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Szakpolitikai javaslat a migráns tanulók integrációjában tevékeny 

szereplők közti tudásmegosztás támogatására 
 

Megállapítások – szakpolitikai háttér 

A migránsok integrációja jelen pillanatban csupán a köznevelési, közoktatási intézmények 

egy keskeny szeletét érintik, de a migráns fiatalok közoktatáson belüli arányának fokozatos 

növekedésével valószínűsíthetően egyre több intézmény fog találkozni ezzel a jelenséggel. 

Ahhoz, hogy az intézmények felkészülten tudjanak szembenézni a migráns gyerekek 

integrációjával járó kihívásokkal, illetve első lépésként, ne zárkózzanak el az ezzel járó 

plusz feladatoktól, az intézmények közötti tudásmegosztásra, illetve átfogó szakpolitikai 

támogatásra lenne szükség. A migráns fiatalok köznevelésbe-közoktatásba való 

integrációjával kapcsolatban kiadott első és utolsó szakpolitikai iránymutatás az Oktatás 

Minisztérium által 2004-ben közreadott „közlemény a külföldi állampolgár gyermekek, 

tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-

oktatása irányelvének kiadásáról”. A közlemény intézményi szintű implementálását egy 

útmutatóval is segítették, mely az intézményeken belüli, és az intézmények közötti 

tudásmegosztást a program hatékony bevezetésének egyik kulcsaként említi:  

„Az egyik legnagyobb hatású lépést azok az intézmények tették meg és teszik meg majd a 

jövőben, akik a külföldieket nevelő, oktató pedagógusoknak heti rendszerességgel 

konzultációra adtak/adnak alkalmat, ilyen foglalkozáshoz órakeretet biztosítanak. A közös 

szemlélet és gyakorlat, a problémák „megbeszélése” nemcsak a mindennapi munkában 

kamatozik, de jótékony hatással van az intézményen belüli kommunikációra, a 

minőségfejlesztésre, a személy- és szakmaközi kapcsolatokra, a kooperációra, a légkörre. … A 

már nagyobb tapasztalattal rendelkező iskolák, vagy a feladatot újként vállalók – megfelelően 

bevezetett, kipróbált programmal – bázisai lehetnek egy nagyobb hálózat kialakulásának, a jó 

gyakorlatok terjesztésének.” OM Útmutató 2005: 16 

Az interkulturális pedagógiai rendszer intézményi szintű bevezetése azonban megfelelő 

szakpolitikai támogatottság hiányában csak részben, vagy egyáltalán nem valósult meg. Bár 

történtek projekt
1
 szintű fejlesztések, és ezek keretében intézményi szinten bevezetésre 

kerültek különböző integrációt segítő programok, ezek többsége a projektfinanszírozás 

megszűntével befejeződött. A minisztériumi honlapok nem tartalmaznak releváns 

információkat, statisztikákat, valamint a „migráns holnap”
2
 sem elérhető már, így a sok 

felhalmozott tapasztalat, meglévő tudás csak töredezetten érhető el az interneten, vagy eseti 

jelleggel szerveződő szakmai fórumokon. 

A tudásmegosztás elsősorban a területen tevékeny egyetemi műhelyek szakmai fórumain 

valósul meg, illetve az egyetemek, és civil szervezetek által szervezett képzések keretében,  

melyeken lehetőség nyílik a területen dolgozó segítő szakemberek és pedagógusok tapasztalat 

                                                             
1
 Leginkább a TAMOP, EIA és EMA, később MMIA pályázatok finanszírozásának keretében 

2 http://www.migrans.edu.hu 
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cseréjére. Bár tudunk olyan intézményekről, melyek önmagukra bázis intézményekként 

tekintenek, és nyitottak a tudásmegosztásra, a kutatási tapasztalatok mégis azt igazolják, hogy 

a módszerek szigetszerűen, ad hoc módon működnek szerte az intézmények között. 

