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GYÖRGYI ZOLTÁN 

 

OKTATÁSPOLITIKAI MOZGÁSTÉR A KIS TELEPÜLÉSEKEN 
 

 

 

1990 óta a helyi hatóságok feladata, hogy megoldják településük tanulóinak általános iskolai 

oktatását. Bár iskolát nem kötelesek fenntartani, gyakran vállalják ennek terhét akkor is, ha 

kevés a tanulójuk, kevés a pénzük, s az oktatás tárgyi feltételei is szegényesek. A kormányok 

gyakorta hoztak olyan pénzügyi és jogi intézkedéseket, amelyek révén megpróbálták a kis 

iskolák számát csökkenteni. A tanulmány azt mutatja be, hogy a helyi hatóságok miként 

próbálják megmenti iskoláikat a gyakorta kiforratlan kormányzati intézkedésekkel ellentétben. 

Politikájukban gyakorlati megfontolások, és az iskolának tulajdonított szimbolikus elemek 

egyaránt szerepet játszanak.  

 

Az iskolák térszervező ereje a kontinentális rendszerű oktatással rendelkező 

országokban, így Magyarországon is mindig is nagy jelentőségű volt. Mivel a népoktatás 

XIX. századi kiépülése során a települések szinte mindegyike rendelkezett legalább egy elemi 

iskolával, így ez a térszervező erő főként a középiskolai oktatásra volt értelmezhető
1
, de a 

huszadik század második felének eseményei során mind inkább felszínre került a most már 

nyolcosztályosra bővült alapfokú képzés térstruktúrát alakító szerepe is. Amellett, hogy az 

iskola szakembereket telepített le, a szakembereken keresztül értékmintákat közvetített a 

városoktól elzárt falusias térségekben, s mint intézmény szerepet játszott a település kulturális 

életében is. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy szimbolikus szerepe is felértékelődjön egy olyan 

korszakban (a huszadik század hatvanas, s főként hetvenes éveiben), amikor az ország 

politikai vezetése települések sorsáról azok lakosságának megkérdezése nélkül döntött, s 

ebben a téralakítási folyamatban komoly szerepet szánt az iskolahálózat módosításának is. A 

módosítás során mindenekelőtt a külterületi iskolákat és a legkisebb települések iskoláit 

érintették a körzetesítések: ezeket szüntették meg, vagy csatolták tagiskolaként valamely más, 

sok esetben más település iskolájához.  

A kistelepülési kisiskolák helyzete a későbbiek során is fontos kérdése maradt az 

oktatáspolitikának. Az iskolák megmaradása mellett – elsősorban szimbolikus jellegük miatt – 

érzelmi okok is szólnak, ezek viszont megnehezítik a racionális megfontolásokat. A racionális 

megfontolások igénye, vagyis a hálózat újjáalakulásának elsősorban az utóbbi fél évszázad 

gazdasági, társadalmi, demográfiai változásaival hozható összefüggésbe. A városok felé 

irányuló (majd részben megforduló) belső migráció, a falusi lakosság összetételének 

változása, iskolázottságuk javulása, tanulási igényeik módosulása, valamint a születések 

számának visszaesése léptékében és minőségében is megváltoztatta az intézmények működési 

feltételeit. Mindez a kisebb iskolákat különösen érzékenyen érintette, mert kis létszámú 

tanulólétszám-változás is veszélyeztette fennmaradásukat. E változások hozzájárultak az 

iskolahálózat rendszerváltás előtti évtizedekben megvalósult átalakításához, de az 

átalakításnak politikai okai voltak. A rendszerváltást követően azonban, amióta a helyi 

fenntartók hozzák meg az iskoláikkal kapcsolatos legfontosabb döntéseket, a működési 

feltételek megléte, vagy hiánya szükségszerűen felértékelődött a helyi oktatási döntéseknél. 

