutatása kapcsolódik az egész életen át történő tanulás
témaköréhez,
• a kutatás várható eredményének gyakorlati hasznosíthatósága,
• egyéb – a kutatás sajátosságából adódó – értékelhető szempontok.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben hétköznap a (1) 476-1080
telefonszámon vagy a info@lifelonglearning.hu e-mail címen kérhet további felvilágosítást.

Felelősség kizárása
Igazodva a szoftverhasználat hazai és nemzetközi feltételeihez, sem a pályázat kiírója, sem az
on-line adatfelvételi rendszer programozói, sem az e-benchmark.hu, sem az e-benchmark.eu
tulajdonosa, üzemeltetője semmilyen körülmények között nem felelősek az online rendszer
bármely elemének (szoftver, hardver, internet-szolgáltatás, hírlevél- és email-küldés stb.) nem
megfelelő működése következtében a pályázónál bekövetkezett kárért (pl. adatvesztés,
kitörlés, eltávolítás, a kézbesítés elmulasztása, bevétel kiesése, egyéb kiadások keletkezése,
üzlet elvesztése, üzleti tevékenység megszakadása, jó hírnéven esett sérelem stb.), függetlenül
attól, hogy azt számítógépes vírus, jogosulatlan hozzáférés vagy bárki, bármi más okozta).
A Pályázókat arra kérjük, hogy valamennyi felhasználói tartalom vonatkozásában tartsanak
meg legalább egy biztonsági másolatot. A Pályázók tudomásul veszik, hogy ezt meg kell
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tenniük valamennyi feltöltött, on-line adatfelvétel során keletkezett és a Pályázóhoz eljuttatott
tartalom vonatkozásában is.
Általános tudnivalók
a) A pályázatot az Alapítvány által kiírtak szerint kell benyújtani egy eredeti és egy
másolati példányban. A pályázathoz mellékelni kell a pályázatot elektronikus
formátumban valamilyen szokásos adathordozón (CD, DVD, pendrive, ) és e-mailben.
b) Határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet a pályázat benyújtási
határidejének utolsó napján adtak fel postán, vagy adnak át személyesen az Alapítvány
irodájában. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
c) Az Alapítvány Kuratóriuma a formailag hibás pályázatokat elutasítja. A pályázó
hiánypótlásra kizárólag abban az esetben jogosult, ha valamely kötelezően csatolandó
mellékletet – önhibáján kívül – nem tud a benyújtott pályázathoz csatolni, és ezen
tényt bizonyítja. A hiánypótlás jogos voltának elbírálása az Alapítvány döntési
jogkörébe tartozik.
d) Az Alapítvány a benyújtott pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeli.
e) A pályázatok támogatásáról vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló döntést az
Alapítvány Kuratóriuma jogosult meghozni, az Alapítvány szakértői véleményének
figyelembe vételével.
f) A támogatásra vonatkozó döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
g) Az Alapítvány Kuratóriumának döntését – támogatás, elutasítás és érvénytelenség
esetén egyaránt – az Alapítvány a határozathozataltól számított legkésőbb 10
munkanapon belül írásban – indokolás nélkül – a pályázó tudomására hozza.
h) Az Alapítvány Kuratóriumának döntésétől számított 20 napon belül az Alapítvány
kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződés tervezetét a pályázó e-mail
címére.
i) A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének kiküldésétől
számított 60 napig érvényes, ha a támogatási szerződés aláírására a Támogatott
hibájából e 60 nap alatt nem kerül sor, akkor a támogatásról szóló döntés érvényét
veszti.
j) A pályázati feltételeket nem kielégítő, elutasított pályázatok egy példányát a pályázó
átveheti az Alapítvány irodájában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30
napon belül, a továbbiakban az Alapítvány ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és
nem küldi vissza.

Budapest, 2008. június 3.
a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány
Kuratóriuma
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