 

Javaslatok  

A kiszámítható és egységesített szakpolitikai támogatási struktúrának alapvető feladata lenne, 

hogy a migráns diákok iskolai integrációját rendszerszinten, és az intézmények szintjén 

egyaránt támogassa normatív anyagi eszközökkel, pedagógiai módszertani fejlesztésekkel, 

valamint egységesített mérési eszközökkel. Mindezek segítenék egyrészről az iskolákat az 

interkulturális pedagógiai programjaik kidolgozásában és megvalósításában (kezdő lépésként 

például magyar, mint idegen nyelv órák órakeretének biztosításával). Másrészről lehetőséget 

teremtenének a tudásmegosztás iskolákon belüli, és iskolák közötti csatornáinak és 

fórumainak megszervezésére, ezáltal segítve a horizontális tanulás folyamatát, módszertani 

fejlesztések, és innovációk kidolgozását, és terjesztését. Nem utolsó sorban szolgálnák a 

szemléletformálást, az intézmények, és a területen dolgozó pedagógusok körében a magukra 

hagyottság érzésének leépítését, és az integráció területén végzett munkájuk elismertségének, 

megbecsülésének erősítését.     

Migráns normatíva” – intézményi szintű normatív támogatás a fenntartható fejlesztések 

érdekében 

A költségvetési törvényben biztosított források közül a 43/201harmadik (VI. 24.) EMMI 

rendelet volt az utolsó, mely a sajátos közoktatási feladatok ellátásával kapcsolatos 

támogatások szabályai között, az 5. pontban a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók 

oktatásának támogatásáról rendelkezett. A támogatásért olyan intézmények folyamodhattak, 

amelyek a tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezték 

meg. A rendelet a tanköteles korú, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, nem magyar 

állampolgár tanulók létszámától függően évenkénti egyösszegű támogatást határozott meg, 

amire az iskolák évente egyszer – szeptemberben, a külföldi állampolgárságú gyerekek 

aktuális létszáma alapján - nyújthattak be kérelmet. A rendeletbe azonban nem biztosítja a 

folyamatos támogatást: 

„A miniszter a nem magyar állampolgár tanulók támogatása feltételeinek megfelelő 

támogatási kérelmek alapul vételével, az összesítő jelentés alapján, a rendelkezésre álló 

forrás terhére és erejéig 2013. október 15-éig dönt a nem magyar állampolgár tanulók 

támogatásának fenntartónkénti összegéről. A miniszter döntését - a kincstár egyidejű 

értesítésével - a minisztérium honlapján közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság 

írásban közli a fenntartóval.” 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet, 5., 8. § (3)  

Valószínűsíthetően ebből adódik, hogy 2014 óta nem tudunk olyan intézményről, aki ilyen 

alapon kapott volna támogatást. Ahhoz, hogy az intézmények ki tudják alakítani, fenn tudják 

tartani, illetve tovább tudják fejleszteni saját interkulturális programjukat kiszámítható 

támogatási rendszer kell, mely hosszú távú tervezhetőséget tesz lehetővé. Ezért javasoljuk a 

nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatásáról szóló rendelet 

normatív alapra helyezését, mely forrásért az iskoláknak ne kelljen kérelemmel 
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folyamodniuk, hanem a külföldi állampolgárságú tanulók beiratkozásának fenntartó felé való 

lejelentésével automatikusan jogosulttá váljanak a támogatásra. 

On-line tudásmenedzsment: „Migráns diákok a köznevelésben portál” 

A területen dolgozó iskolák munkájának megsegítése érdekében, javasoljuk egy 

kormányzati oldalon működő, mindenki számára publikus, a migráns gyerekek 

iskoláztatásával kapcsolatban egységes, és naprakész információkat tartalmazó portál 

fejlesztését, több nyelven elérhető (segítve ezzel a magyarul nem beszélő szülők, és fiatalok 

tájékozódási lehetőségeit), folyamatosan frissülő tartalmi elemekkel. A webhely 

struktúrájának a következő témakörökre célszerű kiterjednie: 

1. Jogszabály gyűjtemény – Jelen körülmények között a migráns gyerekek jogaival, és 

lehetőségeivel, illetve az iskolára háruló adminisztratív terhekkel, és az integrációs 

program bevezetésével járó lehetőségekkel kapcsolatban igen nehéz tájékozódni a még 

hatályban lévő, illetve hatályukat vesztett törvények között, nem beszélve a jogi 

szövegezés útvesztőiről. Átlátható tájékoztatásra lenne szükség, a hatályos jogszabályok 

feltűntetésével, és azok közérthető ismertetésével, magyarázatával.
3
   

2. Fogalomtár - Kutatási tapasztalataink azt mutatták, hogy a pedagógustársadalom 

jelentős része nincs tisztában, vagy nem használja pontosan a migrációval, migránsok 

egyes csoportjaival kapcsolatos fogalmakat. Javasolt a szakpolitikában használt 

fogalmak tudományos igényű, de közérthetően megfogalmazott bemutatása a közös 

nyelv megteremtése érdekében. 