 Országos szinten ez azt jelenti, hogy az iskolai térhálózatot érintő kérdések 

átgondolásra szorulnak, nem lehetett, s ma sem lehet a több évtizeddel korábbi struktúrából 

kiindulni. Ezt jelezte már a nyolcvanas évek végén, hogy az - igaz, csak óvatos, s felemás - 
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oktatáspolitikai visszalépés ellenére sem történt lényeges változás az iskolahálózatban 

(FORRAY, 1989).  

Az utóbbi két évtized oktatásirányítása ahelyett, hogy átfogó, s az érdekeltekkel 

egyeztetett módon alakított volna ki az iskolahálózat tekintetében valamilyen koncepciót, 

vagy érzelmi alapon közelített a kérdéshez, támogatva a megszűnt települések iskoláinak 

újraindítását, vagy pedig valamilyen szempontot egyoldalúan előtérbe helyezve avatkozott be 

az iskolahálózat alakulásába, többnyire kedvező helyzetbe hozva a nagyobb intézményi 

egységek létrejöttét, megnehezítve ezzel a kis iskolák működését. E célt szolgálta például a 

gazdaságosság igényének emlegetése, illetve a hátrányos helyzetű tanulók többiekkel integrált 

oktatásának preferálása. Az oktatásirányítás beavatkozását ugyanakkor részben az korlátozta, 

hogy az oktatás felelősségét, s ezzel kapcsolatosan az oktatást érintő jogok jelentős részét két 

évtizede az önkormányzatok kapták meg, részben pedig az, hogy politikai megfontolásokból 

nem volt könnyű felvállalni történeti okokból érzékeny, településszerkezeti hatásokkal is 

összefüggésbe hozható döntéseket. Erőteljesebb változást indukáló döntéshozatalt akadályoz 

az is, hogy mind a mai napig nem tudjuk pontosan azt sem, hogy miről beszélünk. Sem a 

kistelepülés, sem a kisiskola fogalma nem egyértelműen meghatározott, így azt sem lehet 

számba venni, hogy mi ezek előnye, hátránya. A különböző fogalmi definíciókra Forray R. 

Katalin (2008) mutat rá, mintegy jelezve ezzel, hogy vagy definiálnunk kell magát a fogalmat, 

vagy más megközelítésben kell az iskolai térszerkezettel foglalkozni.  

 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2010 tavaszán végzett kutatás
2
 nem a 

kistelepülési kisiskolák helyzetét, hanem a demográfiai változásokra reagáló helyi 

oktatáspolitikák feltárását vette célba, de a kutatás terepéül választott hét kistérség közül 

három kifejezetten aprófalvas térszerkezettel jellemezhető, s további három térségben is 

találkoztunk olyan településekkel, amelyek az aprófalvas térségek oktatását érintő 

oktatáspolitikai szándékokkal szembesültek az elmúlt évtizedben. A kutatás alapján 

lehetőségünk nyílik arra, hogy a hat térség tapasztalatait felhasználva betekintést nyújtsunk a 

hat érintett térség kisebb településeinek oktatásukat érintő törekvéseibe. E tanulmány az első 

tapasztalatokat összegzi, mindenekelőtt az iskolák térszerkezetét érintő törekvéseket 

bemutatva
3
. A megközelítés indokolja a címben szereplő kis település kifejezésben a két szó 

különírását, jelezve, hogy nem egy pontosan definiált településkörről beszélünk, hanem a 

településhálózat kisebb településeinek mozgásteréről adunk közre néhány gondolatot.  

