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Lénárd Sándor

Összefoglaló jelentés az oktatáskutatás 
főbb nemzetközi trendjeiről 1

Az oktatáskutatás főbb nemzetközi trendjeiről szóló jelentést egyetemi hall-
gatók egy csoportja készítette, Lénárd Sándor adjunktus koordinálásával. Maga 
a téma olyan, melyet nem lehet véglegesen befejezni, csak egy adott pillanat-
ban lezárni. A jelentés néhány területre fókuszál, azon belül próbál jelenségeket 
azonosítani, valamint egy gazdag adatbázissal azon kutatókat segíteni, akik 
a későbbiekben egy-egy részterülettel mélyebben kívánnak foglalkozni. 2 A cikk 
rövid kivonat a jelentésből.

Az oktatáskutatás felhasználó-orientált fordulata

Az oktatáskutatás jelenleg is domináns nemzetközi trendje az 1990-es évek elejéről ere-
deztethető, és a tudásról, valamint a kutatásról alkotott felfogás radikális változásával 
magyarázható. A kilencvenes években vált egyre népszerűbbé az az új szemlélet, mely 
szembefordult a tudományos kutatás szakmai törvényekhez igazodó, diszciplínavezérelt 
és kontextusfüggetlen felfogásával. A kutatásnak ezt a hagyományos felfogását (melyet 
Gibbons terminusával Mode 1-nek szokás nevezni) váltotta fel a nemzetközi trendekben az 
új, transzdiszciplináris tudás- és kutatásfelfogás, a Mode 2 3. 

A Mode 2 innovatív, problémafókuszú; a tudás-létrehozás pedig kapcsolódik a tudás 
közös felhasználásának csatornáihoz, s ilyen módon alkalmazott kutatásnak tekinthető. 
A Mode 2-jellegű kutatás jellemzője, hogy a kutatás „demokratizálódik”: egyre többen 
hozzák létre és használják fel a tudást. A tudományos eredményekkel szemben támasztott 
fontos elvárás, hogy az a tudás felhasználói számára releváns, könnyen hozzáférhető és 
alkalmazható legyen 4.

1 A jelentés az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) megrendelésére a TÁMOP 3.1.1 8.1 elemi projekt keretében 
készült.

2 Két évvel ezelőtt lehetőség nyílt arra, hogy az ELTE pedagógusképzéssel foglalkozó három kara (PPK, TOK, 
BGGYK) közös szakkollégiumot hozzon létre az érdeklődő és különösen aktív hallgatói számára. Ennek a 
kutatásnak az előzményei éppen egy szakkollégiumi kurzushoz köthetők.

3 Gibbons, M. – Limoges, C. – Nowotny, H. – Schwartzman, S. – Scott, P. – Trow, M. (1994): The new production 
of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage; valamint Schuller, T. 
(2005), Social Capital, Networks, and Communities of Knowledge. NSF/OECD conference on Advancing Knowledge 
and the Knowledge Economy, Washington.

4 Ozga, J. (2007): Co-production of quality in the Applied Education Research Scheme. Research Papers in Education 
22 (2), 169–181.
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Más kutatási területekhez hasonlóan az oktatáskutatás eredményeinek is relevánssá, a 
felhasználó számára könnyen hozzáférhetővé és felhasználhatóvá kellett válnia. Az oktatáskuta-
tás felhasználóinak meghatározása alapján két eltérő, bár egymástól korántsem független 
trend különíthető el: az oktatáskutatás és a pedagógusszakma kapcsolatának, valamint az 
oktatáskutatás és a politikai szféra viszonyának újrafogalmazása.

Pedagógusok és oktatáskutatás
Az oktatáskutatás eredményeinek egyik potenciális felhasználói körét a tanárok alkotják. A késő 
nyolcvanas, kora kilencvenes években készült esettanulmányok azt találták, hogy az okta-
táskutatás eredményeinek iskolai hasznosulása nagyon alacsony szintű. Problémát jelentett, 
hogy a kutatási eredményekhez nehezen lehetett csak hozzáférni, a tanároknak nem maradt 
idejük oktatói-nevelői munkájuk végzése mellett a kutatási eredményekkel megismerked-
ni; ha pedig mégis találtak volna időt oktatáskutatási cikkek tanulmányozására, akkor a 
szakirodalmat részben munkájuk szempontjából irrelevánsnak, részben túl elméletinek találták. 
A szakcikkek tudományos zsargonnal terhelt nyelvezete, valamint a statisztikai analízis 
kitüntetett szerepe a kutatásmódszertanban a legtöbb pedagógusra elidegenítő hatással 
volt. Egy másik esettanulmány szintén feszültséget mutatott ki oktatók és oktatáskutatók 
között; a feszültséget a tanulmány elsősorban a két csoport eltérő céljaival magyarázta. 
Míg a pedagógusok gyakorlati problémákra szeretnének konkrét megoldási javaslatokat kapni, 
addig az oktatáskutatók célja új, elméleti jellegű tudás létrehozása 5. 

Az oktatáskutatás gyakorlati hasznosulását gátló tényezők közül azonban a szakiro-
dalom nem az oktatási intézményekben dolgozók individuális ellenállására, hanem az in-
tézményi kultúra tanulást akadályozó sajátosságaira helyezte a hangsúlyt. A megoldási 
javaslatok közül a legnépszerűbb az oktatási intézményekben dolgozók képzése, továbbképzése, 
kutatási módszerekkel való megismertetése, és az oktatáskutatás összes szakaszába (a kutatási 
kérdés kiválasztása, a kutatás megtervezése, a vizsgálatok elvégzése, a kutatási eredmé-
nyek felhasználásának utánkövetése) való bevonásuk 6.

Politika és oktatáskutatás
Az oktatáskutatás eredményeinek másik potenciális felhasználói körét az oktatáspolitikai 
döntéshozók alkotják. A politikai döntéshozók részéről ugyanaz a kritika érte az oktatás-
kutatást, mint a tanárok részéről: az egyetemeken, kutatóintézetekben végzett kutatás az 

5 Hemsley-Brown, J. – Sharp, C. (2003): The Use of Research to Improve Professional Practice: a systematic review of 
the literature. Oxford Review of Education, 29 (4), 449–470.

6 Hemsley-Brown – Sharp (2003), valamint Ferrer, F. (1999): Some thoughts on trends in educational research. 
UNESCO.
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oktatási szektor valódi problémáinak szempontjából nem releváns; a szakcikkek túlságosan 
elméletiek; a kutatási eredmények nehezen hozzáférhetők és értelmezhetők a nem tudós 
közönség számára 7. 

A politikai szféra szempontjából az oktatáskutatásnak az funkciója, hogy a szakpolitikai 
döntéshozókat orientálja, ezzel a szakpolitikai döntésekre közvetlen hatást gyakoroljon. 
A politikai döntéshozatalnak ez a modellje tényeken alapuló szakpolitika (evidence-based policy) 
néven vált közismertté. A modellt ihlető elképzelés szerint a minőségi kutatás a szakpo-
litikában is minőségi javulást eredményez, ami végül az oktatás általános színvonalának 
javulásához vezet 8. A tényeken alapuló szakpolitikai modell egy variánsában, melyet gyakran 
tényekből kiinduló szakpolitikának (evidence-informed policy) neveznek, a kutatási jelentések 
értéke nem abban mérhető, hogy aktuális problémákra azonnal megoldást kínál, hanem 
hogy rávilágít a problémákra, és feltárja azok kiváltó okait 9.

A tényekből kiinduló szakpolitikai modell (1. ábra) jellegzetessége, hogy a kutató és a 
politikai döntéshozó között további, köztes szereplők jelennek meg: a szakértő és a politikai 
tanácsadó. A kapcsolat tudomány és politika világa között nem egyirányú. A politikai szféra 
saját céljait, elvárásait – elsősorban a kutatásfinanszírozáson keresztül – kommunikálja a 
tudományos szféra felé, s ezzel jelentős befolyást gyakorol a tudományos kutatás világára. 
A két szféra kölcsönösen függ egymástól: a politikai szférát a kutató által létrehozott tudás 
legitimálja, míg a kutató működését a politikai szféra anyagi támogatása teszi lehetővé.

1. ábra: A bizonyítékból kiinduló politikai döntéshozatal modellje; Setényi (2001) 
alapján.

7 Hargreaves, D. (1996): Teaching as a research-based profession: possibilities and prospects. Teachers Trining Agency 
Annual Lecture (University of Cambridge, Department of Education).

8 Gretler, A. (2007): The International Social Organisation of Educational Research in Europe: reviewing the European 
Educational Research Association as an example - facts and questions. European Educational Research Journal, 6 
(2), 174–189.

9 Ferrer (1999), Hillage, J. et al. (1998): Excellence in Research in Schools (London, HMSO), valamint Furlong, J. – 
Oancea, A. (2005): Assessing Quality in Applied and Practice-Based Educational Research. Working Paper, Oxford 
University, Department of Educational Studies.

tanácsadó szakértő

politikai döntéshozó

konzultáns

kutató
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Az oktatáskutatás természetesen nem csak az állami, államközi kormányzatok szakpoliti-
kai döntéseit informálja. Legalább ilyen fontos szerepet játszanak a kutatási eredmények 
az iskolai gyakorlat szempontjából is. A tényeken alapuló szakpolitikai modell tehát nem 
csak a szűk értelemben vett politikai szféra és a kutatók, hanem a tágabb értelemben vett 
szakpolitikai döntéshozók (iskolaigazgatók, szaktanárok) és a kutatók kapcsolatának mo-
dellezésére is alkalmas.

Az oktatáskutatás piacának kialakulása
A tényeken alapuló, de legalábbis azokból kiinduló szakpolitikai modell népszerűségével 
az oktatáskutatás szerepe felértékelődött. A kutatásfinanszírozásra különösen Európában 
jellemző, szabadon felhasználható támogatások rendszerét fokozatosan a célzott kutatásfi-
nanszírozás vette át. Az állami támogatások mellett különböző kormányközi szervezetek (az 
OECD, az UNESCO, a Világbank) is célzott támogatásokat folyósítottak az oktatáskutatással 
foglalkozó egyéneknek, intézeteknek 10. 

A célzott kutatástámogatás következményeként fokozatosan kialakult az oktatáskuta-
tás piaca. Ezen a piacon a kutatók egyénileg, vagy kutatócsoportokba tömörülve versengenek 
a nyílt pályázatokon elnyerhető kutatási támogatásért. A pályázatok elbírálására nemzeti és 
nemzetközi bizottságok alakultak, a kutatók pedig nemzeti és nemzetközi kutatóközpon-
tok és kutatói hálózatok sokaságát hozták létre. Észak-Amerikában és Nyugat-Európában 
szinte nincs olyan felsőoktatási intézmény, melynek ne lenne oktatáskutató központja. 
A kutatóközpontokba, illetve intézményi és nemzeti központokat összekötő nemzetközi 
hálózatokba való tömörülést támogatta az az érv is, mely szerint egy tudományos diszciplína 
társadalmi szervezettsége és annak tudományos ereje között összefüggés van. A kilencvenes 
években megindult a nagy nemzetközi adatbázisok létrehozása, kutatási eredmények más 
nyelvekre (elsősorban angolra) való fordítása, és nemzetközi terjesztése 11. 

Az oktatáskutatás állami, államközi megrendelések által szabályozott piacát számos 
kritika érte. A legfőbb ellenvetés az volt, hogy a piac kiépülésével az oktatáskutatás, leg-
alábbis részben lemond tudományos függetlenségéről. A tudományos függetlenség biztosí-
tására többen a kutatás teljes munkaidős hivatássá válását szorgalmazzák. Ebben a modellben 
az oktatáskutatónak nem kell azzal törődni, hogy magát menedzselje, és kutatását, mint 
melléktevékenységet végezze. Megoldási javaslatként felmerült a kutatók nem jutalékos 
rendszerű, hanem alapbér rendszerű bérezése is 12.

10 Humes, W. – Bryce, T. (2001): Scholarship, research and the evidential basis of policy development in education. British 
Journal of Educational Studies, 49 (3), 329–352.

11 Gretler, A. (2007), valamint Smyth, J. – Hattam, R. (2000): Intellectual as Hustler: researching against the grain of 
the market. British Educational Research Journal, 26 (2), 157–175.

12 Furlong – Oancea (2005), valamint Ozga, J. (2007): Co-production of quality in the Applied Education Research 
Scheme. Research Papers in Education, 22 (2), 169–181.
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A célzott támogatások nemzeti és nemzetközi rendszerének kialakulása, illetve megerő-
södése megkövetelte, hogy meginduljon a nemzetközi szintű adatgyűjtés az oktatáskutatás 
területén is. A kilencvenes évek közepén szakpolitikai döntéshozók az oktatáskutatást szer-
vezetlensége, a kutatási eredmények rossz minősége, és a tudományos kontroll részleges 
vagy teljes hiánya miatt bírálták 13. Szükség volt olyan indikátorrendszer kidolgozására, mely 
lehetővé teszi az oktatáskutatás eredményeinek minőségi ellenőrzését, és alapjául szolgálhat a 
nemzetközi összehasonlító elemzéseknek. Az oktatáskutatás minőségét mérő indikátorrend-
szerek kidolgozása, finomhangolása jelenleg is zajlik; példa rá az Európai Unió hetes számú 
keretprogramjának EERQI-projektje. 14

A tényeken alapuló oktatáspolitikai modell térhódításának, s ezzel összefüggésben a 
minőségértékelést, összehasonlítást lehetővé tevő indikátorrendszerek megjelenésének 
következménye a kvantitatív kutatási módszerek felértékelődése, valamint a kvalitatív kuta-
tások sokszor indokolatlan háttérbe szorulása. Ez együtt jár azzal, hogy bizonyos, könnyen 
számszerűsíthető gazdasági indikátorok egyre hangsúlyosabban jelennek meg az oktatási 
elemzésekben 15.

Európa 16

Az elmúlt évtizedben a kutatási és fejlesztési ráfordítások tekintetében Európában meg-
határozó volt a lisszaboni stratégia elfogadása. A lisszaboni stratégia (2000) értelmében: 
„az emberi erőforrásokba invesztálás és egy aktív, dinamikus jóléti társadalom fejlesztése” 
kulcsszerepet játszik a tudásalapú gazdaságban, ezért a tagállamoknak törekedniük kell, 
hogy az egy főre jutó emberi erőforrásokba való befektetés növekedjen 17. A lisszaboni stra-
tégia a 2010-re elérendő K+F ráfordítások értékét a GDP 3%-ában határozta meg. A stratégia 
megvalósulása esetén a K+F ráfordítások 2/3-át az üzleti-, vállalati szféra biztosítaná.

Az európai térségben, 2006-ban a stratégia által meghatározott 3%-ot Finnország 
(3,45%) és Svédország (3,73%) érte el, az európai átlag alulmúlta azt. Ciprus, Szlovákia, 
Románia és Bulgária a GDP kevesebb, mint 0.5%- át fordította K+F tevékenységre, Lengyel-
ország, Horvátország és Törökország pedig nem érte el az 1%-os GDP ráfordítást. Globális 
kontextusban továbbra is Japán (3,2%) és az Amerikai Egyesült Államok (2,62%) múlta felül 
az EU-27 átlagát, aki 2006-ban 213 127 millió eurót fordított kutatásra és fejlesztésre 18.

13 Ferrer (1999) és Tooley, J. – Darby, D. (1998): Educational research: a critique. A survey of published educational 
research. London: OFSTED.

14 EERQI: European Educational Research Quality Indicators (az európai oktatáskutatás minőségét mérő muta-
tórendszer), http://www.eerqi.eu/ 

15 Humes–Bryce (2001).
16 Az oktatáskutatás regionális trendjeit vizsgálva a kutatás a következő országokra fókuszál a nyugat-európai 

régióból: Hollandia, Németország, Franciaország, Anglia, az északi régióból: Finnország, a kelet-közép-európai 
régióból: Csehország, Szlovénia, Horvátország kerül elemzésre.

17 http://www.europarl.europa.eu/highlights/hu/1001.html
18 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-091/EN/KS-SF-08-091-EN.PDF
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A lisszaboni stratégia elfogadása után 2001-ben az Európai Bizottság 4 stratégiai célt 
(Oktatás és képzés 2010 munkaprogram) fogalmazott meg az oktatás és képzés területén:

1. a mobilitás és az élethosszig tartó tanulás megvalósítása,
2. az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának növelése,
3. a méltányosság, társadalmi kohézió és aktív állampolgárság előmozdítása,
4. kreativitás és innováció az oktatás és képzés minden területén.

Ezek értelmében a 2010-re megfogalmazott célok között szerepelt az iskolai lemorzsolódás 
csökkentése, a képzettség és foglalkoztatottság növekedése 19. A munkaprogram kiemelten 
kezeli továbbá a mobilitás, a foglalkoztathatóság valamint a nyelvtanulás kérdését. 

Észak Amerika: az Amerikai Egyesült Államok
Az Egyesült Államokban az oktatáskutatást szövetségi (nemzeti) szinten az oktatási minisz-
térium határozza meg: az ED: Department of Education a nemzeti oktatással és kutatással 
foglalkozó szervezet. Ennek központi intézete az Insitute of Education Sciences, melynek fel-
adata szövetségi támogatás biztosítása az oktatás számára, és ezen források monitorozása, 
és adatgyűjtés felhasználásukról.

Az ED céljai a globális versenyképesség és a tanulói teljesítmények növelése. 4200 főt 
foglalkoztat, és 68,6 milliárd dolláros költségvetésből gazdálkodik. 

Az Institute of Education 4 központtal működik, ezek egyben az intézet kutatási terü-
leteit is jelölik, ezek a következők:

1. National Center for Education Research (NCER),
2. National Center for Special Education Research (NCSER),
3. National Research Center for Career and Technical Education (NRCCTE),
4. National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR).

Az Amerikai Egyesült Államok esetében kevésbé beszélhetünk egységes oktatáspolitikáról. 
Az Egyesült Államok Alkotmánya értelmében (Tenth Amendment) 20 az egyes államok maguk 
döntenek a helyi szinten megvalósuló, és az oktatást meghatározó irányelvekről. Amerika 
oktatáspolitikáját az elmúlt időszakban nemzeti szinten a 2002-ben érvénybe lépő No Child 
Left Behind (NCLB) Act, illetve a 2007-es és 2012-es költségvetési évekre vonatkozó straté-
giai tervek határozzák meg (Strategic Plan for Fiscal Years 2007-12).  A No Child Left Behind 
Act két fő célkitűzése a tanulói teljesítmények növelése, a tanári munkaerő fejlesztése és a 
tanítás minőségének javítása volt 21.

19 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm
20 http://www2.ed.gov/policy/landing.jhtml
21 http://ed.gov/admins/lead/account/cornerstones/index.html
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A 2007 és 2012 közötti időszakra három legfontosabb stratégiai célt alakítottak ki, me-
lyeket további elérendő alcélokra bontottak, és egy kereszt-stratégiai cél is megfogalma-
zódott.  A nemzeti szinten meghatározott stratégiai prioritások a következők a szövetségi 
oktatáspolitika területén:

1. Az iskoláskorú gyermekek szövegértési és matematikai készségeinek, képességeinek 
fejlesztése 2014-ig 22.
1.1. Tanulói teljesítmények növelése az olvasás/nyelvtanulás területén.
1.2. Tanulói teljesítmények növelése a matematikatanulás területén.
1.3. A minőségi tanári munka fejlesztése.
1.4. Szoros együttműködés, és a szülők erős partnerként való kezelése.
1.5. A középiskolát végzők arányának növelése.
1.6. Az evidence-based kutatási eredmények felhasználása („transform education into 

an evidence based field”).

2. Tanulói teljesítmények javítása a középiskolákban.
2.1. A középiskolai oktatásban résztvevők arányának növelése.
2.2. Természettudományi (kiemelten matematikai) tudás fejlesztése.
2.3. Idegennyelv tanulás fejlesztése.

3. A középfokú oktatás elszámoltathatóságának, hozzáférhetőségének biztosítása, 
felkészítés az élethosszig tartó tanulásra és a munka világára.
3.1. A felsőfokú képzésekben való részvétel növelése.
3.2. Támogatási rendszer kiépítése.
3.3. A felnőttképzés fejlesztése, illetve a fogyatékkal élők támogatása, a felsőfokú kép-

zés és munkaerő-piaci integráció segítése érdekében.

Kereszt-stratégiai célként a management és leadership fejlesztés szerepel. Szövetségi szin-
ten tehát az oktatáspolitika kulcsfogalmai a tanulói teljesítmények és képzettség növelése, 
ehhez pedig elengedhetetlen a magasan képzett, minőségi tanári munka biztosítása. 

A régiókban folyó kutatások és fejlesztések követik a szövetségi oktatáspolitika irány-
elveit. A kutatóintézetek munkájában dominánsan jelentek meg a következő kutatási te-
rületek:

• tanulói teljesítmények mérése és növelése,
• méltányos oktatás és az oktatáshoz való hozzáférés biztosítása,
• a szövegértési és számolási készségek mérése (literacy).

További tipikus elemként jelentek meg az ún. kutató szövetségek (associations), melyek célja 
a tudásmegosztás, a kutatók, szakemberek szakmai fórumának biztosítása.

22 Ez volt az egyik kulcsfontosságú célja  a NO Child Left Behind Act-nek is.
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Ausztrália
Ausztrália oktatáskutatásában domináns szerepet betöltő intézet az ACER, mely összekap-
csolódott a kormányzati oktatáspolitikai stratégiákkal, és elsősorban a tanulási eredmé-
nyek mérését végzi. Az elszámoltathatóság érdekében fontossá válik a tanulási kimenetek 
dokumentálása és értékelése. A képzés, felzárkóztatás és méltányosság tekintetében az 
oktatáskutatásban domináns szerepet tölt be a szakképzés-kutatás, a létező kutatások 
másodelemzése, a felnőttképzés, és a társadalmi változásokhoz való igazodást lehetővé 
tévő tanulási folyamatok leírása.

A K+F ráfordítás értéke a tudományos kutatások esetén 537 994 ($000), míg az okta-
tás esetén 2297 ($000) volt. Előbbi a teljes K+F ráfordítás 5,3%-át jelentette a 2005-2006-
os időszakban 23. A kutatások finanszírozási lehetőségei mellett, számos olyan intézkedés 
született az elmúlt években, melyek hatása nyomon követhető az ausztrál oktatáskutatás 
területén. 2008-ban a Council of Australian Government (COAG) a legfontosabb reformként 
jelölte meg az oktatáshoz való hozzáférés biztosítását minden iskoláskorú számára. En-
nek megvalósítása érdekében a szervezet meghatározta azokat a kimeneteket, célokat és 
intézkedéseket, melyek a reform sikeres megvalósítását szolgálják.  Kulcstényezővé vált 
a társadalmi esélyegyenlőség, az inklúzió iskolák általi elősegítése, a tanulási hátrányok 
csökkentése különösen a kedvezőtlen szocioökonómiai hátterű tanulók esetén (indigenous 
children).  Ezáltal fontossá válik, hogy olyan háttér-információk álljanak rendelkezésre, mint 
a tanulók szocio-ökonómiai, környezeti háttereinek jellemzői az elért eredmények mérése 
és értékelése érdekében. 

A MCEEDYA 24 a reformok sikere érdekében, az oktatás fejlődésének legfontosabb irá-
nyait leíró Melborune Declaration keretében, egy négyéves tervet tett közzé (For Year Plan 
2009-2012), mely a következő stratégiai prioritásokat határozta meg:

• szorosabb együttműködés kialakítása az oktatás partnereivel,
• a minőségi tanítás és szervezeti vezetés támogatása az iskolákban,
• az oktatás fejlesztése a kiemelten a korai-gyermekkor területén,
• serdülők oktatásának támogatása, 
• a kötelező oktatás utáni képzések, tanulmányok segítése,
• tantervfejlesztés és értékelés,
• a tanulási eredmények javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, kedvezőtlen 

szocioökonómiai státuszú tanulók esetén, 
• az áttekinthetőség és elszámoltathatóság biztosítása.

23 http://www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/6B482F80CF52F12DCA25733D00149F8C/$Fi
le/81040_2005-06.pdf

24 Ministerial Council for Education, Early Childhood Development and Youth Affairs
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Az elszámoltathatóság érdekében különösen fontossá válik a tanulói eredmények fo-
lyamatos dokumentálása és értékelése (cél, a tanulói eredmények évenkénti nemzeti, helyi 
szintű dokumentálása, illetve a szövegértési és számolási kompetenciák felmérése (National 
Assessment Plan).

Látható, hogy az oktatási esélyek egyenlőtlenségének csökkentése, illetve az elérendő 
eredmények nyomon követése válik fontossá az elkövetkezendő időkben. Az ausztrál oktatás 
két meghatározó tényezőjévé a méltányosság és az eredményesség válik. A következőkben, 
ezek ismeretében, az ausztrál oktatáskutató intézmények, hálózatok leírása olvasható.

Az oktatáskutatással foglalkozó intézmények kutatási területeiket illetően jól elkülö-
níthető részeket alkotnak:

• A kutatások egyik irányát a szakképzést vizsgáló felmérések alkotják.
• Az eredményesség és elszámoltathatóság kérdésében, a térségben jelentős szerepet 

tölt be a nemzeti és nemzetközi összehasonlítást is szolgáló méréseket lebonyolító 
szervezet, az ACER. 

• A kutatások harmadik irányvonalát képviselik azok az egyetemeken működő kutató-
központok, melyek a társadalmi és globális változások oktatásra és tanulásra gyakorolt 
hatását vizsgálják.

Ázsia
Az 1990-es évek elején, a közép-ázsiai köztársaságok függetlenedésének idején új gazdasági 
és környezeti reformokra volt szükség. A nemzeti reformtörekvéseket az Ázsiai Fejlesztési 
Bank (ADB: Asian Development Bank) támogatta. Jelentős hitelt nyújtott, és jelenleg is a 
legfontosabb fejlesztési partner az oktatásban, a politikai tanácsadásban és beruházás-
ban egyaránt. Az ADB nyújtott segítséget a kistérségi együttműködést elősegítő oktatási 
reformnál is.

Az irányító oktatási reform feladata volt, hogy felülvizsgálja a nemzeti oktatási folya-
matokat annak érdekében, hogy előmozdítsa a tapasztalatcserét a hat fejlődő ország között 
(Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgiz Köztársaság, Mongólia, Tádzsikisztán és Üzbegisztán).

Továbbra is problémát jelent azonban, hogy elérhetetlen, megbízhatatlan információkat 
és adatokat hoznak nyilvánosságra az oktatás helyi és globális helyzetéről, az  információs 
rendszerek töredezettek, és nem mindig pontosak.  A statisztikai mutatók, amelyek a nem-
zetközi összehasonlításra alkalmasak lennének, pontatlanok. Az analitikai dokumentumokat 
gyakran nem osztják meg a döntéshozókkal, akik profitálhatnának belőle.

Mára már nagyobb mértékű a helyi oktatási szakemberek és a nongoverment szervezetek 
(NGO: nongovernment organization) bevonása, ez a későbbiek folyamán erősíteni fogja az új 
oktatási reformkezdeményezéseket. Az információtechnológiai forradalom miatt szükség 
van a változásokra, az ismeretek elsajátítására és továbbadására. Az oktatás már nem 
kizárólag a gyermekek és az ifjúság korosztályára vonatkozik, a folyamatos képzés és az 
élethosszig tartó tanulás szükséges, hogy mindenki szert tegyen új technológiai ismeretek-
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re és készségekre. Ez megköveteli a kapcsolatot a felsőfokú és felsőoktatási, tudományos 
és technológiai kapcsolat kiépülését és ezek kapacitásának rugalmas és hatékony felhasz-
nálást, az innovációt az információs és kommunikációs technológiában. 25

Diszciplináris keretek és nagyszervezetek projektjei
Több nemzetközi, illetve szupranacionális szervezet is komoly kutatási munkálatokkal járul 
hozzá az oktatásügy világának megismeréséhez. Szeretnénk ezeket a szervezeteket röviden 
bemutatni, valamint felvázolni, hogy milyen témákban milyen méréseket végeznek. A fejezet 
végén utalunk az egyes szervezetek közötti kapcsolódási pontokra, a közös programokra.

A nemzetközi szervezetek világméretű hatást gyakorolnak az oktatáspolitikai folyama-
tokra és változásokra. A nemzetközi szervezetek befolyásolják az egyes nemzetek döntésho-
zatalát az oktatásügyi ideológiák és gyakorlatok terjesztése által, valamint nagy szerepet 
játszanak a kutatási tevékenységek konceptualizálásában. 26

Az egyes nemzetközi szervek által vitt témák megjelennek más szervezeteknél is, sok-
szor jön létre együttműködés például a statisztikai adatgyűjtések, programok végrehajtá-
sában.

UNESCO

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szövetségének Oktatási, Tudományos és Kulturális Szer-
vezete. A fontosabb stratégia céljai a következők: 

• Kapacitásépítés: platformot biztosítani a megfelelő vezetés támogatására az oktatási 
reformok és innovációk terén. 

• Az ötletek laboratóriuma: előre látni az oktatási trendeket, és megfelelő választ adni 
a felmerülő szükségletekre, valamint oktatáspolitikai javaslatcsomagok fejlesztése a 
kutatási eredményekre alapozva.

• Nemzetközi katalizátor: az oktatási vezetők és az egyes érintettek közötti információ-
csere és párbeszéd segítése.

• Az ötletek tárháza: összegyűjteni és segíteni a sikeres oktatási módszereket és doku-
mentumokat és disszeminálni a jól működő mintákat.

• Standardok lefektetése: standardok, normatívák, útmutatások lefektetése az egyes 
kulcsfontosságú oktatási területeken történő változásért 27.

25 ADB. 2008. Education and Skills—Strategies for Accelerated Development in Asia and the Pacific. Manila.
26 Sandra Taylor - Miriam Henry (2008): Globalization adn Educational Policymaking – A case stude. In Lingard, 

Bod - Ozga, Jenny: The RoutledgeFalmer Reader in Education Policy and Politics. London: Routledge
27 http://www.unesco.org/en/education/about-us/strategy/
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Az UNESCO Education jelenleg egyik legnagyobb programja az Education For All (Ok-
tatást Mindenkinek), amely 2000-ben indult útjára. 2015-re mindenki számára elérhetővé 
szeretné tenni az oktatást. Hat területen fektették le az elérni kívánt célokat, ezek a követ-
kezők: korai gyermekkor, alsófokú oktatás, élethosszig tartó tanulás, felnőtt írás és olvasási 
készég, nemek közötti egyenlőség, minőségi oktatás. 

International Institute for Educational Planning

Az UNESCO kutatási bázisát az International Institute for Educational Planning (Az okta-
tástervezés nemzetközi intézete) adja. 1963-ban hozták létre az intézetet. Egyik fő területük 
olyan tréningek, képzések szervezése, amelyekre oktatásszervezéssel és menedzsmenttel 
foglalkozó vezetőket várnak. 

Az intézet foglalkozik oktatáskutatással is. Négy területet jelölnek meg, amelyben 
különböző méretű kutatásokat végeznek. 

 Az egyik, a felmerülő kihívások és új trendek; a trendek elemzéséhez több kötetet is 
kiadtak, amelyek közpolitikai vagy oktatástervezési témájúak; a kapacitásépítési stratégia 
különböző kiadványokon és közpolitikai ajánlásokon nyugszik. A másik terület, amelyen 
komoly tervezési és monitorozási programokat is folytatnak, az iskolai egyenlőtlenségek, az 
iskolai minőség és a hozzáférés terülte. A harmadik terület az oktatási költségek és a finan-
szírozás, ezen belül három téma kapott prioritást: a háztartások oktatási költségei, a pri-
vát-közösségi partnerségek, az alsófokú oktatásban a tandíjmentes programok bevezetése.

A negyedik terület az oktatásigazgatás és a menedzsment területe, itt négy fontosabb 
kutatási területet jelölnek meg: az igazgatási struktúrák, adminisztratív rendszerek kidolgo-
zása, az ezzel kapcsolatos felmérések; a készségek fejlesztésével kapcsolatos közpolitikai és 
menedzsment ajánlások; felsőoktatási menedzsment és a rendszer szerkezetével foglalkozó 
kutatások; a tanárok kinevezése és fejlesztése.

Educational Statistics

Az UNESCO dolgozta ki, és 1997-ben hozta nyilvánosságra az ISCED kategóriarendszert 
(International Standard Classification of Education, az oktatás nemzetközi standard osz-
tályozási rendszere).

OECD

„Az OECD sok témakörben használja az általa gyűjtött információt annak érdekében, hogy 
az egyes kormányzatok a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás által képesek legye-
nek a jólétet biztosítani, és a szegénység elleni harcot folytatni.” 28

28 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761681_1_1_1_1_1,00.html
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Az OECD munkamódszere: adatgyűjtés, elemzés, vita, döntések, implementáció, szakmai 
csoport általi áttekintés. Az OECD folyamatosan monitorozza a tagországok és az OECD-
országokon kívüli területek helyzetét, továbbá rövid és középtávú előrejelzéseket készít. 

Az OECD-nek mint kormányzatok közötti szervezetnek nincs előíró jogköre a tagorszá-
gokra nézve. Éppen ezért az OECD inkább a reflexióknak, a vitáknak, a kutatásnak ad tere-
pet, amelyek sok esetben segíthetik az egyes kormányzatokat a közpolitika alakításában. 29 

Az OECD az egyes országokról készített tanulmányok mellett tematikus kiadványokat 
is készít, valamint közös indikátorokat is fejlesztenek. 30 

A legfontosabb OECD-kiadványok: 

• OECD Economic Outlook – OECD Gazdasági előrejelzés (gazdasági kilátások a tagál-
lamok és a néhány tagsággal nem rendelkező ország számára),

• OECD Factbook – OECD Adattár (referenciaadatok a gazdasági és közpolitikai szférá-
ban tevékenykedők számára),

• OECD Economic Surveys – OECD Gazdasági kutatások (nemzeti elemzéseket és köz-
politikai javaslatokat tartalmaznak),

• Going for Growth – A növekedés felé (összehasonlító adatokat közöl az egyes nemzeti 
teljesítményekről).

Az OECD oldalán az Education témakörében lehet országokra és az egyes indikátorokra is 
keresni, valamint az OECD készít különböző témákban hosszabb országjelentéseket. Minden 
évben kiadják az Education at a Glance (Oktatás egy pillantásra) című kiadványukat. 

Az OECD az Eurostat-tal és az UNESCO-val közösen hozta létre az úgynevezett UOE 31 
adatbázist, amely egy közös oktatási statisztikai adathalmaz. Ennek fontosabb témakörei: 32 

• Student enrolment (Beiskolázás).
• Foreign and international /mobile students enrolled (Külföldi és nemzetközi / mobil 

diákok beiskolázása).
• New entrants by sex and age (Új belépők nem és kor szerint).
• Graduates (Diplomázók).
• Education personnel (Oktatási személyzet).
• Expenditure by funding source and transaction type (Kiadások a finanszírozási forrás 

és a tranzakció típusa szerint).
• Expenditure by nature and resource category (Kiadások azok természete és forrása 

szerint).
• Students aligned to finance and personnel data (A diákok a kiadások és a személyzet 

adatinak fényében).

29 Sandra Taylor – Miriam Henry (2008): Globalization adn Educational Policymaking – A case stude. In.: Lingard, 
Bod – Ozga, Jenny: The RoutledgeFalmer Reader in Education Policy and Politics. London: Routledge

30 Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD tevékenysége az oktatás területén http://www.oki.hu/halasz/
download/OECD%20tanulmany.htm

31 http://www.oecd.org/dataoecd/32/53/33712760.pdf
32 http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_39263238_38082166_1_1_1_37455,00.html
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• Total population by sex and age (Teljes népesség nem és kor szerint).

Az OECD több nagy nemzetközi felmérés „gazdája” is, így például ez a szervezet kezdemé-
nyezte a PISA 33 felvételeket, amelyek 2000-es elindításuk óta az egyik legnagyobb hatású 
nemzetközi diák-eredményességi vizsgálattá nőtték ki magukat. Továbbá az OECD készíti 
a Teaching and Learning International Survey 34 (TALIS) nevű programot is, amely az első 
nemzetközi szinten összehasonlítható adatforrás a tanárok iskolai teljesítményét megha-
tározó faktorokról. 

Az OECD fontos központja a CERI, Centre for Educational Research and Innovation (Ok-
tatáskutatási és Innovációs Központ), „melyet részben önálló intézményként 1968-ban 
hoztak létre. A CERI feladata az oktatáskutatás fejlesztése, új kutatások kezdeményezése 
és a tagállamokban folyó kutatások összehangolása. A Központ munkáját a tagországok 
képviselőiből álló Igazgató Tanács ellenőrzi.” 35 

World Bank

A Világbank jelenleg két nagyobb oktatási programot finanszíroz, az egyik az UNESCO 
által elindított Education for All (Oktatást Mindnekinek), a másik az Oktatás a tudásalapú 
gazdaságért 36 program. 

Ebben a programban az alábbi négy területen publikál, gyűjt adatot a Világbank. Az első 
a School to Work Transition, azaz Iskolából a munkába való átmenet; ebben a részprogramban 
az adatok az OECD-től, az ILO-tól, valamint a Világbank vállalkozási projektjéből származ-
nak. A második terület a Secondary Education, azaz középfokú iskolázás, az információk az 
EdStat-tól, a Világbank által gyűjtött adatokból származnak, akár csak a Tertiary Education, 
vagyis a felsőoktatás kapcsán. A negyedik terület az ICT and Education (IKT és oktatás), itt 
csak a program leírását találjuk. 

A Világbank az UNESCO adatait, az UIS statisztikai intézet adatait, saját adatgyűjtését, 
az UNHCR adatait és az OECD adatait használja fel az egyes adatbázisok, tanulmányok ké-
szítéséhez. Nemcsak összehasonlító adatokat találunk, hanem rengeteg, a fejlődő világban 
készült kutatási anyagot is.

A Világbank legfontosabb kutatási területei: 

• The State of Education (az oktatás világa), a következő részterületekkel: hozzáférés, 
minőség, oktatási kiadások, alapvető készségek, gender, iskola előtti nevelés, általános 
iskola, középfokú iskolázás, felsőoktatás.

33 http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845621_1_1_1_1_1,00.html
34 http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_39263231_38052160_1_1_1_1,00.html
35 Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD tevékenysége az oktatás területén http://www.oki.hu/halasz/

download/OECD%20tanulmany.htm
36 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20161496~menuPK

:540092~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
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• Education Milleneum Developement Goals (Milleneumi fejlesztési célok, Oktatásügy): 
az egyes kitűzött célokhoz tartozó monitoring programok globálisan, regionálisan, 
országos szinten.

• Out of School Children (az iskolából kiesett gyerekek): két kutatási programot is végre-
hajtott az UNESCO, 2005-ben illetve 2007-ben.

• Education Outcomes 37 (Oktatási kimenetek): itt több nagyobb kutatási programot ta-
lálunk, amely az oktatási kimenetet/eredményességet méri.

• Education and Disability (fogyatékosság és oktatás): fogyatékosság az oktatásügyben 
és az ezzel kapcsolatos adatgyűjtések.

• Education in Emergencies (oktatás a vészhelyzetekben): ebben a programban foglalkoz-
nak a menekültügy, illetve a politikai és katonai konfliktusok, valamint az oktatásügy 
kapcsolatával.

• Private education Expenditure (Egyéni oktatási kiadások): ebben az adatgyűjtésben 
az egyes oktatási szinteken GDP arányosan közöl adatokat International Labour 
Organisation.

WHO

Az Egészségügyi Világszervezet két nagyobb területen végez kutatási munkákat is, ezek 
az egészségügyi szakemberek 38 képzése, illetve az egészséges életmód oktatásához 39 kap-
csolódnak.

Asian Developement Bank

Az Ázsiai Fejlesztési Bank fejlődő tagországai számára egységes, széleskörű oktatási re-
formot előkészítő és fejlesztési szolgáltatásokat nyújt. Ebbe beletartoznak a közpolitikák, 
stratégiák, tervezési szakasz, menedzsment és finanszírozás kérdései. Az egyes oktatási 
ágazatokon, szinteken belül a legfontosabb fejlesztési területek a következők: 

• Minőség, hozzáférés és az egyes iskolai szintek befejezése.
• Tanárképzés. 

37 Ebben az adatgyűjtésben több más szervezet által gyűjtött eredményt is felhasználnak:

 ˚ TIMSS (Trend sin International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study) – By: AIR, USA,

 ˚ PISA (Programme for International Student Assessment) – By: OECD,

 ˚ Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of Education (LLECE) – By: UNESCO,

 ˚ International Adult Literacy Survey – By: NCES, USA,

 ˚ Monitoring Learning Achievement Project – By: UNESCO/UNICEF,

 ˚ PASEC nevű program vizsgálatai ,

 ˚ Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality (Afrikai oktatásfejlesztés),

 ˚ Education and Labor Market (KILM Data) – By: ILO.
38 http://www.who.int/hrh/education/en/
39 http://www.searo.who.int/en/Section1174/Section1458.htm
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• Tantervek és tananyagok fejlesztése. 
• Inkluzív oktatás, amely biztosítja a hátrányos helyzetű, valamint a marginális cso-

portok oktatását. 
• Privát és közszféra kapcsolata, további partnerség minták.
• Innovatív és költséghatékony infokommunikációs technológiák az oktatásban. 

African Developement Bank

Az Afrikai Fejlesztési Bank honlapján jelenleg több mint 50 olyan fejlesztési projekt talál-
ható, amelyet támogatnak Afrika-szerte. Ezek az egyes országokra vonatkozóan végigvitt 
programok, az oktatási rendszer minden szintjét érintve. 

