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az ellenkezője igaz – azaz a kortárs percepció 
ezekben a „szabad szférákban” is nagy keresz-
tény többséget érzékelt, s épp a „történelem 
mérlege” ítélte inkább feledhetőnek e szférák 
keresztény elitjeit. 

Az újságírók között a Révai Lexikon 18,5%-
nyi zsidót talált (a foglalkozási vizsgálatnál 
most nem bontjuk már ketté az izraelita 
vallásúakat és konvertitákat), a Magyar Nagy-
lexikon szelekciója után viszont 42,9%-ra 
emelkedett az arányuk. Nemcsak az újságírást, 
de a kiadói aktivitást is nagyobb arányban 
látták „kereszténynek” a kortársak, mint az 
utókor: a Révai Lexikonban a kiadói aktivitá-
suk révén bekerült személyeknek még csak 
9,3%-a volt zsidó – a Magyar Nagylexikon 
percepciója ezt 21,4%-ra növeli. A művészek-
nél 10,9%-ről 30,4%-ra módosul a zsidók 
arányának érzékelése – ez a nemzetközi re-
cepciót leginkább lehetővé tévő, tehát legne-
vesebbjeiben a hazai középosztály értékítéle-

tétől relatíve a legkevésbé függő kulturális 
ágazat, ahol a zsidók közel egyharmados je-
lenléte talán a legkevésbé kelt meglepetést. 
De Magyarországon a nemzeti öndefiníció-
ban kiemelkedően fontos írók esetében is 
11,6%-ról 32,5%-ra „nőtt” a zsidók aránya a 
20. század elején és végén megszerkesztett 
nemzeti lexikonok között.

Úgy tűnik tehát, hogy a reputációs elitben 
minél későbbi csoportokat vizsgálunk, annál 
magasabb a zsidók aránya, minél erősebb a 
szelekciós kényszer, annál magasabb a zsidók 
aránya, és minél inkább történetileg (azaz 
nem kortársként) közelít egy elitcsoporthoz 
a kézikönyv, annál magasabb a zsidók aránya. 

…Ilyen – és hasonló – vizsgálatokkal sze-
retném a Társadalom és oktatás valamelyik 
következő kötetét megtölteni…

Kulcsszavak: reputációs elit, zsidók, lexikonok, 
19–20. század
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chikus intézményekkel szemben a közvetett 
eszközökkel szabályozott, helyi alkalmazko-
dásra képes és bár sok, de kisebb hiba korrek-
cióján keresztül tanuló rendszerek a stabilab-
bak és eredményesebbek. 

Ebben az átalakulási folyamatban a Tár-
sadalom és oktatás könyvsorozat és a kiadója, 
az akkori Oktatáskutató Intézet köré szerve-
ződő szakértői csoport fontos szerepet töltött 
be. Egy alapvető helyi közszolgáltatás terüle-
tén mutatta be azt, hogy valójában hogyan 
működik a közszektor. Ennyiben tehát hoz-
zájárult a politikai változásokhoz is, hiszen 
például a közoktatás-finanszírozás területén 
újfajta szemléletmóddal és tervezési, támoga-
tási módszerek kidolgozásával segítette a 
rendszer alapvető szabályainak lebontását is. 

A közoktatás-finanszírozás tehát politika, 
amint azt a jelenleg Magyarországon zajló 
központosító és államosító törekvésekből is 
láthatjuk. A három évtizeddel korábbi helyzet-
hez hasonlóan ezen a közszolgáltatási terüle-
ten ma is az a kérdés, hogy a politika által 
irányított intézményi átalakítás tartósan el-
szakadhat-e az ágazat, a közszolgáltatási terü-
let szakmai sajátosságaitól, azaz végső soron 
a fogyasztói elvárásoktól? Ebben a rövid 
cikkben azt próbáljuk meg áttekinteni, hogy 
a huszonöt évvel korábbi szakpolitikai célok 