 

1. táblázat 

A kutatás terepéül szolgált hat kistérség jellemzői 

 A kistérségek egésze 
A kistérségek központi településeik 

nélkül  

 A 

települések 

száma 

A 

települések 

népessége 

A 

települések 

átlagos 

nagysága 

A 

települések 

száma 

A 

települések 

népessége 

A 

település

ek 

átlagos 

nagyság

a 

Települések 

száma 

189 236 028 1249  183 128 297 701 
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A kis településeket érintő hatások a 2000 utáni évtizedben 

Bár a kutatás címében a demográfiai folyamatokra általánosságban utaltunk, nem 

utalva a folyamatok irányára, a térségek kiválasztását a negatív irányú demográfiai 

folyamatok határozták meg, mivel a térségek túlnyomó többségére ez a jellemző. Mivel a 

települések képezték vizsgálati egységünket, a kistérségeket pedig csak vizsgálati keretnek 

tekintettük, ezért olyan térségeket választottunk, amelyek központja is érintett a 

népességcsökkenésben. A népesség számának visszaesése minden esetben a tanulólétszám 

csökkenésével párosult, így településeink mindegyikének szembesülni kellett a kieső oktatási 

normatívák következményeivel. Bár célzatosan nem vizsgáltuk, de a helyi bevételi források 

nem igazán tették lehetővé, hogy a kieső állami támogatást könnyen pótolják: a hat térség 

közül mindössze egy gazdasági helyzete tekinthető – kilábalva a kilencvenes években 

kezdődő gazdasági válságból – stabilnak, a többi évtizedes, vagy annál is hosszabb 

recesszióval küzd. Mindez azt jelenti, hogy településeink számára kifejezetten fontos az 

állami költségvetésből megszerezhető pénzforrás nagysága. Ebben a helyzetben – s ez volt 

kutatásunk egyik hipotézise is – az országos oktatásirányítás viszonylag könnyen képes az 

oktatási folyamatokat, így az iskolahálózat alakulását is, elképzelései szerint alakítani. 

A normatív támogatások szerkezetet befolyásoló szerepét felismerve az országos 

oktatásirányítás 1994-től kezdve mindig is élt ezzel az eszközzel. Jelzik ezt a normatívák 

ezredforduló utáni változásai is.  

 

2. táblázat 

A kis települések általános iskoláit érintő kiegészítő normatívák alakulása 2000–2009 

(Ft/fő/év) 

  

 

A bejáró 

gyerekek 

támogatása 

Az 

intézmény-

fenntartó 

társulás 

támogatása 

A kis települések támogatása 

ha a település lakossága: 

– 1100 fő – 1500 

fő 

1100–

2999 fő 

1500–

3000 fő 

2999–

3499 fő  

2000-02 14 000 20 000 46 000 – 24 000 – 12 000 

2003 22 500 33 900 46 000 – 24 000 – 12 000 

2004 25 000 36 400 50 000 – 25 000 – 12 500 

2005 25 000 45 000 50 000 – 25 000 – 12 500 

2006-07 15 000 45 000 – 45 000 – 25 000 – 

2008 – 45 000 – – – – – 

2009 – 42 800 – – – – – 

Forrás: FEHÉRVÁRI, 2009. 

 

Az adatok azt tükrözik, hogy a finanszírozási rendszer elsősorban az 

intézményfenntartó társulások irányába igyekezett eltolni az intézményszerkezetet, s ezzel 

párhuzamosan a bejáró gyerekek utáni normatívát növelte. Az előbbi a közös 

intézményfenntartást preferálta, az utóbbi pedig a formális összevonások helyett a tanulók 

tényleges átjárásával járó összevonást támogatta. A mindezekkel részben ellentétes szerkezeti 

hatások irányába mutató kistelepülési normatíva ugyanakkor alig növekedett az évtized 

folyamán. Bár lényegét tekintve mindegy, miként definiáljuk a támogatásokat, kiegészítő 

normatívákat adunk-e valamilyen feltétel teljesítése esetén, vagy büntetjük a fenntartót 

valamilyen feltétel teljesülésének hiánya miatt, mégsem egészen mindegy a megközelítés 

üzenete. A 2007-ig működő rendszer még jutalmazta a feltételeknek megfelelő fenntartókat, 
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szemben az ezt követő finanszírozással, amely megadott osztálylétszámhoz kötötte az 

alapnormatíva teljes összegének kifizetését, a kiegészítő normatívák jó részét pedig eltörölte.  