3. Segítő szervezetek listája - Javasolt az intézményekre, illetve fiatalokra háruló 

adminisztratív terhekkel kapcsolatos on-line segítségnyújtás megteremtése szakpolitikai 

háttértámogatással, illetve mindazoknak a területen dolgozó szervezeteknek az 

elérhetősége és tevékenységének bemutatása, melyek egy intézmények (valamint a 

pedagógusok, gyermekek, és szülők) segítségére lehetnek az integráció folyamatában. 

4. Mérési eszközök – Egységesített, és a migráns hátterű diákok és óvodások különböző 

életkori csoportjaira optimalizált bemeneti/(és óvodában kimeneti) mérési eszközök a 

magyar nyelvtudás felmérésére. Erre eseti példák, projektek keretében kidolgozott 

intézményi fejlesztések megvalósultak, de ezek nyilvánosan nem elérhetőek, és nem 

standardizáltak. Mindezek nagyban megsegítenék a módszertani segédanyagok 

továbbfejlesztési irányainak meghatározását, illetve különböző életkorú, és nyelvi 

kompetenciákkal rendelkező gyermekek esetében a megfelelő segédanyagok 

kiválasztását.  

5. Szakmódszertani kiadványok – Az elmúlt 10 évben előrelépések történtek a magyar 

mint idegen nyelvoktatási segédanyagok területén. Az „Együtthaladó” projekt keretében 

2007 óta folyamatosan fejlesztett tananyagok az általános iskola különböző évfolyamain 

a közismereti tárgyak tartalom alapú oktatását segítik elő. (Megjegyzendő, hogy az 

Európai Nyelvi Díjas tankönyvek nem választhatók a tankönyvlistából, ezért nehezen 

elérhetőek a pedagógusok számára). Nagy hiányosságok mutatkoznak azonban a 

középiskolai tananyag támogatásában a közismereti tárgyak terén, valamint az 

                                                             
3
 A jogi kötelezettségekkel, és adminisztratív terhekkel kapcsolatos tudástár egy működő példája a 

http://migransoktatas.hu/ honlap, melyet egy iskolaigazgató fejleszt saját kutatótanári munkája keretében. 

http://migransoktatas.hu/
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érettségire felkészítő segédanyagok körében is. A szaktantárgyak támogatása a szakmák 

változatossága miatt sokrétű feladat. Itt kis léptékből indulva érdemes támogatni a 

tanárok pedagógiai tapasztalatai során létrehozott tanulási segédanyagok, szószedetek, 

egyszerűsített szókészletre támaszkodó jegyzetek kidolgozását. Szükség lenne továbbá a 

módszertani kiadványok fejlesztésére, pedagógiai gyakorlatból vett jó gyakorlat 

gyűjteményekre, melyek a verbális eszközök mellett a vizuális, illetve drámapedagógiai 

eszközök segítségével támogatják a tananyag elsajátítását.   

6. Referencia intézmények listája és linkgyűjtemény – A portálon kölcsönösen működő 

linkek menüpontja is kerüljön kialakításra, mely a partner szervezetek: „Sokszínű 

iskolák és óvodák” honlapjaira
4
, és az intézmények honlapjairól a portálra mutat. 

7. Elérhető továbbképzések listája – A képzések listájának naprakész feltűntetése 

szükséges.  

8. Nemzetközi kitekintés – Egyebek között: pályázati felhívások, cikkek nemzetközi jó 

gyakorlatokról, beszámolók megvalósult cserekapcsolatokról.  

További javaslatok a portál, mint dinamikus felület fejlesztésére:  

- Az iskolai életből kölcsönzött, a pedagógusok szélesebb rétege számára tanulságos 

történetek, probléma felvetések, sikeresen megoldott egyedi esetek, kihívásokra adott 

válaszok, emberi történetek megosztása pedagógusoktól- pedagógusoknak. 

