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ESZIK ZOLTÁN 

„Hogy ezt mennyire rosszul is lehet csinálni …” 
Interjú Polónyi István egyetemi tanárral 

 

Manapság szinte naponta lehet azzal a kijelentéssel találkozni, hogy az ország 
európai felzárkózásának kulcskérdése az oktatás. Egyre gyakrabban beszélnek az 
oktatás minőségéről is. Ezért is meglepőek egy közelmúltban megjelent könyv 
megállapításai, amelyek hazai és nemzetközi vizsgálatokra támaszkodva megkér-
dőjelezik a hazai oktatás minőségét, és kétségbe vonják a hazai oktatáspolitika 
azon álláspontját, amely a felsőoktatás kiterjesztésében látja az ország gazdasági 
felzárkózásának kulcstényezőjét. 

Polónyi Istvánnal a „Tudásgyár vagy papírgyár” című könyv (Új Mandátum 
Kiadó, 2001) társszerzőjével beszélgetünk a hazai oktatás néhány, a könyvben 
tárgyalt problémájáról. 

 
– A Tímár Jánossal írt könyv kétségbe vonja az oktatásfejlesztésnek mint fel-

zárkózási stratégiának a helyességét, miközben napjainkban valamennyi fejlett 
országban az oktatás és a felsőoktatás kiterjedésének vagyunk tanúi… 

– Pontosabban: a felsőoktatás hazai mennyiségi fejlesztése mértékének és 
módjának helyességét vonjuk kétségbe. Olyan erősen hisznek egyesek az iskolá-
zás mágikus erejében, hogy nemigen kérdőjelezik meg az ideológiák és a szerve-
zetek erejét, amelyek az oktatás kiterjesztését adott ország fejlettségétől függet-
lenül szorgalmazzák – írja Fuller és Rubinson. Pedig egyáltalán nem indokolt, 
hogy a magyar gazdasági fejlettség mellett, ami nagyjából harmada a fejlett or-
szágokénak, ugyanolyan mértékű expanzív oktatáspolitikát kell követni, mint ott. 
Mellőzve ugyanakkor a fejlett országokra jellemző racionalitást a struktúrában és 
az erőforrások felhasználásában. 

Könyvünkben – Jánossy Ferenc gondolatmenete alapján – azt hangsúlyoz-
zuk, hogy a gazdasági fejlettség meghatározott szintjei meghatározott foglalkozá-
si és szakképzettségi szerkezetet igényelnek. Tehát ahhoz, hogy egy ország fejlő-
dési pályája optimális legyen – s az oktatási ráfordítások is a legnagyobb haté-
konyságúak legyenek –, olyan vertikális és horizontális szerkezetű oktatásra van 
szükség, amely az adott fejlettségi szintnek megfelelő munkaerőt biztosítja. Hiú 
remény azt gondolni, hogy az oktatási ráfordítások megemelésével a gazdaság 
fejlődése felgyorsul, helyette inkább egy torz képzési struktúra alakul ki, amely-
nek következtében – bizonyos idő elteltével – az oktatási rendszerből kilépő fia-
talok növekvő része nem talál képzettségének megfelelő munkát, kénytelenek 
alacsonyabb képzettségi igényű, vagy más képzettséget igénylő munkahelyeken 
dolgozni, vagy munkanélküliként várakozni, amíg a formális képzettségnek meg-
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felelő munkahelyet találnak. Ez igen komoly társadalmi és gazdasági feszültsé-
gekhez vezethet. 

Röviden tehát arról van szó, hogy a gazdasági fejlődéshez csak annyiban já-
rul hozzá az oktatás, amennyiben az általa megalapozott tudás hasznosításra ke-
rül. A mi fejlettségi szintünkön nem lehetne megengedni a fejlettségünk által 
meghatározott keresletet messze meghaladó és attól összetételében is eltérő okta-
tást, különösen nem azzal a sugallt üzenettel, hogy a végzettek valamennyien jól 
fizetett, magas presztízsű diplomás munkakörbe kerülnek. 

– „A társadalom és gazdaság fejlődése tehát komplex dolog. Olyan, mint egy 
nagy háló, amelynek egy-egy szeme a gazdaság és a társadalom fejlettségének 
különböző jellemzője, például a népesség iskolázottsága, illetve tudásszintje, az 
egy főre jutó nemzeti termék, az ezer főre jutó orvosok száma, az ezer főre jutó 
gépkocsi, az elfogyasztott kalória, a vezetékes vízellátásban részesülők aránya 
vagy a kommunális szemétben a papírhulladék aránya stb. – olvasható a könyv-
ben. – Nem remélhetjük tehát, hogy pusztán az oktatási ráfordítások, illetve az 
iskolázás megemelésével a gazdaság fejlődése felgyorsul, helyette inkább egy 
torz struktúra alakul ki, a háló egy-egy szeme kihegyesedik, de a háló a helyén 
marad.". Ezt akár úgy is érthetjük, hogy nálunk most csökkenteni kellene a felső-
oktatásba felvehető létszámot? 