A finanszírozáson túl a jogszabályok is beavatkoztak a rendszerbe: a 2006. évi 

törvénymódosítás értelmében 2008-tól csak azok az iskolák maradhattak önállóak, amelyek 

mind a nyolc évfolyamon önálló osztályt tudtak indítani, minden osztály esetén elérve a 

maximális osztálylétszám felét.  

 

A KIS TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÖREKVÉSEI 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy a tanulólétszám csökkenése 

mindenhol problémát okoz, ez a témakör nem, vagy alig jelenik meg a ritkán készülő helyi, s 

a mindenhol megtalálható kistérségi koncepciókban. Ez utóbbiak – kevés kivételtől eltekintve 

– inkább csak a fejlesztési források megszerzése érdekében kötelezően elkészítendő 

feladatoknak számítanak, mintsem iránymutatásnak, s az intézményszerkezetet érintő 

kérdéseket nem is fogalmaznak meg. Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy a kistérségnek 

semmilyen eszköze nincs a tervek betartatására, egy közösen kialakított intézményi struktúra 

dokumentumba kerülése pedig irreálisan csökkentené az önkormányzatok mozgásterét. E 

mozgástér megőrzése pedig láthatóan fontos a települési önkormányzatok számára, hiszen az 

országos oktatáspolitikában nincsenek olyan stabil pontok, amelyekre építeni lehetne. A 

jogszabályok, a pénzügyi szabályozók újabb és újabb döntésre késztetik a fenntartókat, emiatt 

azok nem akarják megkötni saját kezüket. A bizonytalanságban természetesen a helyi 

folyamatok is szerepet játszanak, hiszen a viszonylag kis intézmények nagyon érzékenyek a 

tanulói mozgásokra is. Mindezek miatt nagyon jellemző a kutatás keretében készült egyik 

tanulmány megállapítása: „nem a koncepció szabja meg az irányt, hanem az éppen aktuális 

szabályozásbeli változás, pénzügyi helyzet, pályázati kiírás szabja meg a ’koncepciót’ ” 

(SZABÓ, 2010: 4).  

Az igazi koncepcióalkotást többnyire az is nehezíti, hogy az intézményeket érintő 

alapvető kérdések átpolitizáltak. Az iskola, vagy legalábbis néhány iskolai osztály megtartása 

alapvető cél. Ebben a kérdésben a településeken belül közmegegyezés van: a tanárok, a szülők 

ezt várják a polgármestertől, a képviselőktől, így azok még akkor sem tehetnek nagyon mást, 

ha netán nem értenek ezzel egyet. Egy ilyen politikai cél szűkíti a tényleges mozgásteret, az 

aktuális (országos) oktatáspolitikához való igazodást viszont erősíti. Ez utóbbit nem abban az 

értelemben, hogy a helyi elképzelések mindenáron megfeleljenek annak, hanem abban, hogy 

a helyi szereplők minden esetben az országos oktatáspolitika eszköztára által 

megfogalmazottakat figyelembe véve keresik a megoldásokat. Ez a pragmatikus 

alkalmazkodás nem könnyű az országos oktatásirányítás gyakori irányváltása, s a legkisebb 

iskolák működését gyakorta veszélyeztető lépései miatt. Az egyik kisváros polgármestere így 

fogalmazta meg ezt a helyzetet: „ …a nagyobb pénz reményében az önkormányzatok beléptek 

(az intézményfenntartó társulásba – GYZ), mert a normatívák így magasabbak. Beléptünk, 

eltelt egy pár év, és visszajöttek az eredeti források. Nem volt korrekt. Demokrácián belül nem 

a pénznek kellene döntenie”.  