- Fórum a pedagógusok számára, melybe bekapcsolódhatnak interkulturális közvetítők is 

egy-egy egyedi eset kezelésében, mentorálásában. 

- Szupervízió elérhetősége. 

Támogató és felkészült szolgáltatói háttér 

Javasolt bizonyos okmányirodák speciális felkészítése a migráns tanulók oktatási 

ügyintézéseivel kapcsolatos teendőkre, speciális eljárásrendekre. Az irodák többnyelvű, 

tájékoztató kiadványokkal való ellátása a migráns gyermekek szülei számára, a beiskolázás 

folyamatáról, kötelezettségeikről, és lehetőségeikről.
5
  

A pedagógiai szakszolgálatok felkészítése migráns gyerekek fogadására, többnyelvű gyerekek 

nyelvi kompetenciáinak mérésére alkalmas módszerekkel. 

Off-line tudásmenedzsment - a hálózati működés, tudásmegosztás támogatása 

A szakpolitika felismerte a tudásmenedzsment jelentőségét a közoktatás területén, ezért az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet berkein belül is több kutatás folyt az eredményes 

tudásmegosztás mechanizmusainak feltérképezésére:  

„A közoktatás eredményességét a leginkább a tudásmegosztás olyan mechanizmusai tudják 

támogatni, amelyek lehetővé teszik a pedagógusok gyakorlatba ágyazott tudásának 

megosztását, és gyakorlatba ágyazott tanulását, tovább a tudásmegosztást nemcsak az 

egyének, hanem a közösségek és szervezetek szintjén is értelmezik. Hasonlóképpen fontos 

következtetése az, hogy a tudásmegosztás és a jó gyakorlatok megosztása csak akkor lehet 

                                                             
4 A későbbiekben részletesen tárgyaljuk ezt a javaslatot. 
5
 Ilyen jellegű kiadványokat több alkalommal is készített a Menedék Egyesület, különböző EIA és MMIA alapok 

támogatásával.   
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eredményes, ha a tudást és a tanulást egymást feltételező, egymást kiegészítő jellegének 

felismerésére épül és tekintettel van az „átvevő” egyének és szervezetek adaptációs 

képességére”. 
6
 

Ebből a megállapításból adódóan a tudásmegosztás támogatására javasoljuk az on-line felület 

fejlesztése mellett az off-line fórumok, kommunikációs csatornák létrehozását. 

A közoktatási rendszer keretében a horizontális tudásmegosztást támogató hatékony működési 

forma lehet a területen érintett intézmények hálózat alapú működése, melyet számos kutatás 

vizsgált mind nemzetközi, mind hazai színtéren. A hálózatok következő definíciója az 

OECD által hatékonynak talált hálózatok tanulmányozása alapján született: 

"A hálózatok hasznos szociális entitások, amelyeket a minőség iránti elkötelezettség és az 

eredményekre való összpontosítás jellemez. Hatékony eszközei a változás idején az innovációk 

támogatásának. Az oktatásban a hálózatok segítik a jó gyakorlat disszeminecióját, 

gazdagítják a tanárok szakmai fejlődését, támogatják az iskolák kapacitásépítését, 

közvetítenek a centralizált és decentralizált struktúrák között és segítenek az oktatási 

szervezetek és rendszerek restrukturálásban és rekulturálásban."
 7

 „A hálózatoknak nemcsak 

a jó gyakorlat terjesztésében van szerepük, hanem maguk is segítik az iskolafejlesztést azzal 

is, hogy az iskolák elszigeteltségét megszüntetik. 

A hatékony hálózatokra jellemző, hogy: 

 a hálózat iskoláinak közös céljuk van és az értékeik jól artikuláltak, 

 jól szervezettek, világosan működő eljárásokkal és mechanizmusokkal, 

 legfontosabb céljuk létrehozni és terjeszteni azt a tudást, ami az oktatásfejlesztés és 

innováció támogatásához szükséges, 

 a hálózathoz tartozók érzik, hogy érdemes csinálniuk, amit tesznek. A hatékony 

hálózatok beruháznak az emberekbe. 

 a tagok képesek együttműködni, 

 adekvát forrásokkal rendelkeznek.”
8
 

A migráns gyermekek és fiatalok oktatásában érintett intézmények azonban nem feltétlenül 

rendelkeznek a hálózati működéshez szükséges intézményi kultúrával, így a szakpolitika 

oldaláról jövő kezdeményezésekre, támogatásra lenne szükség a tudásmegosztásban hatékony 

működési mechanizmusok kialakításához.    