Az Afrikai Fejlesztési Bank a kutatást és a tudásanyagok megosztását nagyon fontos 
tevékenységének tartja. Éppen ezért hozták létre a Developement Research Department-et 
2007-ben 40 (Fejlesztési Kutató Részleg).

A statisztikai adatgyűjtések 41 is megindultak, amelyben a bank együttműködik az 
Economic Commission for Africa (Afrikai Gazdasági Tanács), a Világbank és a Partnership for 
Statistics in the 21st Century (Partnerség a statisztikákért a 21. században) nevű szervezettel. 

Európai Unió (European Union)

Az Európai Unió a tagállamok oktatásügyét a nyitott koordináció módszerével nagyjából 
2000 óta alakítja, a lisszaboni folyamat megindulásáig ugyanis az oktatásügy területén a 
közösség nem játszott aktív szerepet. A módszer lényege, hogy miután a tagországok közös 
irányvonalakat, közös célokat határoznak meg, ezekhez mérhető indikátorokat rendelnek, 
amelyek alapján a tagállamok cselekvési programokat készítenek. A közösség évente ellen-
őrzi ezek megvalósulását, és értékeli a munkafolyamatot. 42 

Az Education & Training 2010 Workprogram céljainak, illetve újabban a 2020 program 
céljainak különböző mérföldkövei vannak, adott területen meghatározzák, hogy milyen 
mértékű javulást vár a közpolitika és a finanszírozás által. A nyitott koordináció módsze-
rével avatkozik be az EU a tagállamok oktatásának működésébe. Ezen kívül a Bizottság 
arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dolgozzanak együtt, és egymás jó példáiból tanuljanak. 

A legfontosabb szervezetek, amelyek az Unió égisze alatt foglalkoznak oktatáskuta-
tással: 

• Cedefop (Europan Centre for the Development of Vocational Training),
• Eurydice (The Information Network on Education in Europe),
• ETF (European Training Foundation),

40 http://www.afdb.org/en/knowledge/economics-research/about-us/
41 http://www.afdb.org/en/knowledge/statistics/statistical-capacity-building/reference-strategic-framework/
42 Halász Gábor (2004): Közös oktatásfejlesztési célok az Európai Unióban http://www.oki.hu/halasz/download/

Objectives%20konferencia%20%2804.10.22%29%20-%20teljes.htm
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• Eurostat (Statistical Office of the European Communities),
• CRELL (Centre for Research on Lifelong Learning).

CEDEFOP

A European Centre for the Development of Vocational Training 43 nevű központ a szakképzés 
fejlesztésére jött létre. A honlap szerint az egyik első speciális és decentralizált szervezet, 
amelyik tudományos és technikai ismereteket kell, hogy gyűjtsön és nyújtson, valamint az 
egyes európai tagállamok közötti jó példák bemutatását is elő kell segítenie. 

A szervezet négy nagyobb tevékenységi területe a következő: 

• a jövőben szükséges készségek, kompetenciák, képesítések és végzettségek felisme-
rése érdekében a CEDEFOP sok európai szintű kutatási programot indít; a lehetséges 
munkaerő-piaci egyenlőtlenségeket is elemzi 44,

• az egyes tagországok által kiadott végzettségek leírása, összehasonlítása 45,
• közpolitika elemzés: a CEDEFOP 2004 óta készít jelentéseket a közös szakképzési po-

litikák végrehajtásáról; ehhez összehasonlítja a szakképzési rendszereket, a szakkép-
zés politikát és azok implementációját elemzi, a jó példákat bemutatja, és a kutatási 
eredményeket összeköti a megfelelő közpolitikai területekkel 46,

• az élethosszig tartó tanulás elősegítése: a CEDEFOP segíti a tagországokat a pálya-
tanácsadás, a validációval kapcsolatos tevékenységek, a szakképzésben dolgozók 
továbbképzése és a felnőttképzés területén; továbbá tanulmányutakat szervez a tag-
országok között a szakképzésfejlesztés területén 47.

Adatokat és indikátorokat a következő témákban gyűjt az intézet: 48 

• Education and Training 2010 (benchmarks) (Oktatás és Képzés 2010 mérföldkövek),
• Initial vocational education and training (Alap szakképzés),
• Continuing vocational training and adult learning (Felnőttképzés és szakmai tovább-

képzés),
• Employment and knowledge (Foglalkoztatás és tudás),
• Economic and demographic background (Gazdasági és demográfiai háttér).

43 http://www.cedefop.europa.eu/EN/
44 http://www.cedefop.europa.eu/EN/identifying-skills-needs/index.aspx
45 http://www.cedefop.europa.eu/EN/understanding-qualifications/index.aspx
46 http://www.cedefop.europa.eu/EN/analysing-policy/index.aspx
47 http://www.cedefop.europa.eu/EN/developing-lifelong-learning/index.aspx
48 http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx
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Eurydice

Az Eurydice 49 nevű portál célja, hogy az oktatáspolitikai döntéshozókat, elemzőket ellássa 
információval, statisztikai adatokkal az egyes oktatásügyi kérdésekben, továbbá készítenek 
összehasonlító elemzéseket is. 

A legfontosabb tevékenységek: 

• Eurybase − Részletes leírás és áttekintés az egyes nemzeti oktatási rendszerekről, 
• Thematic studies − Összehasonlító tematikus írások egy-egy, a közösség érdeklődé-

sének fókuszpontjában lévő témáról, 
• Key Data Series − Indikátorok és statisztikák (témák szerint elemzett adatsorok),
• Eurydice Tools − Az oktatásügyhöz kapcsolódó referencia anyagok. 

Az Eurybase három formában közöl nemzeti leírásokat. A National System Overview (Nemzeti 
Rendszer Áttekintése) rövid áttekintése az egyes országok oktatásügyének. Évente kétszer 
frissítik, és az egyes országokról szóló írások azonos szerkezete miatt könnyen összeha-
sonlíthatóak az információk. A National Education System Descriptions (Nemzeti Oktatási 
Rendszer Leírása) az egyes tagországok oktatási rendszerének széleskörű bemutatását tar-
talmazzák. Évente frissítik a nemzeti irodák angolul, és néha az adott tagország nyelvén is. 
A Structures of Education and Training System in Europe (Az oktatási és képzési struktúrák 
Európában) az oktatás minden fázisát és típusát bemutató kiadvány. 

ETF

Az ETF 50 − European Training Foundation (Európai Képzési Alap) az Unió szomszédos orszá-
gaiban végez fejlesztési feladatokat az oktatás, képzés és munkaerőpiac területén. 

Eurostat

Az Eurostat 51 az Európai Unió statisztikai hivatala, amely oktatásügyi témában is nagyon 
sok adattal rendelkezik. Gyűjtenek tematikus adatokat a lisszaboni stratégia által kijelölt 
célokról, a beiskolázásról, a munkába való átmenetről, a bolognai folyamatról, valamint a 
szakképzési és felnőttképzési témákról is. 

49 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
50 http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/AboutETF_EN?OpenDocument
51 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
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CRELL

A CRELL 52 − Centre for Research on Lifelong Learning (Az Élethosszig tartó tanulás kutatási 
központja) az élethosszig tartó tanulást segítő politikák monitorozása és értékelése céljá-
ból jött létre. Fontos tevékenysége, hogy megfelelő indikátorokat és mérési folyamatokat 
dolgozzon ki az Európai Bizottság számára. 53 

European Agency for Development in Special Needs Education

A szervezet 54 nemzeti és közösségi szinten gyűjti és mutatja be a sajátos nevelési igényű 
diákok oktatásának tapasztalatait. 

European Investment Bank, Universities Research Action

Az Európai Fejlesztési Bank 55 partnerségeket alakít ki az európai felsőoktatás szereplőivel, 
három nagyobb programon keresztül finanszíroz egyetemi kutatásokat. Olyan kutatásokat 
szponzorálnak, amelyek a bank által fontosnak tartott témákban vizsgálódnak, továbbá 
az ezeken a kutatásokon dolgozó fiatal kutatókat is segítik anyagilag. Ezen kívül egyetemi 
hálózatok létrejöttét is finanszírozzák, az egyes hálózatok tematikusak.  

Council of Europe

Az Európa Tanács mint regionális nemzetközi szervezet is foglalkozik oktatásügyi 56 progra-
mokkal. Az alábbiakban láthatjuk a témákat, amelyek kapcsán fontos a Tanács tevékeny-
sége:

• Education of Roma/Gypsy children in Europe (Roma/cigány gyerekek oktatása Euró-
pában),

• Holocaust Day of Remembrance (Holokauszt Napi Emlékezés),
• Education for democratic citizenship and human rights (Állampolgári és emberi jogi 

nevelés),
• History teaching (Történelemoktatás),
• Intercultural education (Interkulturális oktatás),
• Language Policy (Nyelvpolitika),
• Higher Education (Felsőoktatás),

52 http://crell.jrc.ec.europa.eu/
53 Az egyes kutatási területek itt találhatóak: http://crell.jrc.ec.europa.eu/WP/research_area.htm
54 http://www.european-agency.org/country-information
55 http://www.eib.org/about/partners/universities/index.htm
56 http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
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• „Pestalozzi”, Training Programme for education professionals (Képzési program okta-
tási szakemberek számára).

Összegzés

Információforrásaink tematikus kategorizációja számos ismerettel gazdagította elemzé-
sünket, azonban az előző sorokból is kitűnik, hogy ez a terület még számos feldolgozatlan 
elemzési szempontot is tartalmazhat. A diszciplináris szerveződés fókuszán keresztül szem-
lélve a következő fontos megállapításokat tehetjük:

• Az oktatáskutatás társdiszciplínáinak változása rendkívül nagy mértékben hat magára 
a központi diszciplínára. A hagyományos pszichológiai és szociológiai megközelítés 
háttérbe szorulása, ezzel párhuzamosan pedig a kognitív, gazdaság- és politikatudo-
mányi megközelítések felértékelődése átrendezi az oktatáskutatás belső témáit is.

• Az oktatáskutatásban átértékelődik a nevelés szerepe is. Megismeréstudományi szem-
pontból a készségek elsajátítása információfeldolgozási folyamatok sorozatán keresz-
tül történik, amelynek egyik lényeges eleme a viselkedésvezérlés, valamint a társas 
kogníció, de ebben az embermodellben a személyiségfejlesztés, a nevelés kérdésköre 
nem választható le különálló diszciplínaként. Ez a változás párhuzamosnak tűnik a 
hagyományos neveléspszichológiai hozzájárulás csökkenésével.

• Az oktatás társadalmi alrendszerként igényli a szakértő vezetők és szervezők meglétét. 
Ennek az igénynek a kielégítéséhez járul hozzá az egyre hangsúlyosabb gazdasági és 
politikatudományi hozzájárulás.

• Mindkét trend magával hoz módszertani változásokat is, méghozzá a mérhetőség és a 
megbízhatóság eltérő felfogásait. A tanulás-tudás-tanítás területe elsősorban a tanulói 
hatékonyságot, míg az oktatási rendszer és vezetésének tanulmányozása ezen túl a 
méltányosságot (mely sokszor leegyszerűsítve az erőforrások csoportosítása) kívánja 
operacionalizálni.

A jelentés teljes anyaga, amely részletesen foglalkozik az említett régiók és országok jelentős 
oktatáskutató szervezetivel, azok tevékenységével megtalálható a http://tamop311.ofi.hu/
szakmai-program/8-piller/8-1 lapon. (Szerk.)
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Fehérvári Anikó

Normatív finanszírozás az oktatásban 
2000 és 2009 között 1

A rendszerváltást követően a központosított oktatásirányítást decentralizált 
irányítás váltotta fel. Az iskolák döntő többsége helyi fenntartásúvá vált, nemcsak 
az alapfokú, hanem a középfokú oktatásban is. Ettől kezdve a központi oktatás-
irányítás leginkább a finanszírozás révén tudott beavatkozni az iskolaszerkezet 
alakulásába. A kilencvenes években az oktatási kormányzat csak mérsékelten 
élt ezzel a lehetőséggel, de az ezredforduló után, különösen az évtized második 
felében felerősödtek az ilyen jellegű beavatkozások. Amellett, hogy az iskola-
rendszer takarékos működtetése mindig is felvetette a beavatkozás igényét, a 
tanulólétszám fokozatos csökkenése, s az erre csak nagyon lassan, nagy késésekkel 
reagáló fenntartók késztették a kormányzatot a határozottabb beavatkozásra. 
A tanulmány arra vállalkozik, hogy áttekintse az elmúlt évtized (2000−2009 kö-
zötti időszak) legfontosabb normatívaváltozásait.

A rendszerváltás óta kb. harmincezerrel csökkent az általános iskola első osztályába lépők 
száma, mely csökkenés több mint kétharmada az ezredforduló utáni évtizedre esik. (2000-
ben 122.580, 2008/2009-ben már csak 99.956 tanuló lépett az általános iskola első osztá-
lyába (OKM, 2008). Összességében a közoktatásban tanulók létszáma közel 400 ezerrel 
lett kevesebb 1990 óta. Az intézmények számában bekövetkezett változás nem volt ilyen 
nagymértékű. 2001–2007 között tíz százalékkal csökkent a számuk, míg a tanulóké 14%-kal, 
(Imre, 2008). Ennek megfelelően az iskolák átlagos tanulólétszáma csökkent, s ez különösen 
a legkisebb iskolák esetében megdrágította az oktatást: a párhuzamos osztályok megszün-
tetését követően a szakos ellátottság színvonalának fenntartása csak nagy nehézségek árán 
történhetett a kis óraszámú tantárgyak esetében, máshol pedig már osztályok összevoná-
sára is csak az osztatlan képzés feladásával lehetett volna takarékoskodni. Mindez pedig 
nem csak pénzügyi kérdéseket vetett fel, hanem szakmaiakat is.

A közoktatási kiadások 2005-től kezdődően fokozatosan csökkentek, 2009-ig a GDP ará-
nyában mérve fél százalékkal. A forráselvonás az oktatás különböző szintjeit eltérő módon 
érintette. Míg a középfokú oktatásban változatlan tanulólétszám mellett is csökkentek az 
egy diákra jutó kiadások, addig az alapfokú képzésben a tanulólétszám drasztikus fogyá-
sánál kisebb mértékben csökkentek a kiadások (Hermann−Varga, 2011). Vagyis a változások 
leginkább a középfokú oktatást érintették kedvezőtlenül. Az OECD és az EU országaival 

1 A tanulmány a 7.1.5 elemi projektben készült.
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összehasonlítva hazánk (a GDP-hez viszonyítva) az alap- és alsó középfokú képzésre többet, 
a felső középfokúra viszont kevesebbet költ (OECD, 2010). Ugyanakkor az oktatásban legsi-
keresebb skandináv országok adatai arra utalnak, hogy az alapfokú és/vagy alsó középfokú 
oktatás kiemelt finanszírozása szerepet játszhat a tanulók teljesítményében (Györgyi, 2005). 

1. táblázat: Az egy tanulóra fordított oktatási költségek az egy főre jutó GDP 
arányában, 2007

Iskolatípus EU 19 OECD Magyarország

Alapfok 19,4 20,1 24,8

Alsó középfok 21,2 22,2 23,0

Felső középfok 25,2 25,7 22,0

Forrás: Education at a Glance 2010.

A közoktatás finanszírozásának az egyik alapeleme az elmúlt húsz évben a központi költ-
ségvetési támogatás volt. Az önkormányzatok kiegészíthették, s ki is egészítették az állami 
támogatást, de nehéz gazdasági helyzetük miatt korlátozott volt erre a lehetőségük, ezért 
a megszerezhető költségvetési támogatásnak nagy szerepe volt, megszerzésének jogcímei 
épp ezért orientálták az iskolákat az oktatási kormányzat elképzeléseihez. 

Normatívák

Az elmúlt évtized normatívaváltozásait nehéz egy táblázatban kezelni, mivel a költségvetés 
hol külön, hol egyben kezelte az általános iskola alsó és felső tagozatát, illetve hol nyolc, 
hol tíz osztály volt az általános iskola meghatározása. 2000−2002 között még egységes volt 
az általános iskola 10 osztályában a finanszírozás, míg 2003-tól az alsó és a felső tagozat 
bontásra került.

A sajátosságok felsorolása ezzel még nem ért véget. A 2001−2002-es költségvetés abban 
volt különleges, hogy 2000-ben kétéves költségvetést készített a kormány, így egyszerre 
adta meg két év irányszámait. Abban is eltért a költségvetés az előző évhez képest, hogy 
míg 2000-ben a szakiskola 9-10. osztályát külön kezelte, addig 2001−2002 között egységes 
normatívát állapított meg a középfokú oktatásban, és ez 2009-ig változatlan. 2003 óta tehát 
öt alap-hozzájárulást igényelhetnek az iskolafenntartók: 

• alapfokú oktatás 1−4.osztály, 
• alapfokú oktatás 5−8.osztály, 
• középfokú oktatás 9−13. osztály, 
• szakelméleti képzés, 
• szakmai gyakorlati oktatás.

Az alapnormatívák változásait az 2. táblázat mutatja.
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2. tábLázat: A normatív támogatás változása képzési programok szerint, 2001-
2009 (forint/fő/év)

Alapfokú ne-
velés-oktatás 
1-4. osztály

5-8. osztály Érettségi 
vizsgára felké-
szítő oktatás 
(gimn.,szki)

Szakiskola (9-
10. osztály)

Szakelmélet 
(szi, szki)

Szakmai 
gyakorlat (szi, 
szki)

2000 104.000 126.000 115.000 104.300 60.000

2001 120.300 143.700 143.700 120.300 66.000

2002 135.300 161.200 161.200 135.300 74.000

2003 187.000 194.000 240.000 240.000 190.000 102.000

2004 193.000 202.000 248.000 248.000 197.000 106.000

2005 204.000 212.000 262.000 262.000 210.000 112.000

2006 204.000 212.000 262.000 262.000 210.000 112.000

2007 204.000 212.000 262.000 262.000 210.000 112.000

2008* 204.000 212.000 262.000 262.000 210.000 112.000

2009* 204.000 212.000 262.000 262.000 210.000 106.000

*2008-ban és 2009-ben a költségvetési törvény már nem fő/év fajlagos összegeket, hanem teljesítménymutató/év összeget 
tartalmaz, de a 2007-es teljesítménymutató/év összegével mindkét azonos, így az összehasonlíthatóság miatt a 2007-es 
fő/év adatokat ismételtük 2008-ban és 2009-ben is.

Az egyre laposodó pénztárca és a demográfiai görbe az oktatásirányítás figyelmét egyre 
inkább a tanulólétszámok felé terelte. 2001-ben és 2002-ben az alapfokú oktatás támo-
gatását még nem kötötte a törvény létszámfeltételekhez, de 2005-ben már tízezer forint 
kiegészítő támogatást igényelhettek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a közoktatási 
törvényben meghatározott létszámhatárok 65 (1. évfolyamon), illetve legalább 50 százalé-
kát (2-4. évfolyamon) teljesítették. Tehát a magasabb létszámú osztályokat, iskolákat pozitív 
diszkriminációban részesítették. 2007-től már egy bonyolultabb számítási rendszert tartalmaz 
a költségvetés, teljesítménymutató számítása alapján igényelhető a normatíva. A pozitív disz-
krimináció megszűnt, ellenben azokat az iskolákat, amelyek a közoktatási törvény szerinti 
létszámhatárokat nem érik el, normatívamegvonásban részesítik. A teljesítménymutató szá-
mításában a tanulólétszámokat és a pedagógusok heti kötelező óraszámát kell figyelembe venni. 

 az adott évfolyam-csoport tanulólétszáma 2

Telj. mut. =   * Tanítási együttható
 az évfolyam-csoportra meghatározott 3 csoport átlaglétszáma

ahol a
 az évfolyam-csoport foglalkoztatási időkerete (tanóra)
Tanítási együttható 4 =   * Int. típus-együttható
 pedagógusok heti kötelező óraszáma

2 Egész főre kerekítve
3 A közoktatási törvény alapján 
4 A közokt. tv.-ben meghatározottak szerint.
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Nemcsak a közoktatásban, hanem a szakképzésben is történtek változások. 2004-től 
érzékelhető a gyakorlati képzés átalakítása. Azóta az állam úgy próbálja ösztönözni a külső 
gyakorlati helyek felé való elmozdulást, hogy a felsőbb évfolyamokon az iskolai tanműhelyek 
számára alacsonyabb normatívát ad az évfolyamonkénti átlagnál. Míg az iskolai tanműhelyi 
oktatást a gyakorlati képzés első évében még 140%-os normatívával ösztönzi, a képzés 
végén (utolsó évben vagy félévben, ha tört éves a képzés) is bennmaradó diákok után már 
csak 60%-os normatíva igényelhető. A tanulószerződéses, azaz egy vállalkozás és a tanuló 
közötti közvetlen kapcsolatra építő foglalkoztatás ösztönzése is megfigyelhető: az iskola 
20%-os gyakorlati oktatási normatívát igényelhet a tanulószerződéses gyakorlaton lévők 
kiegészítő iskolai gyakorlati képzésére.

Szintén a szakképzést érintő jelentős változás, hogy 2003-ig még a második szakképe-
sítés megszerzését is finanszírozta az állam, 2004-től azonban már csak az első szakképe-
sítést támogatja.

1. ábra: Fogyasztói árindex (előző év = 100)

Forrás: KSH 5 havi gyorsjelentése alapján

5 A FOGYASZTÓIÁR-INDEX mind az árak összegyűjtésében, mind az árindex összeállításában reprezentatív 
módszerrel készül. A reprezentánsok kiemelt, a fogyasztásban fontos szerepet betöltő javak, amelyek lehetőség 
szerint hosszú időn át képviselik a fogyasztás különböző területeit. Számuk jelenleg mintegy 1100.

A rendszeres évi felülvizsgálat következtében, 2000-ben a mobiltelefon és a személyi számítógép, 2001-ben 
a biztosítás, 2002-ben a kábel-TV előfizetés került be új reprezentánsként a fogyasztói árindex számításába.

A reprezentánsok árait a Központi Statisztikai Hivatal gyűjti. Havonta reprezentánsonként 30–150, össze-
sen pedig százezernél több fogyasztói ár megfigyelésén alapul az árindexszámítás. A gyógyszerek, gyógyászati 
segédeszközök ármegfigyelésénél a lakosság által ténylegesen kifizetett összeget, a gyógyszertári árat vesszük 
számba. A szerencsejátékok esetében a szolgáltatási díjon a sorsjegyekre kifizetett összegek és a felvett nye-
remény összegek egyenlegét értjük.

A fogyasztói árindex a reprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga, bázissúlyozású, 1992-től éven 
belül változatlan súlyozással készülő indexszám. Súlyváltás évenként történik, 2002-ben a 2000-re vonatkozó 
lakossági fogyasztás szerkezete alapján kerülnek meghatározásra a súlyok.
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2007-től az állam a közoktatás egészére, így a szakképzés elméleti részére is kiterjesz-
tette a teljesítménymutató alapján történő finanszírozást. Az elmúlt évtizedben tehát az 
állam egységesítette a rendszert, ugyanakkor egyre több feltételhez szabta a normatívát. 
Jelentősen változott a normatívák felosztása, belső szerkezete, még ha maga az összeg 
nem sok eltérést mutat is. Vizsgáljuk meg a normatíva változását az inflációs változások 
tükrében.

A KSH adatai szerint 2000-hez képest évről évre emelkedtek az árak, az inflációs ráta 
3 és 9 százalék között mozgott. A legnagyobb emelkedés 2001-ben és 2007-ben volt. 

Főbb képzési programok, illetve azok fő elemei szerint nézve azt tapasztaljuk, hogy 
az előző évi normatívához képest a legnagyobb emelkedés 2003-ban történt (ekkor volt 
a pedagógusbérek 50%-os emelése). Előtte még a 2001-es évben is nagyobb ugrás figyel-
hető, de még 2002-ben is 10% fölötti volt a normatíva növekedése. 2004-től kezdve ezzel 
szemben egyre inkább csökken és laposodik a görbe, az utolsó négy évben már nem volt 
változás, csak szinten tartás. Sőt, ha a szakképzést nézzük, 2009-ben a szakmai gyakorlat 
normatívája csökkenést mutat az előző évhez képest. A különböző képzési programok fi-
nanszírozását tekintve, a szakképzésben, a gyakorlati képzésben növekedett a legkevésbé 
a támogatás mértéke. (2. ábra)

2. ábra: Normatíva változása, 2001–2009 (előző év = 100)

Forrás: az 1. táblázat forrása alapján

alapfokú képzés érettségire készítő szakelmélet szakmai gyakorlat
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A különböző képzési programok normatíváiból képeztünk egy átlagos normatíva in-
dexet, ennek mozgását vetjük össze az inflációs rátával. Míg az évezred elején a fejkvóta 
jobban emelkedett, mint az infláció, 2004-től azt tapasztaljuk, hogy az infláció a maga-
sabb. 2005-ben történt még egy kiigazítás, amikor a normatíva növekedése megpróbálta 
legyűrni az inflációs rátát, 2006-tól azonban már kísérlet sem történt az inflációkövetésre. 
Összességében azonban 2000−2008 között a normatíva átlagos értéke 72 százalékponttal 
növekedett, míg az infláció csak 50 százalékponttal. Tehát az évezred első három évében 
történt nagyobb normatívakorrekció úgy tűnik, az évezred végéig kitart.

3. ábra: A normatíva és az infláció változása, 2001–2008 (előző év = 100)

Forrás: az 1. táblázat forrása alapján, KSH

Az inflációs rátától való eltérést mutatja a következő ábra is, de itt már a négyféle norma-
tíva eltéréseit is láthatjuk. Az ábrán az inflációt trendvonallal is szemléltetjük. Jól láthatók 
a normatívák közötti eltérések. Az érettségire felkészítő képzések finanszírozása jobb, mint 
a szakmai, különösen a szakmai gyakorlati képzésé.

Összességében megállapíthatjuk, hogy míg az évtized első felében a normatíva értéke 
az inflációt meghaladó mértékben emelkedett, és annak felhasználását nem kötötték fel-
tételekhez, szankciókhoz (sőt volt olyan időszak, amikor plusztámogatás is igényelhető volt 
bizonyos feltételek teljesítése esetén), addig az évtized második felétől a normatíva egyre 
inkább elértéktelenedik az inflációhoz képest, és ezt is csak szigorú feltételekhez kötötten 
(megfelelő tanulólétszám alapján) kaphatták meg az iskolák.
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4. ábra: A normatívák és az infláció változása, 2001–2008 (előző év = 100)

Forrás: az 1. táblázat forrása alapján, KSH

A szakképzési normatíva sajátosságairól, vagyis a gyakorlati oktatással kapcsolatos vál-
tozásokról, már esett szó. Ezen a területen 2007-ben még egy jelentős változás történt. 
A közoktatási törvény módosítása 6 a szakképzés-szervezési társulások létrejöttét preferálta, 
s csak annak az intézménynek biztosítja a szakképzési hozzájáruláshoz való hozzáférést és 
a szakképzési pályázatokon való részvételt, ahol a tanulólétszám meghaladja az 1500 főt 7. 
A törvénymódosítás előzménye az volt, hogy 1990 után (az önkormányzati törvény révén) 
igen szétaprózott szakképzési rendszer jött létre, területileg számos párhuzamos képzéssel. 
A Közoktatási Információs Iroda szerint 2007-ben 844 iskolának volt szakképzést előkészítő 
(9−10.) vagy szakképzési évfolyama, közülük 150 helyen nem haladta meg a tanulók száma 
az 50 főt (Mártonfi, 2009). Az állam itt is, ahogy a közoktatási fejkvóta esetében is, eleinte 
pozitív diszkriminációval próbálta becsalni az iskolákat egy központosított rendszerbe, és 
2004-ben HEFOP pályázatok keretében 16 technológiai központ (később: TISZK, azaz Tér-

6 2007. évi LXXXVII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
7 A vállalkozások által kötelezően fizetendő szakképzési hozzájárulás egy részét – együttműködési megállapodás 

alapján – közvetlenül átadhatják a szakképző iskoláknak, finanszírozva ezzel azok fejlesztéseit.  A hozzájárulási 
kötelezettség másik része pályázati úton keresztül kerül az iskolákhoz, amelyek az elnyert összeget szintén 
fejlesztési célra fordíthatják.
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ségi Integrált Szakképző Központ) felállítását támogatta 8. Egy-egy központ több mint egy 
milliárd forint támogatást kapott. A központok területi elven szerveződve szakképző iskolák 
és felsőoktatási intézmények együttműködésével jöttek létre, általában nyolc együttmű-
ködő partnerrel. A jól sikerült próbán felbuzdulva történt meg a közoktatási törvény emlí-
tett módosítása, de többlettámogatást ekkor már nem ígért az állam, viszont szankcióval 
sújtotta azokat az intézményeket, amelyek kimaradtak a centralizálási folyamatból. Így 
2007-től megindult a szakképző intézmények központosítása: összesen 80 TISZK jött létre. 
A létszámkoncentráció mellett még egy nagyon fontos változás történt: az egyes szakmák 
indításába, amely korábban a fenntartó és az iskolai vezetés egyeztetése során alakult ki, 
2009-től egy külső szervezet, az adott térségben illetékes regionális fejlesztési és képzési 
bizottság (RFKB) is beleszólt. Az általuk hiányszakmának bizonyuló szakmák után többlet 
fejkvóta járt, azon szakmák oktatása esetén, amelyben túlképzést jeleztek, pedig csökkent 
a fejkvóta.

A tiszkesedés a speciális szakiskolákat elkerülte, mivel ezek az iskolák még szankciók 
(tanulólétszám megkötése) nélkül is igényelhették a hozzájárulásokat, ugyanakkor a tör-
vény a nem önkormányzati szakképző intézményekre is vonatkozott, vagyis az alapítványi 
és az egyházi intézmények is kénytelenek voltak társulásokba tömörülni. Ezek a társulások 
nem területi alapon szerveződtek (mert olyan kevés a számuk), így inkább csak formális az 
együttműködésük és a forrásmegosztásuk is. Esetükben problémás az RFKB működése is, 
hiszen mi alapján tegyenek javaslatot szakmaszerkezetre, ha az érintett intézmények nem 
területi elven szerveződnek (Mártonfi, 2009).

Az új rendszer működésével kapcsolatban kevés tapasztalat gyűlt össze. Egy 2009-es 
vizsgálat (Ugrai) elemezte az RFKB-k 2008-as döntéseit, és megállapította, hogy nagyok a 
különbségek az egyes régiók között. Míg a Dél-Alföldön nincsenek „visszafejlesztendő” szak-
mák, addig Közép-Magyarországon és Észak-Dunántúlon jelentősek a szerkezeti problémák: 
bizonyos szakmákban nagy a túlképzés, míg másokban nagy a hiány. Az RFKB-k a pályázati 
pénzek elosztásában is fontos szerepet töltenek be, 2008-ban összesen 1,15 milliárd forint 
decentralizációs pályázati forrást osztottak szét, vagyis komoly jogosítványokkal rendel-
keztek egy-egy régió szakképzési intézményrendszerében, ugyanakkor sokan kifogásolták 
legitimitásukat. A kutatók nemcsak az RFKB jogosultságait, hanem a testület felépítését, 
összetételét és tagjait is bírálják (Ugrai, 2009).

8 A központok felállításának lehetősége korlátozott volt, a pályázatkiíró csak az előre meghatározott számú 
pályázatot fogadott be.
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Kiegészítő normatívák − kistelepülések, társulások

Az előző részből látható, hogy a közoktatásban és a szakképzésben is erős centralizációs 
törekvések mutatkoztak. Tekintsük át, hogy hogyan változott az elmúlt tíz évben a bejáró 
tanulók, az intézményi társulások és a kistelepülési támogatások nagysága és szerkezete, 
amelyek az alapnormatíva változásai mellett szintén jelentősen hozzájárultak az intézményi 
összevonásokhoz.

Az iskolák a más településről bejáró tanulók segítségével is biztosíthatják, stabilizálhat-
ják létszámukat. Egyes esetekben kiegészítő támogatást is igényelhettek, igényelhetnek a 
bejárók után. Bejáró az a tanuló, akinek sem lakhelye, sem tartózkodási helye nem azonos 
az iskola telephelyével. Láthatjuk (4. táblázat), hogy 2005-ben a többi évhez képest, ma-
gas volt a bejárók támogatása, majd 2006-tól ismét a 2000-es szintre esett vissza (ami 
az inflációt figyelembe véve már lényegesen kevesebbet ért). Míg 2004-ig csak az óvodás 
és általános iskolákba járó tanulók után járt kiegészítő támogatás, addig 2004-től már a 
középiskolai bejárók után is, ennek összege azonban jóval alacsonyabb volt, mint az alap-
fokú képzésben. A bejáró tanulók támogatása igen hektikus változásokat is mutat, mivel 
az óvodás és általános iskolások esetében 2008-ban megszűnt ez a kiegészítő normatíva, 
a középiskolásoknál viszont két év szünet után 2008-tól ismét megjelent. Valószínű, hogy 
ez változás a tiszkesedéssel köthető össze. 

Az intézményfenntartó társulások, tehát azoknak az önkormányzatoknak a társulásai, 
amelyek az adott térségben lakók oktatását közösen kívánják megoldani, szintén kiegészí-
tő támogatásra jogosultak. Ez a kiegészítő normatíva a 2000-es években végig jelen volt. 
2000-ben, és az azt követő két évben nemcsak községi, hanem városi önkormányzatok is 
igényelhették, 2003-tól azonban csak akkor, ha az érintett tanuló nem városi lakos. (Fővá-
rosi kerületek közötti társulások esetében tehát nem igényelhető.) Az alábbi táblázatból (4. 
táblázat) láthatjuk, hogy 2000-hez képest több mint a duplájára emelkedett ez a támogatási 
forma (bár 2009-ben már csökkenést mutat), azonban 2008-tól, ahogyan az alapnormatíva 
esetében, úgy a kiegészítő támogatásban is szerepet kapott a létszámmutató. A 2008-ban 
az újonnan alakult társulások csak akkor igényelhették a kiegészítő támogatást, ha a felső 
tagozat létszáma elérte a közoktatási törvényben meghatározott átlaglétszám 75%-át 
(ez évfolyamonként átlagosan 16 tanulót jelent. A régebbi társulások esetében csak az 
5. osztályra vonatkozóan határoztak meg létszámkorlátot, ott a törvény szerinti létszám 
legalább 60%-át kellett elérni ahhoz, hogy a kiegészítő támogatást igényelhesse az iskola. 
2009-ben is megmaradt ez a létszámkikötés, azzal bővülve, hogy a 2008 előtti társulásoknál 
felmenő rendszerben, már az 5-6.osztályra egyaránt vonatkozik a létszámkorlát. 2009-ben 
újabb szigorítás is történt, nem igényelhető a támogatás, ha a társuláson belül több önálló, 
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ugyanazt a feladatot ellátó intézmény működik (külön OM-kóddal rendelkezők). Vagyis egy 
társuláson belül csak egy intézmény működhet azonos feladattal, ez pedig óhatatlanul 
iskola-összevonással jár együtt 9.

A kistelepülések kiegészítő támogatása 2007-ig növekedést mutat (3. táblázat), habár ez 
csak megfogalmazás kérdése. 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben is egy normatívát határoztak 
meg, de a lakónépesség alapján különböző számításokat alkalmaztak. A 12.000 forintos 
normatíva járt a 2.999−3.499 fős településeknek. Ha a település társulás tagja volt, akkor 
az intézmény székhelyének lakosságszámát kellett figyelembe venni. Kétszeres volt a nor-
matíva 1.100−2.999 lakos között. Négyszeres normatíva járt az 1100 lakos alatti települések 
iskoláinak. Vagyis már ekkor is 46.000 Ft támogatást kaphattak a legkisebb települések.

3. táblázat: Kistelepülések kiegészítő támogatása, 2000−2007 (forint/fő/év)
év 1100 lakos alatt 1100−2999 lakos 2999−3499 lakos

2000 46.000 24.000 12.000

2001 46.000 24.000 12.000

2002 46.000 24.000 12.000

2003 46.000 24.000 12.000

2004 50.000 25.000 12.500

2005 50.000 25.000 12.500

1500 lakos alatt 1500-3000 lakos

2006 45.000 25.000

2007 45.000 25.000

2005-ben is ugyanezt a számítási módot tartalmazta a költségvetési törvény. Annyiban 
volt változás, hogy ha társulásban működött az iskola, akkor az iskola székhelyének la-
kónépessége helyett, a tanulók lakóhelyét vették figyelembe. Tehát az alapján lehetett a 
normatívát kettővel vagy néggyel szorozni, hogy melyik gyerek mekkora településen lakik. 
Nem volt feltétel, hogy az iskola 1−8. osztályt működtessen, elegendő volt az 1−4. osztályok 
fenntartása is.

2006-ban ismét változott a kistelepülések finanszírozása, a háromféle szorzó helyett két 
normatívát állapítottak meg. 45 ezer Ft-os támogatást kapnak az 1500 fő és az alatti, míg 
25 ezer Ft-os támogatást kapnak az 1501−3000 fő közötti lakosságszámú települések isko-
lái. Vagyis a 3000-3500 lakos közötti települések elestek a támogatástól. Újabb változást 
jelentett, hogy 2006-tól ismét az iskola székhelyét kellett figyelembe venni, amennyiben 
társulásban működő iskola vette igénybe a támogatást.  

2008-tól megszűnt ez a támogatási forma. Azóta a kistelepülések iskolái csak a társu-
lásokon keresztül kaphatnak kiegészítő támogatást.

9 Az intézkedés szervezeti összevonást indukál, de nem jár feltétlenül képzési helyek megszűnésével, hiszen egy 
korábban önálló iskola tagiskolaként továbbra is működhet.
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Összegezve a rendszer változásait: 2000−2005 között inkább támogató, pozitívan diszk-
rimináló, míg 2006 és 2009-ben megszorító, büntető finanszírozási politikai érvényesült 
a kiegészítő normatívákban is. A kistelepülések támogatása is negatív irányba mozdult 
el. Ugyan a támogatási összegek nem változtak, de mivel csökkentették a támogatandó 
települések lakosságszámának nagyságát, így a 3000 lakos feletti települések elestek a 
támogatástól, 2008-tól pedig meg is szűnt ez a támogatási forma.

4. táblázat: Iskolaszerkezetet érintő kiegészítő normatívák, 2000-2009 
(forint/fő/év)

Bejáró gyerekek 
támogatása (óvoda, 
általános iskola)

Bejáró gyerekek 
támogatása 
(középiskolás)

Intézmény- 
fenntartó 
társulás

Kistelepülések 
támogatása

2000 14.000 – 20.000 12.000

2001 14.000 – 20.000 12.000

2002 14.000 – 20.000 12.000

2003 22.500 – 33.900 12.000

2004 25.000 9.800 36.400 12.500

2005 25.000 15.000 45.000 12.500

2006 15.000 – 45.000 45.000

2007 15.000 – 45.000 45.000

2008 – 18.000 45.000 –

2009 – 18.000 42.800 –

Kiegészítő normatívák − létszámkorlátok nélkül

A kiegészítő normatívák között számos olyan létezett, létezik, amely felülírhatja az alap-
normatívához rendelt létszámokat, és engedélyezi a kiscsoportos oktatást. Ugyanakkor 
iskolafenntartó, iskolaigazgató legyen a talpán az, aki az elmúlt évtized változásait nyomon 
tudta követni. Szinte évről-évre változott a kiegészítő támogatások neve, összege, feltétele, 
így nagyon nehéz egy táblázatba (4. táblázat) foglalni ezeket a kiegészítő hozzájárulásokat. 
A szövevényes elnevezések dzsungelében mégis tegyünk egy kísérletet a pénzügyi elosz-
tórendszer megértésére.

Jól tetten érhető az időbeni változások egyik oka, a kormányváltás, hiszen 2000−2003 
között más normatívák voltak, míg 2003 után. 2008-tól pedig egy koncepcionális változás 
is bekövetkezett. 

A felzárkóztató oktatás (2001-től fejlesztő és felzárkóztató oktatás a neve) az egyik olyan 
tevékenység, amely után az általános iskolák (2000-ben még 1−10. osztály között, 2001-től 
már 1−8. osztály között) és a szakiskolák is igényelhettek kiegészítő támogatást. Ez az 
oktatási forma lehetővé teszi a kis létszámú (legfeljebb 15 fős) képzést azok számára, aki-
ket a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás 
gondozásba vett, továbbá, akit a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján javasolt. 
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Szintén a leszakadó rétegek számára adott többletforrást a hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztató oktatására fordítható normatíva. (2001-, 2002-ben általános iskolai napközis fog-
lalkozás, a hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások név alatt futott.) 
Az iskolák azon tanulóik után igényelhették, akik gyermekvédelmi támogatásban részesül-
tek, s az igényelt létszámon belül 5% lehet azok aránya, akiknél nem tudják ezt igazolni, de 
az iskola mégis úgy véli, hogy a tanuló hátrányos helyzetű. A felzárkóztató oktatást legalább 
heti öt órában kell végezni az iskolának, külön program alapján (a tanulást közvetlenül segítő 
tantárgyi foglalkozások, tantárgyi korrepetáló, személyiségfejlesztő és tehetséggondozó 
programok). A maximális létszám − ahogy a felzárkóztató oktatásnál − itt is 15 fő. 