„A költségvetés a társadalmi rend kifejeződése”, 
írtuk huszonöt évvel ezelőtt Aaron Wildavsky 
nyomán (Péteri, 1990). Ez volt a mottója 
annak a könyvnek, amelyben a közoktatás 
finanszírozási rendszerének vizsgálatakor az 
oktatáspolitikusi szakma, a formálódó helyi 
autonómia és az átalakuló állami szerepvál-
lalás szempontjait igyekeztünk összekötni. Ez 
az alkalmazott intézményi megközelítés tulaj-
donképpen már az 1985. évi oktatási törvény 
megalkotása óta elfogadott volt. Bebizonyoso-
dott, hogy a közoktatás eredményességét nem 
a jobbnál jobb oktatási célok kitűzése javítja, 
hanem olyan működési kereteket kell kiala-
kítani, amelyek elősegítik a sokszínű igények-
nek megfelelő képzési formák létrejöttét. 

Ez az elvárás a szocialista tervgazdaság 
évtizedei után természetes igény volt egy 
olyan időszakban, amikor már kezdett kiala-
kulni a piacgazdaság és a többszereplős poli-
tikai élet. A központi tervezés és irányítás 
mindenhatóságába vetett hit megszűnt. A 
közösségi szolgáltatások területén is a fenn-
tartható módon és hatékonyan működő 
rendszerek létrehozása volt a cél, amit csak a 
korábbitól eltérő decentralizált alkalmazko-
dással, több jövedelemtulajdonosra építve 
lehet elérni. Mindenki számára egyértelmű 
volt, hogy a monolit, központosított, hierar-
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mennyire érvényesek ma, és milyen tanulsá-
gok adódnak a mostani új fejlődési szakasz 
számára.1

Hathatós szakmai érvek 

A nyolcvanas években részben a más terüle-
teken zajló társadalomtudományi kutatások 
következtében került előtérbe az oktatásügy. 
Így többek között a területi egyenlőtlenségek 
vizsgálata mutatta meg a falusi szegénységet, 
jelezte az urbanizációs lejtő mentén meglévő 
és a regionális különbségeket. A központosí-
tott forráselosztási gyakorlat mechanizmusa-
inak feltárására is alkalmas volt az oktatásügy 
vizsgálata, hiszen itt is a helyi elitek kapcsolat-
rendszerén múlott a fejlesztési források meg-
szerzése vagy az állami vállalatok támogatá-
sának becsatornázása a szakképzésbe. Látha-
tóak voltak a költségvetési gazdálkodásban a 
rossz érdekeltségi rendszer következményei 
és a költségvetési tervezés rugalmatlanságából 
adódó pazarlás. A közoktatás igénybevevői 
számára a legnagyobb problémát a tényleges 
tartalmi választási lehetőség hiánya okozta. 
Ezért is kaptak nagy nyilvánosságot az akkori 
iskolakísérletek, alternatív pedagógiai mód-
szerek, amelyek a központosított rendszeren 
belül ígértek valamennyire egyedi, személyre 
szabott szolgáltatást. 

A reformok mozgatói ugyanazok voltak, 
mint a közszolgáltatások általános céljai: 
eredményes oktatás, amely választási lehető-
séget kínál az egyén és a helyi közösség szá-
mára; a résztvevők érdekeltségére építő haté-
kony működés és a kiegyenlítést célzó pénz-

elosztási mechanizmusok. Nyilván e három 
cél fontossági sorrendje történelmi korsza-
konként változott. Az állami közoktatás ki-
építésének időszakában az alapvető szolgál-
tatáshoz való egységes hozzáférés biztosítása 
volt a fő cél. 