Első lépésként szükség lenne olyan kommunikációs csatornák kialakítására, melyek 

megfelelő fórumként szolgálhatnak a területen dolgozó intézmények, pedagógusok, segítő 

szakemberek, tananyag fejlesztők, szakpolitikusok, és a fenntartók képviselői közötti 

tapasztalatcserére és tudásmegosztásra. Ennek egyik csatornája lehet az on-line felületen 

működő portál, de ahogy a kutatási tapasztalatok is mutatják a horizontális tanulás 

                                                             
6
 Halász Gábor (2015): A közoktatási innovációs és tudásmenedzsment rendszerrel kapcsolatos pedagógiai és 

társadalmi igények feltárása, OFI, http://halaszg.ofi.hu/download/OFI-tudasmenedzsment.pdf  
7 Hopkins, David (2002): Idézi OFI: http://ofi.hu/tudastar/tanulmanyok/iskolafejlesztesi 
8 http://ofi.hu/tudastar/tanulmanyok/iskolafejlesztesi 
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leghatékonyabb eszközei a gyakorlatban való tudásátadásra építenek. Ehhez szükséges 

személyes találkozók, műhelybeszélgetések, workshopok, mentorálási, és hospitálási 

programok, valamint intézménylátogatások szervezése, melyek során nem csak az 

tudásátadásra, szemléletformálásra, vagy tapasztalatcserére van mód, hanem (ezek mellett) 

gyakorlatba ágyazott tanulásra. 

Az eredményes tudásmegosztás mechanizmusainak kialakításához, és a hálózati működés 

alapjainak megteremtéséhez a következő javaslatokat tesszük:   

a) Szakpolitikai támogatással találkozók szervezése a hálózat céljának és 

alapértékeinek meghatározására. Fontos, hogy a találkozókon egyaránt jelen 

legyenek a területen dolgozó intézményvezetők, pedagógusok, segítő 

szakemberek, kutatók, tananyag fejlesztők, szakpolitikai szereplők, és a fenntartók 

is, mert csak így születhetnek átfogó és legitim javaslatok a terület fejlesztésére. A 

hatékony hálózati működés elsődleges lépcsője, hogy a hálózat tagjaiban 

tudatosul, hogy közös céljuk van, amit elősegít, ha az értékeik jól artikuláltak, 

ezért javasolt, hogy ezeken a fórumok meghatározásra kerüljenek olyan 

pedagógiai alapértékek, és célok, melyeket a hálózat tagjai magukénak 

tekintenek, készek tenni ezek érdekében, és képesek ezeket határozottan, és 

hitelesen képviselni a külvilág felé is. (Ezek képezhetik az intézmények 

integrációs programjának alaptételeit). 

b) A hálózathoz tartozóknak érezniük kell, hogy érdemes csinálniuk azt, amit 

tesznek. Ehhez szükséges egy – a szakpolitika által legitimált - elismerési rendszer 

kialakítása, illetve intézmények közti bevezetése, előre meghatározott paraméterek 

alapján. Jelentős múltra visszatekintő, és széles körben elterjedt hazai példa erre – 

és a hálózati működésre átfogóan - az Öko-iskola cím, illetve az Öko-iskolák 

rendszere. Javasolt ennek mintájára a „Sokszínű óvodák és iskolák” cím 

létrehozása. 

c) Ahhoz, hogy a migráns gyermekek oktatását felvállaló intézmények ne érezzék 

magukat egymástól elszeparáltan tevékenykedő úttörőknek, a hálózat tagjaiból, a 

címet viselő intézmények körében javasolt referencia intézmények kialakítása. 