A legfőbb cél mellett már kirajzolódik egy másik nem kevésbé fontos települési cél: a 

lehető legtöbb normatíva megszerzése. Ez egyértelműen kulcskérdés ma már a városokban is, 

a gyengébb anyagi helyzetben lévő községekben pedig különösen. Gazdasági előnyök 

érdekében a kis települések ma már szinte minden jogszerű lépésre hajlandók, természetesen 

alárendelve ezt az iskola megtartásának. „Az oktatási reformok mindig azzal jártak, hogy 

tanár marad, diák marad, és egyébként az intézményt váltogatjuk annak megfelelően, hogy 

hol tudunk a gazdálkodásunkkal a legjobban kijönni.”
 
 – fogalmazta meg egy aprófalvas 

kistérség egyik, az ipar visszafejlődése miatt recessziós jeleket mutató településének 

polgármestere, mintegy kijelölve a lehetséges taktikai lépéseket. Vagyis: feladva az 

önállóságukat (ha eddig még nem tették), ahhoz az iskolához csatlakoznak, amely a 
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csatlakozás révén a legtöbbet ígéri számukra, s amely – természetesen – hajlandó 

együttműködni velük. Az iskola önállósága, amely a hetvenes években még fontos helyi 

politikai kérdés volt, mára másodlagossá vált.  

A (szinte) minden áron való túlélés, és a gazdasági racionalitás bonyolult fenntartói 

rendszerhez vezetett. Nevezhetnénk e fenntartói rendszert színes rendszernek is, ha ennek 

pozitív kicsengése elsősorban szakmailag racionális döntésekkel párosulna. A szakmai jellegű 

céloknak azonban csak alárendelt szerep jut. Az iskola fenntartására és a lehető 

legalacsonyabb költség melletti működtetésére nem azért van szükség, mert ez a helyi 

tanulóknak jó, hanem azért, mert ezzel lehet a helyi közvéleményt megnyugtatni. Jellemző 

példája ennek az az iskola, amelynek tanulói között a helybeliek már kisebbségben vannak. A 

helybeli diákok közül sokan inkább a közeli kisváros vonzóbb általános iskoláiba járnak, a 

helyi iskolában pedig többségben vannak a várossal átellenes irányban fekvő kis települések 

jelentős részben hátrányos helyzetű tanulói.  

Kutatásunk tapasztalatai szerint a kis települések az évtized során folyamatos 

mozgásban voltak. Mind a normatívák rendszerében bekövetkező változások, mind a tanulók 

számának csökkenése érzékenyen érintette őket, s arra késztette, hogy keressék a számukra 

lehető legjobb megoldásokat. Az útkeresések az évtized vége felé megélénkülni látszanak, új 

szövetségek köttettek, időnként felrúgva a korábbi partneri viszonyokat, annak érdekében, 

hogy minimalizálják a bevételcsökkenést. E folyamat egyik jellegzetessége, hogy miközben a 

helyi szereplők száma csekély, hiszen párhuzamos intézmények e településeken nincsenek, s 

nagy az érdekazonosság közöttük, a mozgástér alapvetően településközi kapcsolatokra 

helyeződik.  

A kilencvenes évek elején az egy iskola, egy önkormányzat rendszer dominált, ebbe 

avatkozott be a kilencvenes évek második felének finanszírozási rendszere, amely az 

intézményfenntartó társulások létrejöttét szorgalmazta. A kétezer utáni évtizedben jelentek 

meg a többcélú kistérségi társulások, amelyek egy része iskolafenntartóvá vált
4
. A vizsgált 

kistérségekben az iskolák fenntartását alapvetően e három szervezet közül látja el valamelyik: 

kettőben tart fenn iskolákat többcélú kistérségi társulás, kettőben az önkormányzati 

fenntartású iskolák dominálnak, s kettőben fordul elő vegyesen az önkormányzati és az 

intézményfenntartói társulás. A települési viszonyok ezeket a megoldásokat alig 

magyarázzák. Az egyik inkább nagyobb – ezer–kétezer fős – falvakkal jellemezhető 

körzetben például az önkormányzatok a közeli kisváros önkormányzatának adták át 

iskoláikat, mintsem társulásba tömörültek volna, vagy maguk kísérleteztek volna a 