Majd a nyolcvanas évek közepétől a de-
centralizáció időszakában főleg a hatékonyság 
és az eredményesség szempontjai kerültek 
előtérbe. Így a kompetenciák fejlesztése, a 
helyi társadalmi viszonyoknak való megfele-
lés, a munkaerő-piaci igényekhez való igazo-
dás képessége képezték a sikeres közoktatási 
modellek alapértékeit.  Ezen célok eléréséhez 
a közoktatást meghatározó fontosabb szabá-
lyozási területeken többféle problémával 
kellett megküzdeni, amire sajátos és kísérle-
tező megoldások jöttek létre. 

Így a helyi közoktatás felelősségi, tulajdoni 
rendszerének kialakításakor az elaprózott te-
lepülési önkormányzati rendszer jelentette az 
egyik legnagyobb problémát. Erre az egyik 
első megoldásként a rugalmas önkormányza-
ti feladattelepítés kínálkozott. Ez a városi 
önkormányzatok számára a megyei szintre 
történő intézményátadást jelentette. Ott vi-
szont hiányoztak a saját források, és a megyék 
támogatásfüggése akadályozta a tényleges 
helyi önkormányzatiság megerősödését. A 
má sik megoldási irány az együttműködés és 
a kistérségi társulások létrehozása volt. Ez a 
kétezres évek elejétől kezdődően már fel tu-
dott mutatni eredményeket. (Például a tele-
pülések egyharmadát kitevő, ötszáz főnél 
kisebb lakosságszámú aprófalvakban csak 98 
iskola működött az előző évtized végére.) 

A finanszírozás területén már a politikai 
átalakulás előtt több progresszív változás kö-
vetkezett be. Megjelentek a helyi adózás csírái, 
az 1988-ban bevezetett személyi jövedelem-
adó megosztott bevételként helyi szintre 

1 A mai helyzet értékelése a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar közös, MTA–DE Közszolgáltatási Kutató-
csoportjának a Területi közszolgáltatások szabályozásai 
című projektje keretében készült tanulmányaimra 
épül. A projekt leírása: Horváth, 2013.

került. Már az 1990-es költségvetési évben, 
tehát a többpárti parlamenti választások előtt, 
bevezetésre került a későbbi normatív önkor-
mányzati támogatások kísérleti változata. Az 
új finanszírozási modell sem volt képes azon-
ban a későbbiekben a költségvetési restrikci-
óból és a folyamatosan csökkenő tanulólét-
számból következő pénzügyi-gazdálkodási 
problémákkal megküzdeni. Az ágazatpoliti-
kai célok finanszírozását az egyre növekvő 
számú és részben kötött felhasználású támoga-
tással vélte a szabályozás megoldani. De ezzel 
inkább az intézményhálózat változatlan 
struk túrában történő fennmaradására és nem 
a megtakarításokra ösztönzött. A helyi önkor-
mányzatok saját forrásai között a helyi ipar-
űzési adó dominált, ami tovább növelte a te-
rületi különbségeket. A növekvő összegű 
SZJA-ból egyre kevesebbet lehetett helyben 
hagyni, és így a hozzá kapcsolódó településfej-
lesztési érdekeltség is csökkent. 

A közoktatás fokozatos alulfinanszírozott-
ságán az egyszeri, politikai akciók, mint pél-
dául a 2002. évi pedagógus-béremelés nem 
tudott segíteni. A finanszírozási rendszer in-
dulásakor meghirdetett szektorsemlegesség, 
tehát a fenntartótól független állami támoga-
tás, a költségalapú egyházi oktatásfinanszíro-
zással megszűnt. Ennek következményeit 
már a 2011. évi reformok előtt is érzékelni le-
hetett, amikor felgyorsult az iskolák egyházi 
fenntartásba adása. 