2003-tól a felzárkóztató oktatás és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása 
különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatására módosult, de e kategórián belül 
több csoportot különítettek el. Elemzésünk szempontjából négyet mutatunk be: a hátrá-
nyos helyzetűeket támogató normatívát, a felzárkóztató oktatásban résztvevők normatíváját, 
amely a hozzájárulás kétszerese lehet, a képességkibontakoztató felkészítést és az integrációs 
támogatást. E két utóbbi újdonság, mindkettő az oktatási minisztérium által kiadott program 
szerint oktatható. Míg a képességkibontakoztató programért a normatíva kétszeresét, addig 
az integrációs programban részt vevők a normatíva háromszorosát igényelhetik. További 
fontos változás az előző évekhez képest, hogy a szakiskolai felzárkóztató oktatás kikerült 
ebből a kategóriából, átlépett az alapoktatásba, és a középiskolai fejkvóta kétszeresét igé-
nyelhetik azok a szakiskolák, amelyek 9−10. évfolyamon felzárkóztató képzést folytatnak. 
2008-tól azonban már nem igényelhetik az alapnormatíva kétszeresét.

2004-ben is megmaradt a különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támoga-
tása elnevezés és a négy csoport is, de csoporton belül a hangsúlyok átrendeződtek. 
A képességkibontakoztató felkészítés csak az alapnormatívát igényelhette, míg a hátrányos 
helyzetű tanulók után kétszeres volt a támogatás mértéke. A másik két csoportnál nem 
történt változás. 2005-ben ugyanezek a normatívák voltak érvényben. 2006-ban viszont 
ismét változás történt: az integrációs fejkvóta mértéke továbbra is háromszorosa maradt 
a különleges helyzetben lévő gyermekek normatívájának, de a másik három csoport után 
egységesen az alapjuttatást lehetett igényelni. 2007-ben a 2006-os normatívaszámítás 
maradt érvényben.

2008-tól gyökeres változás következett be, gyakorlatilag teljesen eltűnt a különleges 
helyzetben lévők összes csoportja. Helyette a sajátos nevelési igényű tanulók támogatásába 
került be egyetlen homályos pont: a sajátos nevelési igényűek számára adott hozzájárulás 
(240.000 Ft) 60%-a jár a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okok-
ra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
tanulók után. Ennek megállapítását szakértői rehabilitációs bizottságra bízza a törvény. 
2009-ben is ez a szabályozás maradt érvényben, változás csak annyiban tapasztalható, 
hogy az SNI-normatíva 239.000 Ft/év/főre csökkent.

Vagyis 2008-tól az állam megszüntette a társadalmi-gazdasági hátrányokkal küzdő, 
leszakadó rétegek gyermekeinek támogatását. 
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Nem szóltunk még egy csoportról, a roma tanulók oktatásáról. Ez a réteg jelentős át-
fedést mutat − normatíva szempontjából −  a hátrányos helyzetű tanulókkal, számukra 
azonban nem minden támogatási forma szűnt meg. 2000-től kezdve él a roma iskolások 
számára (de más kisebbségek számára is) igényelhető kisebbségi nevelés kiegészítő hozzájáru-
lás. Ehhez legalább heti hat órában kell tanórán belül vagy kívül kisebbségi oktatást végezni.

5. táblázat: Iskolaszerkezetet érintő kiegészítő normatívák, 2000−2009 
(forint/fő/év)

Felzárkóztató 
oktatás

Integrációs oktatás Hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkózta-
tó oktatása

Roma kisebbségi 
oktatás

2000 26.000 – 15.000 27.500

2001 27.500 – 15.000 29.000

2002 32.000 – 17.000 33.000

2003 34.000 51.000 17.000 44.000

2004 20.000 60.000 20.000 45.000

2005 20.000 60.000 20.000 45.000

2006 20.500 61.500 20.500 45.000

2007 20.500 61.500 20.500 45.000

2008 – – – 45.000

2009 – – – 43.000

Amíg létezett felzárkóztató oktatás, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása, 
később pedig a különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása, addig ezeket 
és a roma kisebbségi nevelés támogatást egy tanulóra vonatkozóan csak egyszer lehetett 
igényelni.

Míg 2000-ben még kétféle hozzájárulást lehetett igényelni a kisebbségi nyelvoktatás 
(2000-ben 41.000 Ft) és nevelés után, addig 2001-től már csak egyféle normatíva léte-
zik, a nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a cigány kisebbségi oktatás. 
A normatíván belül azonban ugyanúgy elkülönül a kisebbségi oktatás és a nyelvoktatás. 
A kiegészítő hozzájárulás másfélszeresét igényelhetik azok az iskolák, ahol nemzetiségi 
nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás) vagy 
két tanítási nyelven szervezik meg az oktatást. 2004-től a kiegészítő támogatás 170%-ra 
emelkedett, és már a nyelvi előkészítő képzésben (NYEK) résztvevők után is igényelhető a 
hozzájárulás (Ebben az évben vezették be a NYEK-et). 2007-től ismét különvált a kisebbségi 
oktatás és nevelés a nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő okta-
tástól. Ez utóbbi normatívája 2008-ban 71.500Ft/fő volt, 2009-ben 68.000 Ft-ra csökkent. 
(A 3. számú táblázat csak a kisebbségi nevelés normatíváit mutatja.)
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Összegzés

A közoktatási kiadások az előző évtized közepétől folyamatosan csökkentek. Ezen belül a 
központi költségvetési támogatás is csökkent. Míg az évtized első felében az alapnormatíva 
értéke az inflációt meghaladó mértékben emelkedett, az évtized második felétől egyre in-
kább elértéktelenedik az inflációhoz képest. Emellett egyre szigorodtak a normatíva fel-
használásának feltételei is. A kiegészítő normatívák esetében is ugyanaz a trend érhető 
tetten, mint az alapnormatíváknál. Míg az évtized első felében inkább támogató, pozitívan 
diszkrimináló, addig 2006-tól megszorító finanszírozási politika érvényesült. Az évről-évre 
változó költségvetési támogatási rendszer, az alap- és kiegészítő normatívák és a különböző 
számítási metódusok kibogozhatatlan dzsungele, komoly kihívás elé állította az iskola-
fenntartókat, akik – akár a szakmai feladatok háttérbe szorításával is − arra törekedtek, 
hogy minden évben a lehető legoptimálisabb mértékű támogatáshoz jutassák iskoláikat. 
Vélhetően az iskolák központosítása más támogatási struktúrát hoz majd. Azonban csak 
néhány év múlva derül ki, hogy az új rendszer takarékosabb megoldás-e, illetve hozzájárul-e 
az oktatás színvonalának fenntartásához, javításához.
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Györgyi Zoltán

Helyi oktatáspolitikák az ezredfordulót követően 1

Az írás az azonos című tanulmány oktatáspolitikai részét tartalmazza. Célja, 
hogy felhívja a figyelmet a demográfiai helyzet okozta változásokra, különös 
tekintettel a kistelepülések oktatási intézményeinek fenntartására. 

A demográfiai folyamatok, ezen belül is elsősorban a születések alakulása és a migráció, az 
oktatást érintő irányítói döntéseket szükségszerűen kilépteti a szakmai döntések köréből, 
előtérbe helyezve az intézményhálózat működtetésének gazdasági, pénzügyi kérdéseit. 
A tanulók számának növekedése pótlólagos erőforrásokat – bővülő infrastruktúrát, növekvő 
számú munkaerőt – igényel, aminek komoly költségvonzata lehet, csökkenése pedig vagy 
költséges kapacitástöbbletet okoz, vagy pedig intézmények visszafejlesztésével, esetleg 
megszüntetésével jár. Az ezzel kapcsolatos döntések a tanulók, s rajtuk keresztül a lakos-
ság egyes rétegeit, valamint a pedagógusokat egyaránt érintik: az előbbiek tanulási-, az 
utóbbiak munkafeltételeit befolyásolják, sőt a pedagógusok esetében komoly egzisztenciális 
következményei is lehetnek a döntéseknek. Mindez azt jelzi, hogy érzékeny a kérdéskör, s 
az oktatásért felelős döntéshozóknak sok gazdasági, társadalmi és szakmai szempontot 
kell mérlegelniük, ha mindenki számára megnyugtató, vagy legalábbis elfogadható döntést 
akarnak hozni.

Ha csak az oktatás demográfiai hátterét nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az ilyen 
változásokra időben fel lehet készülni, mert a folyamatok általában jól modellezhetők: a 
születések száma az iskolába lépés előtt már évekkel ismert, a lakossági migráció mértéke 
és iránya ugyan kevésbé, de egyik évről a másikra ez is ritkán változik. A kiindulópont tehát 
viszonylag stabil, bizonytalan lehet azonban az oktatás működését érintő külső feltétel-
rendszer. Különösen így van ez abban az esetben, ha az oktatás kínálata differenciált, s 
a tanulók (szüleik) számára választási lehetőséget biztosít. Középfokon ez természetes, 
alapfokon azonban a nemzeti iskolarendszerek eltérnek ebben a tekintetben. Magyaror-
szágon az általános iskolákat is érintő szabad iskolaválasztás, az iskolák eltérő szakmai 
teljesítménye – beleértve ebbe az egymástól jelentősen különböző képzési programokat, 
az eltérő tanári teljesítményeket és infrastrukturális feltételeket –, valamint a szülői dönté-
seket befolyásoló, a tanulók társadalmi hátterében megfigyelhető eltérések megnehezítik a 
stabil tervezést. Ez az intézményfenntartást, az intézmények hálózatát érintő óvatos helyi 
oktatáspolitikákhoz vezethet, aminek különös jelentőséget ad, hogy egy iskola ténylegesen 
és szimbolikusan is túlmutat önmagán, nem csak az oktatásról, az oktatandó tanulókról, 

1 Készült a TÁMOP 3.1.1 7.1.5. elemi projektje keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben.
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s nem csak a helyi pedagógusok foglalkoztatásáról szól, hanem – különösen kisebb tele-
pülések esetén – a települések fejlődési lehetőségeiről is. A kiszámítható tervezést nehe-
zíti, ha az állami oktatásirányítás nem elég kiforrott, újabb és újabb szakmai elvárásokat 
fogalmaz meg az intézmények számára, s ha – akár költségvetési okokból, akár a rendszer 
ténylegesen pazarló működése okán – folyamatosan takarékosabb rendszer kialakítására 
tesz kísérletet. Mindezek a tényezők egyrészt újabb és újabb feladatokat jelentenek a helyi 
oktatásirányítók számára, ami a hosszú távú megoldások gátja lehet, másrészt nehezen 
kontrollálható irányba viszik el a rendszert. Az országos oktatásirányítás számára éppen 
ezért nélkülözhetetlen a helyi folyamatok rendszeres feltárása annak érdekében, hogy ne 
csak felszínes rálátása legyen a folyamatokra, hanem érdemi visszajelzést is kapjon róluk. 

A születések számának évtizedekben mérhető hullámai, valamint a migráció helyi sajá-
tosságai eltérő színezetet adhatnak a helyi oktatáspolitikáknak, s akkor még nem is beszél-
tünk a helyi politikusok ideológiai, vagy pártalapokon történő politizálásáról, s esetleges 
egyéni érdekeiről.

Természetesen másként jelentkeznek a demográfiai hatások az alapfokú oktatásban, s 
másként a középfokú képzésben. Ez utóbbin belül a három képzési program, s ezek hossza 
mind az iskolaválasztásban, vagyis a tanulói keresletben, mind a képzési kínálatban érezteti 
hatását, s – bár már csökkent a jelentősége – expanziós hatások is megfigyelhetők. 

A helyi oktatáspolitikák kapcsán utalnunk kell arra, hogy az elmúlt két évtizedben az 
oktatási intézmények működtetésének felelőssége, és a finanszírozás is megoszlott az állam 
és az önkormányzatok között. Ez azt jelenti, hogy a helyi (megyei) fenntartók oktatáspoliti-
káját, oktatási döntéseit nem csak helyi szintű események, s nem csak egy országos szakmai 
keretrendszer (oktatási törvények, alaptanterv, kerettantervek stb.) határozza meg, hanem 
az oktatást érintő országos pénzügypolitika is. Ez utóbbi, amellett, hogy takarékosságra 
igyekszik ösztönözni a helyi fenntartókat (hiszen azok jelentős részben az állam pénzén 
tartják fenn az oktatást), lehetőséget ad arra is, hogy az országos oktatásirányítás megfe-
lelő szakmai sztenderdek helyett, ezek hiányosságait kiküszöbölve, pénzügyi folyamatokon 
keresztül szabályozza az oktatást, beavatkozva a helyi döntéshozók döntéseibe. A pénzügyi 
szabályozókat így, egyrészt az állami költségvetés mindenkori helyzete, az ezt figyelembe 
vevő pénzügypolitika módosítja gyakran, másrészt a különböző szakmai megfontolások. 

Mindez azt jelenti, hogy a helyi mozgástér egyrészt korlátozott, mert függvénye az or-
szágos döntéseknek, másrészt állandó mozgásban van a folyamatos döntéskényszer miatt. 

Kutatásunkban ezeket a megújuló, s előzetes feltételezésünk szerint színes, s nem 
mindig az országos oktatáspolitikai elgondolások mentén alakuló helyi oktatáspolitikákat 
igyekeztünk feltárni, előtérbe helyezve a demográfiai folyamatok hatását. Vizsgálatunkat 
hét olyan terepen – kistérségben vagy városban – folytattuk, ahol a hazai demográfiai fo-
lyamatok felerősödve jelennek meg. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy erősen csökkenő 
népességű terepeket kerestünk. 

Eredeti szándékunk szerint kutatásunk egy olyan későbbi kutatás megalapozását szol-
gálja, amelyben – már ismerve az előzményeket, s részben a résztvevőket is – folyamatában 
vizsgálnánk a helyi oktatáspolitikákat. Hogy ez az elképzelés megvalósulhat-e, az a finan-
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szírozási források függvénye. Úgy gondoljuk, egy ilyen kutatásra mindenképpen szükség 
lenne még akkor is, ha jelenleg sok szempontból új oktatáspolitika rajzolódik ki, mert ennek 
megvalósítói számára is hasznos lehet a helyi oktatáspolitikai törekvések ismerete.

Terepeink kiválasztásánál – a már említett demográfiai szempont mellett – törekedtünk 
arra, hogy mind a jellegzetes településhálózattal rendelkező térségek, mind az ország nagy 
tájegységei, városok esetén pedig azok különböző típusai egyaránt képviselve legyenek. 
Mintánkba végül 3 dunántúli, 2 észak-magyarországi és 2 alföldi térség került be, amelyek 
közül a kisvárosi térségek esetén a körzet egészét vagy jelentős részét igyekeztünk feltér-
képezni, nagyobb városokban pedig a városhatáron belül maradtunk. Az egyes kistérségek 
között nagyok a különbségek, de az országos átlagadatokhoz képest mindenhol jelentős  
– legalább háromszoros – a népesség csökkenésének mértéke.

A kutatási terepek

Kistérség Lakónépesség változás 
2002–2008

Természetes szaporodás A belföldi vándorlási 
különbözet éves átlaga 
2002–2008

A 
székhely-
település 
népesség-
változása 
a városok 
sorában*

A csökkenés 
mértéke az 
országos 
csök kenés 
%-ában

A kistér-
ségek 
rang-
sorában*

A csökkenés 
mértéke az 
országos 
csök kenés 
%-ában

A kistér-
ségek 
rang-
sorában*

Ezer 
lakosra

A kistér-
ségek 
rang-
sorában*

Érligeti 500% 25. 172% 30. -5,0 25. 2.

Henyei 515% 19. 69% 132. -7,7 7. 9.

Iparvárosi 338% 62. 89% 112. -4,4 35. 23.

Kéthalmi 400% 45. 61% 138. -7,0 8. 20.

Kétvári 438% 33. 156% 44. -4,4 33. 3.

Majki 400% 35. 128% 74. -4,2 39. 57.

Újvárosi 700% 2. 133% 64. -9,2 1. 12.

Országosan 100% 
(= -1,3%)

100%
 (= -3,6%)

* A kistérségek neveit mind az esettanulmányokban, mind a tanulmányban fiktív nevekre cseréltük.
  ** Az összesen 174 kistérség között, a legnagyobb csökkenésű térséggel kezdve
*** Az összesen 298 város között, a legnagyobb csökkenésű várossal kezdve

A kutatás alapvetően interjúkra támaszkodott: kérdéseinkkel a helyi oktatási folyamatok 
kulcsszereplőit – önkormányzati és iskolai vezetőket – kerestük meg. Összesen 72 interjút 
készítettünk, térségenként – azok nagyságához igazodva – 8–14-et. Az adatfelvételre 2010 
tavaszán került sor. Az interjúkat részben országos statisztikákkal, részben helyben gyűjtött 
adatokkal, dokumentumokkal egészítettük ki. Mindezek alapján a kutatók vagy kutatói 
teamek hét esettanulmányt készítettek. 
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Ha helyi oktatáspolitikáról beszélünk, akkor azokról a törekvésekről, döntésekről, fo-
lyamatokról kell szólnunk, amelyek a helyi oktatási rendszer működésének egészét érintik. 
Nehezen szétválasztható az óvodára, az általános iskolára, a középiskolára vagy egyéb ok-
tatási intézményekre vonatkozó politika. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy ennek 
ellenére más és más folyamatok rajzolhatók meg intézményi szintenként. Érdeklődésünk 
középpontjában az alap- és a középfokú oktatás állt, minden más szinttel csak érintőlegesen 
foglalkoztunk. Az is kiderült, hogy a két vizsgált szint folyamatai jelentősen eltérnek egy-
mástól, még ha a települési oktatáspolitikát mindkét esetben hasonló érdekek vezérlik is. 
A középfokú oktatás eleve kevesebb települést érint közvetlenül, ugyanakkor erőteljesebben 
megjelennek a településen kívüli fenntartók, ráadásul a középfokú oktatás megyei szintű 
felelőssége lehetővé teszi, hogy a nem megyei jogú városok átadják iskoláik fenntartási jogát 
(bár ez esetben inkább kötelezettségről kellene beszélnünk) a megyei önkormányzatoknak. 
Az esettanulmányok tapasztalatai azt jelzik, hogy a helyi oktatáspolitikák – bár rendkívül 
színesek a megoldások –, az alapfokú képzést érintően is két alapvető típusra oszthatók: 
az ún. községi típusra, amely jellemzően az egyiskolás településeket érinti (adott esetben 
a kisebb városokat is), s amelyekben szinte szükségszerűen megjelennek a településközi 
kapcsolatok, valamint az ún. városi típusra, amelynek jellemzője, hogy az oktatás több 
iskolában vagy tagiskolában folyik. Tanulmányunkban elsősorban az alapfokú oktatásra 
koncentrálunk, külön-külön megjelenítve a két eltérő típusú megközelítést, s külön pontban 
érintjük a középfokú oktatás folyamatait is. 

Az együttműködési kényszer fogságában 
– a községi típusú oktatáspolitika

A kistelepülések oktatásának több évtizedes kérdésköre az iskolahálózat térbeni elhelyezke-
dése: mely településeken legyenek, melyeken ne legyenek iskolák. A kisebb településeknek 
a rendszerváltás előtti idők súlyos örökségével kellett, kell szembenézniük az utóbbi húsz 
évben: az erőszakos téeszesítések, tanácsi és iskolakörzetesítések, valamint a fejlesztési 
források egyenlőtlen elosztása nemcsak intézményeiktől, fejlesztési lehetőségeiktől fosz-
totta meg egy részüket, hanem sok esetben máig tartó bizalmatlanságot eredményezett 
minden, az intézményi átszervezésre vonatkozó szándékkal kapcsolatban. Éppen ezért a 
rendszerváltás óta bármilyen kormányzati szintű beavatkozást nagyon nehéz elfogadtatni 
az ott élőkkel. 

A kilencvenes évek közepétől az oktatáspolitika elsősorban az intézményfenntartó tár-
sulások kialakításával igyekezett beavatkozni a rendszerbe, közös intézményműködtetésre 
bírni az egymáshoz közeli kistelepüléseket, de a társulások, bár sok esetben létrejöttek, 
alapvető változást nem tudtak elérni. Többnyire csak a már évtizedekkel korábban létre-
hozott, több település tanulóit oktató iskolák fenntartásának jogi–pénzügyi helyzetének 
rendezését szolgálták, újfajta együttműködés kialakítását alig eredményezték (Györgyi–Imre, 
1999). Az együttműködés új formáit ígérte az ezredfordulót követően a többcélú kistérségi 
társulások lehetősége az intézmények fenntartására, mert ez egyrészt lényegesen több 
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település együttműködését kívánja, másrészt a fenntartásban a települések nem közvetle-
nül, hanem egy kistérségi munkaszervezeten keresztül vesznek részt. E lehetőséggel élt is 
néhány kistérség, vagy legalábbis egy-egy kistérség néhány települése, de az évtized végéig 
ezek sem jutottak meghatározó szerephez: a tízezer lakosnál kisebb települések iskoláinak 
5,9%-át tartják csupán fenn, miközben 49%-ukat egy helyi önkormányzat, 38%-ukat pedig 
ezek intézményfenntartó társulása működteti (Híves, 2010).

Az iskolahálózat módosítása érdekében az országos oktatáspolitika a pénzügyi sza-
bályozókon, mindenek előtt a különböző kiegészítő normatív támogatásokon keresztül 
folyamatosan igyekezett a számára kívánatos irányba terelni a fenntartókat, iskolákat. E 
támogatások nem voltak teljesen következetesek, időnként egymás hatását kioltó, vagy 
csökkentő ösztönzők jelentek meg, mint például a kistelepülési iskolák, illetve a bejáró 
tanulók párhuzamos támogatása. A rendszer átgondolatlanságára utal, hogy szinte évente 
történtek a változások: új kiegészítő normatívák jelentek meg, régiek tűntek el, változtak 
a számítási módok, vagy csak változott a normatívák egymáshoz viszonyított aránya (Fe-
hérvári, 2010). 

Az iskolahálózat új irányba terelését a kormányzat elsősorban a rendszer költségességé-
re hivatkozva szorgalmazta, ugyanakkor – paradox módon – normatívatöbblettel igyekezett 
támogatni a nagyobb intézmények kialakítását, ami megnehezítette a reális gazdaságossági 
számításokat, hiszen a fenntartók nem az olcsó működésben voltak érdekeltek, hanem az 
államtól kapott bevételük maximalizálásában. Ettől pedig az oktatás nem lett feltétlenül 
olcsóbb.

Kutatási tapasztalataink szerint a helyi oktatáspolitika alapköve mind a mai napig: a 
helyi iskola (szinte) mindenáron történő megtartása. Az iskola működése közvetlen érdeke 
a tanulóknak, a szülőknek, munkát biztosít a pedagógusoknak, s néhány más dolgozónak, 
de szimbolikus jelenléte is fontos. Más kutatásokból tudjuk (pl. Imre, 2004), hogy az iskola 
tényleges társadalomszervező erővel rendelkezik, és kevéssé látható, hogy ezt a szerepet 
milyen mértékben lenne képes átvállalni egy szomszédos településen működő közös iskola, 
mivel egy-egy helyi iskola felszámolása és településének visszafejlődése között kölcsönös 
az ok-okozati összefüggés. A helyi iskola jelenleg is a falu életképességének indikátora, 
megtartása emiatt a helyi politika sikerességének kiemelkedő fokmérője. Mindezek követ-
keztében az iskola esetleges megszüntetése sehol nem szerepel a tervekben, s az évtized 
folyamán viszonylag ritkán is került sor erre. Ha nagy ritkán mégis, az váratlanul történt, 
a lakosság egy része valamilyen más település iskoláját választotta a sajátja helyett, vagy 
ha a fenntartást már végképp nem tudta vállalni az önkormányzat, és semmilyen más le-
hetőséget nem talált az intézmény megmentésére.

A vizsgált térségeink közül egyben (Újvárosi kistérség) merült fel néhány iskola, vagy leg-
alábbis felső tagozatának megszüntetése, de ezt is csak veszélyként, s csak a szomszéd településen 
említették nekünk, az érintett önkormányzatok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy meg-
mentsék iskolájukat. Az egyikben – Pozsgáson – körzeten kívüliek odacsábításával próbálkoznak, 
a másikban – Varjúfalván − nevelőszülői hálózatot igyekeznek kiépíteni, s foglalkoznak az iskola 
egyházi kezelésbe adásával. 
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Az iskola megtartására való törekvés nem azonos az évtizedekkel korábbi – vagyis 
a hetvenes évek felszín alatti, s a kilencvenes évek artikulált – törekvéseivel. Elsősorban 
a reális helyzetfelismerés következménye, hogy az önálló iskola igénye erre az évtizedre 
valamelyest háttérbe szorult. Nem mindenhol, hiszen egészen apró falvak is tartanak fenn 
iskolákat – például Majk térségében 2 –, s ehhez megkeresik a szükséges kiskapukat is, a 
falvak többsége azonban túllépett ezen az igényen. Megelégednek a helyi oktatás megtar-
tásával, átengedve a közvetlen irányítást egy másik oktatási intézménynek, a fenntartást 
pedig egy másik önkormányzatnak, egy társulásnak, esetleg valamilyen más szervezetnek. 
Ezt a hozzáállást árnyalja, hogy a fenntartói jogról való lemondáskor az önkormányzatok 
igyekeznek olyan szerződést kötni, amely lehetővé teszi a választott fenntartói megoldás 
módosítását, s addig is a lehető legnagyobb döntési jogot biztosítja maga számára a mű-
ködést érintő kérdésekben. A partnerek keresése, s a megfelelő szerződések kidolgozása 
komoly játékteret jelent az önkormányzatoknak, fogalmazhatunk úgy is, hogy oktatáspo-
litikájuk fontos eleme ez.  

Varjúfalva – igaz kényszerből – iskoláját másik szervezethez csatolta, s tudunk több olyan 
esetet is, amikor a település már alsó tagozatos tagiskolát sem tud helyben üzemeltetni, de néhány 
évfolyamot sikerült megtartani a közös iskolából, átjárásra késztetve az iskola székhelytelepü-
léseinek diákjait is. 

Az iskolafenntartó társulások az évezredfordulót követően sem léptek túl kilencvenes 
évekbeli korlátaikon. Alapvetően ma is egy önálló, esetleg egy-két tagiskolával rendelkező 
intézmény fenntartását látják el, a nagyobb térségre, több iskolára vonatkozó együttműkö-
dés mögé az önkormányzatok inkább más fenntartót képzelnek el. Ennek okát vizsgálatunk 
alapján nem látjuk. Feltételezhető, hogy nagyobb térségben az intézményfenntartó társulás 
már nem lenne képes önálló szervezet nélkül hatékonyan működni, egy ilyen szervezet 
felállítása pedig egyrészt költséges, másrészt pedig jogi helyzete is bizonytalannak látszik. 

Az iskola megtartása mellett az önkormányzatok másik fontos törekvése a lehető leg-
több normatíva megszerzése. Mivel többségük szegény, nincs szó nyerészkedésről, sokkal 
inkább beszélhetőnk arról, hogy a fő célt, vagyis az oktatás megtartását csak ezen a mó-
don képesek elérni, csak így tudják biztosítani ennek feltételeit. Éppen ezért a felkeresett 
kistelepülési önkormányzatoknál azt tapasztaltuk, hogy nagyon érzékenyen reagáltak a 
normatíva rendszerének változásaira. Ezért hosszabb távra nem is tudtak tervezni, mert a 
normatívák kiszámíthatatlanok voltak az utóbbi évtizedben, változásuk minden koncepciót 
felrúgna. Kétségtelen, hogy a tervezési kultúra nem igazán fejlett a kisebb településeken, de 
a működést érintő feltételek gyakori változása miatt esély sincs a komolyabb tervalkotásra, 
mert koncepciók és stratégiai megfontolások helyett a döntéseket a pillanatnyi érdekek 
befolyásolják. Települési szinten elvétve találkoztunk csak hosszabb távra szóló koncepci-
óval, s az iskolaszerkezetben bekövetkezett változásokat sem alapozták meg ilyenek. Mint 
az egyik esettanulmányunk szerzője megállapítja, „nem a koncepció szabja meg az irányt, 

2 A Majkról szóló esettanulmányban csak a város oktatáspolitikáját mutatjuk be, de a munkaanyagban a kisebb 
településekről is szerepelnek információk.



OKTATÁSPOLITIKA, OKTATÁSKUTATÁS 41

hanem az éppen aktuális szabályozásbeli változás, pénzügyi helyzet, pályázati kiírás szabja meg 
a ’koncepciót’ ” (Szabó, 2010). Ez vezet oda, hogy ha valamilyen megfontolásból készülnek 
is tervek (bár inkább kistérségi és városi szintű tervekről beszélhetünk), azok sok esetben 
formálisak. 

Az évtized során a kiegészítő normatívák szinte minden évben változtak. Ezek csak fino-
man terelték az önkormányzatokat a nagyobb szervezetek létrehozása irányába, 2007-től az 
alapnormatíva számításában történt gyökeres változás már alapjaiban rúgta fel a korábbi rend-
szert, amit kiegészített a 7. és 8. osztályok indítására vonatkozó, ezzel összefüggésben pedig az 
önálló iskolák működésére vonatkozó korlátozás. Ez utóbbi volt az egyetlen olyan, az iskolák 
fenntartását érintő változás, ami két év türelmi időt adott a fenntartóknak (Imre, 2010).

A pénzügyi megfontolások előtérbe kerülése az oktatással kapcsolatos döntéseknél 
időnként abszurd helyzeteket teremt. Elsősorban azért jelent problémát, mert a szakmai 
szempontok teljességgel háttérbe szorulnak, s tulajdonképpen csírájában elfojtják a szak-
mai együttműködés minden lehetőségét is, hiszen nem lehet tudni, hogy néhány év múlva 
miként változik a felállás. 

Az egyik településen a kialakított nagy intézményi struktúra felbomlása azért vetődött fel, 
mert akkor a húsz főnél kevesebbet foglalkoztató intézmény megtakaríthatja a csökkent mun-
kaképességűek nem foglalkoztatása miatt kivetetett fizetési kötelezettséget. Érligeten – bár 
ennek szakmai jelentősége csekélyebb – az eredetileg a város által fenntartott, több településre 
kiterjedő iskolai szervezetet átadták a többcélú kistérségi társulásnak, de mivel anyagilag nem 
jött be a számítás, várhatóan visszaállítják az eredeti állapotot. 

A kistelepülések iskolahálózata az évtized első felében nem sokat változott. A kiegé-
szítő normatívákkal kapcsolatos változások erőtlenek voltak. Csak néhány önkormányzat 
volt kénytelen megszüntetni az iskoláját, elsősorban azok, ahol a tanulók száma nemcsak 
demográfiai okokból, hanem más tényezőkre is visszavezethetően drasztikusan csökkent. 
Többnyire arról beszélhetünk, hogy az iskola (vélt vagy valós) színvonala miatt a tanulók 
(szüleik hatására) más településre kezdtek iskolába járni, így az iskola lassan kiürült. Mindez 
természetesen összefügg a szabad iskolaválasztás jogával, illetve azzal, hogy az iskolák 
többnyire szívesen fogadnak körzeten kívüli tanulókat, hogy feltölthessék tanulócsoportjai-
kat, s több állami normatívához jussanak. A 2007 utáni finanszírozási és jogszabályi rendszer 
lényegesen nagyobb mozgásokat indított el. Felkészülni erre csak részlegesen lehetett, mert 
sok iskola tanulócsoportjának létszáma a maximális normatívára, vagy a 7−8. osztály indítá-
sára jogosító határ közelében volt, így viszonylag csekély tanulószám-változás is kihúzhatta 
az iskola lába alól a talajt, vagy komoly bevételkiesést eredményezhetett. Erre felkészülni 
egy módon lehet, mégpedig úgy, hogy az iskola már a normatívacsökkenés veszélye esetén 
is feladja az önállóságát. A települések egy része megtette ezt a lépést, másik része viszont 
kockáztatott, aminek kétséges volt a kimenetele. 

Az Érligeti kistérség falvai vagy a Kéthalmi térséghez tartozó Rugony – igaz ez esetben itt 
az iskola székhelye, de tanulók egy része a szomszéd településen tanul, tehát áldozatot is hozott 
a település – nem kockáztattak. Ez biztonságot adott, s úgy tudták iskolájukat egy közös szer-
vezetbe vinni, hogy még befolyásuk lehetett az eseményekre: alternatívák között választhattak, 
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vagy a közös iskola néhány évfolyamát megkapták, így teljesen nem szűnt meg náluk az oktatás. 
Ugyanakkor a Kéthalmi térséghez tartozó Balata, mivel nem tervezett előre, épp akkor kényszerült 
megszüntetni a 7–8. osztályát, amikor felépült az új iskolaszárny, a Kéthalom melletti Perge pedig 
két hónappal az iskolakezdés előtt még nem tudta, mi lesz az iskolájával.

E fenntartói mozgásokra jellemző, hogy az esetek túlnyomó többségében formális az 
együttműködés: az önkormányzatok kialakítanak egy közös iskolaszervezetet, de az oktatás 
körülményei alapvetően nem változnak. Társulnak, mert a jogszabály erre kötelezi vagy – 
pénzügyileg – készteti őket, s keresnek olyan iskolákat, ahol kis létszámú osztályaik nem 
rontják érdemben a tanulócsoportok átlagos nagyságát. A célpont éppen ezért nem egy 
esetben valamelyik nagyobb városi iskola, még akkor is, ha közelebb is találnának part-
nert. Nagyon kevés esetben találkoztunk különböző települések iskoláinak érdemi össze-
vonásával, vagyis amikor vagy megosztják a tanulókat az egyes települések között, vagy 
az infrastruktúra egyes elemeit – például tornaterem – használják közösen, vagy pedig a 
szaktanárok járnak át egyik iskolából a másikba. A viszonylag nagy távolságok az érdemi 
együttműködés kialakulásának akadályai is lehetnek (bár arra utaló információnk nincs, 
hogy kifejezetten ezért kerestek volna távoli partnert a települések), de kis távolságok ese-
tén ugyanúgy ritka az ilyesfajta együttműködés. A hivatkozási alap szinte minden esetben 
a távolság, de a néhány pozitív példa jelzi, hogy sokkal inkább a szemléletet, az iskolák 
közötti bizalmatlanságot említhetjük ki akadályozó tényezőként, semmint igazi, elhárítha-
tatlan akadályokat. 

A kevés pozitív példával részben ott találkoztunk, ahol az együttműködő településeknek közel 
azonos volt az alkupozíciója, s közel azonos a felszereltsége, illetve ott, ahol (Henyei kistérség) a 
kistérségi szintű együttműködésnek már komolyabb hagyományai vannak. Két térségben – Kétvár 
és Újváros – az iskolák között több tíz kilométer a távolság, itt az együttműködésnek nem is igazán 
látszik a reális esélye. Kétvár esetében stabilnak látszik az együttműködés, mert a város hatalmas 
iskolaszervezetet hozott létre, melyben egy kis iskola nem befolyásol érdemben semmit, s fokoza-
tosan racionalizálja is a szervezetét, így megfelelő osztálylétszámokkal rendelkezik a maximális 
fejkvóta megszerzéséhez. Újvárosnál éppen ellenkező a helyzet: a kisebb város egyelőre csak a 
közös iskolaszervezetet hozta létre, a tanulócsoportok számához alig nyúlt, éppen ezért a társult 
Varjúfalvának ki kellett lépnie a közös iskolából, ha a sajátját meg akarta tartani.

A hetvenes évek körzetesítésekhez képest a jelenlegi folyamatok sokkal változatosab-
bak. A kisebb iskolák számára kényszer a társulás, de adott esetben az átjáró tanulóik a 
központi iskola helyzetén is segíthetnek. A helyben maradó tagiskola viszont a befogadó 
iskola fenntartója számára sem feltétlenül előnyös, mert a fejkvóta csökkentésével járhat. 
Hatalmas változás, hogy pusztán iskolaközpontként ma már nem lehet egyértelmű előnyök-
re szert tenni, mivel a központi szerepet nem valamilyen felsőbb szintű politikai döntésként 
kapja meg egy-egy önkormányzat, amelyhez más politikai előnyök is társulnak, s a társult 
iskola nagyfokú autonómiája is korlátozza az együttműködés esetleges előnyeit. Éppen 
ezért – bár a tagiskolák vagy potenciális tagiskolák településein élők gyakorta gondolják 
úgy, hogy a nagyobb iskola be akarja kebelezni az övékét – sokkal inkább jellemző, hogy 
a kisebb iskolák befogadását nem vállalják, vagy feltételhez kötik. Ha a tanulócsoportjaik 
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fel vannak töltve, akkor tanulókat fogadni nem tudnak, ehhez osztályteremre, pedagógusra 
lehet szükségük, ennek forrása pedig bizonytalan.  Minden esetre az együttműködések 
kialakulása összetett érdekek mentén, a helyi sajátosságok figyelembevételével alakul ki, s 
azt lehet mondani, hogy minden érintett település hozzá tud járulni a közös intézményhez, 
vagyis a társulási folyamatok sokkal inkább hasonló pozícióban lévő településeik tárgya-
lásai alapján mennek végbe, mint korábban. Szerepet játszik ebben az is, hogy az igazán 
kedvezőtlen pozícióban lévő kistelepülések már kiesnek ebből a folyamatból: iskolájuk nem 
lévén, nem igazán vannak döntési helyzetben.

Példaként említhetjük Varjúfalva esetét: egyrészt ki kellet lépnie az újvárosi iskolából, más-
részt Pálkövével való társulása során vállalnia kellett, hogy állja az iskolájának a kis tanulószá-
mából adódó esetleges költségtöbbletét. 

Az oktatási intézmények összevonásánál – ha erre sor kerül – komoly szerepe van an-
nak, hogy mit tud az adott település, az adott iskola a közösbe vinni. A jól felszerelt iskola, 
vagy egy – a másik településen hiányzó – szaktanár, jobb alkupozíciót jelent a tárgyalások 
során, s esélyt ad arra, hogy egyenrangú félként kerüljön be az új szervezetbe, vagyis a 
közös osztályok egy része a településre kerüljön. Éppen ezért a korábbi fejlesztések vagy 
az oktatás színvonalára vonatkozó törekvések bizonyos mértékig megtérülnek. Mivel az 
átszervezések ritkán tervezettek, így erre a megtérülésre is inkább csak utólag derül fény, 
ami azt jelenti, hogy mind a színvonalas oktatás érdekében tett erőfeszítések, mind ezek 
elmaradása túlmutatnak önmagukon, s települések lakóinak életkörülményeit hosszú távra, 
s talán visszafordíthatatlanul meghatározzák. 

Hogy az iskola-összevonások gazdaságosak-e, azt pontosan megállapítani nem lehet, 
mert gazdaságossági számítások nem készülnek, s nem is készíthetők, hiszen az állami 
támogatás nem egyenlő mércével mér. Azt azonban látjuk, hogy az önkormányzatok kétség-
kívül törekednek a takarékos megoldásokra, s településen belül olyan intézményeket – jel-
lemzően iskolákat és óvodákat – is összevonnak, amelynek nincs normatívatöbblete. Kérdés 
az, hogy az állami preferenciarendszer nélkül a gazdaságos működés igénye át tudná-e törni 
a településhatárokat. Ezt egyelőre azért sem tudjuk megmondani, mert nem látható, hogy 
a településközi együttműködésnek van-e tényleges gazdasági haszna.

A kistelepülések oktatását érintő önkormányzati vagy iskolai döntéseket érdemben 
befolyásolhatja a települések lakosságának eltérő társadalmi összetétele. Hátrányos hely-
zetű, vagy – nevezzük nevén – roma tanulókat tömegesen befogadni azzal a veszéllyel jár, 
hogy az ezt tudomásul venni nem akaró szülők másik iskolát választanak gyerekeiknek. 
Más település motivált tanulóit befogadni is veszélyes lehet, mert ez a küldő település is-
koláját veszélybe sodorhatja, s a végén a befogadó iskola a hátrányos helyzetűek oktatását 
is kénytelen átvállalni. Ezzel a sajátos nevelési igényűek után járó magasabb normatíva és 
a magasabb tanulólétszám miatt anyagilag előnyös helyzetbe kerülhet, de csökkenhet az 
iskola presztízse, s a tanárok munkája is lényegesen nehezebbé válik. 

A helyzet bonyolultságát érzékelteti az Újvárosi kistérség iskoláinak helyzete. Pálköve isko-
lájának viszonylag jó hátterű tanulói vonzzák az iskolával rendelkező környező települések jobb 
tanulóit, átjárásuk azonban a helyi iskolák működését veszélyezteti, s ennek logikus következ-
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ménye lehet, hogy a hátrányos helyzetű tanulók – iskolájuk megszüntetése esetén − a pálkövei 
iskolába kerülnek, a pálkövei tanulók pedig majd az újvárosi iskolák valamelyikét választják. De 
említhetjük ugyanebből a térségből a makondi iskolát, amelyben a helyiek már kevesebben van-
nak, mint felsőgerencsiek, főként azért, mert a helybeli szülők inkább a jobb tanulói összetételű 
újvárosi iskolákat választják.

A korábbi évtizedek iskolakörzetesítésének következményei, az ebből eredő bizalmat-
lanság önkormányzati szinten oldódni látszik. Iskolai szinten ez a bizalmatlanág lényegesen 
erősebb, ugyanis a tagiskolákká váló intézmények pedagógusai félnek attól, hogy szakmailag 
vagy egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Ez a félelem az esetek túlnyomó 
többségében alaptalannak bizonyult eddig, de hosszabb távon nem látható, hogy kialakul-
nak-e majd olyan intézményközi együttműködések, amelyek hátrányt jelentenek számukra. 
Egyelőre az önkormányzatoknak sikerült formálissá tenni a szervezeti összevonást, s csak 
ott kellett pedagógust elbocsátani, ahol az feltétlenül szükséges volt. Még a pedagógiai 
programok összefésülésével kapcsolatos konfliktusról sem hallottunk. 