fenntartással, két másik, főként apró, ezer főnél kisebb lélekszámú falvakkal jellemezhető 

térségében pedig inkább tartják fenn maguk az iskolákat, esetleg intézményfenntartó 

társulásba lépnek be. A többcélú kistérségi társulás viszont csak ott jelent meg, ahol a 

fenntartandó iskolák száma csekély. Összességében – annak ellenére, hogy a finanszírozási 

rendszer a társulásos fenntartást preferálja – még mindig az önkormányzati fenntartás a 

jellemző (lásd a 3. táblázatot).  Az alapítványi, egyházi, kisebbségi önkormányzati fenntartás 

egyelőre csak színesíti a rendszert, de az ebbe az irányba történő elmozdulás már tetten 

érhető: mindhárom irányban történt olyan fenntartóváltás, amely egy-egy iskola megmentését, 

vagy másféle fenntartói rendszer elkerülését célozta.  

 Maga a rendszer nagyon nehezen leírható, mert egy-egy önkormányzat nem csak a 

saját területén fekvő iskolát tart fenn, hanem saját iskolájához más települések iskolái is 

csatlakoznak tagiskolaként. A többcélú kistérségi társulás is tömörítheti a térség iskoláinak 

egészét egy, vagy több szervezetbe, ezek az iskolák pedig lehetnek önálló igazgatásúak, vagy 

tagiskolák központjai. A tagiskolai státusz nem feltétlenül jelent nyolc évfolyamnál kevesebb 

                                                 

4
 E társulások működtetésével szintén állami támogatáshoz lehet jutni, de működésüknek csak egyik lehetséges 

területe az iskolafenntartás. 
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iskolát, ugyanakkor a fő szabály ellenére egy-egy nyolc évfolyamosnál kisebb iskola 

megőrizhette önállóságát. Nemzetiségi iskolának nyilvánítva magát ugyanis erre is lehetőség 

van. A helyzetet tovább színesíti az iskolák óvodákkal, esetleg kulturális intézményekkel való 

összevonása. Nehéz olyan szempontrendszert találni, amely hitelesen leírja az 

intézményhálózat alakulását. Mint az egyik interjúalanyunk mondja: „Az iskola mindig 

ugyanott van, mindig ugyanott dolgozunk, de mindig változott. Volt már általános nevelési 

központ, azután lett nemzetiségi általános iskola, majd kistérségi intézmény által fenntartott 

társulás iskolájának tagintézménye.”   

A helyi oktatáspolitikai repertoár a fentiek szerint széles, s ezt tovább bővítik az iskola 

működési feltételeit érintő további lehetőségek: az osztályok számának csökkentése, iskola 

nélküli települések diákjainak szervezett formában történő átirányítása, vagy valamilyen 

vonzó feltétel, vagy tevékenység segítségével történő átcsábítása, vagy akár olyan megoldás 

is, amely a településen élő iskoláskorúak számának növelését eredményezi
5
. Bonyolítja a 

helyzetet, s egyben lépéskényszert jelent az iskolafenntartók számára, hogy az általuk 

fenntartott rendszerbe nem csak belépni, hanem kilépni is lehet: a szülők elvihetik a 

gyerekeiket más településre.  

 

3. táblázat 

A hat vizsgált kistérség általános iskolái fenntartók szerint 

 