A költségvetési tervezés a szocialista tervgaz-
dálkodás időszakában az állami forráselosztás 
céljait szolgálta. A ráfordítási normákra épü-
lő tervezés valójában csak az igazgatási-elosz-
tási szintek, valamint a fenntartó tanács és az 
iskolák közötti egyedi alkuk szerepét növelte 
meg. Ezen az új önkormányzati rendszer so kat 
változtatott, mert a helyi pénzügyi érdekeltség 
az intézményhálózat tényleges racionalizálá-

sára ösztönözte a városi önkormányzatokat. 
A 2007-től országosan bevezetett teljesítmény-
mutatóra épülő támogatáselosztási szabály is 
valójában a helyi szinten már korábban alkal-
mazott módszert tette általánossá, amikor az 
elismert tanulócsoport-számot és pedagógus-
létszámot beépítette a támogatási képletbe.

Végül pedig az intézményi gazdálkodás 
volt talán az a terület, ahol a legkorábban 
megkezdődtek a változások. Ez a rendszer 
alapjait nyilván nem érintette, sőt a közös 
gazdálkodó szervezetek létrehozása, a több-
célú oktató-művelődési intézmények kialakí-
tása még segítette is a központosítás miatt 
jelentkező problémák megoldását. Később 
az új érdekeltségi viszonyok, illetve a szabad 
iskolaválasztás lehetősége a nagyobb települé-
seken az iskolahálózat átszervezését segítette. 

Összességében tehát két és fél évtizeden 
keresztül a közoktatás finanszírozása a későb-
biekben a nyolcvanas években formálódó 
célok és az akkori értékek mentén alakult. 
Ennek alapjai a helyi társadalmi elszámoltat-
hatóság és a pénzügyi-költségvetési gazdálko-
dási érdekeltség voltak. Erre épültek a rend-
szerváltás utáni szabályozás módszerei, és így 
ezt az időszakot a szerves fejlődés jellemezte. 

Mindez egybeesett az európai orszá gok-
ban zajló folyamatokkal. Még a 2008-as vál ság 
után is mindenhol az adott rendszeren belüli 
korrekciókkal keresték a közoktatási és a he-
lyi önkormányzati rendszer problémáira a 
megoldásokat. Más országok példáján is látha-
tó, hogy nem önmagában a közoktatás köz-
pontosított, vagy a decentralizált jellege ha-
tározza meg a  rendszer eredményességét és 
hatékonyságát. Sokkal inkább a közeg szá mít, 
tehát az a fontos, hogy az egyes modelleken 
belül mennyire vannak egyensúlyban a köz-
ponti és a helyi kormányzati szintek ha táskö-
rei, az igazgatási és a társadalmi befolyás formái. 
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1 A mai helyzet értékelése a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar közös, MTA–DE Közszolgáltatási Kutató-
csoportjának a Területi közszolgáltatások szabályozásai 
című projektje keretében készült tanulmányaimra 
épül. A projekt leírása: Horváth, 2013.
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Közszolgáltatás helyett közszolgálat

Ebben a fogalmi váltásban összegezte a 2011-
től elindított program lényegét a közoktatás 
átalakításáért felelős kormányzat (Hoffmann, 
2014). A politikai program célja az volt, hogy 
alapjaiban rendezze át a fogyasztóorientált és 
az ehhez igazodóan helyi fenntartói felelősség-
re, többcsatornás finanszírozásra, helyi ön-
kormányzati és iskolai működési önállóság ra 
épülő közoktatást. Az új köznevelési rend szert 
így egységes értékrend mentén szerveződő 

„irányított közfeladatként” kívánta felépíteni. 
Ez a tartalmi és közszolgáltatás-szervezési 

átalakítás tehát alapvetően átrendezte az el-
számoltathatósági viszonyokat. A közvetlen 
felhasználói-társadalmi kontrollt gyakorlati-
lag megszüntetve az állami befolyás igazgatá-
si eszközeire építette az új rendszert. A válasz-
tóktól a kormányzaton át az iskoláig terjedő 

„hosszú elszámoltathatósági út” jellemzi a 
rendszert, amelyben a közvetlen fogyasztói 
visszacsatolásra kevés lehetőség maradt.2

Az új oktatásügyi ágazati szabályozás csak 
egy része volt a több szálon futó változásoknak. 
Amint arról az előzőekben már volt szó, a 
politikai, igazgatási és finanszírozási közeg 
alapvetően befolyásolja egy közszolgáltatás 
működési szabályait. Itt pedig egyértelműen 
egy központosító és a plurális viszonyokat 
gyengítő rendszer jött létre (Kornai, 2015). Más 
helyi közszolgáltatási területeken és ma gában 
a helyi önkormányzati rendszerben is hason-
ló irányú változások, azaz államosítás és cent-
ralizáció zajlott le (Hegedűs – Péteri, 2015). 