Sajátos helyzetben vannak az Érligeti kistérség viszonylag nagy alföldi települései, amelyeket 
a korábbi iskolakörzetesítések nem érintettek. Részben emiatt, részben nagyságuk okán egy ma-
mut-iskolaszervezetet hoztak létre, amely nem is nagyon irányítható másképp, mint a tagiskolák 
teljes autonómiájának tiszteletben tartásával.  Ez egyfajta garancia önállóságuk megőrzésére.

A közös iskolafenntartás nemcsak nehezen alakul ki, de konfliktusokhoz is vezethet 
– függetlenül attól, hogy az oktatás helyszínét és az együttműködés más formáit tekint-
ve milyen megoldást választanak az érintett települések. Tapasztalataink szerint ezek a 
konfliktusok ritkán éleződnek ki, de egy-egy önkormányzatot nehéz helyzetbe hozhatnak. 
Többnyire a pénz, pontosabban annak hiánya áll az ilyen helyzetek mögött: egy fizetéskép-
telen önkormányzat helyett másoknak kell állni ideiglenesen a költségeket. E konfliktusos 
helyzetek ellenére nem tapasztaltuk, hogy az együttműködés erre való hivatkozással ne 
jött volna létre. 

Az iskolamegszüntetéssel járó együttműködés veszélyeit jelzi, s bizonyos értelemben 
az óvatos helyi politizálást támasztja alá, hogy a hálózat átalakulását tekintve egyirányú a 
lehetőség: ha megszűnik az iskola, már nem nagyon van visszaút. Hiába nő a tanulólétszám, 
s adja a település a többséget a szomszéd falu iskolájában, az iskola már nem jön vissza. A de-
mográfiai sajátosságok miatt ez elsősorban a hátrányos helyzetű rétegek – romák vagy nem 
romák – lakta falvakat érintheti, ahol vagy a gyermekvállalási kedv nagyobb, vagy pedig 
csak az egészségesebb korösszetétel miatt nő a falu lakossága. (Az alacsonyabb státuszú 
társadalmi rétegek nehezebben tudnak a munkahelyek közelébe költözni, már csak azért is, 
mert számukra ott sem nagyon van munka, így közülük sok fiatal is helyben alapít családot.) 

Egyetlen olyan példával találkoztunk: Felsőgerincs, ahol a térségre jellemző demográfiai 
folyamatok ellenére nő, vagy nem csökken a lakosság. 

Az iskolák megtartásának lehetősége – amellett, hogy valamilyen településpolitikai 
akcióval megpróbálják a tanulók számát növelni – a nemzetiségi iskolává nyilvánítás, illet-
ve az egyházi kezelésbe adás. Mindkét esetben a lakosság egyetértésére van szükség. Ez 
az egyetértés azonban megszerezhető, mert az iskola közös érdek. Adott esetben a roma 
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kisebbségi oktatásban való részvételt is vállalják a családok. Valószínűleg ez a legkézenfek-
vőbb számukra, mert nem feltétlenül jelent nyelvtanulást, így nem kifejezetten megterhelő 
a tanulók számára. Egyéb nemzetiségi oktatás inkább a ténylegesen nemzetiségi gyökerű 
településeken fordul elő. Mind az egyházi, mind a nemzetiségi iskolává nyilvánítás 2010 
tavaszáig csak szórványosan fordult elő a térségeinkben, de jelzi az iskola fontosságát, s 
azt, hogy milyen lehetőségei vannak a kistelepülési oktatáspolitikának. 

A 2007 után megszaporodó iskola-összevonások jórészt formálisak voltak, s viszonylag 
ritka volt az egyes évfolyamok megszüntetése is. Az összevonások az együttműködés csí-
ráit magukban hordozzák, de – talán a rövid időtáv miatt is – alig alakult ki ilyen. Néhány 
negatív folyamat ugyanakkor kirajzolódott, bár ezek sem általánosíthatók. Így például 
a felső tagozat, vagy néhány évfolyam megszüntetése elköltözési folyamatot indukálhat 
abban az esetben, ha a szülők egyébként is eljárnak dolgozni. Mert akkor már alig köti őket 
a faluhoz valami. Mivel a kistérségen belüli vándorlás általában nem jelentős, túlságosan 
nagy jelentősége ennek nincs. Komolyabb problémát jelentenek az iskolák, s rajtuk keresztül 
egyes települések számára bizonyos pályázatok. Ezeken a tagiskolák önállóan nem mindig 
indulhatnak, a nagy közös szervezetek mutatói pedig gyakran elfedik egy-egy tagiskola 
gyengébb helyzetét, kizárva őket az adott pályázatból. 

Konkrét példával az óvodai ellátás területéről rendelkezünk. Felsőgerencsen óvoda működik 
összevonva az újvárosi és a makondi intézményekkel. A gyerekek számának növekedése miatt 
szükség lenne a bővítésére, de mivel a városban kapacitásfelesleg van, a bővítés a pályázat kri-
tériumai szerint nem indokolt. A következmény zsúfoltság, a felvételi kérelmek egy részének 
elutasítása, vagy pedig a gyerekek napi 10-15 kilométeres távolságra való utaztatása lehet. Mindez 
zömmel hátrányos helyzetű gyerekeket érint. 

Ugyancsak problémát jelenthet hosszabb távon a 7–8. osztály megszüntetése, ha emi-
att – elkerülendő az iskolaváltást – a kisebbeket már eleve a központi iskolába íratják. Csak 
szórványosan találkoztunk ilyen esetekkel, de jelzi, hogy egy – szakmailag, gazdaságilag 
esetleg védhető kormányzati szándék – olyan folyamatot indíthat el, ami már sem szakma-
ilag, sem pénzügyileg nem indokolható. Ugyanígy a kormányzati hatások mellékhatásaként 
értelmezhető, ha egy-egy településen megvalósult beruházás az osztályok megszüntetése 
után feleslegessé válik. Természetesen ebben az esetben a helyi önkormányzat felelőtlen 
gazdálkodása is felvethető. Ezt nem kizárva mégis azt kell mondanunk, hogy az állandóan 
változó, éppen ezért kiszámíthatatlan szabályok, ösztönzők által megrajzolt környezetben 
nehéz felelősen gazdálkodni, miközben a helyi közvélemény egyértelműen az iskola meg-
tartását szeretné.

Az Érhalmi kistérséghez tartozó Balatán – részben pályázati pénzből – a falu sok évtizedes 
álma valósult meg: két tanterem felépítése. Mire azonban a munkák befejeződtek, kiderült, hogy 
a 7–8. osztályt meg kell szüntetniük. 

A többcélú kistérségi társulások ma már sok önkormányzati, így oktatási feladat el-
látásában vesznek rész. Az önkormányzatok elsősorban egyes szolgáltatásokat látnak el 
ezeken keresztül, az iskolák működtetésében a társulások kevéssé vesznek részt. Kistérségi 
szintű oktatási tervezés – részben jogszabályi kötelezettségek miatt – mindenhol folyik, 
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de tapasztalataink az mutatják, hogy a készült tervek, koncepciók – akárcsak helyi önkor-
mányzati szinten  – csak a kötelezettségek teljesítését szolgálják, vagy egyes pályázatok 
elvárásait teljesítik. A kistérség mint oktatáspolitikai szint egyelőre nem jelenik meg, a 
döntések továbbra is a települések szintjén történik. Nemcsak azért, mert a kistérségnél 
nincs végrehajtó hatalom, így a koncepciók megvalósításának az eszközei teljes mértékben 
hiányoznak, hanem azért is, mert ezen a szinten nem csak az országos, hanem a település-
szintű oktatáspolitika bizonytalanságai miatt sem érdemes vizionálni. 

Az önkormányzatok lassan kezdik felfedezni a többcélú kistérségi társulások iskola-
fenntartói szerepének előnyeit. Elsősorban azokban a térségekben, amelyeket a hetvenes 
évek iskolakörzetesítése érintett, s így a települések közötti kapcsolatoknak már múltjuk 
van. Igaz, sok esetben érezhetőek még a korábbi körzetesítések feszültségei, a már emlí-
tett bizalmatlanság, ugyanakkor az egymásrautaltságnak is nagyobb a tradíciója. Mindez 
azonban kistérségi az intézményfenntartásnak inkább csak szükséges, de nem elégséges 
feltétele, nem mindenhol bíznak meg a kistérségi társulásban mint iskolafenntartóban. 

A társulás igazi előnyeit egyetlen kistérségben láttuk csak megmutatkozni. Itt szembe-
néztek azzal, hogy az iskolák fenntartása nem csak lehetőség az intézmény megtartására, 
hanem feszültséggel teli kötelezettség is. Egy-egy önkormányzat esetleg bízhat a saját fize-
tőképességében, de a térségre jellemző intézményfenntartó társulások bármelyik tagjának 
fizetésképtelensége nehéz helyzetbe hozhatja a többi önkormányzatot. A többcélú kistérségi 
társulás fenntartóként való megjelenése enyhíti ezt a problémát, mert anyagilag ez is függ 
ugyan a fenntartó önkormányzatoktól, de nagysága következtében valamivel stabilabb 
lábakon áll. Emiatt a helyi önkormányzatok formális befolyása saját intézményeikre vala-
melyest csökken ugyan, de megfelelő megállapodás esetén ennek nincs érdemi szerepe. 

A legsikeresebb ebben a tekintetben a Henyei többcélú társulás. A komolyabb feszültségekkel 
nem terhelt együttműködésben szerepe lehet annak, hogy koncepcionális előzményei vannak a 
kialakításának, s hogy az iskolák tanulólétszáma viszonylag stabil, emiatt nem volt szükség a 
rendszerbe való beavatkozásra, így konfliktusos helyzet sem alakult ki. Varjúfalva már említett 
átlépése egyik iskolaszervezetből a másikba viszont azt jelenti, hogy az önkormányzati szuvere-
nitás jelentős része a többcélú kistérségi társuláson belül is megőrizhető.  

Hogy a többcélú kistérségi társulások iskolafenntartó szerepe a néhány pozitív példa 
ellenére miért nem általános, arra nem könnyű válaszolni. Markáns elzárkózást nem ta-
pasztaltunk, inkább arról beszélhetünk, hogy bizonytalan, kialakulatlan még ez a forma. 
Kevéssé láthatók az előnyei, ugyanakkor együtt kell működni olyan távoli, ismeretlen ön-
kormányzatokkal, amelyek érdekei nem világosak, s amelyek szereplői – az önkormányzati 
szintű döntéseket a képviselő-testületek hozzák – állandóan változnak. 

A kistelepülések oktatását leíró tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy a na-
gyobb intézményi egységek az oktatáspolitikai szándéknak megfelelően sok esetben létre-
jöttek, de ezek pénzügyi haszna nem rajzolódik ki. Csak elvétve beszélhetünk ténylegesen 
nagyobb tanulócsoportokról, s ennek következtében pedagógusok bérének megtakarításá-
ról. Ha történtek is elbocsátások, azok általában nem az iskolák összevonásával hozhatók 
összefüggésbe, legfeljebb annak ürügyén történtek. Ha az összevont iskolák tantestületei 
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továbbra is önállóan működnek tovább, akkor a szakmai kommunikáció sem bővül, s ha nincs 
áttanítás az iskolák között, akkor a szakos ellátás vagy az oktatás szakmai színvonala sem 
javul. Legfeljebb arról beszélhetünk, hogy a formálisan integrált szervezetben a hosszabb 
távú együttműködés csírái alakultak ki, de ezek egyelőre alig láthatók. Más esetekben azon-
ban még ez sem történt: a településeknek sikerült olyan kiskapukat találniuk, amelyeken át 
szembe mennek az oktatáspolitikai elképzelésekkel. Az országos oktatáspolitika ahelyett, 
hogy a helyi törekvések figyelembevételével alakított volna ki valamilyen, a fejlődés irány-
vonalára vonatkozó koncepciót, megpróbálta a saját akaratát a rendszerre kényszeríteni, 
ami szükségszerűen csak korlátozottan sikerült, miközben az országos és a helyi törekvések 
között a törésvonalat nem sikerült megszüntetnie.

Megaszervezetek irányába – oktatáspolitikaI 
törekvések a városokban

A nagyobb városok oktatáspolitikai mozgástere sok tekintetben lényegesen nagyobb, mint 
a kistelepüléseké. Részben azért, mert több iskolával, s egyéb más intézménnyel – kollé-
giummal, művészeti iskolával – rendelkeznek, részben pedig azért, mert lényegesen ke-
vésbé függnek más települések döntéseitől. Figyelembe kell ugyan venniük az utóbbiakat, 
de nem feltétlenül szükséges más önkormányzatokkal egyeztetniük a különböző oktatási 
kérdésekben. Mindez azt is jelenti, hogy könnyebb számukra megvalósítható koncepciók, 
stratégiák megfogalmazása. Az oktatás országos szintű szabályozási rendszere, beleértve a 
finanszírozási rendszert, akárcsak a középfokú képzésben, az adott település szűkebb-tágabb 
környezetének – beleértve a térségi integrált szakképző központokat, illetve a regionális 
fejlesztési képzési bizottságokat – képzési kínálatot érintő döntéseiben természetesen a 
városok mozgásterét is érinti. Ugyancsak csökkenti mozgásterüket, ha intézményeikről 
lemondanak, átengedve az oktatást a megyei önkormányzatnak, esetleg valamely más 
szervezetnek.

A tanulók számának csökkenésével szembenézni kénytelen városok alapvetően kétféle 
módon igyekeztek reagálni erre. Egyrészt intézményeket zártak be, vagy legalábbis erre 
törekedtek, másrészt intézményeket vontak össze a korábbinál nagyobb szervezetbe. Az 
előbbi megoldás a fölös kapacitások közvetlen megszüntetését jelenti, az utóbbitól részben 
megtakarítást vártak, részben pedig azt, hogy a szükségszerű iskolabezárásokat, kapaci-
táscsökkentéseket a már létrehozott nagy intézményi szervezeten belül, a külső szemlélő 
számára alig láthatóan, hajtsák végre. A városok intézménypolitikája e megközelítések szö-
vevényes rendszerén alapul, egyik vagy másik megoldást előtérbe helyezve, az átszervezést 
a megtakarításra vagy a kapacitáscsökkentésre koncentrálva, s figyelembe véve, hogy az 
egyes megoldások időben egymásra is épülhetnek.   

 A tanulók számának csökkenése oly nagymértékű volt a felkeresett településeken, hogy 
az ezzel kapcsolatos döntések egyre elfogadottabbak a közvélemény számára. Természete-
sen ez nem jelenti azt, hogy egy-egy iskolát könnyű bezárni, hiszen ez érdeksérelem nélkül 
nem valósulhat meg, de az intézkedések elleni tiltakozások egyre erőtlenebbnek tűnnek. 
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Tegyük hozzá, része van ebben annak is, hogy az évtized során a megvalósítás módszerei 
is fokozatosan finomodtak. A kevésbé drasztikus módszerek használatának kirajzolódik egy 
forgatókönyve. E forgatókönyv nem minden településen valósul meg pontosan így, egyes 
elemei el is maradhatnak, ha az önkormányzat idejében felismeri a veszélyeket. 

Az önkormányzatok az évtized elején már tudták, hogy egy-egy iskola bezárásának 
tervezése kockázatos dolog: az erre ítélt iskola azonnal elveszíti az utánpótlását, mert a 
szülők elkerülik, ezzel párhuzamosan pedig intenzív lobbitevékenység kezdődik az iskola 
megmentése érdekében. Mindezt elkerülendő, az iskolák megszüntetését vagy komolyabb 
átszervezését érintő kérdések nem kerülnek be a helyi oktatási koncepciókba. 

Néhány esetben az idejekorán nyilvánosságra került elképzelések – legyenek azok önkormány-
zati elképzelések – mint például Iparvárosban –, vagy szakértői anyagok – mint Újvárosban és 
Érligeten – nem voltak megvalósíthatók, mert a befolyással rendelkező személyek vagy testületek 
(például igazgatói szakmai munkaközösség, a városi közgyűlés oktatási bizottsága) opponálták 
az elképzelést. 

Az átszervezésre, megszüntetésre vonatkozó tervek utolsó pillanatban való nyilvános-
ságra hozása nagyobb esélyt ad az elképzelés megvalósítására még akkor is, ha az komoly 
érdeksérelemmel jár egyes lakossági csoportok számára. 

Azoknak az önkormányzatoknak – elsősorban a nagyobb városokban, amelyekben köny-
nyebb szabad kapacitással rendelkező befogadó iskolát találni –, amelyek egy-egy iskola 
megszüntetésével próbálkoztak, és a lakosság ellenállásával találkoztak, azzal is szembe 
kellett nézniük, hogy a helyi politikai ellenzék felkarolta a lakossági tiltakozást, politikai 
színezetet is adva a kérdésnek. Az intézkedéseket ez sem tudta megakadályozni, de az 
ellenzéki pártok elhatárolódtak attól – sőt, egy esetben saját korábbi álláspontjuktól is 
–, s másféle koncepciót kezdtek megfogalmazni. A választási eredményeket nehéz ugyan 
egyetlen okra visszavezetni, de több városban is felmerült, hogy az alternatív oktatási 
koncepciók megfogalmazása szerepet játszott a korábbi ellenzék megerősödésében, majd 
választási győzelmében. 

Annak ellenére, hogy az ellenzéki pártok állásfoglalása sokkal inkább a választási küz-
delem részének tekinthető, mintsem koncepcionális megfontolásnak, hozzájárult ahhoz, 
hogy a taktikai megfontolásaik olyan koncepciókká érjenek, amelyek mentén egy új típusú 
helyi oktatáspolitika valósítható meg. 

Ennek példájaként említhetjük Kétvár és Iparváros esetét, ahol az intézménybezárásra irányu-
ló korábbi politikát egyértelműen az intézmény-összevonáson alapuló takarékoskodás politikája 
váltotta fel.  A legélesebb helyzet a Kétvárhoz tartozó Solymoson volt, ahol az egykor önálló falu 
mindenáron meg akarta akadályozni a helyi iskola – akkor már tagiskola – megszüntetését. Itt az 
iskolabezárást megalapozó, a tanulócsoportok minimális nagyságára vonatkozó önkormányzati 
döntést az ellenzék is megszavazta, s csak később módosított álláspontján. A megszüntetés komoly 
következményekkel járt: hatására Solymos levált a városról, ami komoly figyelmeztetést jelentett 
a későbbi városi vezetők számára is, akik ezt követően már az iskolák összevonását preferálták. 
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A fentiek nyomán kialakuló új városi oktatáspolitika egyértelműen az iskolák összevonását 
helyezte előtérbe. Ennek pénzügyi hozadéka csak részlegesen látható: a bérpótlékok, az óra-
kedvezmények csökkenése jelenti elsősorban a közvetlen megtakarítást. Hogy ez valójában 
mit jelent, arról (legalábbis publikus, így számunkra hozzáférhető) számítások nincsenek. 
Előzetes kalkulációról sehol nem hallottunk, s a beavatkozás utólagos értékelését is csupán 
egy városban kaphattuk meg, igaz, ott is csak a kiadáscsökkenés tételeit, az esetlegesen új 
vagy növekvő tételekről nem kaptunk információt. E számítás alapján kirajzolódik, hogy a 
megtakarítás igencsak jelentős – igaz a városban egy nyolc tagintézményből álló mamut-
iskolát hoztak létre –, a pótlólagos költségek pedig – annak ellenére, hogy ezek felérté-
kelődnek az érintett tagiskola-vezetők tudatában – nagyságrendekkel kisebbek lehetnek. 

Az összevonások révén többnyire két-három tagiskolából álló szervezetek jöttek létre, kivéve a 
már említett, nyolc tagiskolával rendelkező kétvári iskolakomplexumot. Az összevont intézmények 
szakmai létjogosultsága kevéssé rajzolódik ki, mert a tagintézmények közötti kapcsolatok intéz-
ményesülni igen, de szervesülni nem nagyon tudnak. A megtakarítás mögött az is látszik, hogy az 
jelentős, meg nem fizetett, többletmunka árán érhető el. Hogy ez gazdasági racionalitás-e, vagy 
a pedagógusok kizsákmányolása, azt eldönteni csak részletes munkaidő-elemzés alapján lehetne. 

A gazdasági számítások általános hiánya felveti, hogy az összevonások közvetlen gaz-
dasági haszna esetleg csak másodlagos. Inkább három másik mögöttes tényező rajzolódik 
ki. Ezek:

• A tanulócsoportok átlaglétszáma nagyobb szervezeti egységben könnyebben optima-
lizálható, így kevesebb pedagógusra lehet szükség, s könnyebben szerezhető meg a 
maximális állami normatíva is.

• Eltüntethető az iskolák közötti szegregáció. 
• Egy nagyobb egységekből álló intézményszerkezetet az önkormányzat könnyebben irá-

nyít.  A kevesebb iskola kevesebb egyeztetést igényel, s adott esetben a drasztikusabb 
lépések – egy-egy most már tagiskola megszüntetése – is könnyebben levezényelhetők, 
ráadásul ennek politikai felelőse is háttérbe kerül. 

Az utóbbi megállapítással semmiképp nem szeretnénk azt sugallni, hogy egy-egy iskola 
későbbi megszüntetésére is gondoló, de egy adott időpontban még csak az összevonást 
preferáló városi oktatáspolitika pusztán álságos megoldás lenne. Az intézményen belüli 
racionalizálás ugyanis nemcsak könnyebben megvalósíthatónak, hanem egyben kímélete-
sebbnek is tűnik, mint egy-egy önálló intézmény hirtelen megszüntetése. A fokozatosság 
mind a tanulóknak, mind a pedagógusoknak kedvezőbb lehet. 

A négy felkeresett nagyobb város – Iparváros, Kétvár, Majk és Újváros – közül Kétvár kivé-
telével mindegyikben kirajzolódik az intézményhálózat visszafejlesztésének igénye. Ezek közül 
Majk az egyedüli, ahol nem kísérleteztek korában intézmény megszüntetésével, hanem azt eleve 
az összevonás utáni időszakra tették. Ez az óvatos politika nem hergelte a lakosságot, a pedagó-
gustársadalommal pedig a kisebbik rosszként tudta elfogadtatni az összevonást. A város vezetése 
ugyanakkor azonnal hozzáfogott az intézményhálózat racionalizálásához: tanulócsoportokat 
szüntetett meg, tanárokat küldött nyugdíjba, majd három év után az egyik iskolakonglomerátu-
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mot már erőteljesebben kezdték átszervezni, gyakorlatilag két tagiskolát szándékoztak teljesen 
összeolvasztani. Ez iskolán belül már lényegesen könnyebb feladat, mert a tagiskolák időközben 
valamelyest összecsiszolódtak már, s érdekérvényesítő erejük is gyengébb, a város számára pedig 
kényelmes a megoldás, mert az átszervezés fő felelőse már nem az önkormányzat, hanem az 
igazgató. Sok jel mutat arra, hogy – talán kevésbé tudatosan – Majkhoz hasonló forgatókönyv 
zajlik Újvárosban is. 

Bár az intézmény-összevonás finomabb megoldás, mint egy-egy iskola megszüntetése, még-
sem feltétlenül ezt preferálják az érintett szereplők. Iparvárosban egy önkormányzati kezdemé-
nyezés kapcsán az iskolaigazgatók inkább a megszüntetést javasolták, mondván, hogy nem lehet 
egybegyúrni különböző karakterű iskolákat.

A szervezeti változások további okaként gyakran felmerül – bár nem bizonyítható – 
hogy ezek révén igyekszik megszabadulni az önkormányzat vagy a polgármester a számára 
politikai vagy személyes okból nem kívánatos iskolaigazgatótól: a szervezeti változások 
ugyanis új vezetői pályázatok kiírását indokolhatják. 

Az önkormányzatok részben szakmai, részben gazdasági, részben politikai megfontolá-
sok alapján döntenek egy-egy konkrét iskola megszüntetéséről. Az érvek gyakran keresz-
tezik egymást, így a konkrét megoldások nagyon sokfélék lehetnek. Egyik város az egyik, 
a másik a másik szempontot helyezi előtérbe.

Szakmai jellegű érvként a tanulók elhelyezésének igénye fogalmazódik meg leginkább, 
ami a belvárosi iskola megszüntetését helyezi előtérbe, ezek viszont általában a jobb színvo-
nalú, vagy legalábbis jobb társadalmi hátterű tanulókkal rendelkező intézmények. Ez utóbbi 
miatt a jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők ellenállására lehet számítani, s 
könnyen válik a tervezett intézkedés politikai üggyé. 

A pénzügyi megfontolások részben a kisiskolák megszüntetését helyezik előtérbe. Ezek 
inkább a külső városrészekben találhatók. Ha a városrész lakosai – mint például az egy-
kor önálló községekben – erős lakóhelyi identitástudattal rendelkeznek, akkor könnyen 
településpolitikai kérdéssé válik az iskolabezárás. Ha az érintett tanulók jelentős részben 
hátrányos helyzetűek, akkor más iskolába történő befogadásuk lehet a gond.

A megszüntetendő iskola kiválasztásának egyik nagyon fontos szempontja, hogy mit 
lehet kezdeni az iskola épületével. Ha az ingatlan jól értékesíthető, akkor nagy a csábítás 
a megszüntetésére. 

Jól dönteni nem lehet: a lakosság a jó belvárosi iskola megszüntetése esetén a jó iskola 
szétveréséről, ingatlaneladás esetén a település vagyonának feléléséről, esetleg korrupcióról 
beszél, külvárosi iskola esetén pedig arról, hogy az enyészeté lesz az épület.

Mivel az összevonások gazdasági hozadéka nem teljesen világos, nem teljesen meg-
győzőek a mellette szóló érvek, pénzügyi oldalról is okkal feltételezhető, hogy gazdasági 
hasznot az önkormányzatok a későbbi megszüntetéstől várnak, nem magától az összevo-
nástól. Egy iskola megszüntetése, s ingatlanának azonnali eladása már minden bizonnyal 
meghaladja a lakosság politikai tűrőképességét, két részletben viszont kevésbé látható 
az összefüggés. Ezt egyelőre csak hipotetikusan fogalmazzuk meg, mert az események 
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utólagos felgöngyölítése nem teszi lehetővé a korábbi szándékok feltárását, de a kutatás 
folytatása esetén – most már jelen időben követve az eseményeket – feltárható lesz az 
ilyen önkormányzati szándék. 

Bár sok esetben tapasztaltuk, hogy az átszervezés csak az első lépcsője valaminek, 
s az igazi gazdasági haszon inkább csak a későbbi iskolamegszüntetésnél várható, mégis 
ürügyet szolgáltat néhány pedagógus munkaviszonyának megszüntetésére. Kerülendő a 
komolyabb konfliktusokat, többnyire nyugdíjasok elküldésére kerül sor, s ha esetleg mást 
is elküldenek, akkor is igyekeznek munkát biztosítani számukra valamilyen önkormányzati 
intézménynél. Ez utóbbi megoldás lokálpolitikai okai érthetőek, nem világos ugyanakkor, 
hogy miként illeszkedik a takarékossági törekvésekhez, s így még kevésbé látható az át-
szervezések gazdasági hozadéka. 

Az iskolák összevonása akkor lehet a legsikeresebb, ha – legalábbis az első lépcsőben 
– a tagiskolák működési feltételein a lehető legkevesebbet változtatnak, s nemcsak tan-
testületüket hagyják – amennyire csak lehet – érintetlenül, hanem pedagógiai programjuk 
is a régi marad.  Ez egyben a legfontosabb biztosítéka annak, hogy társadalmi hátterüket 
megőrizzék, s habár a beiskolázási körzetek az összevont iskolákon belül légiesülnek, a 
lakóhelyi szegregáció mellett ezek a programok a biztosítékai az iskolai szegregáció fenn-
maradásának. A szegregációs jelenségek még akár fel is erősödhetnek azzal, hogy a rossz 
társadalmi összetételű városrészekben élő ambiciózusabb szülők az összevonást követően 
minden korlát nélkül vihetik gyermekeiket a távolabbi, jobb iskolákba.

Teljes, tanulócsoporti szintű integrációt egyik felkeresett településen sem vállalt az önkor-
mányzati vezetés, jelezi ez azt is, hogy az ilyen hazai megoldások csak szórványosak. Iskolai szintű 
integrációról is csak egy településen beszélhetünk: ottjártunkkor Majkon tervezték (majd később 
megvalósították) két iskola integrálását. Kétvár ilyen jellegű próbálkozása kudarcba fulladt. 

Az integráció kérdésében az önkormányzatoknak nemcsak azért kell óvatosan politizál-
niuk, mert a szülők vagy a pedagógusok ellenállására számíthatnak, hanem azért is, mert 
számukra nem tetsző döntés esetén a szülők alternatív iskolákat, elsősorban egyházi isko-
lákat választhatnak. Az egyházi iskolák elit jellegűvé válása természetesen a beiskolázási 
gyakorlaton is múlik, de semmiképp nem várható, hogy a tanulás tekintetében motiválatlan 
családok kerüljenek ide nagyobb számban. 

A kistelepülési iskolák összevonásával szemben a városi iskolákban fokozatosan a ko-
rábbinál racionálisabb alapokra helyezik a pedagógusok foglalkoztatását. Kisebb részben a 
kisebb távolságok, sokkal inkább a közös fenntartó elvárása teszi ezt lehetővé. Igaz ugyan, 
hogy a csak kismértékű tanári elbocsátás korlátozza ezt, s az is igaz, hogy az iskolavezetők 
nem kedvelik a megoldást az utazótanárok tantestülethez kötődésének hiánya miatt, de 
ezen a téren minden városban elindult valami.  Az érintett tanárok tudomásul veszik ezt a 
helyzetet, mert ezzel megmenekül a munkahelyük, s egy-egy esetben szakos óráik aránya 
is nőhet. 

Az önkormányzatok kezdeményezése ellenére, az iskolák igyekeznek visszaállni az egy ta-
nár – egy iskola helyzetre. Majkon például az átszervezést követően elindult egy ilyen áttanítási 
folyamat, azonban néhány év után teljesen visszaszorult. Az érvek részben szakmaiak (az átjáró 
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tanár keveset van az iskolában, ezért nem ismeri annyira a tanulókat), részben pedig a tanításon 
kívüli munkában való részvételre vonatkoznak (leadják az órákat, majd rohannak tovább, ezért 
semmilyen egyéb munkában nem vesznek részt). Ezek az érvek minden bizonnyal a valóságot tük-
rözik, de feledtetik azt, hogy felkészültebb intézményvezetés segíthetne e problémák megoldásán.  

Megszabadulni a feladattól – a középfokú 
oktatást érintő folyamatok

A középfokú oktatást a tanulószám-csökkenés kevésbé érintette, mint az alapfokú képzést. 
A hosszabb, érettségit adó képzések választása, a szakiskolai és a szakközépiskolai képzés 
meghosszabbodása, a gimnáziumi képzés bővülése, vagy a nyelvi előkészítő évfolyamok 
tömeges bevezetése legalább részben kompenzálta a középfokra belépő korosztályok létszá-
mának csökkenését. Éppen ezért a középiskolával rendelkező városokban, bár több helyen 
érzékelhető volt a demográfiai változás, nem ez volt a fő gond, hanem az önkormányza-
tok pénzügyi nehézségei. A kilencvenes években a városok, különösen a régi iskolavárosok 
pénzügyi mozgásterük növelése érdekében még igyekeztek megőrizni középfokú oktatási 
intézményeiket (Györgyi–Imre, 2000), később azonban mind többen mondtak le iskolájukról. 
Ekkor már a pénzügyi mozgástér megőrzése helyett a ráfordítások csökkentése került a helyi 
oktatáspolitika homlokterébe. A megyei kezelésbe adás helyi elfogadtatását segítette, hogy 
a középiskolák, főként a kisebb városokban, térségi feladatokat látnak el, sok intézményben 
a helyi lakosok kisebbségben vannak. 

A helyi fenntartású középiskolák aránya − a statisztikák szerint − országosan csökkent 
az ezredfordulót követően: részesedésük a szakközépiskolák esetén 2001 és 2008 között 
45%-ról 36%-ra, a gimnáziumokat nézve 49%-ról 34%-ra esett vissza. A tanulólétszámot 
tekintve a változások hasonló irányúak, de lényegesen mérsékeltebbek. Ez arra utal, hogy az 
évtized során a még helyi önkormányzati kézben lévő iskolákban – az általános iskolákhoz 
hasonlóan – jelentős koncentráció ment végbe. A statisztikákban megjelenő folyamatok 
értelmezését nehezíti, hogy csak a végeredményt látjuk, ez viszont nem egyetlen változó 
következménye, hanem az összevonások, az intézményátadások, valamint az intézmények 
megszüntetése és létesítése szövevényes folyamatának eredője. Ha például a megyei fenn-
tartók tömegesen vonják egy szervezeti egységbe az intézményeiket, akkor a megyei fenn-
tartású iskolák részesedése csökken, holott lehet, hogy sok intézmény éppen ekkor került 
át a városoktól a megyékhez. A feladatellátási helyek vizsgálata megkönnyíti az elemzést, 
de igazából csak a helyi vizsgálatok alkalmasak leírni a főbb folyamatokat. 

Az általunk felkeresett, középiskolával rendelkező városokban mind átadás, mind ösz-
szevonás, mind alapítványi iskolák alakulása előfordult az utóbbi évtizedben. Egyik sem 
tekinthető tömegesnek, de az igen, hogy a középfokú oktatás szintjén is volt mozgás. Az 
évtized második felében a térségi integrált szakképző központok elterjedése jelentett új 
színt a képzés szerkezetében.
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A felkeresett településeken összességében sokkal magasabb a megyei fenntartású intéz-
mények aránya, mint az ország egészében, ami arra utal, hogy – mint arra interjúalanyaink 
is gyakorta hivatkoztak – a nehéz gazdasági helyzetben lévő települések anyagi helyzete 
valóban nem teszi lehetővé a középfokú oktatási hálózat finanszírozását, ezért kénytelenek 
azoktól megválni. A folyamat nem zárult le, a kisebb városok néhány megmaradt intézmé-
nyének átadása több helyen is felmerült. 

Nemcsak a kisvárosi iskolák igyekeztek megszabadulni intézményeiktől, de a megyei jogú 
városokban is fellelhető ennek nyoma.  Kétváron például a hajdani nagy szakmunkásképző iskola 
már korábban megyei fenntartásba került, Iparvárosban pedig egy alapítványnak adtak át egy 
szakközépiskolát.

A középiskolák átadása megyei fenntartásba a városok számára nem jelentett kockáza-
tot. Az oktatás mindenhol megmaradt, s az iskolák profilja is csak kismértékben változott. 
Az érdemi profiltisztítást akadályozza, hogy a megyei önkormányzatok egy-egy térségben 
csak az iskolák egy részét üzemeltetik, a városi önkormányzatok pedig nem feltétlenül 
hajlandók a megyével megegyezést keresni.

Újvárosban felmerült ennek lehetősége a szomszédos kisváros helyi fenntartású középisko-
lájával, de utóbbi nem tartotta magát a megállapodáshoz, így az elképzelés meghiúsult. Többen 
éppen ezért a TISZK-ek megalakulásától várnak érdemi változást.

Iskolák összevonására a középfokú képzésben is sor kerül. Mind a helyi, mind a megyei 
fenntartók éltek ezzel a lehetőséggel, bár nem túlságosan gyakran. Az iskolák eltérő szakmai 
profilja egyelőre gátja ennek a megoldásnak, s a korábbiak alapján feltételezhetően az is, 
hogy az általános iskolákkal ellentétben ezen a szinten nem reális cél egy-egy iskola teljes 
megszüntetése, így egy ilyen közbenső lépés sem indokolt. 

Az összevonások ritkán érintik a szakmai tevékenységet, már csak azért is, mert gyakran 
nemcsak különböző képzési programot kínáló középfokú iskolákat vonnak össze, hanem a 
középiskolákhoz egészen más profilú intézményeket (általános iskolát, kollégiumot, művé-
szeti iskolát) csatolnak. Ezeknél, de akár eltérő szakterületen működő szakképző iskolák 
összevonása esetén is, a szakmai tevékenységben nem nagyon képzelhető el az együttmű-
ködés, mert települési szinten a profiltisztítás már korábban megtörtént. Sokkal inkább az 
üzemeltetési költségek csökkenthetők, vagy legalábbis ezt várják ezektől az intézkedésektől 
a fenntartók. A megyei irányítású középiskolák összevonásakor az egyszerűbb irányítási 
struktúrára való törekvés is szerepet játszhatott az intézkedésekben.

Egy településen találkoztunk az összevonás egy ritka változatával: egy középiskolát 
általános iskolákkal vontak össze. Pénzügyi megtakarítást várt a fenntartó, és a létszám-
problémákkal küzdő középiskola számára a tanulói utánpótlást: a szervezeten belül köny-
nyebb az átlépés egyik szintről a másikra, ami minden bizonnyal sokak számára vonzó, így 
a középiskolának megszűnhetnek a létszámgondjai. 

Sajátos problémát vet fel egy-egy iskola alapítványi kézbe adása. Egy alapítványi iskola 
az önkormányzatinál érzékenyebb a tanulószámra, mindent el is követ a diákok megtartá-
sáért, így – okkal vagy ok nélkül – megvádolható azzal, hogy enged a szakmai követelmé-
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nyekből. Ez a feszültség elsősorban akkor éleződik ki, amikor a demográfiai helyzet miatt 
már az önkormányzati iskoláknak is minden tanulóra szükségük lenne. Egyetlen városban 
találkoztunk ezzel a problémával, így nem tudjuk, mennyire általánosítható. 

Összegzés

Az országos oktatáspolitika az alapfokú képzés kérdésében közvetítő pénzügyi ösztönzők 
révén hosszú bizonytalanság után, 2007 után, letette voksát a nagyobb iskolák kialakítása 
mellett. Az intézményeket ezt megelőzőn érintő mozgások ekkor felgyorsultak. Időnként 
koncepciózusan, többnyire megfontoltan, s néha kapkodva keresték a fenntartó önkormány-
zatok annak a lehetőségét, hogy megfeleljenek a jogszabályi elvárásoknak, s egyben a lehető 
legnagyobb bevételhez jussanak a normatívákból. 

Az igazán nagy szervezeti változások elsősorban a városokban figyelhetők meg. Itt  
sok esetben már eleve nagy – legalábbis a községekéhez képest nagynak tekinthető – in-
tézményeket vontak össze. Bár az összevonások sok tekintetben formálisak voltak, de min-
denképpen magukban hordozzák az érdemi együttműködés csíráját. Hogy ez kialakul-e, 
vagy az iskolák a szervezeten belül megtartják-e autonómiájukat, vagy pedig – mint arra 
korábban utaltunk – az összevonás valójában egy iskola megszüntetésének első lépcsője, 
az ma még nem látszik egyértelműen. Az összevonások gazdasági haszna kérdéses, s nem 
világos, hogy mi az ára ennek. Szakmai intézkedések minden esetre alig társulnak az össze-
vonásokhoz, ami egyértelműen arra utal, hogy ezek háttérbe szorultak. Fel nem merül, hogy 
az oktatás színvonalában meglévő különbségeket csökkentsék, elvétve fordul elő, hogy az 
oktatási infrastruktúra egyes elemeit közösen használják, az pedig már végképp nem, hogy 
a tanulói szegregációt csökkentsék. Ez utóbbit ugyan lehet elvi alapon ellenezni, de ezzel 
sem találkoztunk. Sokkal inkább az a képlet rajzolódik ki, hogy az összevonások kapcsán 
egyfajta hallgatólagos alku köttetik meg: mi (az önkormányzat) összevonunk intézményeket, 
de amit csak lehet, változatlanul hagyunk, ti (tanárok, szülők) pedig nem tiltakoztok. és lehet 
ugyan, hogy pár év múlva megszüntetjük az iskolátokat, de ezt most még nem mondjuk ki (nem 
is mondhatjuk, hiszen akkor megpróbáljátok megakadályozni). 

A városi megoldásokban keverednek a racionális és az irracionális elemek. Racionális a 
pénzügyi előnyökre való törekvés, a demográfiai hullámvölgyre való reagálás, a hosszabb 
távú törekvések megalapozása, irracionális viszont a szakmai koncepció nélküli szervezetek 
(időnként: megaszervezetek) létrehozása. 

A községekben (a legkisebb városokban) még erről sem beszélhetünk. Itt a túlélés tör-
vénye uralkodik: akárkivel szövetkezve, akármilyen megoldással, de éljük túl az előttünk álló 
időszakot, s tartsuk meg településünkön az oktatást. Az együttműködés legyen csak formális, 
hiszen te is tudod, én is tudom, hogy miről szól. Semmiképpen nem az együttműködésről. 

A helyi oktatáspolitika rugója  − kistelepüléseken talán még erősebben − a pénz. Két-
ségkívül, ez fontos eleme ez az oktatásnak, ugyanakkor a községek „oktatáspolitikáját” 
túlzottan is a pénz kötötte le, s ennek is szinte egyetlen részeleme: a mind magasabb állami 
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normatíva megszerzése. Az oktatási kormányzat együttműködésre igyekezett rávenni a 
fenntartókat, az iskolákat, ez az együttműködés azonban községi szinten – néhány kivételtől 
eltekintve – szinte egyáltalán nem működik. 

Nagyon komoly gondnak látjuk, hogy a helyi, kistérségi oktatástervezés nem igazán 
releváns. Az elvárások nagyok, de a helyi irányítók, egyrészt nem igazán látják a tervezés 
fontosságát, másrészt bizonytalan, folytonosan változó közegben nem lehet megalapozott 
terveket készíteni, harmadrészt a tervekben nem lehet mindent nyíltan leírni, mert hiányzik 
az elvszerű oktatáspolitika lehetősége. Sok dolog a háttérben dől el, az oktatáspolitika és 
a településpolitika túlzottan összekapcsolódik, így az előbbi kudarca erősen kihat a tele-
pülésen belüli pártküzdelmekre (kisebb települések esetén pártok helyett a személyekhez 
köthető küzdelmekre). 