A fenntartó 

A fenntartók 

száma 

Önálló igaz-

gatású iskolá-

val rendelke-

ző telepü-

lések  

Tagiskolával 

rendelkező 

települések  

Önálló igaz-

gatású isko-

lák egy tele-

pülésen belül 

 Az iskolák 

száma a több 

iskolával ren-

delkező telepü-

léseken 

Tagiskola a 

központtal 

azonos te-

lepülésen 

Az iskolával 

rendelkező 

települések 

száma 

Többcélú 

kistérségi 

társulás 

1 1 1    10 

1 1    

1 1 –    

1 4    
Intézmény-

fenntartó 

társulás 

8 8     27 

5 5 5    

1 1 2   3 

1 1 2   2 

1 1 1   8 

1 – 1    
Önkor-

mányzat 
11 11     42 

6 6 6    

1 1 7   2 

1 (1)  3   

1 10   1  
Egyház 2    2  1 

1 – 1    
Kisebbségi 

önkor-

mányzat 

1    1  – 

Alapítvány 1 1     1 

Összesen       81 

Település / 

iskola 
      2,3 

                                                 

5
 Az egyik községben az önkormányzat a nevelőszülői rendszer elterjesztését szorgalmazza ebből a 

megfontolásból. 
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ÖSSZEGZÉS 

A helyi oktatáspolitikai törekvések látszólag ma ugyanarról szólnak, mint több 

évtizede: az iskolák megtartásáról. A látszat ellenére azonban nagyon sok változás történt, s 

nem csak az iskolák működési feltételeit tekintve. A legfontosabb változás a rendszerváltásból 

fakad: a helyi oktatáspolitikai törekvések nem csak a kulisszák mögött fedezhetők fel, hanem 

többé-kevésbé nyilvánosak, a törekvések felvállalhatók, s nem kell retorziótól tartani akkor 

sem, ha nem egyeznek ezek az országos szándékokkal.  

A kilencvenes évek elejéhez képest a helyi döntési lehetőségek egyszerre szűkültek és 

bővültek. Szűkültek, mert a jogszabályok és a normatív támogatások mindenkori rendszere 

egyre inkább meghatározza, hogy mi történjen helyi szinten, ugyanakkor bővültek is, mert a 

fenntartók keresik a kiskapukat, s keresik a településközi együttműködéseket, amely teret nyit 

a helyi oktatáspolitikának. A települések közötti kapcsolatok ezzel megerősödtek. Ez egyes 

esetekben egymással korábban szembenálló, rivalizáló települések együttműködéséhez is 

elvezetett. Egyre kevésbé az a kérdés, hogy melyik település iskolája nyeli el a másikét, 

hanem az, hogy az országos intézkedések és a csökkenő bevételek ellenében miként lehet 

közösen megőrizni valamit a helyi oktatásból. Nem állítható, hogy mindenhol áttörés van 

ezen a területen – jelzi ezt a még mindig sok egyedi iskolafenntartás –, de azt igen, hogy 

nagyon sok esetben oldódott a korábbi bizalmatlanság. Mindez a korábbinál sokkal színesebb 

politikai játéktérhez vezet, olyanhoz, amelyben már nem a körzetközponti pozíció 

megszerzése, illetve a körzetesítés elleni küzdelem a cél, hanem olyan összefogások 

kialakítása, amely a kölcsönös előnyök kiaknázásán alapul. Igaz, ez sokszor megakadályozta 

az országos oktatásirányítás által elképzelt folyamatok megvalósulását, de igazi helyi 

politizálást tett lehetővé, olyat, amelyben közel egyenrangú felek megtanulnak egymással 

együttműködni.  

Mindez azt jelenti, hogy az iskola szimbolikus jelentősége valamelyest visszaszorult, 

az irányítás területén már alig észlelhető, a működés területén viszont mindenképpen, de az 

ezzel kapcsolatos megfontolásokat is átszövik racionális érvek. E racionális érvek alapvetően 

pénzügyi jellegűek, s érthető okokból nem az oktatás hatékonyságát, hanem a helyi 

költségvetés racionalitását tükrözik.   