A létrejött köznevelési rendszert több 
szem pontból is értékelték már (Fehér könyv, 
2013; Educatio, 2014; Balogh, 2015). Bár az 
átalakítási folyamat láthatóan nem zárult le, 
itt mégis érdemes röviden áttekinteni, hogy 
az előző közoktatási rendszerrel szembeni 
elvárások hogyan valósultak meg. Tehát az 
eredményesség, a hatékonyság és a változások 
legfontosabb mozgatójának tekintett ki-
egyenlítés javításának ma mennyire vannak 
meg a feltételei az oktatásfinanszírozás egyes 
területein. 

A feladattelepítés és az új felelősségi viszonyok 
egyértelműen az állam, a minisztériumi befo-
lyás felé billentették a korábbi központi/helyi 
egyensúlyt. Az iskolák állami fenntartásba 
vételével és a háromezer főnél kisebb telepü-
léseken az üzemeltetés központosításával a 
helyi önkormányzatoknak alig maradt szere-
pük. Még az iskolai épületállományt is köte-
lezően használatra át kellett engedniük az új 
intézményfenntartó központnak. A já rási 
beosztást követő tankerületi rendszerben az 
iskolaigazgatók vezetői önállósága csökkent, 
hiszen a kisebb szakmai mozgástérhez sem-
milyen gazdálkodási autonómia nem társul. 
A szakképzés újra a minisztériumokhoz került. 

A köznevelés finanszírozása az óvodák 
kivételével közvetlenül a központi költségve-
tésből történik. Az elosztási hierarchia alsóbb 
szintjein, így a tankerületekben, az iskolákban 
nincs pénzügyi döntési önállóság. A működ-
tető önkormányzatok az óvodák fenntartá-
sához még a korábbi teljesítménymutatóra 
épülő támogatást megkapják, de más okta-
tási feladathoz már nem részesülnek folyó 
támogatásban. Ez azt jelenti, hogy – mivel a 
személyi jövedelemadó bevétel korábbi meg-
osztása is megszűnt – saját forrásuk alig ma-
rad a közoktatásra. Mindezek következtében 
a közoktatás költségvetése teljes mértékben 

2 Ebben az értelmezési keretben vizsgálta a közszolgálta-
tásokat a Világbank 2004. évi jelentése (WDR, 2004). 
Ez a jelentés éppen a megfelelő érdekeltségre építő, 
választási lehetőséget kínáló és kiegyenlített elszámoltat-
hatósági viszonyokban látta az eredményes és méltá-
nyos közszolgáltatások feltételeit.

a központi alkuk rendszerében formálódik, 
ahol pedig az ágazatok közötti versenyben 
viszonylag gyenge az oktatás pozíciója. Ez 
például abból is látható volt, hogy már egy 
évvel a bevezetése után megszűnt a pedagógus 
bértábla minimálbérhez kötöttsége. 

A költségvetési tervezés rendszere az ágazati 
minisztériumon kívül nem ismert. A köz-
ponti intézményfenntartó 545 milliárd forin-
tos éves kiadási előirányzata egy sorként sze-
repel a költségvetési törvényben. E „fe kete 
doboz” részleteiről még a pénzügyi kormány-
zat sem tud sokat. A lehetséges szakmai 
egyeztetés, párbeszéd alapját képező nyilvá-
nos információk, statisztikák több évvel az új 
rendszer bevezetése után sem jelennek meg. 
Ugyanakkor a tervgazdálkodás gyakorlatából 
jól ismert módon a központi tervezés állandó 
információhiányban szenved. Helyi szinten 
az iskolák és a tankerületek egyik fő feladata 
a jelentések készítése, az adatszolgáltatás. 