Hogy ez így alakult ki, abban szerepet játszanak az évtizedekkel korábbi események is, 
az iskola hagyományos szimbolikus szerepének maradványai, s hozzájárulnak a jelen kor 
sajátosságai is: az országos oktatásirányítás bizonytalanságai, a finanszírozási rendszer gya-
kori változásai, következetlenségei, életidegensége, diktatórikus jellege, az önkormányzatok 
pénztelensége, s ebből következő kiszolgáltatottságuk az országos oktatásfinanszírozásnak, 
valamint az, hogy nincsenek előttük olyan (elfogadható szervezeti, együttműködési) minták, 
amelyek alapján pénzügyileg racionális, szakmailag hiteles oktatást működtethetnének. Az 
ezekből fakadó feszültségek önmagukban is megnehezítik az oktatási rendszer működését, 
csökkenő tanulószám mellett pedig különösen, mert hiába lehet kiszámolni jó pontossággal 
a tanulók számát, ha erre nem lehet reális helyi oktatáspolitikát építeni.  

Helyi oktatáspolitika van ugyan, nagyon változatos is, nagyon aktív is, de megalapozott-
nak – főként a kistelepüléseken – semmiképp nem mondható. Sarkítva úgy fogalmazhatunk, 
hogy a fenntartók érdemi döntések sorát hozzák, de – saját szemszögükből –a rossz és a 
kevésbé rossz megoldások közül választhatnak, ugyanakkor sem az olcsóbb, sem a szak-
mailag színvonalasabb oktatás nem sejlik fel döntéseik nyomán. Másképpen fogalmazva: 
a fontos helyi döntések egy-egy település oktatását hosszabb távon befolyásolhatják, az 
oktatási rendszer egészét azonban aligha. 

A kistelepülések esetén is találkoztunk pozitív példákkal. Lehet kialakítani települések 
között érdemi együttműködést, s a kistérség is komoly szerepet tölthet be az oktatásban. 
Egy-egy minta kiragadása, s elterjesztésére való törekvés azonban biztos, hogy nem oldja 
meg az általánosan az oktatási rendszer fenntartásának kérdéseit, mert az alapvető te-
lepülési érdekek ugyan nagyon hasonlóak, de a konkrét helyzetek: az iskolák mérete, az 
oktatás színvonala, a tanulók háttere, a potenciális együttműködő partnerek szándékai, a 
szomszédos települések iskoláinak helyzete − hogy csak néhányat soroljunk fel − nagyon 
változatosak. Az elmúlt évtized kistelepüléseket érintő oktatáspolitikájának az volt az egyik 
nagy hibája, hogy ezt a sokszínűséget nem igazán vette figyelembe, mechanikusan egy 
adott irányba igyekezett terelni az intézményeket. Ezért lettek a nagy városi iskolák még 
nagyobbak, a kis falusi iskolák pedig szintén nagyobbak, de együttműködés hiányában 
továbbra is kisiskolaként kell megküzdeniük az oktatással. 
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A kistelepüléseknél komoly előrelépést egyetlen területen látunk: az évtizedekre visz-
szavezethető településközi feszültségek sokat oldódtak. A szomszédos községek képesek 
egymással összefogni egy közös cél érdekében. Kár, hogy ez a közös cél jelenleg az országos 
oktatáspolitikai törekvéseknek való formális megfelelésben merül ki. 

E tanulmány írásakor új intézményfenntartási rendszer körvonalazódik. Nem tudjuk, 
milyen lesz. Kétségkívül a korábbi – az e tanulmányban érintett – rendszer problémáira 
igyekszik választ adni. Az iskoláknak, akár maradnak önkormányzati kézben, akár – kö-
telezően vagy fakultatív jelleggel – átkerülnek az államhoz, továbbra is fontos szerepet 
fognak tulajdonítani a kistelepülések. Ezt figyelembe nem venni – komolyabb konfliktus 
veszélyeztetése nélkül – nem lehet, mint ahogy azt sem, hogy az iskolahálózat térbeni fel-
építése nagyon változatos, és ehhez kell igazodni minden új rendszernek; figyelembe véve 
azt is, hogy bár a jogszabályi és a pénzügyi környezet stabilizálható ugyan, de a tanulók 
számának csökkenése miatt statikus rendszer aligha építhető ki a jövőben. 3 
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Szanyi F. Eleonóra

Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások 1 

A cikksorozat alapjául szolgáló felmérések az alábbiakra keresik a választ: A hi-
ányszakmákat tanulók egy-egy más szakmával összevetve mennyire más hát-
térrel és esélyekkel kezdik munkaerő-piaci pályafutásukat? Milyen különbségek 
mutatkoznak az egyes hiányszakmákat tanulók és terveik, lehetőségeik között? 
Választásuk mennyire saját választás vagy korábbi gyenge teljesítményük – és a 
beiskolázási mechanizmus – meghatározta kényszerpálya? Milyen arányban ter-
vezik a pálya elhagyását már a szakmunkásvizsgát megelőző egy-két hónapban, 
vagy ragaszkodnak tanult szakmájukhoz? Milyen hasonlóságok és különbségek 
fedezhetők fel a szakiskolások és speciális szakiskolás tanulók között? A cikkso-
rozat első részében az iskolai kudarcokkal kapcsolatos, valamint a családi háttér 
szerepét taglaló elemzéseket közöljük.

A felmérésről

Összesen 3260 fiatal töltötte ki kérdőívünket. Mintaválasztásunk a szakiskolai populációra 
nem reprezentatív. Arra törekedtünk, hogy a legfontosabb hiányszakmákat reprezentáljuk a 
felmérés adatbázisában, illetve hogy az egyes szakmák tanuló almintái jól reprezentálják – 
régiók, településtípus szerint – az abban tanulók összességét. A mintaválasztásnál először 
a szakmákat választottuk ki. A mintakészítés idején, 2010 tavaszán a 10 régióban összesen 
24 szakmát soroltak a régiónként 10-10 hiányszakma közé. Ebből 5 szakma csak egy-egy 
régióban került a hiánylistára, ezeket figyelmen kívül hagytuk. Azt az 5 szakmát, amelyek 
(majdnem) minden régióban hiányszakmák – a kőműves, a hegesztő, az ács-állványozó, a 
forgácsoló és a villanyszerelő – először bevettük a mintába, de utóbb az ács-állványozóról 
lemondtunk az alacsony elemszám miatt. 2 A további 14 szakma mindegyike két vagy három 
régióban szerepelt a listán. Ezek közül szintén az elérhető elemszám alapján választottunk 
további 6 hiányszakmát (géplakatos, szerkezetlakatos, szobafestő, nőiruha-készítő, szakács 

1 A TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” program 6.1.1-es, „Elhelyezkedési esélyek” című 
elemi projektjében a hiányszakmák és az ezeket tanuló szakiskolások vizsgálatára is sor került. Az itt követke-
ző írások a 2010 májusában, szakiskolások és speciális szakiskolások körében, végzés előtt egy-két hónappal 
lebonyolított felmérés adatbázisának elemzésén alapulnak. Témavezető: Mártonfi György.

2 Mintaválasztásunkat korlátozta, hogy egyidejűleg az OFI egy másik kutatása is megkeresett 100 szakiskolát, 
egy szintén végzős szakiskolások körében készült felmérés keretében. Nem akartunk túlságosan nagy terhet 
hárítani ezen iskolákra, ezért ezt a 100 iskolát automatikusan kizártuk a felkeresendők közül. A többi iskolában 
együttesen sem volt számunkra vonzó számú ács-állványozó.
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és asztalos), illetve fontos szempont volt még, hogy lányok által dominált, illetve mindkét 
nem által tanult szakmák is a hiányszakmák közé kerüljenek. 3 A kiválasztott 10 hiányszak-
ma mellett további két szakmában kerestünk fel tanulókat. Az egyik a fodrász szakma, 
amelyet főleg lányok tanulnak, és amely a hiányszakmákkal szemben népszerű a fiatalok 
körében („divatszakma”). Ugyanakkor egyre több régióban sorolják a nem támogatott, 
tehát beiskolázási létszámban visszaszorításra ítélt szakmák közé, a fodrász az egyetlen 
nagy létszámú ilyen szakma. Végül a bolti eladókat tizenkettedikként azért választottuk 
a vizsgált szakmák közé, mert olyan nagy létszámú szakma, amelyet egyetlen régióban 
sem soroltak a kiemelten támogatottak vagy nem támogatottak közé, tehát mindenhol 
a középső kategóriába került, és fiúk és lányok egyaránt sokan tanulják. A hiányszakmák 
között egyetlen „koedukált” szakma van, a szakács, a többi az egyetlen nőiruha-készítőn 
kívül döntően fiúk által tanult szakma.

A kiválasztott 12 szakmában összesen 14 669 tanuló tanult 2008-ban végzős évfolya-
mon. Ezeknek mintegy egyharmada tanult azokban az intézményekben, amelyeket felke-
restünk. A 86 intézmény a régiókat és a településtípusokat jól reprezentálja, de ezek között 
praktikus okokból 4 a nagyobb létszámú intézmények felülreprezentáltak, így mintánkba a 
kisebb szakképző intézményekben tanulók jóval átlag alatti arányban kerültek. Az iskolák 
csak minimális arányban utasították vissza a felmérésben való részvételt, 5 ezeket az adott 
iskolákban oktatott szakmákat képző másik iskolával helyettesítettük. A kérdőívet végül 
3260 diák töltötte ki szakmák szerint az alábbi megoszlásban:

Szakma N %

Asztalos 403 12,4

Bolti eladó 564 17,3

Fodrász 320 9,8

Gépi forgácsoló 250 7,7

Géplakatos 120 3,7

Hegesztő 172 5,3

Kőműves 250 7,7

Nőiruha-készítő 196 6,0

Szakács 397 12,2

Szerkezetlakatos 91 2,8

Szobafestő, mázoló és tapétázó 271 8,3

Villanyszerelő 226 6,9

3 Sajnos a szociális gondozókról is le kellett mondanunk az alacsony elemszám miatt, illetve azért, mert őket 
jellemzően nem az ipari szakmákat oktató intézményekben képzik, így bevonásuk többlet-kérdezőikapacitást 
igényelt volna.

4 Időkeret és anyagi korlátok.
5 Ezúton is köszönjük a 86 iskola együttműködését és a szervezésben való közreműködését, nélkülük ez a kiadvány 

nem készülhetett volna el. 
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Az így kapott adatbázis tehát nem reprezentálja a végzős szakiskolásokat, de jól rep-
rezentálja az egyes szakmákban tanulókat, így kifejezetten alkalmas szakmánkénti, il-
letve – minthogy a hiányszakmák között legfontosabb két szakmacsoport, a gépész és 
az építőipari több szakmával is megjelenik – szakmacsoportonkénti összehasonlításra. 
Minthogy egyidejűleg sor került egy a szakiskolákra reprezentatív felmérésre 6 is ugyanezen 
célcsoportban, és a két kérdőív között átfedés is van, így a legfontosabb témákban a teljes 
populációra érvényes megoszlásokat is megismerhettük, amelyek egyébként alig térnek el 
a mi mintánkban mért értékektől.

Szakmánkénti különbségek 
a hiányszakmát tanulók között

Családi háttér
A reprezentatív szakiskolai (RSZ) minta adatai alapján a megkérdezettek 57%-a mondta, 
hogy sem édesanyjának, sem édesapjának nincs érettségije, 26% esetében legalább egyik 
szülő rendelkezett érettségivel, 17%-ban mindkét szülő leérettségizett. Az aktuális munka-
erő-piaci státussal kapcsolatban 1% mondta csupán, hogy sem édesanyjának, sem édesapjá-
nak nincs munkája, 10% esetében pedig valamelyik szülő, többnyire az anya, nem dolgozott. 
A válaszadók 7%-a mondta, hogy roma/cigány etnikai kisebbséghez tartoznak szülei.

Szüleinek van-e érettségije

6  TÁMOP 3.1.1 – 7.1.6-os, „A tanulás és a munka világa közötti átmenet vizsgálata tanulói pályakövetéssel” 
című elemi projekt, kutatásvezető Tomasz Gábor.
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A 12 szakmára koncentráló kérdőívben a családi háttér tekintetében az építőipari szak-
mákban tanulók között fordult elő legritkábban érettségizett szülő, az esetek 66%-ában 
egyik szülő sem rendelkezett érettségivel. A villanyszerelőknél volt leggyakoribb, hogy 
legalább az egyik szülő leérettségizett (48%). Az anya és az apa munkaerő-piaci státusában 
csupán néhány százalékos eltérés mutatkozott a szakmacsoportok között, és az eltérés 
nem volt szignifikáns. 4–8% esetében mindkét szülő munkanélküli volt, 16–20% esetében 
az egyik szülőnek nem volt munkája. Az otthoni légkör és a szubjektív jómód megítélésé-
ben sem voltak szignifikáns különbségek. Az építőipari szakmákban tanulók mondták a 
legnagyobb arányban, hogy szüleik roma/cigány etnikai kisebbséghez tartoznak (14%), míg 
a villanyszerelők között volt ez az arány a legalacsonyabb (2%). A rossz szociális háttérre 
utaló ingyenes étkeztetésben a fiatalok közel azonos arányban részesültek.

Az iskola- és szakmaválasztás különbségei szakmánként
A szakképzésben részt vevő fiatalok esetében nagyon különböző tanulási utakkal találko-
zunk. A reprezentatív szakiskolai kérdőív alapján (RSZ) a megkérdezettek 25%-a mondta, hogy nem 
vették fel az általa elsőként megjelölt iskolába, és 45% nem azt a szakmát tanulja, amit eredetileg 
elképzelt magának, de még csak nem is hasonlót. Az adott információkhoz fontos megjegyezni, 
hogy az adatfelvétel végzős szakiskolások körében készült, vagyis a korai iskolaelhagyók kudarcai 
ebben az eredményben már nem is szerepelnek. Márpedig tudjuk, hogy a lemorzsolódás esélye az 
átlagosnál jóval nagyobb a kényszerpályára kerülők között, mint a saját választás alapján szakmát 
tanulók között.

Az általános iskolai tanulmányaikat befejezve az asztalosok választották legtöbben 
első helyen jelenlegi iskolájukat, de az ő arányuk is csak 61% volt a mintánkban. A fémipari 
szakmákban tanulók és a villanyszerelők is közel ekkora arányban kerültek saját szándé-
kuknak megfelelően jelenlegi iskolájukba. A többi szakmacsoporthoz képest az építőipari 
szakmában lévők voltak legtöbben, akik szívesebben tanultak volna inkább máshol (51%). Az 
asztalosok, építőipari szakmát tanulók több mint 80%-a szakiskolában kezdte tanulmányait 
középfokon, különbség viszont, hogy míg az asztalosok 79%-a abban a szakiskolában kezdte, 
ahol jelenleg tanul, addig az építőipari szakmások 64%-áról mondható el ugyanez, 18%-uk 
szakiskolát váltott. A fémes szakmákban volt a leggyakoribb, hogy valaki tanulmányait 
középiskolában kezdte ugyan, de nem szerzett érettségit, és jelenleg szakiskolai képzésben 
vesz részt. Arányuk a szerkezetlakatosok körében volt a legmagasabb, 31%-a a tanulóknak 
ebbe a csoportba tartozott, de 25% fölött volt a többi fémes szakmában is. 7

7 Az alapsokaságból kizártuk az érettségivel már rendelkező tanulókat.



Szakiskola, szakiskolások 61

Eredetileg is azt akarta tanulni, amit most tanul

Míg a fémipari és az építőipari szakmák esetében a megkérdezettek kb. 40% mondta, hogy 
a szakma miatt választotta az adott iskolát, addig az asztalosok és a villanyszerelők között 
ez 50% körüli kiválasztási arányt mutatott. A másik oldalon „az eredetileg nem ide jelent-
keztem” lehetőséget a fémipari és az építőipari tanulók választották nagyobb arányban, 
esetükben ez 18% volt, míg a villanyszerelőknél csupán 11%, bár ez utóbbi összefüggés nem 
mutatkozott szignifikánsnak.

A vizsgált szakmák közül az asztalosok közül voltak legtöbben (56%), akik eredetileg is 
ezt a szakmát akarták tanulni, míg a fémes szakmákban volt ugyanez az arány a legalacso-
nyabb (41%). Annak oka, hogy a tanulók mégis az adott szakmában kötöttek ki, többnyire 
a sikertelen felvételi és a próbálkozás hiánya volt, hiszen közel 10%-uk be sem adta arra a 
szakmára, amit eredetileg tanulni szerettek volna. A konkrét iskola melletti elkötelezettség 
fordítottan arányos ezzel, hiszen minél inkább ragaszkodott valaki az adott szakmához, 
annál kevésbé tudta elképzelni, hogy ugyanazt az iskolát választotta volna, ha ott nem 
oktatják a neki tetsző szakmát, vagyis a fémipari tanulók voltak legtöbben, akik akkor is 
abba az iskolába mentek volna, ha az adott szakma nem indult volna (54%). Az iskolatípus 
melletti elkötelezettségre vonatkozott az a kérdés, hogy hol kezdené meg tanulmányait 9. 
évfolyamon, ha szabadon dönthetne arról, hogy hová jelentkezik. Szakmacsoportonként 
eltérő válaszok születtek. Legnagyobb arányban az építőipari szakmákat tanulók döntené-
nek ismét a szakiskolák mellett (59%), és a villanyszerelők voltak legkevésbé elkötelezettek 
(44%). Akik szívesebben választanának másik képzési formát, azon válaszadók kb. ugyan-
olyan arányban mennének szakközépiskolába, mint gimnáziumba, tehát a szakképzésben 
tanulók közül 19 éves fejjel minden ötödik gimnáziumba menne, és csak később választana 
szakmát.

Szakmacsoportonként eltérő, hogy mennyien vannak olyanok, akik túlkorosként, 16. 
életévük betöltése miatt kezdték meg a szakmatanulást, a 10. évfolyam elvégzése nélkül. 
Ebből a szempontból messze az építőipari szakmában tanulók voltak a „lista élén”, hiszen 
ebben a csoportban a megkérdezettek 33%-a túlkorosként kezdte meg a szakmát. A vil-
lanyszerelők (4%) és az asztalosok (14%) esetében volt ez legkevésbé gyakori. Ellentétes 
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előjellel ugyan, de a szakmáról árulkodó másik hasonló mutató az érettségizettek aránya, 
ami ugyanezt a sorrendet mutatja, vagyis a villanyszerelők (13%) és az asztalosok (6%) 
rendelkeznek legnagyobb arányban érettségivel. A fémipari szakmákban voltak legtöbben, 
akik már rendelkeznek valamilyen OKJ-s végzettséggel (4,6%), közülük is a hegesztők között 
azok, akiknek most tanult szakmája nem az első, 14%-uknak van már másik – többnyire egy 
lakatos szakma –, amiből végzettséggel is rendelkeznek.

Túlkorosság miatt kezdte el a szakmát

Iskolai eredményesség
A vizsgált szakmákban az asztalosok és a villanyszerelők valamivel jobb átlagról számoltak 
be, mint a másik két szakmacsoport, a legkevésbé sikereseknek pedig az építőipari szak-
mában lévők tűntek. A tanulók több mint 70%-a minden szakmában úgy gondolta, hogy 
valószínűleg sikerrel leteszi majd a szakmunkásvizsgát, ebben a kérdésben nem mutatko-
zott szignifikáns különbség a szakmák között. Az év végi bukások tekintetében ugyanez a 
tendencia, vagyis a legkevesebb kudarcról az asztalosok és a villanyszerelők számoltak be, 
bár ez utóbbi szakma évközi bukásainak aránya megegyezik a másik két szakmacsoport 
eredményeivel. Az iskolakerülés tekintetében viszont nem volt szignifikáns, és a fegyelmi 
büntetések kérdésében nem voltak jelentős eltérések a szakmák között, a tanulók 80–90%-
ának nem volt fegyelmi büntetése a szakiskolában.

Annál nagyobbak voltak a különbségek abban a kérdésben, hogy mennyien szeretné-
nek a későbbiekben érettségit szerezni. Míg a villanyszerelők 81%-a mondta azt, hogy a 
későbbiekben szeretne érettségizni, addig ez az aránya az építőipari szakmákban „csupán” 
52% volt. Egy másik hasonló kérdésben, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy a diákok szerint 
hogyan alakul az életük közvetlenül az iskola elvégzését követően, a villanyszerelők 39%-a 
mondta azt, hogy továbbtanul az érettségi megszerzéséért, s ez az arány viszonylag magas 
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volt még asztalosok esetében, akik közül 33% nyilatkozott így. Az építőipari és fémipari 
szakmák e mögött kb. 10%-kal maradtak le, viszont az építőipari szakmák tanulói között 
voltak legtöbben, akik másik szakmát szeretnének tanulni az iskola elvégzése után, itt tehát 
a legmagasabb a pályaelhagyási szándék. 8

Képesítés megszerzése után rögtön érettségizni szeretne

A szakiskolás tanulókról általánosan az a kép uralkodik, hogy a tanulásban kevésbé moti-
váltak. Ehhez képest a fiatalok több mint 80%-a szakmától függetlenül azt mondta, hogy 
fontos számára a tanulás.

Elhelyezkedési esélyek és aspirációk
Az építőipari szakmacsoportban mondták legtöbben (64%), hogy a végzést követően dol-
gozni fognak. A villanyszerelők tartottak legnagyobb arányban attól, hogy munka nélkül 
maradnak a végzés után, őket a fémipari szakmákat tanulók követték, ami azért meglepő, 
mert ez a két csoport tartotta leginkább valószínűnek – 25–30%-uk nyilatkozott így –, hogy 
akár a gyakorlati helyén is munkát kaphat később. Az iskola képesítés nélküli elhagyása 
esetén a villanyszerelők tartották legkevésbé valószínűnek, hogy munkát kapnának. Az 
építőiparban voltak legnagyobb arányban olyanok, akik úgy vélték: kapnának ugyan munkát 
a képesítéssel vagy akár a nélkül is, de csak feketén.

A saját szakmájukhoz kapcsolódó munkalehetőségekkel kapcsolatban az asztalosok 
tűntek leginkább bizonytalannak, 20%-uk ugyanis azt mondta, hogy első munkahelyének 
biztosan nem lesz köze most tanult szakmájához, és további 57% véleménye szerint ez 
még teljesen bizonytalan. A középtávú tervekben ugyanez a határozatlanság mutatkozott 
meg. Ez feltehetően nem csupán saját preferenciáikat tükrözi, hanem a munkaerő-piaci 
helyzetértékelésüket is, hiszen közülük gondolták legtöbben, hogy a végzést követően még 

8 A minta nem tartalmazta az érettségivel rendelkező válaszadókat.
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ha akarnának, akkor sem tudnának munkához jutni szakmájukba (40%). Ugyanakkor a 
többi szakmacsoportban is csupán a válaszadók kb. 35-40%-a mondta, hogy biztosan saját 
szakmájában marad közvetlenül a végzés után.

Első munkahelyének lesz-e köze most tanult szakmájához

Nem csak azt kérdeztük, hogy a válaszadó szerint lesz-e munkája, hanem amennyiben igen-
nel válaszolt, azt is meg kellett saccolnia, hogy véleménye szerint mekkora nettó bérre 
számíthat. Ennek alapján az asztalosokat (94 ezer Ft) leszámítva minden szakmában 100 
ezer körüli vagy a fölötti volt a becslések átlaga. Az építőipari szakmákban tanulóknak 
voltak a legmagasabb elvárásaik, esetükben az átlag 115 ezer forint volt, ugyanakkor itt a 
legmagasabb a bejelentés nélküli munka esélye.

A másik szakmában való elhelyezkedést leginkább a magasabb jövedelem motiválná, 
minden szakmacsoportban a fiatalok kb. 35%-a váltana több pénzért. Ezt követi a külföldi 
munkalehetőség, a jobb jövőbeli kilátások és a bejelentett munkahely. A szakmacsoportok 
tekintetében nem mutatkozott szignifikáns különbség ebben a kérdésben. A jobb jövőbeli 
kilátások valamivel nagyobb arányban sarkallnák váltásra a villanyszerelőket és az aszta-
losokat.

Az országon belüli mobilitás tekintetében nem voltak különbségek a szakmacsoportok 
között. Szakmánként eltérő mértékben, de a legnépszerűbb válasz a fiatalok körében a 
külföldi munkahely volt. Az építőiparban voltak legtöbben, akiknek ilyenek az aspirációik, 
50%-uk az országhatárokon kívül szeretne dolgozni. Az asztalosok ennek ellenpontjaként 
legnagyobb mértékben ragaszkodtak lakóhelyükhöz, és közülük szerettek volna legkeveseb-
ben külföldre menni, bár meg kell jegyezni, hogy az arány még esetükben is 39%.
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Bodacz-Nagy Boróka

Iskolai kudarcok

Az iskolai kudarc értelmezését többféle dimenzióban lehet megközelíteni. Iskolai kudarcot 
jelenthet a korai lemorzsolódás, bukás, a diák saját képességeihez viszonyított alulteljesí-
tés, elbukás egy feladatban, kihívásban, a kitűzött célok nem teljesítése. Elemzésünkben 
különválasztjuk a középfokú tanulmányokat megelőző iskolai kudarcot a szakiskolai sikerte-
lenségtől. Az elszenvedett kudarcok mérésekor az érettségivel rendelkezőket nem vonjuk be 
a vizsgálatba – az érettségi után szakiskolába kerülőket külön tanulói csoportnak tekintjük.

A felvételi során kudarc érheti a fiatalt, amennyiben nem az adott szakiskolában kezdi 
a tanulmányait, hanem egy gimnáziumban vagy egy szakközépiskolában, ahol nem teljesít 
megfelelően, és szakiskolában kell folytatni a tanulmányait. Ő eredetileg nem szakmát 
szeretett volna tanulni, hanem érettségit szerezni. Egy további kudarcmutató, ha eredetileg 
nem ezt a szakmát akarta tanulni a fiatal, de valamilyen oknál fogva rákényszerült. Mindkét 
esetben egy félrecsúszott pályára kerülésről beszélhetünk.

A középfokú tanulmányok kudarcélményei a bukás, évismétlés, a gyenge félévi bizo-
nyítvány. Ezen kívül vizsgáljuk a sikertelenség szubjektív mutatóit: „hogy érzi, mennyire 
sikerült elsajátítania szakmáját?”, „mit gondol, hogy fog sikerülni a szakmunkásvizsga?”, 
„gondolt-e már arra, hogy végzettség nélkül abbahagyja tanulmányait?”. Feltérképezzük 
az említett változók kapcsolódásait az általános iskolai sikertelenséghez és a szakiskolai 
kudarcok egyéb mutatóihoz.

Nagyon fontos, hogy a megkérdezettek egy hónappal a végzés előtt válaszoltak kér-
déseinkre, tehát nagyon nagy többségük – esetleg átmeneti kudarcokat követően – sikeres 
lesz a szakmaszerzésben. Az itt leírt kudarcok tehát viszonylagosak, hiszen azok a kurd-
arcok igazi elszenvedői, akik már nem jutottak el a végzős évfolyamra. Az pedig, hogy a 
végzősök az itt bemutatott kudarcok ellenére eljutottak a szakmunkásvizsga küszöbéig, a 
szakiskolák sikere is.

Kudarcok az általános iskolában

Az általános iskolai sikertelenségeket mutathatja a bukások (félévi és év végi) gyakorisága. 
A diákok 20,5%-a bukott meg már év végén általános iskolában, 13%-uknak sikerült mindig 
átmennie a javítóvizsgán. 7,5% többször is bukott félévkor, ugyanennyien buktak év végén 
úgy, hogy évet is kellett ismételniük. Ez az arány a hegesztők, kőművesek és szobafestők 
esetében majdnem duplája az átlagnak. A szakácsok alkotják az általános iskolában legke-
vesebbet bukottak csoportját.
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Előfordult, hogy általános iskolában megbukott év végén?

Nem Igen, de a javítóvizsgán 
mindig átmentem

Igen, és előfordult, hogy 
évet is kellett ismételnem

Szobafestő, mázoló és tapétázó 70,8% 15,4% 13,8%

Hegesztő 63,6% 22,8% 13,6%

Kőműves 67,8% 18,6% 13,6%

Bolti eladó 80,1% 12,6% 7,3%

Szerkezetlakatos 73,3% 20,0% 6,7%

Asztalos 82,5% 11,1% 6,4%

Gépi forgácsoló 83,4% 10,2% 6,4%

Fodrász 85,4% 8,7% 5,9%

Villanyszerelő 86,8% 8,1% 5,1%

Géplakatos 78,3% 17,4% 4,3%

Nőiruha-készítő 82,9% 13,5% 3,6%

Szakács 87,6% 9,4% 3,0%

Átlagosan 79,5% 13,0% 7,5%

A szakmaválasztás kudarcai

A pályaválasztás sikertelensége következtében a fiatalok egy része belekényszerült egy 
adott szakma elsajátításába. A megkérdezett diákok fele tanulja csupán az általa választott 
szakmát. A nem választott szakmát tanulók közül 11% nem is akart egyáltalán szakmát 
tanulni, hanem helyette középiskolába szeretett volna menni.

Jelentős eltérések láthatók az egyes szakmákat tanulók eredeti szándékai között. 
A megkérdezett nőiruha-készítők csaknem négyötöde nem ezt választotta volna, azonban rá-
kényszerült. A legsikeresebbnek a fodrászok, de a szakácsok, szobafestők és asztalosok is 
a többiekhez képest nagy arányban tanulhatják azt, amit eredetileg akartak.

Eredetileg is ezt a szakmát akarta tanulni?

Igen Nem Eredetileg középiskolába 
akartam menni

Nőiruha-készítő 21,4% 66,8% 11,8%

Gépi forgácsoló 38,0% 47,1% 14,9%

Bolti eladó 38,2% 46,7% 15,1%

Géplakatos 38,5% 52,3% 9,2%

Szerkezetlakatos 40,0% 38,8% 21,2%

Kőműves 51,3% 39,6% 9,1%

Hegesztő 51,6% 38,7% 9,7%
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Igen Nem Eredetileg középiskolába 
akartam menni

Villanyszerelő 52,7% 35,1% 12,2%

Asztalos 56,3% 35,0% 8,7%

Szobafestő, mázoló és 
tapétázó

59,7% 31,5% 8,9%

Szakács 61,1% 32,4% 6,4%

Fodrász 73,1% 18,9% 8,0%

Átlagosan 49,5% 39,5% 11,0%

A pályaválasztás sikertelenségét együtt vizsgálva a korábbi kudarcokkal szignifikáns ösz-
szefüggést kaptunk. Akik megbuktak az általános iskolai tanulmányaik alatt, azok ritkábban 
tanulják választott szakmájukat, gyakrabban kerültek kényszerpályára. Esetükben a későbbi 
kudarcok esélye még nagyobb, hiszen előzetes felkészültségük és a kényszerpálya miatt 
motivációs szintjük is alacsonyabb, mint a többieké.

Kudarcok középfokon

A végzős diákok 27%-a bukott már meg középfokon. A bukások alapfokú és középfokú elő-
fordulását összevetve szignifikáns összefüggést láthatunk: akik általános iskolában megbuktak 
év végén, azokra sokkal inkább jellemző, hogy ugyanez történt velük középfokon is.

Az általános iskolai és a középfokú tanulmányok során történt bukások 

összefüggése

Előfordult, hogy év végén megbukott 
középfokon?

Összesen

nem igen

Előfordult, hogy év végén megbu-
kott általános iskolában?

nem 76,2% 23,8% 100,0%

igen 60,5% 39,5% 100,0%

Összesen 72,9% 27,1% 100,0%

A felvételi sikertelenségével összevetve a későbbi, szakiskolai képzés alatti kudarcokat 
megállapíthatjuk, hogy a bukás mint kudarcmutató tekintetében a szakmaválasztás kap-
csán kudarcot átélt tanulók nagyobb arányban buktak meg középfokon, mint azok a társaik, akik 
eredetileg is az adott szakmát szerették volna tanulni. A kényszerpályán lévők 38,2%-a bukott 
meg év végén középfokon, míg a vágyott szakmát tanulóknak csak 21,7%-a.

A kérdezést megelőző féléves bizonyítvány átlagait vizsgálva a megkérdezett szakisko-
lai végzős tanulók körében jellemző a kettes-hármas bizonyítvány (65,7%). A hegesztők 
és nőiruha-készítők körében a legalacsonyabb a négyes-ötös tanulók aránya (20–21%), 
míg a gépi forgácsolóknál és a fodrászoknál ennek több mint duplája (45–46%). A nem az 
általuk óhajtott szakmát tanulókat vizsgálva szintén jelentős különbségeket tapasztalha-
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tunk: a felvételi során sikertelen diákok körében nagyobb irányban találunk kettes-hármas 
átlaggal rendelkezőket, mint azok között, akik az eredetileg választott szakmát tanulják 
(73,5%–62,5%).

A szakképzés megkezdése előtt elvégzett osztályok száma a tanulási kudarcok másik 
fontos mutatója. Aki nem fejezte be a 9–10. évfolyamot, hanem 16. életévét betöltve került 
át a szakképző évfolyamra, annak feltehetően nagyon gyenge volt a tanulmányi eredmé-
nye, esélyei a későbbi érettségiszerzésre – amelyre a szakiskolások többsége törekszik 
– csökkentek. Az elvégzett évfolyamok, a szakképzésbe kerülést megelőző tanulmányok 
terén szignifikáns különbségek tapasztalhatók az egyes szakmák között. Tanulmányaikban 
leginkább sikeresek a villanyszerelők, 93,4%-uk elvégezte a 10 osztályt, a nőiruha-készítők, 
fodrászok és szakácsok, legkudarcosabbak az építőipari és vasas szakmákat tanulók.

Hány osztályt végzett a szakképzés megkezdése előtt?

10 évfolya-
mot

9 évfolya-
mot

8 általánost 1 éves fel-
zárkóztatót

Második 
szakma

Kőműves 61,5% 13,7% 21,4% 0,9% 2,6%

Hegesztő 62,1% 14,9% 13,7% 1,2% 8,1%

Szobafestő, mázoló és tapétázó 63,0% 16,0% 18,3% 1,6% 1,2%

Szerkezetlakatos 72,2% 6,7% 14,4% 2,2% 4,4%

Géplakatos 74,8% 11,3% 13,0% 0,0% 0,9%

Bolti eladó 76,3% 6,1% 15,7% 0,2% 1,7%

Gépi forgácsoló 80,3% 5,6% 7,7% 1,7% 4,7%

Asztalos 83,3% 2,4% 11,8% 0,8% 1,6%

Fodrász 85,8% 2,4% 8,5% 0,0% 3,2%

Szakács 87,6% 3,1% 5,5% 0,3% 3,4%

Nőiruha-készítő 88,8% 3,7% 6,4% 0,0% 1,1%

Villanyszerelő 93,4% 0,5% 4,1% 1,0% 1,0%

Átlagosan 78,1% 6,6% 12,0% 0,7% 2,6%

A megkérdezett, érettségivel nem rendelkező tanulók 19,1%-a egy szakközépiskolában, illetve 
gimnáziumban kezdte a tanulmányait. Tehát eredetileg nem szakiskolai szakmát kívánt sze-
rezni, hanem érettségi vizsgát szeretett volna tenni. A nem szakiskolában kezdők aránya a 
vasas szakmákat tanulók között a legmagasabb.
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Hol kezdte a tanulmányait?

Szakiskolában kezdett Középiskolában kezdett

Szerkezetlakatos 66,7% 33,3%

Hegesztő 71,1% 28,9%

Géplakatos 73,7% 26,3%

Gépi forgácsoló 75,9% 24,1%

Szobafestő, mázoló és tapétázó 79,7% 20,3%

Bolti eladó 79,9% 20,1%

Villanyszerelő 80,9% 19,1%

Fodrász 82,2% 17,8%

Szakács 83,2% 16,8%

Kőműves 84,5% 15,5%

Asztalos 87,8% 12,2%

Nőiruha-készítő 88,8% 11,2%

Átlagosan 80,9% 19,1%

Iskolai kudarcok és tanulási motiváció

Feltételezzük, hogy a tanulmányok során átélt kudarcok nem csak a tanulmányi eredmé-
nyekkel állnak kölcsönhatásban, hanem a tanulási motivációval és a szakmai attitűddel is. 
Úgy gondoljuk, hogy a kudarcosabb fiatalok kevésbé érnek el sikereket a szakmájukban, és 
kevésbé tapasztalhatunk esetükben pozitív beállítódást a szakmájuk iránt.

A középfokon bukott fiatalok kevésbé érzik magukat sikeresnek a szakmájuk elsajátításával 
kapcsolatban is: nagyobb arányban vélik úgy, hogy inkább rosszul vagy egyáltalán nem sike-
rült elsajátítani szakmájukat a nem bukott diákokhoz képest, valamint kevésbé bíznak ab-
ban, hogy sikerülni fog a szakmunkásvizsgájuk. Ezek szerint alaptalan az a vélekedés, miszerint 
valakik tanulni szeretnek, mások viszont a szakmát, a gyakorlatot szeretnék elsajátítani. Éppen 
ellenkezőleg: a jobb tanulmányi eredmény a szakma sikeresebb elsajátítását alapozza meg.

A bukások és a szakma elsajátításának szubjektív megítélése közötti ösz-

szefüggés

Mennyire tudta elsajátítani a szakmát Összesen

egyáltalán 
nem / inkább 
rosszul

közepesen elég jól / 
nagyon jól

Előfordult, hogy év végén 
megbukott középfokon?

nem 5,6% 35,1% 59,3% 100,0%

igen 7,7% 39,3% 53,0% 100,0%

Összesen 6,1% 36,2% 57,6% 100,0%
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A szakma elsajátításának mértékét megítélve hasonló összefüggést látunk. Minél ke-
vesebb osztályt végzett a fiatal a szakképzés megkezdése előtt, annál inkább gondolja úgy, hogy 
kevésbé sikerült elsajátítani a szakmát. A 10 évfolyamot végzettekhez képest a felzárkóztató 
évfolyamot teljesítők közül feleannyian érzik úgy, hogy jól / nagyon jól sikerült megtanulni 
a szakmát. Ötször annyian vélik úgy közülük, hogy inkább rosszul, vagy egyáltalán nem 
sikerült elsajátítani a szakmát. Ez is a szakképzés megkezdése előtti felkészültség, az elő-
zetes tanulmányok fontosságát mutatja.

A szakképzést megelőzően elvégzett osztályok száma és a szakma elsajátí-

tásának szintje közötti összefüggés

Mennyire tudta elsajátítani a szakmát? Összesen

egyáltalán 
nem / inkább 
rosszul

közepesen elég jól / 
nagyon jól

Hány osztályt 
végzett, mielőtt 
elkezdte tanulni 
ezt a szakmát a 
11. évfolyamon?

10 évfolyamot 5,1% 35,5% 59,3% 100,0%

9 osztályt 9,5% 38,4% 52,1% 100,0%

8 általánost 10,0% 38,2% 51,8% 100,0%

Egyéves felzárkóztató 27,8% 44,4% 27,8% 100,0%

Második szakma 2,8% 38,9% 58,3% 100,0%

Összesen 6,1% 36,2% 57,7% 100,0%

Ehhez kapcsolódóan a szakmunkásvizsga teljesítésének sikeréről is hasonlóan vélekednek: 
a szakképzést megelőzően kevesebb osztályt végzettekre nagyobb bizonytalanság jellemző, 
hogy sikerül-e majd a vizsga. Sokkal kisebb arányban vélik úgy, hogy biztosan sikerülni fog, 
csupán 4,8%-uk gondolja azt, míg ez az arány 31,7% a 10 osztályt végzetteknél.

A felvételi során kudarcot szenvedett fiatalok jóval negatívabban viszonyulnak tanult 
szakmájukhoz. A nem a választott szakmát tanuló fiatalok szakmai identitása szignifikáns elté-
réseket mutat azokhoz képest, akik sikeresek voltak e tekintetben.

Akik nem saját választás alapján tanulják szakmájukat, kevésbé biztosak abban, hogy 
sikeresen fognak teljesíteni a szakmunkásvizsgán. Szintén szignifikáns különbség tapasz-
talható a szakma elsajátításának mértékét és minőségét vizsgálva. A kényszerpályán lévők 
kevésbé érzik úgy, hogy sikeresen elsajátították a szakmát, inkább csak közepesen, míg az 
átlag úgy vélekedik, hogy elég jól sikerült megtanulnia. A pályaválasztás során sikertele-
nek körében szignifikánsan magasabb azok aránya, akik az iskola befejezését követően 
továbbtanulnának munkavállalás helyett, jelezve, hogy elégedetlenek helyzetükkel. Azok 
tehát, akik a pályaválasztás során voltak sikertelenek, alacsonyabb szakmai, de magasabb 
tanulási motivációval rendelkeznek. Mivel nem azt a szakmát tanulják, amit szerettek volna, 
negatívabban viszonyulnak hozzá, minek következtében a továbbtanulás felé orientálód-
nak a szakmájukban való elhelyezkedés helyett. A nem a választott szakmában tanulókat 
megítélésük szerint inkább fenyegeti a munkanélküliség is.
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Kudarcok és iskolakerülés

A rosszul tanulók, az év végén megbukott fiatalok középfokú tanulmányaik alatt nagyobb 
valószínűséggel nem szeretnek iskolába járni, kevésbé szeretik a szakmájukat, és szívük 
szerint minél hamarabb kilépnének az oktatási rendszerből. A középfokú tanulmányok alatt 
történt igazolatlan hiányzásokat összevetve az általános iskolai tanulmányi bukások elő-
fordulásával szignifikáns kapcsolatot kaptunk. Akik már bukás után érkeztek a középfokra, 
nagyobb valószínűséggel és gyakrabban lógnak.