A mindinkább elterjedő intézményi integráció, bár szakmai indoka gyakorta nincs, 

pénzügyi racionalitásáról pedig senki nem rendelkezik átfogó adatokkal, lassanként 

valamilyen érdemi együttműködést is elindíthat a társult intézmények között, ami egyrészt 

költségcsökkentést eredményezhet, másrészt a szakos ellátottság javulása révén szakmai 

hatása is lehet. Ma még kevés ilyen példával találkoztunk a kis települések esetében, de 

csírájában már elfordul. Jelenleg mind az érintett önkormányzatok, mind az iskolák a 

szervezeti integráció ellenére az intézmények korábbi szakmai önállóságának megmaradására 

törekednek. Ha az érdemi integrációt hozó városi minták beválnak, akkor talán lesz előrelépés 

a kis településeken, szükség szerint utaztatva a tanárokat, a diákokat. Mindennek ma még a 

feltételei sem állnak mindig rendelkezésre, s komoly szakmai aggályok is felmerülnek.   

 Az említett, részben még bizonytalanul kirajzolódó előnyök mellett két komolyabb 

problémát említhetünk. Az egyik nagy problémának azt gondoljuk, hogy hiába került az 

évtizedekkel korábbinál racionálisabb alapokra a helyi iskolaügy, a racionális megfontolások 

alapvetően pénzügyi jellegűek, ahelyett, hogy a szakmáról, a tanulók oktatásáról, az oktatás 

eredményességéről szólnának. A másik probléma az, hogy az országos szinten 

megfogalmazott célok és a helyi célok között nincs semmilyen összhang az iskolahálózatot, 

az iskolák fenntartói rendszerét érintő kérdésekben. Az országos oktatáspolitikai eszközök 

nem a helyi kezdeményezések felkarolását, támogatását szolgálják, s ahelyett, hogy finom 

eszközökkel terelnék egy általánosan elfogadott struktúra irányába a helyi szereplőket, sokkal 
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inkább kényszerhelyzetbe hozzák őket, olyan helyzetbe, amelyben szükségszerűen a kiskapuk 

keresése, s a formális megoldások dominálnak. Amellett, hogy mindez azt jelzi, hogy nehéz 

olyan oktatáspolitikai akaratot rákényszeríteni a társadalomra, amely a helyi döntéshozók 

ellenállását váltja ki, arra is utal, hogy ma még (még mindig) egy sor tisztázatlan kérdés van 

ezen a területen. Még mindig nem látható például, hogy a kis települések kis iskoláinak 

milyen népességmegtartó szerepe van, vagy, hogy a kis iskolák esetleges szakmai 

hiányosságai és kis közösségek társadalomformáló ereje miként hozható egyensúlyba. A 

nyitott kérdéseket pedig lehet sorolni. Az utóbbi évek számtalan kutatása jó alapot teremt a 

kérdések megválaszolásához, de csak további, az iskola és a társadalom kapcsolatát is 

szisztematikusan elemző kutatás tudna csak koherens válaszokat adni.  

 

IRODALOM: 

FEHÉRVÁRI Anikó (2009): Az iskolák finanszírozása 2000 után. Kézirat. Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, Budapest. 

FORRAY R. Katalin (1989): "Visszakörzetesítés?" Aprófalvak harca az iskoláért. Valóság, 9. 

109-116. p. 

FORRAY R. Katalin (2008): Falusi kisiskola a lokális társadalomban. In: Kozma Tamás, Perjés 

István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2008. MTA Pedagógiai Bizottsága, 

Budapest. 245-254. 

KOZMA Tamás (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum 

Könyvkiadó, Budapest. 

SZABÓ Ákos (2010): Oktatáspolitika F. térségében. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet, Budapest. 

 

GYÖRGYI ZOLTÁN 
 

Educational policies in small villages in Hungary 

SUMMARY 

 

Since 1990 local authorities, even in small villages have had responsibility for education on 

primary level of their pupils. They do not have to run own schools, but they often want to do 

it even they hardly have pupils, do not have enough financial sources or their schools have 

poor equipments. Governments often tried to reduce number of small schools by both 

financial and legal manners. The study introduce how local authorities have tried to save their 

schools in contrast to the not enough matured government measures because they means both 

practical and symbolical meaning to have own educational institutions.  

 

 

 

 

 