Az intézményeknek és a költségvetési ön-
állósággal nem rendelkező tankerületeknek 
nincs gazdálkodási érdekeltségük. A költségve-
tési bevételek növelésére nem ösztönzi őket 
semmi, a vagyonkezelés helyi lehetőségeit 
nem használják ki, az iskolán belüli egyéni 
teljesítménykülönbségek nem díjazhatók. A 
fenntartás és üzemeltetés eredményessége az 
informális tankerületi–iskolai–önkormány-
zati kapcsolatokon múlik. 

Összességében tehát az igazgatási kapcso-
latok mentén erőteljes központi politikai füg-
gésben zajlik a köznevelés fenntartása és napi 
működtetése. A pénzügyek területén a köz-

pontosított rendszerekre jellemző tűzoltás, 
valamint az átláthatatlan módon keveredő 
szakmai és politikai szempontú döntéshoza-
tal folyik. Az alsóbb szintek, így az iskolák és 
a tankerületek fő gazdálkodási stratégiája a 
jól ismert kérelmezői módszer, a „tervbe ke-
rülés” és az alkukhoz tartalékoló túligénylés. 

Új állami szerepek – régi viszonyok 

A kiegyenlítés és takarékosabb oktatás céljai-
val létrehozott új rendszer tehát a központi 
állam erősebb befolyására épül. Ezekhez az 
új állami szerepekhez azonban nem jöttek 
létre a szükséges intézmények, hiszen nem 
működik a támogató tanfelügyelet, nincs 
elegendő nyilvános információ, a központi 
tankönyvellátás nem vált be, az eltérő tanári 
teljesítmények differenciált elismerése nem 
működik. A kiegyenlítésre törekvő oktatás-
politika finanszírozási és irányítási eszközei 
nem láthatóak.  Az eredményesség és haté-
konyság feltételének tartott társadalmi elszá-
moltathatóság – részben a helyi önkormány-
zatiság leértékelődésével – gyengült. Az 
igazgatás átpolitizáltsága kérdésessé teszi az 
oktatásirányítói kontroll hatásosságát.  Így az 
évtizedekkel korábbi mechanizmusokra 
épülő államosított közoktatási rendszer ismét 
ütközik a közoktatás általánosan elfogadott 
szakmai céljaival és az ezek mögött meglévő 
igénybevevői elvárásokkal. 

Kulcsszavak: köznevelés, oktatásfinanszírozás, 
költségvetési gazdálkodás, központosítás, helyi 
önkormányzat
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Összességében tehát az igazgatási kapcso-
latok mentén erőteljes központi politikai füg-
gésben zajlik a köznevelés fenntartása és napi 
működtetése. A pénzügyek területén a köz-

pontosított rendszerekre jellemző tűzoltás, 
valamint az átláthatatlan módon keveredő 
szakmai és politikai szempontú döntéshoza-
tal folyik. Az alsóbb szintek, így az iskolák és 
a tankerületek fő gazdálkodási stratégiája a 
jól ismert kérelmezői módszer, a „tervbe ke-
rülés” és az alkukhoz tartalékoló túligénylés. 