A korábbi bukások és az iskolakerülés közötti összefüggés

Előfordult, hogy lógott? Összesen

nem néhány órát napokig hosszabb 
ideig

Előfordult, hogy év 
végén megbukott álta-
lános iskolában?

nem 29,9% 55,2% 11,2% 3,7% 100,0%

igen 20,3% 55,1% 15,8% 8,8% 100,0%

Összesen 27,9% 55,2% 12,2% 4,7% 100,0%

A középfokon történt bukásokkal összehasonlítva ugyanezt az összefüggést láthatjuk még 
hangsúlyosabb különbségekkel. A hosszabb ideig lógók 56%-a bukott, míg a nem lógósok 
16,4%-a.

Akik középiskolában kezdték a tanulmányaikat, azokra inkább jellemző, hogy középfokú tanul-
mányaik alatt hosszabb ideig lógtak. A középiskolából érkezők 22,2%-a lógott hosszabb ideig, 
míg a szakiskolában kezdőknek csak 15,4%-a. Ezen belül a gimnáziumból érkezők hiányoztak 
igazolatlanul leginkább hosszabb ideig, ez 36,1%-ukra jellemző. Minél nagyobb kudarcot 
kellett tehát elszenvedniük – akár a korábbi megalapozatlan választás, akár a reális válasz-
tás melletti alacsony teljesítmény miatt –, annál valószínűbb, hogy iskolakerülőkké válnak.

A felzárkóztató évfolyamot végzettek közül szinte nem akad olyan fiatal, aki nem hi-
ányzott igazolatlanul középfokon. 90,5%-uk lógott már, és inkább a hosszabb ideig tartó 
igazolatlan hiányzás jellemző rájuk.

A pályaválasztás során sikertelenek esetében szintén szignifikánsan magasabb az iga-
zolatlan hiányzások aránya a választott szakmát tanulókéhoz képest.

A szakmaválasztás és az iskolakerülés közötti összefüggés

Előfordult, hogy lógott? Összesen

nem néhány 
órát

napokig hosszabb 
ideig

Eredetileg is 
ezt a szakmát 
akarta tanulni?

igen 32,3% 55,2% 9,4% 3,1% 100,0%

nem 23,9% 56,9% 13,4% 5,7% 100,0%

eredetileg középisko-épisko-isko-
lába akartam menni

22,4% 51,1% 18,5% 8,0% 100,0%

Összesen 27,9% 55,4% 12,0% 4,7% 100,0%
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Az általános iskolában bukottak nagyobb arányban (58%) gondoltak már arra, hogy a 
végzettség megszerzése előtt abbahagyják szakiskolai tanulmányaikat, míg akik nem buk-
tak, azoknak csak 19%-a. Hasonló a helyzet a középfokon bukottak között. 36%-uk gondolt 
már komolyan tanulmányai befejezésére a szakmunkásvizsga előtt, ami csaknem kétszeres 
előfordulás a nem bukott diákokéhoz képest.

Hasonló tendencia tapasztalható azok esetén, akik nem az általuk választott szakmát 
tanulják: nagyobb arányban jellemző rájuk, hogy szerették volna befejezni tanulmányaikat 
idő előtt, mint a pályaválasztás során sikeres diáktársaikra: 26,8% a nem a választott szak-
mát tanulók körében, 15,2% a választott szakmát tanulók között.

Kudarcok és pályaelhagyás

Annak ellenére, hogy a kérdezés időpontjában közvetlenül a szakvizsga előtt álltak, a diá-
koknak csak 34,8%-a vélte úgy, hogy első munkahelyének biztosan köze lesz a szakmájá-
hoz. A megkérdezett tanulók 15,1%-a gondolta azt, hogy első munkahelyének biztosan nem 
lesz köze a szakmájához, amely arány egyébként szakmánként változó, a nőiruha-készítők 
körében a legmagasabb, 36,3%. A szakmában való munkavállalás szempontjából a legma-
gabiztosabbak a fodrászok és szakácsok.

A pályaválasztás során kudarcot megélt fiatalok inkább gondolják úgy, hogy első mun-
kahelyüknek nem lesz köze a tanult szakmához, a kényszerpályán lévők tehát inkább gon-
dolnak pályaelhagyásra.

A diákoktól megkérdeztük, hogy mennyire van pontos képük arról, hogy milyen foglal-
kozást fognak űzni az iskola befejezése után. 32,4%-uk úgy nyilatkozott, hogy pontosan 
tudja, és abban a szakmában fog dolgozni, amit most tanul. Ebben a leginkább tudatosak a 
fodrászok és szakácsok, és a legkevésbé vélekednek így a nőiruha-készítők. A középfokú év 
végi bukásokkal összevetve a kérdést azt látjuk, hogy a kudarcot átélt diákok kevésbé tudják 
elképzelni, hogy a szakmájukban dolgozzanak.

Minél kevesebb osztályt végzett a fiatal a szakképzés megkezdése előtt, annál kevés-
bé jellemző rá, hogy a szakmájában szeretne elhelyezkedni. A felzárkóztató évfolyamot 
végzettek csupán 4,8%-a vélekedik úgy, hogy pontosan tudja, a szakmájában fog dolgozni.

Óriási az eltérés a saját és a kényszerválasztás által szakmát tanulók között abban a 
tekintetben, hogy terveik szerint azt a foglalkozást fogja-e űzni élete során, amit most tanul. 
Bár a pozitívan nyilatkozók a saját választás alapján szakmát tanulók körében sem teszik 
ki a válaszolók felét, a kényszerpályán lévőknek csak ötöde-hatoda gondolja úgy, hogy ez 
„élete szakmája” lesz.
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Mennyire van pontos képe arról, hogy milyen foglalkozást szeretne űzni 

élete során?

Pontosan tu-
dom: azt, amit 
most tanulok

Pontosan tudom, 
de mást, mint amit 
most tanulok

Körülbelül 
tudom, vannak 
elképzeléseim

Még egyál-
talán nem 
tudom

Eredetileg is 
ezt a szak-
mát akarta 
tanulni?

igen 45,5% 12,5% 34,6% 7,4%

nem 17,1% 26,4% 45,2% 11,3%

eredetileg középisko-
lába akartam menni

20,3% 26,1% 42,3% 11,3%

Összesen 31,5% 19,4% 39,6% 9,4%

Kudarcok és családi háttér

A szülők munkaerő-piaci aktivitása és iskolai végzettsége alapján alakítottunk ki egy 
szocioökonómiai státus indexet (SES). A SES index és az általános iskolai év végi buká-
sok között szignifikáns kapcsolat mutatható ki. Minél hátrányosabb helyzetű a fiatal a SES 
alapján, annál nagyobb esélye van a bukásra. Az otthoni légkör meghatározására használt 
változó is ezt a képet mutatja. Az általánosban bukottak magasabb arányban nyilatkoztak 
úgy, hogy rossznak ítélik meg az otthoni légkört (12,5%-uk, míg a nem bukottak 7,5%-a). A 
középiskolai bukás és a SES index között viszont nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat. 
Azonban a középfokon bukottak körében a pénzkeresés miatt igazolatlanul hiányzók aránya 
szignifikánsan magasabb a nem bukottakhoz képest. Itt azonban bizonytalanok vagyunk, 
hogy mi az ok, és mi az okozat, csupán a két adat közötti összefüggést tudjuk megállapítani.

Ha azokat a fiatalokat vizsgáljuk meg, akik mindkét oktatási intézményben buktak, 
akkor a szocioökonómiai státussal nem mutatható ki ugyan kapcsolat, azonban az otthoni 
légkör minősítése terén eltéréseket láthatunk. A mindkét intézményben bukottak 17,7%-a 
nyilatkozott úgy, hogy rossznak találja az otthoni légkört, míg ez az arány csupán 6,8% 
azoknál, akik nem buktak.

Az elvégzett osztályok száma és az otthoni légkör között hangsúlyos kapcsolatot lát-
hatunk: a felzárkóztató évfolyamot végzettek 36,8%-a minősíti rossznak az otthoni légkört, 
míg a 10 osztályt végzetteknek csak 6,7%-a. Itt az okot és az okozatot viszonylag nagy biz-
tonsággal el tudjuk választani: a rossz otthoni légkör gyenge iskolai teljesítményt indukál.

Összegzés

A nem a választott szakmát tanuló diákok iskolai pályafutásában egyértelműen meghatáro-
zó a szakmaválasztás kudarca. Mivel egy sikertelen pályaválasztást követően olyan szakmát 
kellett elsajátítaniuk, amelyet nem választottak, ez nagyban meghatározza a későbbi – 
gyengébb – tanulmányi eredményeiket, szakmai hozzáállásukat, foglalkozási aspirációikat. 
Nagy arányban kívánják elhagyni a rájuk kényszerített szakmát, inkább továbbtanulnának 
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munkavállalás helyett, de a munkanélküliségtől való félelem is nagyobb arányban merül 
fel a körükben. Jelentős részük úgy gondolja, nem is tudna elhelyezkedni szakmájában, jó 
részük nem is szeretne.

Az iskolai kudarcokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kudarcok leginkább az iskolake-
rülésre vannak hatással. A szakmai hozzáállást, pályaképet különbözőképpen befolyásolják 
a különböző típusú kudarcok.

Az iskolai tanulmányaik során a bukott diákokra inkább jellemző a negatív szakmai 
attitűd, az iskolalátogatási problémák és a pályaelhagyás. Alulmotiváltak, és kevésbé sze-
retnének szakmájukban dolgozni, nagy számban lehetnek pályaelhagyók.
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Istenes Mónika

A 18 évre emelt tankötelezettséggel 
kapcsolatos szakiskolai és speciális 
szakiskolai pedagógusi tapasztalatok 1

A tanulmány a folyamatosan változó jogszabályi környezetben írja le a fenti 
intézményekben tanuló diákok anyagi és családi körülményeinek, valamint az 
iskolához való viszonyának tükrében a pedagógusok 2 véleményét a kiterjesztett  2 véleményét a kiterjesztett  véleményét a kiterjesztett 
tankötelezettséggel kapcsolatban �  �  

A tankötelezettség bizonyos életkorú gyerekek kötelező részvételét jelenti az adott ország 
oktatási rendszerében. Az iskolába járás a világ országainak döntő többségében kötelező, 
hossza a rendelkezésre álló adatok szerint 8 és 12 év között szóródik.

Magyarország azon ritka országok sorába tartozik, ahol európai viszonylatban a leg-
tovább tart a tankötelezettség. Hazánkban az 1996-os szabályozás keretében emelték fel 
18 évre a tanköteles kor felső határát. Az intézkedés felmenő rendszerben valósul meg: az 
iskolai tanulmányaikat az 1998/1999-es tanévben és utána megkezdő fiatalokra már ez az új 
előírás vonatkozik. Azoknak, akik 1998 szeptemberében kezdték iskolai tanulmányaikat, és 
a 2007/2008-es tanévben töltötték be a 16. életévüket, ezt követően még további két évet 
(Vagyis 2009/2010-es tanévig) kellett az iskolarendszerben eltölteniük. 

Az 1996-os – szakmai vitákat nélkülöző – jogszabály-módosítás hatásai és követ-
kezményei több mint egy évtizeddel később jelentkeztek. Jelenleg kétéves tapasztalattal 
rendelkezünk arról, hogy mit is jelent a mindennapi iskolai gyakorlatban a megemelt tan-
kötelezettség. Vannak olyan intézménytípusok – elsősorban a gimnáziumok –, ahol a 18 
éves korig tartó tankötelezettség betartása nem jelent olyan nagy nehézséget, illetve a 
problémák a stabilabb szülői háttérnek köszönhetően könnyebben kezelhetőek, és vannak 
olyan intézmények – elsősorban a szakiskolák –, ahol a diákokat 16 éves korukig is nehéz 
volt a rendszeres iskolába járásra rávenni.

Éppen ezért e projekt keretében kizárólag szakiskolák vezetőit és pedagógusait kérdez-
tük az eddigi tapasztalataikról. Jelen tanulmány a pedagógusok vélekedéseit foglalja össze. 

1 Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” 
program keretében.

2 Alapvetően pedagógusok, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök.
3 A tankötelezettséget 16 évre  módosította a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, oly módon, hogy 

az érintett fiatalok a tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévtől kezdődően lényegében a kilencedik évfolyamon 
folytatják. 
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2010 februárjától számos intézményt kerestünk fel, ahol az iskolák igazgatói mellett 
pedagógusokkal (osztályfőnökökkel és gyermekvédelmi felelősökkel) beszélgettünk. Ösz-
szesen 16 pedagógussal készült interjú az alábbi megoszlásban:

Osztályfőnök Gyermekvédelmi felelős Összesen

Nem speciális szakiskola 4 fő 4 fő 8 fő

Speciális szakiskola 5 fő 3 fő 8 fő

Összesen 9 fő 7 fő 16 fő

Az osztályfőnökök észlelik elsőként a tankötelezettség betartásának problémáját, és meg-
teszik az előírt és a szerintük jónak tartott intézkedéseket.

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket amellett, hogy az osztályfőnök se-
gítőiként aktív szerepet vállalnak az iskolakerülés problémájának megoldásában, azért is 
fontosnak tartottuk megkérdezni, mert ők azok a személyek, akik az igazolatlan mulasztások 
mértékét illetően intézményi szintű rálátással rendelkeznek.

A velük készített strukturált interjúkban aziránt érdeklődtünk, hogy kik azok, akiknél 
gondot okoz a rendszeres iskolába járás, miben látják a nagymértékű igazolatlan hiányzások 
okait, mit tesznek és milyen intézkedéseket tartanának eredményesnek az iskolakerülés 
visszaszorítása érdekében, hogy véleményük szerint a nehézségek mellett milyen előnyei 
vannak a megemelt tankötelezettségnek, valamint hogy szükségesnek látják-e a jogsza-
bály-módosítását.

A szakiskolák diákjai

Annak megértéséhez, hogy a tankötelezettség betartása miért éppen a szakiskolákban 
jelentkezik kiemelt problémaként, szükséges ezen intézménytípus tanulóit röviden jelle-
mezni az országos statisztikai adatok, korábbi kutatások, valamint az őket oktató és nevelő 
pedagógusokkal nemrégiben készült interjúk felhasználásával. 

Az általános iskolát végzett tanulók három képzési programon folytathatják tovább 
tanulmányaikat: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola (speciális szakiskola).

Az oktatási statisztikák alapján (is) egyértelműen látszik, hogy a középfokú képzési 
programok közül a szakiskolai képzés a legkevésbé népszerű.

A tanulólétszám megoszlása az egyes képzési programokban

2001/2002 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Szakiskola 19,5% 18,9% 18,6% 19,5% 19,8% 20,5%

Speciális szakiskola 1,0% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5%

Szakközépiskola 45,1% 43,1% 43,1% 42,5% 41,6% 41,5%

Gimnázium 34,4% 36,6% 36,8% 36,6% 37,2% 36,4%

Forrás: Oktatásstatisztikai évkönyv
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A szakiskolák diákságának jelentős részét olyanok alkotják, akik az általános iskolai 
tanulmányi hozzáállásuk és eredményük alapján nem feleltek meg a szakközépiskolai és a 
gimnáziumi felvételi elvárásoknak, ezért ebbe az intézménytípusba nem kellettek. 

„Ez nem egy egyetem, hanem egy 9–10. osztályos gyűjtő. Nyolcadikban nem azért tanul a 
gyerek, hogy szakiskolába mehessen. Aki marad, az itt van begyűjtve.” (Megyei jogú város 
szakiskolájának osztályfőnöke)

A fenti idézetből kiolvasható, hogy sok fiatal kényszerből dönt a szakiskola mellett. Az is-
kola- és/vagy szakmaválasztás kényszerű volta még inkább fokozza azt a tanulási motivá-
latlanságot, ami ezeket a diákokat már általános iskolai tanulmányaik idején is jellemezte. 
A kényszerválasztással indokolható motiválatlanság – mint ahogy azt a későbbiekben is 
látni fogjuk – szoros összefüggésben van az iskolakerüléssel.

Kutatási adatokból tudjuk, hogy a szakiskolákban tanuló diákok az általános iskolát 
közepesnél gyengébb tanulmányi eredménnyel zárták. 4 A gyenge teljesítmény mögött a 
nem megfelelő szorgalom mellett tanulási nehézségek is állhatnak. A statisztikák azt mu-
tatják, hogy a szakiskolákban és főként a speciális szakiskolákban lényegesen magasabb a 
tanulási zavarral küzdő tanulók aránya, mint a szakközépiskolákban és a gimnáziumokban, 
vagyis több az olyan gyerek, aki – a nevelési tanácsadók által elvégzett vizsgálat és kiál-
lított szakvélemény alapján – az írás, olvasás, nyelvtanulás és/vagy számolás területén 
részképesség-gyengeséggel küzd.

Tanulási zavarral küzdők aránya az egyes képzési programokban

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Szakiskola 3,0% 3,5% 3,2% 2,8% 2,4%

Speciális szakiskola 1,0% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0%

Szakközépiskola 0,6% 0,7% 0,7% 0,9% 1,0%

Gimnázium 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%

Forrás: Oktatásstatisztikai évkönyv

Azok a gyerekek, akik tőlük független okok miatt nem tudnak teljesíteni, és folyamatos 
kudarcok érik őket az iskolai követelményekkel való szembesüléskor, könnyen elveszíthetik 
a tanulási motivációjukat. Így az igazolatlan iskolai mulasztás egyfajta kudarckerülő ma-
gatartásként is értelmezhető.

„Ezek nem rossz gyerekek, egyszerűen csak kudarcélmény neki az iskola, soha semmi jót 
nem tapasztalt az iskolában. Világéletében kettes tanuló volt, bűnbak volt, hogy ő miatta 
(is) van az osztálynak rossz átlaga. Nem szeretnek iskolába járni, miért is szeretne?” (Me-
gyei jogú város szakiskolájának osztályfőnöke)

4 A szakiskolai képzésben tanulók 2,7–2,8 körüli átlaggal végzeték el az általános iskola 8. osztályát. (Fehérvári 
Anikó /szerk./: Szakképzés és lemorzsolódás. 191.)
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Ha a diákot tőle függő vagy független okok miatt rendszeres kudarcok érik, előbb-utóbb 
felhagy a tanulással, ami pedig évismétléshez vezethet. Az évismétlés tekintetében is a 
szakiskolák bírnak a legrosszabb mutatókkal a többi középfokú képzési programhoz képest. 

Évismétlők aránya az egyes képzési programokban

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Szakiskola 5,3% 5,2% 5,2% 6,5% 7,7%

Speciális szakiskola 4,0% 4,4% 4,3% 5,1% 5,9%

Szakközépiskola 3,0% 3,0% 3,1% 3,3% 3,5%

Gimnázium 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 2,0%

Forrás: Oktatásstatisztikai évkönyv

Az évismétlése következtében a szakiskolákban sok a túlkoros tanuló. Egyik megkérdezett 
pedagógus becslése szerint 9. évfolyamos osztályának közel 40%-a túlkoros. Egyik ironikus 
megjegyzése: 

„Ők már rég elmúltak 16 évesek, de »már« kilencedikesek. (…) Van olyan gyerekem, aki 
18 éves, és még mindig kilencedikes.” (Megyei jogú város szakiskolájának osztályfőnöke)

Több interjúalany panaszkodott magatartási problémára, fegyelmezhetetlen, tiszteletlen 
diákokra, akikkel szemben eszköztelennek érzik magukat:

„Hát – nem is rég történt, hogy egy tanárnőnek a diák már az óra elején megmondta, 
hogy én ma ki fogom a tanárnőt készíteni, úgy, hogy sírva fog kimenni. Játszadozott tehát 
a tanárnő idegeivel, és amikor már az óra a végéhez közeledett, és még mindig nem volt 
sírás-rívás, pedig már mindent elkövetett, felpattant, felemelte a tanárnő tolltartóját az 
asztalról, és kivágta a szemétbe. Persze akkor elszakadt a húr, felállt és kijött. Még az is 
elhangzott, hogy »na ugye, megmondtam«. (…) 

Én azt gondolom, hogy nehezebb a gyerekekkel, és mégsem nőnek a fegyelmi számai, 
hanem csökkennek. Ennek az az oka, hogy az ember nem fog fegyelmit tartani úgy a gye-
reknek, hogy tudja, hogy nem tudja megbüntetni. Nincs értelme a fegyelminek. És onnan 
kezdve úgy látom, a gyerek van jobban nyeregben. »Látjátok, én még ezt is megtehetem, 
nem történik semmi.« (…) Azt gondolom, mindannyian fejlesztésre szorulunk, akik itt ta-
nítunk, tanárok. Hiszen tényleg nagyot változott nem a gyerekanyag, hanem a világ. De 
közel nem arról szól a mi itteni életünk, hogy ha itt is taníthatunk, hanem azért kell meg-
küzdenünk, hogy taníthassunk. Főleg a fegyelmezés…” (Megyei jogú város szakiskolájának 
gyermekvédelmi felelőse)

„Balszerencsémre megint osztályfőnök vagyok, ami nem jó. Ezek azért nagyon nehezen 
kezelhető gyerekek, ami megterheli a szervezetet. (…) A liberálisok kivették az erőt az 
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oktatásból, kivették a fegyelmezési rendszert, ne osztályozzál, ne buktassál. Az oktatásban 
töményen érződik a liberalizmus szörnyű hatása. Csak a negatívuma szinte. Akik ezeket 
kitalálták, biztos pedagógusok voltak. Itt most kipróbálhatnák magukat. Beraknám őket 
a 9.B-be, és ha élve kijön onnan a második órán is, akkor megmondanám, hogy mostantól 
fogva lehet ezt csinálni ezért a fizetésért. (…)

„Az az igazság, hogy – most a viccet félretéve – hozott anyagból dolgozunk. (…) Tehát, akik 
idekerülnek, azokkal rengeteg probléma van, és volt már addig is. De mi már nem tudjuk 
megváltani őket, nem tudunk nagyon rossz kifejezéssel élve sz…ból várat építeni. Ők már 
olyan szinten ütközésbe kerültek a törvényekkel, a szabályrendszerekkel, az ifjúságvédelmi 
előírásokkal, és olyan szintű családokból jönnek, úgy szocializálódtak, hogy mi már csupán 
valamilyen szinten csak próbáljuk kezelni a dolgokat, de kezeljük. Ez előtt egy órával ért 
véget egy fegyelmi tárgyalás, egy gyerek, aki harmadik éve idejár, most 10.-es, az apja is 
itt volt, és veszekedett az apjával a tárgyaláson. Tehát, otthon is ilyen van. Most innentől 
kezdve valamilyen szinten elvárja a társadalom tőlünk, hogy tegyünk, de hát sokat ne 
várjanak, hiszen elsősorban a család az, aminek mikroszinten megfelelően kellene nevelnie, 
szocializálnia, olyan mintákat kellene adnia, hogy hallgasson itt a tanárra. Eszközeink in-
nentől kezdve már csak a szép szó, a tapasztalat, vagy a bennünk lévő készségek.” (Megyei 
jogú város speciális szakiskolájának gyermekvédelmi felelőse)

Számos interjúalany utalt a megfelelő családi háttér fontosságára, és hangot adtak az ezzel 
kapcsolatos keserű tapasztalataiknak. 

„Ezeknek a gyerekeknek elég nehéz, mert nagyon-nagyon nehéz hátterük van. Anyagilag, 
meg szociálisan, meg nagyon sok szétbomlott család, meg elhunytak a szülők, tehát itt 
tényleg nehéz nekik, tehát néha csoda az is, hogy bejönnek, hogy olyan helyzetekből jönnek 
be reggel, hogy tényleg nagyon elszomorít.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi 
felelőse)

Arra vonatkozóan nincs pontos statisztikai adatunk, hogy a szakiskolai tanulók hány szá-
zaléka él nem ép szerkezetű családban, azt viszont tudjuk, hogy ezen intézménytípusban 
lényegesen magasabb a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók aránya. 

A hátrányos helyzet egyrészt a nehéz anyagi körülményeket jelenti, azon tanulók tar-
toznak ebbe a kategóriába, akiknél igazolhatóan alacsony az egy főre eső havi jövedelem. 5 
A hátrányos helyzetűek másik csoportját azok adják, akiket az illetékes jegyző – nem anyagi 
szempontból – problémás családi körülményeik miatt védelembe vett. A védelembe vétel a 
lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálattal való kötelező együttműködést jelenti a 
gyermek családból való kiemelésének elkerülése céljából. 

5 1993. évi LXXIX. Törvény 121.§ (1).
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Hátrányos helyzetű tanulók aránya az egyes képzési programokban

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Szakiskola 20,5 23,0 21,6 25,2 28,1

Speciális szakiskola 27,7 30,0 27,3 33,3 30,9

Szakközépiskola 8,6 9,6 8,9 10,5 12,2

Gimnázium 4,4 4,9 5,3 6,3 7,2

Forrás: Oktatásstatisztikai évkönyv

A hátrányos helyzetű tanulók csoportján belül megkülönböztetjük a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulókat. Ők azok, akiknek a törvényes felügyeletét ellátó szülei közül az egyik 
legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamos tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve 
azok a szülői felügyelet nélkül maradt diákok tartoznak ide, akiket tartós nevelésbe vettek. 

A statisztikai adatok alapján itt is azt látjuk, hogy minél alacsonyabb presztízsű a kép-
zés, annál magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a hátrányos helyzetű 

tanulók csoportján belül

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Szakiskola 19,0 30,6 34,2 35,5

Speciális szakiskola 21,7 30,5 39,7 44,7

Szakközépiskola 11,0 16,3 19,5 20,0

Gimnázium 10,5 12,2 16,5 15,2

Forrás: Oktatásstatisztikai évkönyv

A nem megfelelő családi körülmények mutatója a veszélyeztetettség. A gyermekvédelmi 
törvény alapján azon gyermekek sorolhatók ide, akiknek az egészséges érzelmi, értelmi 
fejlődése és/vagy testi épsége veszélyben van a szülők vagy pedig magának a gyermeknek 
a nem megfelelő magatartása miatt. 6 Az alábbi táblázattal azt szeretnénk láttatni, hogy a 
szakiskolákban – és főként a speciális szakiskolákban – számottevően magasabb a veszé-
lyeztetettek csoportjába tartozó tanulók aránya. 

Veszélyeztetett tanulók aránya az egyes képzési programokban

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Szakiskola 8,0 6,0 5,2 5,4 4,7

Speciális szakiskola 18,4 20,2 21,1 18,9 18,5

Szakközépiskola 3,2 2,7 2,5 2,6 2,3

Gimnázium 1,8 1,6 1,4 1,4 1,6

Forrás: Oktatásstatisztikai évkönyv

6 1997. évi XXXI. Törvény 5.§ (2).
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A fentiekben azt láttuk, hogy a szakiskolák koncentrálják a tanulásban motiválatlan, 
tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, akiknek jelentős hányada emellett 
szociálisan és kulturálisan is hátrányos helyzetű, szegény családokból származnak, alacso-
nyan iskolázott szülők gyerekei. Közülük sokan az egészséges fejlődésüket veszélyeztető 
körülmények között élnek. Őket kell tehát a pedagógusoknak a rendszeres iskolába járásra 
és a követelmények teljesítésére bírniuk.

Kik az iskolakerülők? Mik az 
igazolatlan hiányzások okai?

A megkérdezett pedagógusokat arra kértük, hogy eddigi tapasztalataik alapján próbálják 
meg azon tanulók körét meghatározni, akiknél az igazolatlan mulasztások mértéke meg-
haladja a jogszabályok által még megengedett 10 órát. Kutatásunk során az egyik legfőbb 
kérdés, amire választ kerestünk, az volt, hogy a pedagógusok meglátásai szerint milyen 
okokra vezethető vissza az iskolakerülés. Tekintettel arra, hogy a két kérdés szorosan ösz-
szefügg egymással, mi is egy fejezetrészben tárgyaljuk őket.

Interjúalanyaink a tankötelezettség betartását illetően a 15–17 éves korosztályt tartották 
a legproblémásabbnak. A szakiskolák képzési rendszerében ez a 9–10. évfolyamot, vagyis 
a szakmai alapozó képzés időszakát jelenti. Nem véletlen, hogy a tanulásban motiválatlan 
diákok szándékosan kerülik a túlnyomórészt elméleti órákon való részvételt. Az, hogy a 11. és 
főként a 12. évfolyamon kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem jelentkezik problémaként a 
tanórákról való igazolatlan távolmaradás, a diákok érése mellett annak is betudható, hogy 
ekkor már gyakorlatorientált szakképzés zajlik, ami pozitív élményt nyújt a tanulók számára 
is. Ez a megállapítás természetesen csak abban az esetben igaz, ha a diák szakmaválasztása 
nem kényszerválasztás volt. 

A fentiekben már szó volt róla, hogy a szakiskolákban nagyobb arányban vannak jelen az 
iskolai kudarcokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek. Utaltunk arra is, hogy döntően 
a leggyengébb tanulmányi eredményű tanulók kerülnek a szakiskolába, iskolaválasztásuk 
és/vagy szakmaválasztásuk sok esetben kényszerválasztás. Ez a helyzet tovább rontja 
az amúgy is alacsony tanulási motivációt és kitartást, és kezdetét veszi az iskolakerülő 
magatartás. 

Kutatásunk során olyan diákokkal is beszélgettünk, akik még tankötelesek, de a rend-
szeres iskolalátogatásuk problémás. Az interjúk során egy olyan lánnyal is találkoztunk, akit 
egy másik szakiskolából vettek át a – mivel más osztályokban nem volt hely –karosszériala-
katos (!) osztályba 36. főnek. Az olvasó biztosan sejti, hogy a szakmaválasztás ez esetben 
is kényszerválasztás volt, és nem csodálkozhatunk azon sem, ha ez a lány kerüli az iskolát. 

A speciális szakiskolában még hangsúlyosabban jelentkezik a szakmaválasztás-kény-
szerválasztás problémája. Ezekbe az intézménytípusokba ugyanis csak sajátos nevelési 
igényű tanulók járnak, akiknél az enyhébb vagy középsúlyos értelmi vagy testi fogyatékos-
ságuk eleve korlátozza a választható szakmák körét. 
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„Azért vannak itt kényszerpályák. Mi azért elég speciális helyzetben vagyunk. A sajátos 
nevelési igényű gyerekeknek az OKJ-ban kb. 30 szakma létezik, amit tanulhatnak, és eb-
ből a mi iskolánk hetet biztosít. És nehéz ebből a hétből kiválasztani… Lehet, hogy olyat 
választ, ami súrolja az ő elképzelését, de pont olyan nincs, amilyet szeretne. És lehet, hogy 
máshova nem is nagyon tud menni, mert ő speciális fiatal, aki ezen lehetőségek közül tud 
választani.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse)

Az eddig felsorolt okok (Kényszerválasztás, szakképzés rendszere, tanulási kudarcok) az is-
kolakerülést iskolai eredetű problémává teszik. A nagymértékű igazolatlan hiányzások okainak 
másik csoportját a családi eredetű gondok jelentik. Ide sorolhatók a család egzisztenciális 
nehézségei, a problémás – sok esetben deviáns – családi háttér:

„Mindenféleképpen azok a gyerekek lógnak, akiknél a családban gond van, és a figyelem 
középpontjából kikerülnek, vagy már rég kikerültek. Válás után vannak, sok gyerek van, s 
nem érnek rá odafigyelni, feladták a szülők a gyerek ellen folytatott harcot, alkoholisták, 
narkósok a szülők, anyagilag, egzisztenciálisan nullára lecsúszott a család. Ilyen gyerekem 
most pont van. Aranyos, jópofa a gyerek, de nem jár be két hónapja. Szülővel beszéltem, 
hogy miért, s ő mondta el, hogy korábban nagy jólétben éltek, s most elszegényedtek. Egy 
hétre elegendő pénzből élnek egy hónapig. A gyerek egész egyszerűen szégyell bejönni az 
iskolába, szégyelli a társadalom előtt magát, hogy ő most nulla, a családdal együtt nulla 
lett, s ő sem tudja kezelni, sem a szülő.” (Megyei jogú város szakiskolájának osztályfőnöke)

A család anyagi gondjai sok esetben arra kényszerítik a gyereket, hogy ő maga is munkába 
álljon, de a pedagógusok olyan helyzetekről is beszámoltak, amikor a gyerek az egyedüli 
családfenntartó, az ő (illegális) keresetéből él a család. 

„Azokkal van gond, akik már képesek arra, hogy elmenjenek dolgozni, mert a rossz anyagi 
körülmények rákényszerítik őket arra, hogy dolgozzanak, és ebből erednek hiányzások.” 
(Megyei jogú város speciális szakiskolájának osztályfőnöke)

A zűrös családi közegben élés következménye – s egyúttal a tankötelezettség be nem tartá-
sának további okai – a gyermek rossz társaságba kerülése és a pszichés problémák meg-
jelenése. 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy jobban jellemző-e valamelyik nemre az iskolakerülés, 
mint a másikra, illetve hogy a fiúk és a lányok iskolai távolmaradása más-más okokra ve-
zethető-e vissza. Interjúalanyaink véleménye fele-fele arányban oszlott meg a tekintetben, 
hogy az iskolától való igazolatlan távolmaradás tipikusabb probléma-e az egyik nemnél 
vagy sem. Azok, akik ebben különbséget láttak, inkább a fiúkra jellemzőnek vélték. Abban 
viszont egyetértés volt a pedagógusok között, hogy az iskolakerülés okaiban felfedezhetőek 
nemspecifikus különbségek:
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 „A lányok szeretnek lázadni, de szerintem a fiúkkal több gond van ezen a téren. A lányokkal 
beszélgetés után hamarabb elér az ember a bölcs belátásig. Tehát ha végig járom ezt az 
utat, akkor egy lány hamarabb mondja azt, hogy „É. néni, igaza van”, mint egy fiú. A fiúk 
tényleg abban a hiszemben vannak, hogy itt szakmát kapnak, és innentől kerek a világ. 
Kimegyek és megvalósítom a nagy álmot. Szerintem a fiúk veszélyeztetettebbek. Az egész 
média ezt sugallja, hogy férfiként menj és valósítsd meg az álmod. A nőkbe pedig szerintem 
alapjában véve kódolva van egyfajta óvatosság, biztonságra törekvés. 

A lányoknál természetszerűleg másfajta lehet a probléma. Nem hiszem, hogy nagyobb 
arányban jellemző az, hogy korán vállalnak gyereket, mint máshol. Itt is viszonylag korán 
kezdik a nemi életet, de nem biztos, hogy többször csúszik be baleset, vagy nem tudom, 
hogy fogalmazzak… Viszont, talán, talán hamarabb megtartják. Nagyon ragaszkodnak, és 
nagyon a lelkükre veszik. Született már pár babánk. Visszajárnak, és behozzák a babákat 
megmutatni, büszkék rá. Most is van három kismamánk.” (Megyei jogú város speciális 
szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)

„Én azt gondolom, ez nyilván attól is függ, hogy milyen a kultúrájuk, de a fiúknál szerintem 
inkább a rossz társaság. Persze van ilyen is, tehát hogy mondjuk dolgozniuk kell, kisöccsére 
kell vigyázni, vagy tényleg esetleg terhes lesz a barátnője, és megszüli és otthon marad 
vele. De inkább szerintem az, szó szerint, hogy lóg, hogy elmegy mindenféle haverokkal 
és azért nem jön be. Ez a sűrűbb.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse)

Szintén megoszlottak a vélemények az igazolatlan mulasztás és a roma hovatartozás kér-
désében. Itt a válaszadók háromnegyede úgy nyilatkozott, hogy a romáknál gyakoribbak 
a rendszeres iskolalátogatás körüli nehézségek, megjelölve ennek okait is:

„A roma felfogás egészen más. Kevés olyan roma nőt látok, aki dolgozik. Ez saját vélemény, 
de úgy gondolom, hogy a romaságnál a gyerek a „munka”. A nő otthon marad a gyere-
kekkel, három-négy-öt-hat, amennyit a Jóisten ad, viszont kap utána támogatást, és ezzel 
az ő élete meg van oldva. Anya, az állam pedig megsegít. Nem sok roma nőt látok reggel 
dolgozni menni. (…) Azért problémásak, mert mások. És mi szeretnénk olyanná tenni őket, 
amilyen a mi értékrendünk és a mi szemléletünk. Ők meg nem akarnak. Mi is akarunk vala-
mit, ők is, és ez törvényszerű, hogy feszültséget szül. (…) A roma család nagyon összetartó. 
Náluk a gyerek szent. Az egy dolog, hogy ebbe a szentségbe mi hogyan tartozik bele. De 
egy roma anyával nem tudsz leállni a gyerekéről vitatkozni, mert védi, mint egy anyatigris. 
Míg én meghallgatom a tanárt, hazamegyek és elkapom a grabancát. Egy románál nagyon 
meg kell fogalmazni. Olyan lepkenyelven beszél néha az ember, hogy nehogy sértésnek 
érezze, mert akkor azonnal támad, és már nem lesz partner a szülő. Tehát egészen más 
a probléma, mivel a roma nő szereti a gyerekét, de nem neveli. Nem a mi értékrendünk 
szerint nevelik, és mi a mi értékrendünk szerint mérjük őket, ezért van összeütközés. (…) 
A romaság egyetlen kiútját abban látom, hogyha magukat a romákat tudnánk meggyőzni 
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a saját mintájukkal. Nagyon sok roma pedagógus kellene, aki kivezeti őket az „elvagyunk” 
szintről. Kevés „ellenni”, azt nézni, hogy hol van üres lakás, beköltözni, segélyektől függő 
életszínvonalat fenntartani. És amikor az ember felkínál valami jobbat, mást, akkor az a 
válasz, hogy jó nekünk így, mi is felnőttünk így. De ez nem visz előre.” (Megyei jogú város 
speciális szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)

„Több a probléma a cigány származásúakkal; nem tanulnak meg dolgozni otthon, és éppen 
ezért nagyon nehéz őket munkára fogni.” (Megyei jogú város speciális általános iskolájának 
osztályfőnöke) 

„Hát… itt inkább a pénztelenséggel van összefüggés. Sokszor azokkal van baj, akik elmen-
nek dolgozni, elvállalnak mindenféle alkalmi munkát, hogy el tudják tartani a családot. 
Nagyon kevés itt az a család, amelyik biztos anyagi háttérrel rendelkezik. Általában nagyon 
sok testvérük van több apától. És ezek dinasztiák. Átörökítik a mintát. Azok a kollégák, 
akik több évtizede itt tanítanak, mondják, hogy ó hát ennek az apját is én tanítottam, az 
anyja is ide járt. És ezt nem akarom kimondani, de valószínűleg az unokája is ide fog járni.” 
(Városi speciális szakiskola osztályfőnöke) 

Mit tesznek és tehetnek a pedagógusok 
az iskolakerülés ellen?

Az előzőekben az iskolakerülés mögötti okokat két – egymástól nem független – csoportra 
bontottuk: iskolai és családi eredetű okokra. A tankötelezettség be nem tartásának észlelése 
esetén az iskolának is teendői vannak, éppen ezért az interjút adó pedagógusoktól aziránt 
is érdeklődtünk, hogy milyen módszereket alkalmaznak ennek megakadályozása, illetve 
csökkentése érdekében. A válaszok alapján az intézkedések két nagy csoportját határoz-
hatjuk meg: az adminisztratív és a pedagógiai intézkedésekét. 

Az adminisztratív intézkedések
Adminisztratív intézkedésen az intézmény igazgatójának jelzési kötelezettségét értjük. 
A közoktatási jogszabályok értelmében az iskola vezetőjének a tanköteles tanuló első iga-
zolatlan mulasztásakor írásbeli értesítést kell küldenie a szülőnek, melyben felhívja a figyel-
mét a további igazolatlan mulasztás következményeire. Amennyiben a tanuló ismételten 
igazolatlanul mulaszt, és az igazolatlan óráinak száma eléri a 10 órát, abban az esetben az 
iskolai igazgatójának a tanuló lakhelye szerint illetékes jegyző, valamint a gyermekjóléti 
szolgálat felé kell jelzéssel élnie. Mivel a szülő kötelessége, hogy kiskorú gyermeke tanítta-
tásáról és rendszeres iskolába járásáról gondoskodjon, ezért a jegyző – a hozzá érkező jelzés 
után – szabálysértési eljárást indít a szülő ellen a gyermek igazolatlan mulasztásai miatt.
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Ennek 2010. augusztus 30-ig vagy figyelmeztetésben részesítés vagy pedig 50 ezer 
forintig terjedő pénzbírság volt a következménye. Ezzel párhuzamosan pedig a lakóhely 
szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat munkatársa kapcsolatba lépett (vagy legalábbis 
megpróbált) az érintett családdal, hogy az igazolatlan mulasztás mögötti okok megszün-
tetéséhez segítségét ajánlja. 