Ez teremti meg az alapját pedagógusok körében végzett mentorálási, hospitálási, 

intézménylátogatási lehetőségeknek, melyek a gyakorlatba ágyazott tanulás 

alapvető módszereiként szolgálnak. Értelemszerűen a referencia intézményekben 

végzett tudásmenedzsment feladatok felvállalása nem képzelhető el megfelelő 

anyagi források nélkül, melyek biztosítása a szakpolitika és a fenntartó közös 

feladata.    

d) A hatékony hálózatok beruháznak az emberekbe. A humánerőforrás fejlesztés 

ezen a téren leginkább a képzések, önfejlesztés, tudásmegosztás, illetve a 

kutatómunka támogatásaként valósítható meg. Javasolt a továbbképzési igények 

felmérése, a hiányterületeken képzési anyagok kidolgozása, akkreditálása, és 

továbbképzések szervezése. Fontos, hogy a hálózat tagjai egyénenként is azt 

érezzék, hogy hozzá tudnak tenni a hálózat működéséhez, például jó gyakorlatok 

gyűjtésével, segédanyagok fejlesztésével, kutatómunkával, amit a közösség, és a 
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szakpolitika honorál, s az eredmények terjesztéséhez, publikációs, és egyéb 

tudásmegosztási fórumokat biztosít. 

e) Javasolt, hogy ezek a lehetőségek már a pedagógusképzésben résztvevők számára 

is elérhetőek legyenek. Az Agora Alapítvány projektjeiben
9
 már volt példa arra, 

hogy pedagógushallgatók mentoráltak harmadik országból érkezett diákokat. Ezt a 

gyakorlatot érdemes lenne tovább vinni. A magyar, mint idegen nyelv szakos 

hallgatók körében, már a képzés keretében lehetőséget kellene biztosítani 

harmadik országból érkezett gyerekek mentorálására, hogy a tanítási gyakorlat 

előtt szembekerüljenek olyan kihívásokkal, melyek az osztályteremben is 

várhatnak rájuk. Mindez segítséget jelenthetne a gyakorló magyar, mint idegen 

nyelv tanárok munkájában is. Természetesen a pedagógus képzés egyéb területein 

is hasznos a harmadik országból érkezett fiatalok mentorálásának választható 

gyakorlati órakeretbe illesztése, mivel ez a pedagógushallgatók körében az 

érzékenyítés, migrációval kapcsolatos tudatosság formálásának fontos elme lehet. 

f) A hálózati működés közösségi eseményeiként javasolt rendszeres szakmai 

találkozók szervezése, mely találkozók házigazdái lehetnének az ezen a területen 

tevékeny egyetemi kutatóműhelyek,
10

 melyek a rendezvények 

minőségbiztosításáért is felelhetnének. A „klasszikus” konferencia típusú 

találkozók helyett, kerekasztal beszélgetésekre, jó gyakorlatokat, elérhető 

segédanyagokat bemutató „expóra” lenne szükség, ahol a rendezvény lehetőséget 

biztosít kapcsolatépítésre, és azoknak a szervezeteknek a bemutatkozására, ahová 

az iskolák és óvodák segítségért fordulhatnak, tehát az ismeretbővítés mellett a 

mindennapi pedagógiai munkában hasznosítható módszerek kerülnének előtérbe.  

g) Ahhoz, hogy a felhasználói oldal igényei, illetve véleménye is megjelenhessen, 

javasolt interkulturális közvetítők, tolmácsok által támogatott szülői fórumok 

szervezése, ahol a pedagógusok információt oszthatnak meg, és visszajelzéseket 

kaphatnak az érintett gyerekek szüleitől. 

h) Javasolt továbbá migráns közösségek hagyományőrző, kulturális szervezeteivel 

való kapcsolatok kiépítése. Részvételük az „expó” típusú rendezvényeken hasznos 

lehet a pedagógusok körében végzett tudatosság formálásban csak úgy, mint 

iskolákban megrendezésre kerülő multikulturális programok szervezésénél.    

Zárszó 

A tudásmegosztás nem lehet kampányszerű folyamat. Kutatásunk során rengeteg 

kezdeményezéssel, iskolai szintű fejlesztéssel, civil, egyetemi és közoktatási szereplők közötti 

együttműködéssel találkoztunk, melyek központi támogatás megszűntével leálltak, vagy 

kapcsolatok esetén kiüresedtek. Az innovációk, jó gyakorlatok, módszertani fejlesztések 

átadásához, tovább fejlesztéséhez, és sok esetben csupán a fenntartásukhoz is folyamatos 

támogatásra, kiszámítható környezetre van szükség.  
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