Új állami szerepek – régi viszonyok 

A kiegyenlítés és takarékosabb oktatás céljai-
val létrehozott új rendszer tehát a központi 
állam erősebb befolyására épül. Ezekhez az 
új állami szerepekhez azonban nem jöttek 
létre a szükséges intézmények, hiszen nem 
működik a támogató tanfelügyelet, nincs 
elegendő nyilvános információ, a központi 
tankönyvellátás nem vált be, az eltérő tanári 
teljesítmények differenciált elismerése nem 
működik. A kiegyenlítésre törekvő oktatás-
politika finanszírozási és irányítási eszközei 
nem láthatóak.  Az eredményesség és haté-
konyság feltételének tartott társadalmi elszá-
moltathatóság – részben a helyi önkormány-
zatiság leértékelődésével – gyengült. Az 
igazgatás átpolitizáltsága kérdésessé teszi az 
oktatásirányítói kontroll hatásosságát.  Így az 
évtizedekkel korábbi mechanizmusokra 
épülő államosított közoktatási rendszer ismét 
ütközik a közoktatás általánosan elfogadott 
szakmai céljaival és az ezek mögött meglévő 
igénybevevői elvárásokkal. 

Kulcsszavak: köznevelés, oktatásfinanszírozás, 
költségvetési gazdálkodás, központosítás, helyi 
önkormányzat
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A magyar felnőtt lakosság olvasásértésére 
vonatkozó kedvezőtlen képet hozó IALS-fel-
mérés óta csak egy lényegesen szűkebb körű 
felnőttvizsgálatban vettünk részt. Ennek (az 
ALL-vizsgálatnak) az adatai valamivel kedve-
zőbbek voltak, már ha az annak tekinthető, 
hogy a dokumentum-literacy eredményeit 
illetően a résztvevő tizenegy ország közül a 9. 
helyen voltunk (OECD,  2011). 

Végül is a PISA- és ALL-eredmények alap-
ján nem igazán lehet a hazai oktatás színvo-
nalában és minőségében javulást felfedezni 
az elmúlt másfél évtizedben. 

A pedagógusprobléma – 
„fokozódik” vagy oldódik

Tanulságos a könyv által vizsgált pedagógus-
minőséget meghatározó tényezők elmúlt 
időszakbeli alakulását áttekinteni.

Újra pedagógus lenne-e? • A pedagógusprob-
léma egyik szembetűnő jele a foglalkozásból 
való kiábrándultság. A Polónyi–Timár-féle 
(2001) könyv szerint, – Falussy Béla és Zol-
tánka Viktor (1989) adataira támaszkodva – a 
fővárosban, 1970-ben a tanítók 87%-a, 1987-
ben pedig 81%-a, a középiskolai tanárok 
1970-ben 62%-a, 1987-ben 65%-a választotta 
volna újra a pedagógusi pályát. 

A Tudásgyár vagy papírgyár (Polónyi – Timár, 
2001) című könyv (mely ugyan nem a Társa-
dalom és oktatás sorozatban jelent meg, de 
ugyanannak a kiadónak a gondozásában és 
témájában a sorozathoz nagyon is kapcsolód-
va) négy nagy témakörben elemezte a hazai 
oktatást. A nemzetközi tudásszint-felmérések 
alapján oktatásunk minőségének kedvezőtlen 
helyzetével, a pedagógusproblémával, a fel-
sőoktatási túlképzéssel és a hazai oktatáspoli-
tika problémáival foglalkozott. Ebben a 
cikkben azt nézzük meg, hogy ezen a négy 
területen mi történt azóta.

Oktatásunk a PISA és az ALL tükrében 
a 2000-es évek második évtizedének közepén

A könyv az IALS (1994–1998) és az akkor 
megjelent PISA 2000, valamint néhány ko-
rábbi nemzetközi tanulói tudásszint-felmérés 
alapján megállapítja a hazai oktatás színvona-
lának hanyatló tendenciáját. 

A helyzet azóta sem sokat változott. Ha 
ugyanazt a 27 országot tekintjük, amelyek a 
2000-es PISA-vizsgálaton részt vettek, akkor 
Magyarország helyezése 2009-ig nagyjából 
szinten maradt (az olvasási és a matematikai 
literacy a 19–20. körül, a tudomá nyos a 13–15. 
hely körül), majd 2012-ben romlott. 