Az értesítési kötelezettségnek a felkeresett iskolák mindegyikében eleget tettek, ám sok 
negatív tapasztalatról és ellenérzésről számoltak be ezzel kapcsolatban. A megkérdezett 
pedagógusok természetesen fontosnak tartják azt, hogy főleg a szülők, de az illetékes ha-
tóságok is mielőbb értesüljenek az igazolatlan mulasztásról, hiszen így lehet az iskolakerülő 
magatartásnak elejét venni, ugyanakkor a tizedik igazolatlan óra utáni jelzést nem minden 
esetben tartották szükségszerűnek: 

„Nem jelentjük 10 után. Olyan 30-nál szoktuk jelenteni. Ha most nagyon betartanánk azt, 
hogy 10 után jelentjük, akkor az iskola tanulóinak felét fel kellene jelentenem a jegyzőnél. 
Ez a 10 óra könnyen összejön abból, hogy nem érkezett be időbe, ellógott az óráról… Ide 
egy csomó problémával rendelkező gyerek jár, akinek a családi háttere olyan, hogy nem 
látta, hogy a szülők rendesen járnak dolgozni, anyagi problémák vannak, utazási költségre 
nem telik, nem étkezik rendesen. (…) Itt sokkal összetettebb a feladat, mint hogy én 10 
után jelentsem. A 10 nagyon hamar összejön. (…) Azért nem jelentjük, mert aki mondjuk 
10 körül hiányzik, azt meg tudjuk oldani házon belül, hogy ne forduljon elő többet, azért 
megvannak azok az eszközök, módszerek, amivel rá tudjuk bírni – szülővel való beszélge-
tés, egyéb –, hogy ne forduljon többet ilyen elő. És amúgy nincs vele probléma. Van olyan 
gyerek, akinek megvan a 17 igazolatlan órája, de most rendesen jár, 4-es–5-ös tanuló, csak 
egyszer-kétszer a haverok biztatására elkódorogott. Semmi értelme nincsen, mert a szülő 
nem tehet róla, nagyon együttműködő, nagyon tisztességes a szülő, lehet vele beszélni, és 
ő is ugyanúgy előveszi a gyerekét.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse)

Olyan esetben, amikor az igazolatlan hiányzások mértéke még nem túl nagy, és hátterében 
az iskola falain belül is kezelhető okok állnak, továbbá a szülők is együttműködők, szükség-
telennek látják a bürokratikus eljárást.

Korábban láttuk, hogy az igazolatlan mulasztások mögött több esetben anyagi okok is 
állhatnak, s a fiatal azért nem jár rendszeresen iskolába, mert neki is dolgoznia kell, rosz-
szabb esetben az ő (illegális) keresete a család egyedüli bevétele. Mit tegyen ilyen esetben 
a pedagógus? Ha nem jelenti az illetékes jegyzőnek, akkor nem tesz eleget a jogszabályi 
kötelezettségének, vagy ha ennek eleget tesz, és elküldi a jelzést, és a jegyző pénzbírsággal 
sújtja az amúgy is nehéz szociális helyzetben lévő családot, akkor a diáknak és családjának 
okoz további nehézséget. Erre a dilemmára világít rá az alábbi interjúrészlet:

„Azt kéne még csak, hogy a családsegítőt rájuk engedni, és elvegyék a gyerekeket, vagy 
felügyelet alá helyezzék! Vagy ha feljelentjük és megbüntetik 30 ezer forintra? Abból élnek 
egy hónapig. Most itt van az, hogy legyél emberséges, vagy válaszd azt, hogy legalább bejön 
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a gyerek majd. Nem fog bejönni, abszolút nem érdekli.” (Megyei jogú város szakiskolájában 
dolgozó osztályfőnök)

Az alább idézendő, ritkábban előforduló, de mégis létező eset szintén arra mutat rá, hogy 
a pénzbírság ténylegesen nem bír visszatartó erővel:

„Ferike 18 éves, kint dolgozik az erdőben meg a kőfejtőben. Kiküldik a büntetést, s egy heti 
fizetéséből kifizeti.” (Megyei jogú város szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)

Interjúalanyaink szinte mindegyike kritikusan nyilatkozott a jegyzői tevékenység hatékony-
ságáról. Egyrészt a jegyzői hatóság lassú ügyintézését, másrészt az iskolával való kommu-
nikációjuk, a visszajelzés tökéletlenségét emelték ki:

„Én kaptam olyan levelet az idén, ami tavalyi gyerekről küldött jelzésre jött, hogy nem jár 
iskolába. Tavalyi! És már nem is jár ide a gyerek. Ha a gyerekem ma belenyúl a konnektor-
ba, akkor nem egy hónap múlva csapok rá a kezére.” (Megyei jogú város szakiskolájának 
gyermekvédelmi felelőse)

„A jegyzői hatóság, ez igen érdekes, mert van olyan jegyzői hatóság, akiktől az életben 
nem kaptam még visszajelzést arra, hogy megkapták-e, intézkedtek-e, de nagyon soktól 
kapunk, igen, a nagy részüktől megkapjuk a választ. (…) A jegyzői hatóságok egy része igen 
korrekt, sőt, én még az mondom, hogy kicsit humánusak is a szülőkkel szemben, mert az 
első körben, ha meg is büntetik, nagyon kis összegre. Ezek a szülők nem is tudnának nagy 
összegeket, mert mindennapos anyagi problémáik vannak. (…) Olyan 70% visszajelzést 
megkapok. Nem rossz arány. És általában a vidéki nem jelez vissza, a pestiek mind vissza-
jeleznek.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse)

2010. augusztus 30-i, illetve 2010. szeptember 16-i hatállyal léptek életbe azok a jogsza-
bályok, 7 amelyek a tankötelezettség be nem tartásakor megteendő lépéseket és követ-
kezményeket módosítják. Ezek értelmében a tanköteles tanulók vonatkozásában továbbra 
sem szűnt meg az iskolák 10 igazolatlan óra utáni jelzési kötelezettsége a lakóhely szerint 
illetékes jegyzők és családsegítő szolgálatok felé. Az előző szabályozáshoz hasonlóan a 
gyermekjóléti szolgálatok a jelzés után felveszik a kapcsolatot az érintett diák családjával 
abból a célból, hogy az igazolatlan hiányzások száma ne növekedjen tovább. Amennyiben 

7 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Cst.), valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a tankötelezettség teljesítésével 
összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény (továbbiakban: törvény), amely bevezette az iskoláztatási 
támogatás jogintézményét, valamint a vonatkozó 2010. szeptember 16. napjától hatályos, egyes gyermekvédelmi 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 237/2010. (IX. 13.) kormányrendelet.
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ez nem teljesül, és a tanuló igazolatlan óráinak száma 30 óra fölé emelkedik, az iskolának 
újabb tájékoztatást kell küldenie az illetékes gyermekjóléti szolgálat részére. Ekkor még a 
segítő szervezettel való szülői együttműködés önkéntes alapon történik. 

Az új szabályozás egyik újdonsága, hogy a 10 igazolatlan óra után a jegyző nem szab 
ki pénzbüntetést, hanem csak az iskolából való 50 tanórányi igazolatlan távolmaradás 
következményeiről tájékoztatja a szülőket. Amennyiben a tanuló továbbra sem teljesíti 
a tankötelezettséget, és 50 igazolatlan órája összegyűlik, akkor az iskola jelzése után az 
illetékes jegyző mérlegelés nélkül felfüggeszti az iskoláztatási támogatás (a korábbi családi 
pótlék) folyósítását, és védelembe veszi a gyereket. 

Az új szabályozás legfőbb különbsége az előző eljáráshoz képest az, hogy most már nem 
pénzbírságot szabnak ki a szülőre, amelyet – mint láttuk – sok esetben szinte lehetetlen 
volt behajtani, és nem volt alkalmas a rendszeres iskolalátogatással kapcsolatos nehézsé-
gek kezelésére, hanem egy alanyi jogon járó pénzbeli támogatás időleges megvonásával 
igyekeznek az igazolatlan hiányzások számát egy bizonyos érték alatt tartani. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott útmutatóban 8 rögzítik, hogy az is-
koláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan időre történik. Ugyanakkor a jegyzői 
gyámhatóságnak három (tanítási) hónaponként, valamint a tanév végét követően felül 
kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a támogatás felfüggesztése, rendeződött-e a 
gyermek iskolalátogatással kapcsolatos problémája, és teljesíti-e a tankötelezettséget. 
A felfüggesztés csak abban az esetben szüntethető meg, ha a vizsgált időszakban a tanuló 
egy tanóráról sem hiányzott igazolatlanul. 

A felfüggesztés ideje alatti támogatási összeget a Magyar Államkincstár a helyi önkor-
mányzat családtámogatási folyószámlájára utalja. A felfüggesztés megszüntetése után az 
összegyűlt támogatás egy kirendelt eseti gondnok közreműködésével nem pénzben, hanem 
csak természetben és a felfüggesztés időtartamával megegyező hónapokra elosztva, tehát 
részletekben kerül a gyermek számára biztosításra.

Ezen a téren csak egy esetben enged kivételt az új szabályozás: a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő, vagyis a szociális alapon hátrányos helyzetűnek minősülő 
gyerekek esetében az iskoláztatási támogatás a felfüggesztés időtartama alatt (és nem pedig 
csak utána) természetben biztosítható. 

Az 50 óra igazolatlan mulasztás a támogatás felfüggesztése mellett a tanuló védelembe 
vételével is együtt jár. A védelembe vétel a család és a gyermek immár kötelező együttmű-
ködését jelenti a családsegítő/gyermekjóléti szolgálattal a gyermek egészséges (értelmi, 
érzelmi, testi) fejlődését veszélyeztető körülmények megszüntetése, és ez által a gyermek 
családból való kiemelésének megelőzése céljából. 

8 Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kor-
mányrendeleti szintű szabályokhoz. 2010. szeptember 15.
Forrás: www.nefmi.gov.hu (2010. szeptember 22.)
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A védelembe vétel ideje az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése 
után nem szűnhet meg, hanem még legalább a felfüggesztés idejével megegyező időtar-
tamig, de legkésőbb a nagykorúság eléréséig fenn kell tartani az újbóli tankötelezettség-
mulasztás megelőzése érdekében.

Fontos érzékeltetni, hogy a módosított eljárás – a segítő szervezettel való kötelező 
együttműködése révén – az előző szabályozás büntetésközpontúságával szemben sokkal 
inkább a tankötelezettség nem teljesítése mögötti nehézségek megoldására és a segítség-
nyújtásra helyezi a hangsúlyt.

Az új szabályzás életbe lépése óta már többször hallhattunk és olvashattunk arról, 
hogy már vannak olyan tanköteles tanulók, akik rövid időben belül összegyűjtötték az 50 
igazolatlan órát. Tekintettel arra, hogy a jogszabály módosítás nemrég lépett hatályba, a 
tapasztalatok leszűrésével és az újfajta szabályozás értékelésével még várni kell. 

A pedagógiai intézkedések
Az interjúalanyaink arra is kitértek, hogy a jelzési kötelezettség mellett (esetenként a he-
lyett) milyen megelőző vagy esetkezelő módszereket alkalmaznak, valamint milyen tevékeny-
ségeket tartanának jónak az iskolakerülés visszaszorítására. A pedagógusok alkalmazott 
stratégiái igen vegyes képet mutatnak: 

„Mindenkinek megvan a maga módszere. A kolléganő vasmarokkal kezeli. Ha valaki nem 
jön be az első órára már hívja a szülőt, zaklatja az önkormányzatot, hívja a gyámügyet. Ő 
ezt csinálja, rávetette magát már az első pillanatban. Ő azt mondja, hogy ki kell ütni azt, aki 
nem jön be, meg kell várni, amíg kiüthető, meg kell fogni fegyelmivel, s át kell tenni másik 
iskolába. Ez az ő módszere. Félnek tőle, mint a tűztől, nála nem lógnak, viszont nagyon 
rosszak. Itt vannak, de nem lehet őket kezelni. 

Nálam lógnak, nekem más a módszerem. Én inkább meggyőzőbb próbálok lenni. Dumálok 
a gyerekkel, behívom a szülőt, szelektálok. Ha tudom, hogy baj van, akkor nem dobom föl. 
Nem kiütni meg megfenyegetni akarom, hanem saját érdekévé tenni, hogy gyere be, hogy 
nincs semmi baj, hogy eddig nem jöttél be, de most már gyere be, megoldjuk, elintézzük, 
mindenre van megoldás. (…) Ez nehezebben beérő folyamat, viszont kommunikatívabb, s 
általában a 10. év végén szokott beérni. 

Az egyik egy diktátori jellegű, a másik egy atyáskodó jellegű. Mind a kettő valahol rossz 
és valahol jó. Nincs tökéletes megoldás.” (Megyei jogú város szakiskolájában dolgozó osz-
tályfőnök)
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Van, aki az igazolatlan hiányzás negatív következményeinek láttatásával és megfélem-
lítéssel próbálja a diákokat a tankötelezettség (legalább formális) betartására rábírni, és 
van, aki inkább a kommunikációt, a meggyőzést tartja hatékonyabbnak. Többségben voltak 
azok, akik a problémás diákokhoz való segítő és türelmes hozzáállásban, valamint a rendszeres 
beszélgetésben látták a megoldás kulcsát:

„Ha az ember kitartóan beszélget velük, próbál rájuk hatni, szeretettel, nem leordítva a 
hajukat, mert az tényleg kevésbé hat. És hogy érezzék, hogy itt az iskolában jót akarunk 
nekik. Tehát, hogyha látják, hogy a tanárnak a hozzáállása is olyan, hogy segíteni szeretne, 
és az lenne a cél, hogy legyen egy szakmája, és ha azt megérti, hogy az miért fontos, hogy 
el tudjon helyezkedni.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse)

A megkérdezett pedagógusok mindegyike kiemelte, hogy a szülőkkel való együttműködés 
elengedhetetlen az iskolából való igazolatlan távolmaradás problémájának megoldáshoz. 
Azonban az osztályfőnökök és gyermekvédelmi felelősök hangot adtak annak is, hogy pont 
ez az a terület, ahol a legtöbb nehézséggel szembesülnek. Tapasztalataik alapján a szülők 
nagy része nem érdeklődik gyermeke iskolai előmenetele iránt:

„A mi iskolánkra nem az a jellemző, hogy a szülők nagyon érdeklődnének a gyerekeik iránt.” 
(Községi speciális szakiskolában dolgozó osztályfőnök)

Egyes szülőknek nem is áll szándékukban, hogy gyermekük rendszeres iskolába járását 
szorgalmazzák, sőt, sok esetben a szülő maga asszisztál a tankötelezettség be nem tartá-
sához, megnehezítve ezzel a pedagógusok fáradozását:

„Szélmalomharcot vívunk, hogyha egész nap rongyosra beszéljük a szánkat, hogy tanulj és 
szerezz szakmát, mire hazamegy és az ellenkezőjét hallja, vagy nem hall semmit.” (Megyei 
jogú város speciális szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)

„Sok szülő van, aki igen, tehát aki próbál, van olyan is, aki bejön és elmondja, hogy ő nem 
is tudta, hogy a gyerek nem jár be, mert otthon azt mondja, hogy bejár, de azért nagyobb 
számban az van, hogy nem. Tehát ők se tartják fontosnak, mert ők azt mondják, hogy hát 
az én kisfiam nem szeretné, hogy szakmát tanuljon, hanem dolgozni szeretne és egyebek. 
(…) A szülő elmondta, hogy ő nem fogja ezt erőltetni. Hogy ha nem akar járni, akkor nem 
jár, és akkor innentől fogva nincs mit tenni.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi 
felelőse) 

Vannak szülők, akik fontosnak tartják gyermekük rendszeres iskolába járását, ugyanakkor 
tehetetlennek és eszköztelennek érzik magukat arra, hogy erre saját gyermeküket rávegyék. 
Ebben a szituációban a pedagógustól várnak segítséget:
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„Nehéz partnernek nevezni a szülőket. Nagy részük már hasonló problémákkal került szülői 
státusba”. (Községi speciális szakiskola osztályfőnöke)

„A szülő jön hozzám, hogy segítsek rajta. Én hívom a szülőt, hogy segítsen rajtam. Ennyi a 
partnerség. Tehetetlen a gyerekkel, meggyőzni nem bírja, s jön hozzám, hogy segítsek neki, 
mondjam meg, hogy mit csináljon vele. Én meg azért hívtam be, hogy segítsen nekem, hogy 
bejárjon. S ketten ülünk, hogy hogy járjon be a gyerek. Neki nincs eszköze, nekem nincs 
eszközöm.” (Megyei jogú város szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)

A tapasztalatok szerint a nagymértékű igazolatlan mulasztások mögött sok esetben komp-
lex okok és problémák állnak, melyek csökkentéséhez a pedagógusok segítő hozzáállása 
és a szülők együttműködése mellett nélkülözhetetlen a segítő szakemberek, intézmények 
bevonása is. 

A felkeresett intézmények mindegyikében volt gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, akik 
a pedagógusok munkáját segítik az iskolákon belül. Az iskolák döntő többségében ezzel a 
feladattal egy erre alkalmasnak és hajlandónak tűnő pedagógust bíztak meg, csak elvétve 
találtunk olyan intézményt – ezek elsősorban a speciális szakiskolák voltak –, ahol a gyer-
mekvédelmi felelős csak ezt a feladatkört látta el. 

A nem speciális iskolákban tapasztalataink szerint igen nagy a leterheltségük. Bizo-
nyos tantárgy(ak) tanítása mellett nem könnyű egy több mint ezer fős szakiskolában félál-
lásban – az adminisztratív feladatokon kívüli – gyermekvédelmi feladatokat is ellátni. Az 
ifjúságvédelmisek hangot is adtak annak, hogy az iskolai gyermekvédelem sokszor csak a 
papírmunkáról szól:

„Elmondom, mi a fő probléma. Régebben tudtam foglalkozni a gyerekek magánéletével, 
tudtam segíteni, sokkal nagyobb számban meg is kerestek ilyen jellegű problémákkal a gye-
rekek. Az életükre, a jövőjükre, a párkapcsolataikra, az otthoni-családi problémáikra, volt 
időm ilyesmivel foglalkozni. Illetve még volt bennük nyitottság, hogy énhozzám forduljanak 
ezzel. Manapság gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként a munkaköröm levelezgetésekről 
szól.” (Megyeszékhelyű város szakiskolájának gyermekvédelmi felelőse)

Mind a pedagógusok, mind a gyermekvédelmi felelősök intézményen belüli segítő szakem-
bere az iskolapszichológus. Az általunk megkeresett intézmények többségében volt pszi-
chológus, de ezen a téren is problémákkal találkoztunk. A pszichológusok mindegyike rész-
munkaidőben dolgozik az oktatási intézményekben, egy héten csak néhány órát töltenek az 
iskolában, a pedagógusokkal való konzultáció mellett a problémás diákokkal való hosszabb 
távú egyéni esetmunka kevéssé megvalósítható. Mivel az iskolában kevés ideig érhetőek 
el, problémás eset viszont nagy számban akad, ezért gyakori, hogy egy újként felmerülő 
problémára a pszichológus nem tud azonnal reagálni és segítséget nyújtani.
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Azokban az oktatási intézményekben, ahol nem volt még részmunkaidőben dolgozó 
pszichológus sem, az ott dolgozó pedagógusok kiemelték a segítő szakember iránti igényt, 
alkalmazására azonban finanszírozási okok miatt nem látnak a közeljövőben esélyt. 

A tankötelezettség be nem tartása mögött sok esetben családi diszfunkciók állnak. A 
család privát életébe történő beavatkozás – még ha a problémák az iskolai színtéren is érez-
tetik is hatásukat – a pedagógusok kompetenciahatárain túlmutat. Ezekben az esetekben 
van a legnagyobb szükség az iskolán kívüli segítő személyek és intézmények bevonására. Az 
iskolák főként a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti- és családsegítő szolgálatok felé 
irányítják az iskolakerülő gyerekeket és szüleiket. Ezek az intézmények többféle (anyagi, 
jogi, pszichés) nehézség esetén tudnak egyénre/családra szabott segítséget nyújtani, már 
amennyiben az érintettek ebben partnerek, hiszen e szolgáltatások igénybevétele és a segítő 
szakemberekkel való együttműködés – a gyermek veszélyeztetettségének és védelembe 
vételének esetét kivéve – önkéntes. 

Ugyan a felkeresett iskolák töredékében említették csak a pedagógusok az igazolatlan 
hiányzásokat felhalmozó tanulók magántanulóvá minősítését, mint a tankötelezettség be nem 
tartásakor alkalmazott legvégső intézkedést, de kutatásunk azt igazolta, hogy ez létező 
gyakorlat, így szükséges említést tenni róla. A magántanulóság a tanítási órák látogatása 
alóli felmentést jelenti, a tanuló rendszerint osztályozóvizsga keretében ad számot az adott 
osztályfoknak megfelelő tudásáról. 

Az iskola és a pedagógusok számára minden bizonnyal könnyebb a sokat mulasztó, 
problémás diákoktól ilyenformán megszabadulni, a diák is biztosan örül a nagy szabadság-
nak, ám az érdekek látszólagos azonossága ellenére a magántanulóság ilyen esetekben a 
tanuló érdekei ellen való lépés. Szinte elképzelhetetlen, hogy egy iskolakerülő, motiválatlan 
diák önállóan elsajátítsa az adott évfolyam tananyagát, és sikeres vizsgát tegyen, ezek a 
tanulók szinte biztosan végbizonyítvány és szakképzettség nélkül fejezik be iskolai pálya-
futásukat. A magántanulóság engedélyezése ilyen esetekben – amellett, hogy a gyermek 
kárára van – az iskola részéről nem más, mint az iskolakerülés melletti asszisztálás. 

Az interjúk során aziránt is érdeklődtünk, hogy a pedagógusok az általuk alkalmazott 
tevékenységek mellett milyen intézkedéseket tartanának fontosnak és eredményesnek az 
iskolakerülés visszaszorítására. Talán nem meglepő, hogy főként olyan válaszokat kaptunk, 
melyekben a sikerélményhez juttatás és a megtanulandó elméleti anyag mennyiségének 
csökkentése volt hangsúlyos.

„Én állítom, hogy vannak javíthatatlan gyerekek (…) Viszont nyilvánvaló, hogy ha fel 
tudjuk kelteni az érdeklődésüket valami iránt, akkor az nagy szó, mert akkor „be tudjuk 
cserkészni” őket. Nem feltétlenül a teljesítménycentrikus nevelésre tesszük a hangsúlyt, 
hanem arra, hogy megszeressen valamit.” (Megyei jogú város speciális szakiskolájában 
dolgozó osztályfőnök)

„Bennem az merült fel, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek probléma az iskolába já-
rás, és az iskola elvégzése, azoknak miért nem csak napi 4 órát kell iskolába járni? Utána 
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hadd menne haza. Hogy a tananyag mennyisége számukra nagy, én ezt gondolom.(…) 
Én azt gondolom, olyan típusú tevékenységet kellene nekik az életükben megmutogatni, 
ajánlani, munkához – mert az iskolapadtól van viszolygásuk, és attól, hogy folytatódik az, 
amit már általános iskolában sem szerettek, tanulni, hallgatni az órán 45 percet. 10 perc 
szünet, otthon meg házi feladat, és a betartandó iskolai szabályok. Ebből van elegük, és 
szerintem jobban tetszik nekik a munka világa, úgy gondolják, hogy az mennyivel jobb. 
Szerintem meg kellene ezeket számukra mutogatni.” (Megyei jogú város szakiskolájának 
gyermekvédelmi felelőse)

A nagyobb városokban gyakori, hogy az egyébként tanköteles tanulók valamelyik bevásár-
lóközpontban töltik az időt az iskola helyett:

„Ha kimegyünk a pláza környékére, buszpályaudvarra, kiderül, hogy ott mennyi diák lézeng 
iskolaidőben. Ha szakember ezt nem veszi észre, akkor vak.”

A pedagógusok részéről megelőző lépésként és javaslatként fogalmazódott meg, hogy a 
plázák biztonsági emberei iskolaidőben ne engedjék be a 18 éven aluliakat a bevásárló-
központokba. A felvetés releváns, viszont az iskolakerülő fiatalok nem csak a plázákban 
tartózkodhatnak a tanítási órák alatt, hanem egyéb más helyszíneken: játéktermekben, 
aluljárókban, vagy egyszerűen csak az utcákon lézengenek. Éppen ezért fontos volna a 
külföldi példákhoz hasonlóan ezeknek a tereknek a rendszeres rendőri ellenőrzése, és a 
tankötelesnek kinéző fiatalok igazoltatása. A jelenlegi tanév kezdete óta több híradásban 
hallhattunk ilyen alkalmi rendőri akciókról, de iskolakerülés eredményes prevenciójához 
szükséges volna ezen ellenőrzések mindennapivá tételére. 

Természetesen voltak olyan pedagógusok, akik a tankötelezettségi korhatár jogszabály-
ban rögzített módosításában látják a megoldás kulcsát, ennek mikéntjéről a későbbiekben 
bővebben lesz szó.

Egy-egy interjú alkalmával egészen megdöbbentő eljárásokat is említettek a hatékony-
nak vélt módszerekről való beszélgetéskor – visszautalva saját iskolai éveire

„Nem emlékszem arra, hogy bármelyik középiskolai osztálytársam lógott volna. És ha valaki 
lógott, azt a közös iskolai gyűlésekkor az egész iskola elé kiállították a szégyenpadra. És ha 
ezeket a nevelési elveket elővesszük, és odaállítjuk a frontra a többiek elé, és látja a gyerek, 
hogy hoppá, akkor égni fogok a többiek előtt, akkor lehet, hogy meggondolja, hogy nem is 
olyan jó az a lógás.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse)

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a nyilvános megszégyenítés vajon mennyire hatékony 
eszköz a különböző okokra visszavezethető iskolakerülés visszaszorítására? Csak remél-
ni tudjuk, hogy a fenti példa a jelen mindennapi gyakorlatában egyáltalán nem jellemző 
esetkezelési forma.
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Formális vagy érdemi teljesítés?

Mint azt korábban láttuk, a megkérdezettek említettek olyan eseteket, amikor különböző 
módszerekkel sikerült egy-egy iskolakerülő tanulót az iskolába járásra ismételten rábírni. 
Kíváncsiak voltunk a pedagógusok azzal kapcsolatos tapasztalataira, hogy a tankötele-
zettség teljesítésének elérése együtt jár-e a tanulók képességeinek fejlődésével is, vagy-
is a tankötelezettség teljesítése érdemi teljesítés, netán az iskolába visszavezetett vagy 
visszakényszerített tanulók jelenléte inkább csak formális, fizikai ottlétet jelent. Erre nem 
kaptunk a pedagógusoktól az egyik vagy másik melletti határozott állásfoglalást, az ez 
irányú tapasztalatok inkább változónak mutatkoztak:

„Változó. Valakinél csak a hiányzást lehet megoldani, mert bejár, de lélekben nincs itt.” 
(Megyei jogú város speciális szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)

„Változó. Van, aki viszont szó szerint csak arra utazik, hogy ha betöltöm a 18-at, akkor úgyis 
elhúzok innen. Ez gyerektől függ, és attól, hogy kit milyen hatások érnek.” (Városi speciális 
szakiskolában dolgozó osztályfőnök)

Itt érdemes előreutalni arra a későbbiekben még szóba kerülő tanári tapasztalatra, mely 
szerint a csak a kényszerítő intézkedések hatására ismét iskolába járó tanulók a gyakori 
rendbontó magatartásukkal zavarják az órai munkát, nem kis gondot okozva ezzel a peda-
gógusoknak. Mindebből azt feltételezzük, hogy a pedagógusok a tankötelezettség teljesítése 
alatt nem elsősorban a jogszabályoknak megfelelő formális teljesítést tartják lényegesnek, 
hanem sokkal inkább a különböző készségek és képességek fejlődését vélik elérendő célnak. 

Miben látják a pedagógusok a megemelt 
tankötelezettség előnyeit és hátrányait?

A megkérdezettek szerint – egyetlen osztályfőnök kivételével – a 16 éves korig tartó tankö-
telezettség betartása könnyebb volt, hiszen már korábban távoztak (vagy eltávolíthatóak 
voltak) a nehezebben kezelhető, iskolakerülő tanulók. 

„Addig, amíg 16 éves korig tartott a tankötelezettség, lehetett a gyereknek azt mondani, 
hogy összejött az 50 órád, nézzél magadnak valami tanfolyamot, vagy menj el dolgozni. 
Elmúltál 16 éves, viszlát.” (Megyei jogú város szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)

„Sokat tudnék mondani, akiktől már megszabadultunk volna akkor, ha 16 év lenne a tan-
kötelezettség. Néhány esetben egészen addig ment a dolog, hogy könyékig voltam én is a 
vérben, amikor két gyerek összeverekedett, és az egyik már jócskán betöltötte a 16-ot. Így 
vele a 16 éves tankötelezettség esetén nem sokat foglalkoztunk volna, de mivel nem töltötte 
be a 18-at, így benne kellett tartanunk a rendszerben, ráadásul nem volt olyan iskola, aki 
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átvegye tőlünk. Tehát, maradt itt továbbra is. Kapott egy ejnye-bejnyét, volt fegyelmi el-
járás, szigorú megrovásban részesült, de nem tudtunk vele mit csinálni. Ha jól emlékszem, 
talán másik osztályba került, de másik iskola nem volt, aki befogadta volna. Tehát, ilyenek 
is vannak, és mi csak akkor tudunk megszabadulni ezektől a gyerekektől, ha van befogadó 
iskola, de most ki fogadna be egy olyan renitens gyereket, aki miatt esetleg kórházba kerül 
valaki, vagy rendőrséget kell hívni?! Többször elvittek innen például bilincsbe vert gyereket. 
Másnap már ő is itt volt. Ez a gyerek megvert az utcán két fiatalt, de úgy, hogy a fiatal pár 
hölgy tagja már ráfeküdt a férfira, mert őt már félig agyonverte. Mégis itt volt a gyerek 
másnap. Nem tudtak vele, még az ügyész sem, mit csinálni. Ez a gyerek 17 éves volt. A régi 
16 éves tankötelezettség szerint kitehettük volna, mert megvolt ráadásul a hiányzása is. 
Két kiértesítést is kapott már, tehát szabályszerűen is meg lehetett volna oldani, de nem 
sikerült. De ezek nem is kirívó jellegű dolgok, mert több ilyen is volt.” (Megyei jogú város 
speciális szakiskolájának gyermekvédelmi felelőse)

A problémák ellenére – két kivételtől eltekintve – mindegyik interjúalany látott pozitívumot a 
18 éves korig tartó tankötelezettségben. Egyéni és társadalmi előnyöket egyaránt említettek. 
Az interjúk többségében azt nyilatkozták, hogy a megemelt tankötelezettség még további 
kétéves védettséget nyújt a munkanélküliséggel szemben, ismerve a (speciális) szakiskolai 
végzettség megszerzése utáni elhelyezkedési nehézségeket. Főként a speciális intézmé-
nyekben dolgozók emelték ki azt, hogy ez a két év a tanulók fejlesztése, személyiségének 
fejlődése szempontjából is nagyon hasznos (lehet).

„Ezeknek a gyerekeknek nagyon nehéz elhelyezkedni ezzel a végzettséggel is. Válság van. 
Én azért találom ezt nagyon jó dolognak, mert a gyerek agya, attól, hogy tovább benn-
tartjuk, érik. És 18 évesen nagyobb ráhatást tudunk elérni. Érettebb és tapasztaltabb. Te-
hát, amikor 18 évesen fogja megkapni az első szakmát, és nyáron szembesül azzal, hogy 
szakmám van, és rögtön mestere vagyok a szakmámnak, és cégek felkeresnek… Nagyobb 
esélyét látom annak, hogy meghozza azt a döntést, hogy marad másodszakmán is. Mivel 
érettebb, érettebben gondolkodik. 16 évesen szakmával azt gondolják, hogy majd megvált-
ják a világot. Még gyermekek. 18 évesen már kicsit érettebbek, és amit látnak a híradóban, 
és tapasztalnak, hogy felfogják, hogy mit jelent munka nélkül lenni, akkor inkább hajlanak 
arra, hogy még maradjanak egy szakmára. Mivel munkanélküli segélyt nem kap, mert nem 
dolgozott, jobban megéri maradni. Az a sok dolog, amit állandóan elmondunk, hogy fiam, 
tanulj, csak annyit érsz, amennyit tudsz… és csak mondjuk, mondjuk, de egy idő után ez 
beérik. És ha a tankötelezettség 18, akkor még két évig tudom bennük kondicionálni a 
gondolatot, hogy tanulj, mert különben nem mész semmire. Ha tovább van a kezemben 
a gyerek, akkor többet tudok fejleszteni, tanítani, mutatni. Jobb. Én örülök annak, hogy 
kitolták a tankötelezettséget. Ne menjenek gyerekfejjel az életnek. Ez a felnőtté válás 
korhatára hivatalosan is, és én helyesnek tartom azt, hogy 18 évesen engedem el először a 
kezét a gyereknek.” (Megyei jogú város speciális szakiskolájának osztályfőnöke)



Szakiskola, szakiskolások 95

„Nevezzük nevén a gyereket, ez az iskola valahol szociális hálóként is üzemel, mert addig 
sincs kint az utcán, hanem tanulhat. És sok szülő azon van, hogy akkor minél tovább bent 
tartani az iskolában, mert mostanában nemhogy a sérült gyerekeknek nincs esélyük elhe-
lyezkedni, de még a normál gyerek is megküzd érte keményen. Nincs munkalehetőség.” 
(Városi speciális szakiskolában dolgozó osztályfőnök)

„Tehát van plusz két évük, ameddig legalább az iskola szárnyai alatt vannak, és mi tudjuk 
segíteni őket. És nagyon sokszor a döntéseikben is mi tudjuk őket segíteni, gondolok itt a 
szakmaválasztásra, pályaválasztásra.” (Megyei jogú város szakiskolájának osztályfőnöke)

„Addig hivatalosan nem az utcán vannak, kevesebb idejük van a csavargásra, bűnözésre, 
társadalmi szempontból előny.” (Községi szakiskola osztályfőnöke)

„Ha 16 lenne, nem lenne annyi probléma, a fele megszűnne, sőt, szerintem a 2/3-a, ebből 
az adminisztrációs kötelezettség meg jelentés, meg minden. Viszont a másik fele az, hogy 
a gyerekek egy része elveszne.”(Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse)

Az interjúalanyok többsége egyéni-társadalmi előnyként említette, hogy a megemelt tankö-
telezettség révén a 16–18 év közöttiek nem gyarapítják a munkanélküliek számát. Volt olyan 
is, aki ezt nem előnyként, hanem hátrányként értékelte, és a tanulók statisztikai adatként 
való kezelésének minősítette. 

„Előnye nincs. Ez egy állam által kreált szükségmegoldás, ami nem a gyerek érdekében 
történik, hanem az állam érdekében. Ezt mindenki tudja. A gyerek megfogalmazza, hogy 
minek vagyok itt? Vegyük azt, hogy van egy 16 éves gyerek, 9.-es, s következő évben 11.-es 
lehet. Mert a jog lehetővé teszi, hogy bizonyos szakmákat 16 éves korától elkezdjen. S a 
gyerek megkérdezi, hogy miért kellene 9.-be bejárnom, s mi van, ha megbukok? Jövőre már 
szakmunkástanuló lehetek. Látszik, hogy nincs kidolgozva a rendszer.

Jó, cukrásznak nem veszik fel, mert az egy prosperáló szakma, de bolti eladónak felveszik, 
vagy asztalosnak felveszik. Bemegy Pestre, ott orrba-szájba keresik a tanulókat szeptem-
berben, lasszóval fogják a gyerekeket, mert osztálylétszám-növelés mindig van. (…) 

Valljuk meg őszintén, hogy azért kellett megemelni két évvel, mert irtózatosan magas volt 
Magyarország munkanélküliségi rátája. Képzeljük el, hogy kiküldjük ezeket a gyerekeket 
16 és 18 év között, akik nem tudnak munkát szerezni, így Európában vagy a világon nálunk 
lenne a legmagasabb a munkanélküliség. Mit csinált a kormány? Nem tehetett semmit, csak 
azt, hogy tessék iskolába járni. Statisztikai adatként kezelik a gyerekeket, azért emelték 
meg 18 évre a korhatárt, hogy ne jelentkezzen a munkanélküliségben ez a 16–18 év közötti, 
nagy létszámú korosztály. (…) A 18 évre emelt tankötelezettségnek nincs semmi pozitívuma. 
Ez a gyerek megalázásának a folytatása. Hülyének nézi a gyereket. Milyen pozitívum van 
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abban, hogy a gyereket egy olyan tananyag elvégzésére kötelezzük, amit már elvégzett 
7–8. osztályos korában?” (Megyei jogú város szakiskolájának osztályfőnöke)

A hátrányok között említették, hogy a tankötelezettség betartatása a pedagógusok okta-
tó-nevelő munkáját nehezíti, hiszen a kikívánkozó tanulók akadályozzák az órai munkát, és 
rombolják a közösséget. 

„Az, hogy ők nem kerülnek 16 évesen az utcára, az előnyös. Viszont, akik már 16 évesen el 
akartak menni, rettenetesen nehéz itt tartani 18 éves korukig. Ez viszont a mi napjainkat 
nehezíti meg, rengeteg energiát szív le az emberből. (…) Amikor nekem van egy 13 fős 
osztályom, amiből 2 gyerek már 16 évesen menne a nagyvilágba, akkor a maradék 11 éle-
tét keseríti meg, mert folyamatosan olyan konfliktusokat okoznak az osztályban, hogy ne 
lehessen haladni az anyaggal, hanem először a konfliktust kelljen kezelni. Tehát van jó és 
rossz oldala is.” (Városi speciális szakiskola osztályfőnöke)

„Az osztálynak bomlasztja a hangulatát, meg hát így nehezebb tanárnak is a dolga. (…) 
Meg hát azt gondolom, hogy akit 16 éves koráig nem tudtak beilleszteni, vagy, hogy folya-
matosan járjon, rendszeresen járjon, készüljön, nem gondolnám, hogy abban a két évben 
tudnának csodát tenni.” (Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse)

Hogyan változtatnának a pedagógusok a 
tankötelezettséggel kapcsolatos jogszabályokon?

Végül kíváncsiak voltuk arra, hogy ha a megkérdezett pedagógusokon múlna, akkor mó-
dosítanák-e a tankötelezettségi jogszabályt, és ha igen, hogyan. A kérdésre adott válasz 
alapján itt is elkülönülnek a szakiskolák és az SNI gyerekeket oktató speciális intézmények. 
A megemelt tankötelezettség előnyeinek és hátrányainak kérdésénél azt láttuk, hogy a 
speciális szakiskolák a diákok szemével nézve inkább a hosszú tankötelezettség előnyeit 
igyekeztek hangsúlyozni, és a jogszabály-módosítás szükségességének ügyét boncolgatva 
is inkább a 18 éves korhatár megtartására, esetleg egy alternatív megoldás alkalmazására 
hajlanának. E szerint a tanulók az iskola és a szülők jóváhagyása után 16 éves kora után 
abbahagyhatná az iskolát:

„Én ezt most jobbnak látom, mert nem érettek ezek a gyerekek még a döntésre 16 évesen, 
és úgy látom, hogy nagyon sokszor a család magukra hagyja őket a döntésben. Tehát van 
egy, plusz két évük, ameddig legalább az iskola szárnyai alatt vannak, és mi tudjuk segíteni 
őket. És nagyon sokszor a döntéseikben is mi tudjuk őket segíteni, gondolok itt a szakma-
választásra, pályaválasztásra.” (Megyei jogú város szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)

„Vigyük le a kötelező tankötelezettséget 16-ra, de súlyozzunk és mérlegeljünk annál, akinél 
kell. Ha nagyon nem akar, és tényleg nagyon nem tud, és már az ötödik köröket futottad és 
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a szülőt sem érdekli… Az iskola teamje, bevonva természetesen a szülőt, megbeszélve azt, 
hogy én mit látok mint iskolai szociális munkás, mit lát a pedagógus, és mit lát a szülő.” 
(Fővárosi speciális szakiskola gyermekvédelmi felelőse) 

A nem speciális szakiskolában dolgozók viszont szívesebben visszaállítanák a régi rendszert 
mind a tankötelezettségi korhatár, mind pedig a szakképzési rendszer vonatkozásában:

„Nagyon egyszerű, vissza kell állítani a régi rendszert. A tankötelezettség 16 éves korig 
tartson, de nem tartom elképzelhetetlennek a 14 éves kort sem. Meg kell nézni, hogy a többi 
országban mi van. Visszaállítnám azt is, hogy a gyerek 14-15 évesen elmegy szakmunkásta-
nulónak, kap egy szakmunkás-bizonyítványt, és kap egy szakmát 17 évesen. 16 éves korától 
pedig vállalhasson munkát.” (Megyei jogú város szakiskolájában dolgozó osztályfőnök)
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Szalma Ivett

Fiúk és lányok a szakiskolákban és 
a speciális szakiskolákban 1

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a szakiskolákban és a speciális szakisko-
lákban tanulók helyzetét nemek szerinti megoszlás metszetében. Milyen szak-
mákban tanulnak a fiúk és a lányok, hogyan kerültek a szakiskolában, miként 
látják az elhelyezkedési esélyeiket, milyen terveik vannak a továbbtanulással 
kapcsolatban, mennyire szeretik a szakmájukat. 

A forrásokról

Az elemzéshez több adatbázist is felhasználunk. Használjuk a 2010. május és június között 
szakiskolások és speciális szakiskolások körében lekérdezett 20 perces kérdőívet. Ez a fel-
vétel szakértő mintavételen alapult, elsősorban a hiányszakmában tanuló diákokra kon-
centrál. Összesen 3260 utolsóéves szakiskolás hallgatót kérdeztünk meg az elhelyezkedési 
esélyekkel és a szakma megítélésével kapcsolatban. Ennek a kérdőívnek a módosított vál-
tozatát kérdeztük le a speciális szakiskolások körében. Összesen 824 speciális szakiskolába 
járó diákot kérdeztünk meg. Ugyanebben az időszakban egy reprezentatív felvételre is sor 
került, melynek során 1359 szakiskolást kérdeztek a jövőbeni terveikkel kapcsolatban egy 
kérdőíves felvétel keretében.

Fiúk és lányok aránya a szakiskolákban 

A szakiskolába járó fiatalok 66%-a fiú és 34%-a lány. A szakiskolákban a fiútöbbség azzal 
magyarázható, hogy a lányok nagyobb arányban tanulnak tovább középiskolában, különö-
sen gimnáziumban, mint a fiúk. Bár a szakiskolákban a lányok kisebbségben vannak, mégis 
a szakiskolások egyharmada lány. Egyelőre nagyon kis százalékban figyelhető meg, hogy 
a szakiskolába jelentkező lányok olyan szakmákat választanának maguknak, amelyeket a 
társadalom a fiús szakmák közé sorol.

1  A tanulmány a TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” program 6.1.1-es, Elhelyezkedési 
esélyek című elemi projekt keretében készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben.
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Mit tanulnak a szakiskolákBAN a fiúk és a lányok?

Különböző okai lehetnek annak, hogy a tanulók miért szakiskolában jelentkeztek. Lehet, 
hogy nem saját választásuk miatt kerültek ebbe az iskolatípusba, hanem azért, mert álta-
lános iskolai tanulmányi eredményük miatt nem vették volna fel őket máshova. 

Hipotézis: Feltételezzük, hogy a fiúk esetében sokkal inkább saját választásuk, hogy 
szakiskolában tanulnak, míg a lányok azért kerültek ide, mert nem vették fel őket más-
hova. Feltételezésünk szerint a társadalom ugyanis inkább elvárja a lányoktól, hogy 
érettségit szerezzenek, míg a fiúkkal kapcsolatban a szakmaszerzést preferálja. 

Megnéztük, hogy a lányok és fiúk között van-e különbség abban, hogy hova jelentkeztek 
első helyen.

1. ábra: Az általános iskola után milyen iskolába jelentkezett első helyen? (%)

Sig=0,491
Forrás: Tomasz adatbázis

Nem találtunk szignifikáns különbséget aközött, hogy a szakiskolába járó fiúk és lányok, 
milyen iskolatípust jelöltek meg első helyen az általános iskola elvégzése után. Mind a fi-
úknak, mind a lányoknak csak kicsit több mint a fele jelölte meg első helyen a szakiskolát. 
Mintegy egy tizedük szeretett volna gimnáziumban továbbtanulni, több mint egyharmaduk 
pedig szakközépiskolában szerette volna folytatni tanulmányait. A nemek szerint tehát nem 
találtunk különbséget, azonban az 1. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy mind a fiúk, mind 
a lányok közel fele nem saját választása alapján kerül szakiskolába.

A speciális szakiskolások körében nem kérdeztük meg, hogy eredetileg is ebbe az iskola 
típusba jelentkezett-e, hiszen az ide járók többségét ide tanácsolják a szakértők.

A speciális szakiskolások körében azt kérdeztük, hogy eredetileg is ezt a szakmát sze-
rette volna-e tanulni, vagy inkább mást.
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2. ábra: Eredetileg is ezt a szakmát szerette volna tanulni? 
Speciális szakiskolások

Sig=0,078
Forrás: Mártonfi adatbázis

Bár a két nem közötti különbség 0,5%-os nem szignifikáns eltérést jelez, a lányok nagyobb 
arányban mondták azt, hogy eredetileg mást szerettek volna tanulni (32,7%), a fiúknál ez 
az arány csak 27,6% volt.

A szakiskolákban a fiúk és a lányok eltérő szakmákat tanulnak, azonban nemcsak a 
szakmák szerint különülnek el, hanem szakmacsoportok szerint is erős eltérés figyelhető 
meg a két nem között. Megnéztük, hogy szakmacsoportonként miben különbözik a fiúk és 
a lányok jelenléte.

1. táblázat: Milyen szakmacsoportban tanulnak a fiúk és a lányok? 
Szakiskolák

Szakmacsoportok Fiúk Lányok

Művészet, közművelődés, kommunikáció 50,0% 50,0%

Gépészet 99,6% 0,4%

Elektrotechnika-elektronika 100,0% 0,0%

Informatika (szoftver) 86,7% 13,3%

Építészet 100,0% 0,0%

Könnyűipar 8,6% 91,4%

Faipar 95,0% 5,0%

Nyomdaipar 100,0% 0,0%

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 28,3% 71,7%

Vendéglátás-idegenforgalom 50,0% 50,0%

Egyéb szolgáltatások 5,5% 94,5%

Mezőgazdaság 80,6% 19,4%

Élelmiszeripar 80,6% 19,4%

Sig=0,000
Forrás: Tomasz adatbázis
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Míg a fiúk nagyobb arányban tanulnak gépészet, elektrotechnika, informatika, építészet, 
faipar, nyomdaipar, mezőgazdaság és élelmiszeripar területén, addig a lányok felül vannak 
reprezentálva a könnyűipar, kereskedelem és egyéb szolgáltatások területén. A fenti táblá-
zatból az is megfigyelhető, hogy míg nincs olyan szakmacsoport, amelyben a fiúk egyáltalán 
ne lennének jelen, addig a lányok esetében előfordul, hogy ők egyes szakmacsoportban 
nem képviseltetik magukat.

Léteznek csak fiús szakmák, azonban nincsenek csak lányos szakmák. Ez jelzi azt a 
problémát, hogy a szakiskolák sokkal kevesebb szakmát tudnak kínálni a lányok számára, 
mint a fiúknak.

A következő szakmák tekinthetők hiányszakmának az ország szinte valamennyi régió-
jában: asztalos, gépi forgácsoló, géplakatos, hegesztő, kőműves, nőiruha-készítő, szakács, 
szerkezetlakatos, szobafestő, mázoló és tapétázó, villanyszerelő.

A hiányszakmákra fókuszáló survey-vizsgálatunk rávilágított arra, hogy a lányok szá-
mára nem kínálnak olyan szakmákat, melyek hiányszakmák lennének. Kivételt képez a 
nőiruha-készítő, amelyről azonban köztudott, hogy zsákutcás szakmának számít. 2

Megnéztük, hogy az általunk megkérdezett szakmákban milyen arányban tanulnak 
lányok és fiúk. A tizenkét hiányszakmán kívül a fodrászokat és bolti eladókat vontuk be 
a vizsgálatba. A fodrászat szinte valamennyi régióban divatszakmának számít, és a cél, 
hogy a képzésben résztvevők számát csökkentsék, a bolti eladó a divat és a hiányszakma 
között helyezkedik el, bár nem támogatott, azonban nem is leépítendő. Azért választottuk 
a tizenkét hiányszakma mellé még ezt a két szakmát, hogy megnézzük, van-e különbség 
a hiány- és divatszakmát tanuló között, illetve hiány- és nem támogatott szakmát tanuló 
diákok között motivációban, a munkaerő-piaci elhelyezkedés megítélésében és a tovább-
tanulás szándékában. A mintában nincsenek benne azok a fiatalok, akik már rendelkeznek 
érettségi bizonyítvánnyal, azaz az érettségi bizonyítvány megszerzése után döntöttek egy 
szakma elsajátítása mellett.

Látható, hogy a hiányszakmák közül egyedül a nőiruha-készítő szakmában vannak felül-
reprezentálva a lányok, 3 illetve a szakács szakmában közel egyenlő a fiúk-lányok aránya. 
Ezért erről külön is szólunk. A hiányszakmák közül a nőiruha-készítő szakma kivételnek 
tekinthető, mert az ezt a szakmát tanuló diákok szignifikánsan kisebb esélyt látnak arra, 
hogy elhelyezkedjenek a szakmájukkal, mint a más hiányszakmában tanuló társaik. A fod-
rász és bolti eladó szakmában a lányok vannak felülreprezentálva. 

2  Tipikusan az a szakma, melyet azért sorolnak a hiányszakmák közé, hogy a munkáltatók a piaci ára alatt jussanak 
munkaerőhöz. A nőiruha-készítő szakmában nagyon alacsony az átlagkereset, és nehezen lehet elhelyezkedni. 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által készített felmérésből az derül ki, hogy a könnyűipari szakmákban 
végzettek mindössze 1-2%-a helyezkedik el a tanult szakmájában 9 hónappal a szakma megszerzését követően 
(Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2009). 

3  Hasonló adatokat kapunk, ha a speciális szakiskolásokat vizsgáljuk. 
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3. ábra: Fiúk és lányok szakmák szerint 
Szakiskolások

Sig=0,000
Forrás: Mártonfi adatbázis

Összegezve a szakiskolában tanuló fiúk és lányok helyzetét elmondható, hogy tanulók 
mintegy fele nem saját választásból tanul szakiskolában, jelentős részük szeretett volna 
szakközépiskolába és mintegy tizedük gimnáziumba kerülni. A szakiskolák szegregáltnak 
tekinthetők nemi szempontból, hiszen a fiúk és a lányok nemcsak eltérő szakmákat, de 
eltérő szakmacsoportban is tanulnak. Jellemző, hogy a fiúk számára többféle lehetőség 
van, és az ő általuk elsajátítható szakmák inkább tekinthetők piacképesnek, mint a lányok 
által tanult szakmák. 

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában?

Ebben az alfejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy van-e különbség a gyermekkori elképzelé-
sekben aszerint, hogy melyik nemhez tartozik valaki? Azt kérdeztük a fiataloktól egy nyitott 
kérdés formájában, hogy Gyermekkorában mi szeretett volna lenni? A válaszokat a következő 
kategóriákba soroltuk: amit most tanul; egyéb fizikai szakma; középfokú végzettséget igény-
lő fehérgalléros; diplomát igénylő foglalkozás; celeb típusú és komolytalan válaszlehetőség.
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Hipotézis: Ezek alapján arra számítunk, hogy a lányok felül lesznek reprezentálva a 
középfokú végzettséget igénylő szakmáknál, a fiúk pedig az egyéb fizikai szakmák kö-
rében, mivel a kisgyerekkori szocializáció inkább a fizikai munka felé tereli a fiúkat és a 
fehérgalléros munka felé a lányokat.

2. táblázat: Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? Nemek szerinti bontásban 
Szakiskolások körében (12 szakma)

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? Fiú Lány

amit most tanul 10,8% 21,0%

egyéb fizikai szakma 22,4% 24,6%

középfokú végzettséget igénylő fehérgalléros 22,9% 12,6%

diplomát igénylő foglalkozás 7,5% 19,2%

celeb típusú és komolytalan válasz 18,1% 7,9%

nincs válasz 18,2% 14,6%

Sig=0,000
Forrás: Mártonfi

Meglepetésünkre az általunk megkérdezett szakiskolás lányok magasabb arányban mond-
ták, hogy azt tanulják, ami gyermekkorukban akartak lenni (21%), ezzel szemben a fiúknak 
csak az egytizede gondolja ezt. 4

A hipotézisünket el kell, hogy vessük, hiszen a fiúk egynegyede gyermekkorában közép-
iskolához kötött fehérgalléros állásra vágyott, míg a lányoknál ugyanez az arány csupán 
12,6%. Azonban a lányok két és félszer nagyobb arányban szerettek volna diplomát igénylő 
foglalkozást űzni (19,2%), mint a fiúk (7,5%). A celeb típusú foglalkozások a fiúk körében 
volt elterjedtebb.

Annak érdekében, hogy kiszűrjük a különböző szakmák hatását, illetve azt, hogy a 
lányok a nem hiányszakmában, vagy pedig nőiruha-készítő szakmában vannak felülrepre-
zentálva, a vizsgálatunkat leszűkítettük csak a szakácsokra, ahol a fiúk és lányok aránya közel 
azonos, és az ország minden régiójában hiányszakmának számít.

Ha csak a szakács szakmát tanuló lányokat és fiúkat vizsgáljuk, akkor a teljes verti-
kumtól kissé eltérő eredményeket kapunk: kevesebb lány szeretett volna szakács lenni már 
gyermekkorában, mint ahány fiú, miközben a lányok nagyobb arányban (26%) említették azt, 
hogy más fizikai szakmát szerettek volna űzni, mint a fiúk (12%). A szakács tanulók körében 
is a fiúk szerettek volna nagyobb arányban fehérgalléros munkát űzni gyermekkorukban, 
míg a lányok inkább diplomához köthető foglalkozást szerettek volna végezni. A celeb típusú 
munkák a szakács tanulók körében is inkább a fiúkat jellemezték.

4  E mögött valószínűleg az áll, hogy a minta nem reprezentatív, és a lányok jelentős része fodrász szakmában 
tanul. A fodrász szakmában pedig a lányok 55% mondta azt, hogy gyermekkorában is fodrász szeretett volna 
lenni.
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3. táblázat: Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? Nemek szerinti bontásban 
Szakács tanulók körében

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? Fiú Lány

amit most tanul 27,5% 12,5%

egyéb fizikai szakma 12,0% 26,1%

középfokú végzettséget igénylő fehérgalléros 16,5% 13,1%

diplomát igénylő foglalkozás 11,5% 20,5%

celeb típusú és komolytalan válasz 16,5% 6,8%

nincs válasz 16,0% 21,0%

Sig=0,000
Forrás: Mártonfi

Mind az általános, mind a konkrét szakmát érintő adatok alapján el kell vetnünk a hipo-
tézisünket, azaz a lányok nem szerettek volna nagyobb arányban fehérgalléros pozícióba 
kerülni, mint a fiúk, és körülbelül egyező arányban szerettek volna fizikai szakmát tanulni. 

Hogyan teljesítenek A fiúk és a 
lányok a szakiskolában?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által végzett 2009-es felmérésből kiderül, hogy az 
elhelyezkedési esélyek, a vállakozások indítása és a továbbtanulás ténye szorosan össze-
függ a szakiskolai tanulmányi eredményekkel. Az elhelyezkedni tudók, a vállalkozók vagy a 
továbbtanulók jobb tanulmányi eredményeket értek el a szakiskolában, mint a munkanélküli 
vagy az alkalmi munkából élő társaik (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2009). Ezért 
a szakiskolai teljesítmény vizsgálata különösen fontos. A szakiskolában tanuló diákoknak 
általában rosszabb a bizonyítványátlaguk, nagyobb az évismétlések és az igazolatlan hiány-
zások száma, mint a más iskolatípusban tanuló társaiknak. Ez részben annak köszönhető, 
hogy az ide kerülő tanulók nagy részének negatív élménye van az iskoláról, amelyet az 
általános iskolai tanulmányai során szerzett. 

Hipotézis: Feltételezzük, hogy a két nem között a szakiskolában is van eltérés az iskolai 
teljesítmény tekintetében. A lányok jobb tanulók, és kevesebb körükben a „lógás”.
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4. ábra: Félévkor milyen volt a bizonyítványa átlaga? 
Szakiskolások körében – 12 szakma

Sig=0,00
Forrás: Mártonfi adatbázis

Ha az általunk megkérdezett tizenkét szakmát tanuló diákokat vizsgáljuk, akkor szigni-
fikáns különbséget találunk abban, hogy a fiúknak és a lányoknak milyen volt félévkor a 
bizonyítványátlaguk.

Ha csak a szakácsokat vizsgáljuk, akkor nincs szignifikáns különbség a fiúk és a lányok 
bizonyítványának átlaga között, ezért feltételezhető, hogy a különbség nem fiúk és lányok 
között található, hanem szakmák szerint.

5. ábra: Félévkor milyen volt a bizonyítványa átlaga? 
Szakácsok körében

Sig=0,854
Forrás: Mártonfi adatbázis
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A speciális szakiskolások esetében hasonló összefüggést találtunk. A lányoknak jobb 
volt félévkor a bizonyítványátlaguk, azonban ha egy olyan szakmát választunk, amelyben 
lányok és fiúk is tanulnak (bolti eladó), akkor a két nem között nem szignifikáns az eltérés.

Az országos reprezentatív mintán végzett felmérésben szerepeltek olyan kérdések is, 
amelyek az iskolai teljesítményt mérik. Külön vizsgálták, hogy valaki saját értékítélete sze-
rint milyen tanulónak számít az osztályban közismereti tárgyakból, szakelméleti tárgyakból 
és szakmai gyakorlaton. A válaszlehetőség ötkategóriás, a nagyon jótól a nagyon gyengéig 
terjed.

Hipotézis: Feltételezzük, hogy a lányok jobban teljesítenek a szakiskolákban, mint a 
fiúk. A lányok különösen jobbak a közismereti és a szakelméleti tantárgyakból, míg a 
fiúk a szakmai gyakorlaton teljesítenek jobban.

6. ábra: Az osztályban milyen tanulónak számít a közismereti tárgyakban?

Sig=0,706
Forrás: Tomasz

Az eredmények alapján sem a közismereti, sem a szakelméleti, sem a szakmai gyakorlaton 
nincs szignifikáns különbség a fiúk és lányok között teljesítményük megítélésében. Az ábrák-
ból azonban kitűnik, hogy mind a fiúk, mind a lányok legkevésbé a közismereti tárgyakból 
érzik magukat jónak és a szakmai gyakorlaton a leginkább jónak.

Az is az iskolai teljesítmény témakörébe tartozik, hogy bejár-e rendszeresen a fiatal az 
iskolába, részt vesz-e a szakmai gyakorlaton. A „lógás” eléggé elterjedt a szakiskolások és 
szakközépiskolások körében. Az összes megkérdezett mindössze 28 százaléka nyilatkozta 
azt, hogy nem fordult elő olyan, hogy igazolatlanul hiányzott volna. A szakiskolások köré-
ben gyakrabban fordultak elő igazolatlan hiányzások, mint a szakközépiskolások körében 
(Kutatási jelentés 2010).
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7. ábra: Az osztályban milyen tanulónak számít a szakelméleti tárgyakban?

Sig=0,194
Forrás: Tomasz

8. ábra: Az osztályban milyen tanulónak számít a szakmai gyakorlaton?

Sig=0,388
Forrás: Tomasz

Hipotézis: Azt várjuk, hogy a lányok kevesebbet „lógnak”, mint a fiúk, hiszen a lányok 
erősebben igyekeznek megfelelni az iskolai, különösen a magatartással kapcsolatos 
követelményeknek. 

A „lógás” is szorosan összefügg azzal, hogy milyen szakmát tanul az illető. Ha az általunk 
megkérdezett tizenkét szakmában tanuló diákokat vizsgáljuk, akkor nincs szignifikáns kü-
lönbség a „lógásban” a fiúk és a lányok között. Ha azonban a szakma hatását megpróbáljuk 
úgy kiszűrni, hogy csak a szakácsokat vizsgáljuk, akkor szignifikáns különbség található a 
két nem között. A szakácsnak tanuló fiúk többet „lógnak”, mint a szakácsnak tanuló lányok. 
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9. ábra: Iskolai tanulmányai alatt előfordult, hogy tudatosan „lógott”, nem járt be az 
iskolába? Nemek szerinti bontásban 
Szakács tanulók

Sig=0,015
Forrás: Mártonfi

A hipotézisünket igazolni tudtuk, vagyis a fiúk gyakrabban hiányoznak igazolatlanul, mint 
a lányok.

A speciális szakiskolások körében is megfigyelhető a fiúk és a lányok közötti különbség a 
„lógás” tekintetében: a lányok 68,9 százalékánál nem fordult elő, hogy tudatosan hiányzott, 
a fiúknál ez az arány 54,5%. 

Megpróbáltuk megvizsgálni, hogy vajon a „lógásnak” mi lehet a hátterében, mennyire 
játszik közre a pénzkeresés a fiúk, illetve a lányok körében. 2003/2004-es tanév I. félévében 
a Független Pedagógiai Intézet (FÜPI) országos felmérést kezdett a középiskolai tanulók 
között tapasztalható igazolatlan mulasztások okainak feltárására. 

A pedagógusokat arra kérték, hogy egy négyfokú skálán súlyozzák az igazolatlan mu-
lasztások lehetséges okait. A tanárok szerint a „lógásokat” alapvetően a családi háttér, 
a tanuláshoz való viszony, a motivációs szint és az iskolához való negatív viszony okozza 
(12%). A 3,6%-nyi egyéb ok között a pedagógusok az iskolán kívüli pénzkeresést, a baráti 
kör hatását, illetve az életmódbeli problémákat jelölték meg. 

A fiatalok, különösen a szakiskolások ennél magasabb arányban jelölték meg a „feketén 
dolgoznak” választ (6%). A szakácsok körében megnéztük, hogy a tanulók hány százaléka 
számolt be arról, hogy amiatt „lógott” az iskolából, hogy pénzt keressen, és vajon van-e 
különbség fiúk és lányok között ebben a tekintetben.

0 10 20 4030 6050 70

Igen, volt, hogy hónapokig 
nem jártam iskolába

Igen, volt, hogy hetekig 
nem jártam iskolába

Igen, de csak néhány 
óráról lógtam el

Igen, volt, hogy napokig 
nem jöttem be az iskolába

Nem, ez nem fordult elő férfi
nő



Szakiskola, szakiskolások 109

10. ábra: Előfordult-e, hogy azért hiányzott, mert pénzt keresett? 
Szakácsok

Sig=0,000
Forrás: Mártonfi

Látható, hogy a „lógások” sokkal nagyobb hányada tudható be annak, hogy a fiatalok pénzt 
keresnek, mint ahogy azt a tanárok feltételezik. Szignifikáns különbség található fiúk és lá-
nyok között. A fiúknak közel 18%-a, a lányoknak pedig 9%-a állította azt, hogy azért „lóg”, 
hogy pénzt keressen. A lányok mintegy 56%-a fiúknak pedig mindössze 33% mondta azt, 
hogy a „lógás” mögött soha nem a pénzkeresés állt. 

Ugyanez az összefüggés figyelhető meg a speciális szakiskolások körében: a fiúknak 
csak 58% mondta azt, hogy soha nem azért „lógott”, hogy pénzt keressen, miközben a 
lányok 83,4% állította ugyanezt. 

Összegezve: a lányok és a fiúk hasonlóan teljesítenek a szakiskolában. Mindkét nem úgy 
gondolja, hogy a közismereti tárgyakból teljesít a leggyengébben, és a szakmai gyakorlaton 
a legjobban. Az igazolatlan hiányzások a fiúkra inkább jellemző, mint a lányokra. Szintén 
a fiúk azok, akik nagyobb arányban számoltak be arról, hogy az igazolatlan hiányzások 
mögött a pénzkeresés állt. 

Fiúk és lányok továbbhaladással 
kapcsolatos tervei

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a fiúk és a lányok mennyiben különböznek a 
továbbtanulási és elhelyezkedési terveiket illetően. Inkább a fiúk, vagy inkább a lányok 
szeretnének továbbtanulni? Miként látja a két nem az elhelyezkedési esélyeit?

A szakiskolások előtt a továbbhaladás két módja lehetséges: vagy érettségit szereznek, 
és akkor a későbbiekben akár felsőoktatási intézménybe is beiratkozhatnak, vagy egy másik 
szakmát sajátítanak el, és ezzel növelik a munkaerőpiacon az elhelyezkedési esélyüket. 
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Hipotézis: Az eddigi kutatások (Kutatási jelentés 2010) eredményei miatt azt feltéte-
lezhetjük, hogy a lányok nagyobb arányban szeretnének érettségit szerezni a szakiskola 
után, mint a fiúk.

Amennyiben az általunk megkérdezett tizenkét szakmát vizsgáljuk, akkor az eredmények 
azt mutatják, hogy a lányok valóban inkább szeretnének érettségit szerezni, mint a fiúk. 
E mögött az állhat, hogy a lányok inkább olyan szakmában tanulnak, amelyek kevésbé 
keresettek a munkaerőpiacon, ezért az ő számukra fontosabb a továbbtanulás. Érdemes 
megnézni, hogy szakmánként különbözik-e azok aránya, akik érettségizni szeretnének.

11. ábra: Hogyan fog alakulni az élete közvetlenül az iskola elvégzése után, 2010 
őszén? Szakiskolások – 12 szakma

Sig=0,00
Forrás: Mártonfi adatbázis

A nőiruha-készítő, a fodrász és a bolti eladó szakmában a legmagasabb azok aránya, akik 
érettségizni szeretnének, miközben a szobafestő-mázoló-tapétázó, hegesztő és gépi for-
gácsolók körében a legalacsonyabb az érettségizni szándékozók aránya. Azok a diákok, 
akik olyan szakmát tanulnak, amivel úgy gondolják, hogy könnyen el tudnak helyezkedni, 
kevésbé szeretnének érettségit szerezni. A nőiruha-készítők körében nemcsak az érettségizni 
szándékozók aránya magasabb, mint az átlag, hanem a másik szakma elsajátításának terve 
is az ő körükben a legnépszerűbb. 
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Célszerű a fiúk és a lányok közötti különbséget egy-egy konkrét szakmán belül meg-
vizsgálni. Mivel a szakácsok az egyetlen olyan szakma, ahol a fiúk és a lányok aránya közel 
azonos, ezért az ő esetükben nézzük meg a továbbtanulási terveket. 

12. ábra: Szeretne-e a későbbiek során érettségizni? 
Szakácsok

Sig=0,000
Forrás: Mártonfi adatbázis

Ha csak a szakács szakmán belül néztük meg a fiúk és a lányok érettségivel kapcsolatos 
terveit, akkor azt találtuk, hogy alacsonyabb az érettségizni szándékozó lányok aránya, mint 
a fiúké. A szakácsnak tanuló lányok 35%-a nem tervezi, hogy érettségizni fog, a fiúknál ez 
az arány csak 18%.

A speciális szakiskolások körében nem találtunk szignifikáns különbséget a két nem 
között abban, hogy tervezi-e, hogy érettségizik; itt az alacsony esetszám miatt nem volt 
arra lehetőségünk, hogy egy szakmán belül is megnézzük, hogy van-e a fiúk és a lányok 
között szignifikáns különbség.

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy azok a fiatalok, akik nem szeretnének érettségizni 
mivel indokolják ezt.

A leggyakoribb indok, amiért a megkérdezettek nem szeretnének már továbbtanulni, a 
pénzkeresés volt. Viszonylag sokan említették, hogy elegük van a tanulásból, illetve hogy 
azért tanultak meg egy szakmát, hogy utána elhelyezkedjenek vele. Meglepő ugyanakkor, 
hogy a lányok valamennyi felsorolt esetben kisebb százalékban jelölték meg azt, hogy 
miért nem szándékoznak tovább tanulni, bár statisztikailag egyik különbség sem számít 
szignifikánsnak. 
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13. ábra: Szeretne-e a későbbiek során érettségizni? 
Speciális szakiskolások

Sig=0,144

14. ábra: Vajon mi lehet az oka annak, hogy a fiatalok egy része elzárkózik az érett-
ségitől? 
Szakács tanulók

Sig=0,250
Forrás: Tomasz

A továbbtanulás egy másik lehetséges módja, ha egy újabb szakmát sajátítanak el a diákok. 
Megnéztük, hogy ebben van-e a lányok és a fiúk között szignifikáns különbség. A reprezen-
tatív mintán végzett elemzés rámutatott arra, hogy a fiúk és a lányok között van szignifikáns 
különbség ebben is: a fiúk 16,4%, a lányok 12,4% említette, hogy a mostani képzés befeje-
zése után újabb szakmát fog tanulni. Ahhoz, hogy kiszűrjük a szakma hatását, most is egy 
szakmán belül vizsgáltuk meg a fiúk és a lányok közötti különbséget. Azt találtuk, hogy a 
szakács tanulók között is szignifikáns különbség található fiúk és lányok között.
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15. ábra: Az iskola befejezése után egy másik szakmát tanul 
Szakács tanulók

Sig=0,024
Forrás: Mártonfi

Látható, hogy kétszer annyi lány gondolja úgy, hogy egy másik szakmát tanul a mostani 
szakma befejezése után, mint ahány fiú.

Az elérhető adatbázisok nem teszik lehetővé, hogy pontosabban megvizsgáljuk, hogy 
szakmán belül milyen tényezők okozzák a fiúk és lányok közötti különbséget, elemzésünk 
azonban rávilágít több fontos változásra.

• Liskó Ilona (1999) 1999-ben végzett követéses vizsgálata azt mutatta, hogy a szak-
munkások egyharmada tanult tovább érettségit adó képzésben. A továbbtanulási 
kedv nőtt is az utóbbi időben, „ami a képzési rendszer és a munkapiac igényei közti 
inkongruenciát volt hivatott kiküszöbölni”. 

• A szakmaszerzés célja szintén az, hogy megnövelje a fiatalok munkaerő-piaci esélyeit, 
míg a 90-es évek közepén a szakiskolások mintegy 6 százaléka új szakmát szerzett, 
addig ez az arány 16,4 és 12,4 százalékra nőtt a fiúk és a lányok körében. 

• Korábban gyakrabban fordult elő az érettségi megszerzése a nők, mint a férfiak köré-
ben, és az új szakma megtanulása is inkább a nőket jellemezte, mint a férfiakat (Liskó 
1999). Ma viszont azt tapasztaljuk, hogy a szakiskolás lányok mind az érettségi, mind 
az újabb szakma megszerzésében hátrányba kerültek. 

A szakiskolások közül egyre többen felismerik, hogy magasabb iskolai végzettséggel na-
gyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon; nőtt azoknak a fiataloknak az ará-
nya, akik a szakiskola befejezése után tovább szeretnének tanulni (érettségit szerezni vagy 
egy másik szakmát elsajátítani). Mindeközben megfordult a fiúk és a lányok közötti arány: 
a fiúk azok, akik nagyobb arányban szeretnének érettségit szerezni és egy másik szakmát 
elsajátítani. 

Mi állhat a jelenség mögött? Miért maradnak le a lányok a fiúktól, miközben az iskola-
típus többi dimenziójában éppen a lányok jobb teljesítményéről, nagyobb ambíciójáról be-
szélhetünk? 

Valószínűleg az állhat e mögött, hogy a szakiskolai képzések nem nyújtanak egyenlő 
lehetőséget a fiúk és a lányok számára. Sokkal több szakmát kínálnak a fiúk számára a szak-
iskolák, mint a lányok számára. Ráadásul nemcsak mennyiségi különbség van a szakmakíná-
latban, hanem a lányok számára kínált szakmák kevésbé piacképesebbek is. Nem véletlen, 
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hogy a 12 szakma közül, amely az ország szinte valamennyi régiójában hiányszakmának 
számít, csak egyetlen olyan van, amelyben lányok vannak felül reprezentálva. Ráadásul ez 
éppen a kakukktojás szakma: nőiruha-készítő, amely egy zsákutcás képzés.

Az elhelyezkedéssel kapcsolatos 
elképzelések nemek szerint

Ebben az alfejezetben megvizsgáljuk, hogy miként látják a fiúk és a lányok az elhelyezkedési 
esélyeiket, hogy a fiúk és a lányok egyformán mobilak-e a munkaerőpiacon, és hogy milyen 
jövedelemre számítanak a fiatalok, van-e szignifikáns különbség ebben e tekintetben a két 
nem között. 

Mind az általunk vizsgált tizenkét szakmában, mind a reprezentatív mintán, mind pedig 
a speciális szakiskolások körében szignifikáns különbség volt fiúk és lányok között. A fiúk 
nagyobb aránya bízik abban, hogy munkaszerződéssel el fog tudni helyezkedni a szakmá-
jában, mint a lányoké. Ahogy korábban is jeleztük, módszertanilag gondot jelent, hogy a 
szakiskolában a fiúk és a lányok szegregáltan tanulnak egy-egy szakmát, ezért amikor a fiúk 
és a lányok közötti különbségről beszélünk, akkor nagyon nehéz kiszűrni a különböző szak-
mák közötti különbséget. A reprezentatív mintán végzett többszintű regressziós elemzésből 
megállapíthatjuk, hogy az elhelyezkedési esélyek közötti különbség több mint 7%-a adódik 
a szakmák közötti különbségből. Ahhoz, hogy ezt kiküszöböljük, ismét ahhoz folyamodunk, 
hogy egy szakmán belül vizsgáljuk meg a lányok és a fiúk elhelyezkedéssel kapcsolatos vé-
leményét. Megnézzük, hogy a szakács szakmát tanuló lányok és fiúk mit gondolnak arról, 
hogy vajon el tudnak-e helyezkedni az iskola elvégzése után a tanult szakmájukban. 

16. ábra: Ha ennek az iskolának az elvégzése után úgy döntene, hogy munkát vállal, 
mit gondol, el tudna helyezkedni a szakmájában? 
Szakács tanulók

Sig=0,950
Mártonfi

Igen, 
munkaszerződéssel

Igen, 
de csak feketén

Nem

80

fiú

lány

60

40

20

0



Szakiskola, szakiskolások 115

Feltételezésünk beigazolódott, ha a szakács szakmán belül vizsgáljuk meg a véleménye-
ket az elhelyezkedési esélyekről, akkor nincs szignifikáns különbség a két nem között. A fiúk 
és lányok körülbelül 70%-a gondolja úgy, hogy munkaszerződéssel el fog tudni helyezkedni 
a szakmájában, és 22,2%–23,5% pedig úgy látja, hogy nem fog tudni elhelyezkedni. 

Mennyire mobilak a szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók?
Ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy mennyire mobilak a fiatalok, azaz hajlandóak-e mun-
kát vállalni más településen, másik megyében, Budapesten, illetve külföldön. Szignifikáns 
különbség található a fiúk és a lányok között a másik megye és a külföldi munkavállalás 
tekintetében. 

17. ábra: Vállalna-e munkát…? 
Szakiskolások

Sig=0,00
Forrás: Tomasz

Látható, hogy a külföld és a másik megye tekintetében van szignifikáns különbség. A férfi-
aknak 74,1%-a hajlandó külföldön is munkát vállalni, miközben a nőknek csak 61,4% menne 
el külföldre dolgozni. Érdekes, hogy kevesebben hajlandóak egy másik megyében munkát 
vállalni, mint ahányan külföldre mennének. A fiúk 54,4%-a, a lányok 43,4%-a vállalna mun-
kát másik megyében.

Ezzel kapcsolatban is megnéztük, hogy a szakács szakmán belül létezik-e a fiúk és a 
lányok között a mobilitási különbség. Ha a szakács szakmán belül vizsgáljuk a különbsé-
geket, akkor csak a külföldi munkavállalás tekintetében van különbség a két nem között. 
A fiúk 81%-a, a lányok 61% lenne hajlandó külföldön munkát vállalni. 

Budapesten másik megyében külföldön másik településen
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18. ábra: Felnőtt korában hol szeretne dolgozni? 
Külföldön

Sig=0,000
Forrás: Mártonfi

A speciális szakiskolába járók kevésbé mobilak, mint a szakiskolás társaik, a lányok és a fiúk 
között csak a külföldi munkavállalás tekintetében találtunk különbséget. A lányok 79,2%-
a nem lenne hajlandó külföldön munkát vállalni, a fiúknál ez az arány 68,9%. Ugyanakkor 
figyelembe kell vennünk azt, hogy a kérdést más formában kérdeztük. Nem a hajlandóságot 
kérdeztük, hanem hogy szeretne-e külföldön dolgozni.

A keresettel kapcsolatos elvárások
Köztudott, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb fizetést kapnak a nők, mint a férfiak. 
Ennek okai összetettek. Egyrészt továbbra is él a magyar társadalomban az az attitűd, hogy 
elsősorban a férfiak dolga, hogy eltartsák a családot, ezért a munkaadók a nőknek kevesebb 
bért fizetnek, másrészt Magyarországon a nők végzik a háztartási munka legnagyobb részét 
és a gyermekneveléssel kapcsolatos feladatokat – rendszerint ők maradnak otthon például 
a kisgyerekükkel, ha az beteg –, ezért negatívan diszkriminálják őket a munkaerőpiacon. 

Hipotézis: Azt várjuk, hogy bár szakmánként jelentős különbségek vannak a fizetéssel 
kapcsolatos elvárásokban a fiatalok között, ugyanazon a szakmán belül is igaz az, hogy 
a nők kevesebb pénzért is hajlandóak elmenni dolgozni.

4. táblázat: Mennyi lenne az a minimális nettó kereset, amelyért már hajlandó 
lenne munkát vállalni?

Nem Átlag Szórás

Férfi 116 110 58 268

Nő 98 279 64 296

Sig=0,000
Tomasz adatbázis
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A reprezentatív minta alapján a lányok 98 ezer forintot, a fiúk pedig 116 ezer forintot 
jelöltek meg átlagosan minimális nettó keresetként, amennyiért hajlandóak elmenni dol-
gozni. A tizenkét szakmára vonatkozó kérdőívben másképp tettük fel a kérdést: azt kérdez-
tük, hogy ha úgy döntene, hogy az iskola elvégzése után munkát vállal, akkor el tudna-e 
helyezkedni a szakmájában. Ha igen, akkor jelölje be, hogy a kézhez kapott jövedelme havi 
kb. mennyi lenne? 

Nemcsak a nemek között van különbség a bérigénnyel kapcsolatban, hanem szakmák 
szerint is nagyon nagy a szórás: a szakmák közötti különbség a bérigények közel felét, 
46%-át meghatározza.

Így megvizsgáltuk, hogy egy szakmán belül van-e szignifikáns különbség a fiúk és a 
lányok között abban, hogy mit gondolnak, mennyit tudnak majd a szakmájukkal keresni.

5. táblázat: Szakácsok
Nem Átlag Szórás

Férfi 108 967 56 317

Nő 89 539 28 441

Sig=0,012
Forrás: Mártonfi adatbázis

Beigazolódott a hipotézisünk, egy szakmán belül is szignifikáns különbség van a két nem 
között.

A speciális szakiskolások körében is szignifikáns különbséget találtunk fiúk és lányok 
között. Megfigyelhető továbbá, hogy alacsonyabb jövedelemre számítanak mind a fiúk, 
mind a lányok, mint a szakiskolába járó társaik.

6. táblázat: Speciális szakiskolások
Nem Átlag Szórás

Férfi 95 855 42 873

Nő 77 535 45 702

Sig=0,03
Forrás: Mártonfi adatbázis

Összegzés

Jelen kutatás rávilágított arra, hogy a szakiskolában tanuló fiúk és lányok jelentősen kü-
lönböznek abban, hogy milyen szakmát tanulnak. A szakiskolák sokkal több választást 
kínálnak a fiúk, mint a lányok számára. A lányok kirekesztettségét jól mutatja, hogy nincs 
olyan szakmacsoport, melyben fiúk ne tanultak volna, miközben a szakmacsoportok egy 
részében lányok egyáltalán nincsenek jelen. A gyermekkori elképzelések között is találtunk 
szignifikáns különbséget fiúk és lányok között. A fiúk leginkább érettségihez köthető állá-
sokra vágytak, míg a lányok diplomához köthető foglalkozásra.
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A szakiskolai teljesítményben nincs különbség. Mind a fiúk, mind a lányok többségben 
leginkább a szakmai gyakorlati tantárgyakban tartják magukat jónak, és a közismereti 
tárgyakban a leginkább gyengének.

A jövőbeli terveket illetően a fiúk nagyobb arányban szeretnének továbbtanulni, akár 
érettségiről, akár újabb szakma elsajátításáról van szó. Miközben a munkaerő-piaci elhe-
lyezkedést is könnyebbnek gondolják, mint a lányok, és munkabérrel kapcsolatban is ma-
gasabbak az igényeik. Jelentős különbségeket találtunk fiúk és lányok között, ugyanakkor 
arra is találtunk bizonyítékot, hogy a különbségek egy része abból fakad, hogy a két nem 
eltérő szakmát tanul: a fiúk sokkal inkább piacképes szakmákban vannak felülreprezentálva, 
mint a lányok.

Melléklet

M1. táblázat: Iskolai tanulmányai alatt előfordult, hogy tudatosan „lógott”, nem 
járt be az iskolába? 
Speciális szakiskolások – nemek szerinti bontásban

Iskolai tanulmányai alatt előfordult, hogy tudatosan lóg Fiú Lány

Nem, ez nem fordult elő 54,5% 68,9%

Igen, de csak néhány óráról „lógtam” el 33,3% 23,7%

Igen, volt, hogy napokig nem jöttem be az iskolába 8,1% 4,8%

Igen, volt, hogy hetekig nem jártam iskolába 2,0% 1,6%

Igen, volt, hogy hónapokig nem jártam iskolába 2,2% 1,0%

Sig=0,000

M2. táblázat: Előfordult-e, hogy azért hiányzott, mert pénzt keresett? 
Speciális szakiskolások – nemek szerinti bontásban

Előfordult-e, hogy azért hiányzott, mert pénzt keresett, Fiú Lány

Igen, elég gyakran 12,6% 4,5%

Igen, de csak egy-két alkalommal 29,4% 12,1%

Nem, még soha 58,0% 83,4%

Sig=0,00
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M3. táblázat: Elhelyezkedés megítélése – többszintű regressziós modell – szakmánként
Elhelyezkedés Koefficiens Standard hiba Z Szignifikancia

Konstans 2,326 0,0473 49,17 0,000

Random-effect parameter Becslés Standard hiba

Konstans 0,0575 0,025

Reziduális 0,723 0,030

Megfigyelések száma 1216

Csoportok száma 57

Log Likelihood -1549,877

M4. táblázat: Elhelyezkedés megítélése – többszintű regressziós modell – szakmánként
Elhelyezkedés Koefficiens Standard hiba Z Szignifikancia

Konstans 111747 3414 32,72 0,000

Random-effect parameter Becslés Standard hiba

Konstans 3,02 1,26

Reziduális 3,52 1,49

Megfigyelések száma 1166

Csoportok száma 55

Log Likelihood -14491,539
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