– Ennél bonyolultabb a megoldás. Először is újra kellene szabni a felsőokta-
tás vertikális és horizontális képzési szerkezetét. Nemzetközi összehasonlításban 
vizsgálva a hazai felsőoktatásban aránytalanul magas hányadot tesznek ki a hosz-
szú képzési idejű programok hallgatói, s rendkívül alacsony maradt a rövid idejű 
posztszekunder képzésen résztvevők száma. A felsőoktatás kiterjedése a fejlett 
országokban általában a rövidebb idejű képzések hallgatói létszámának növeke-
désével következett be, s tegyük azt is hozzá, hogy a hosszabb idejű képzések 
időtartama sem növekedett meg úgy mint nálunk. Tehát a felsőoktatás reformjá-
nak egyik alapvető lépése az AIFSZ-képzés (akkreditált iskolarendszerű felsőfo-
kú szakképzés) arányának növelése, s a hosszabb idejű képzések arányának csök-
kentése. Másodszor csökkenteni kellene az államilag finanszírozott hallgatólét-
számot, s vissza kellene hozni az államilag finanszírozott képzésben is a tandíjat, 
a hallgatók anyagi helyzetétől függő támogatással együtt. S a tandíj segítségével 
– annak szintek és szakirányok szerinti differenciálásával – szabályozni lehetne a 
képzés szerkezetét. És végül a felsőoktatás szerkezetét részint a hosszú távú gaz-
dasági, munkaerőpiaci prognózisok, részint a diplomások elhelyezkedésének a 
vizsgálata alapján rendszeresen ki kellene munkálni. 

A tandíj eltörlése jellemzően vulgárpolitikai lépés volt: az esélyegyenlőséget 
nem önmagában a tandíj, hanem a tandíj mellett a tanulás egyéb közvetlen és 
közvetett költségei valamint – és ez rendkívül fontos – a hallgatók támogatása 
együttesen határozza meg. Ha a hallgatói támogatási rendszer szociálisan érzé-
keny, akkor a tandíj nem akadályozza, hanem éppenséggel javítja az esélyegyen-
lőséget. Ugyanis egyáltalán nem törvényszerű, hogy a felnövekvő nemzedék egy 
részének a diploma szerzését teljes egészében az adófizetők pénzéből kell támo-
gatni. Jelenleg a felnövekvő nemzedék nagyjából harmada (s az oktatáspolitika 
kinyilatkoztatása szerint hamarosan fele), diplomától függően egyénenként egy-
milliótól nyolcmillió forintig felmenő támogatást kap az adófizetőktől diplomája 
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megszerzéséhez. S ezzel meghosszabbodik gondtalan ifjúkora, s ezt követően 
kedvezőbb életkörülményekhez juthat diplomája révén. Szemben a felnövekvő 
nemzedék másik részével, akinek nem jut semmiféle hasonló támogatás. Az 
esélyegyenlőséget ebből az aspektusból is lehet nézni. Azt is hozzá kell tenni, 
hogy azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy mennyiben igazságos az az elosztás, 
amely az egyik tanulónak – mondjuk az óvóképzőbe járó hallgatónak – még 
egymillió forinttámogatást sem nyújt az ingyenes képzés révén, miközben a má-
siknak – pl. az orvostanhallgatónak – közel tízmilliót juttat diplomája megszerzé-
sének elősegítésére. Indokolható ez a különbség azzal, hogy az egyiknek mond-
juk közepes, a másiknak jeles osztályzata volt? 

Nyilvánvaló hogy itt különböző társadalmi rétegek eltérő érdekérvényesülé-
séről van szó – ami ellentétes az Európai Unióban érvényesülő irányzattal is. 

– Az oktatás minősége a magyar oktatáspolitika régóta hangoztatott követel-
ménye. Ugyanakkor a könyv azt hangsúlyozza, hogy az oktatáspolitika, minde-
nekelőtt a fejlesztéspolitika céljai és módszerei következtében a minőségi köve-
telmények – egyes elitiskolákat és szakokat kivéve – tartósan és általánosan a 
háttérbe szorulnak a mennyiségi fejlesztés mögött. 

– Így igaz, s ezt igyekszünk bizonyítani is. Hadd utaljak azokra a ma már 
egyre szélesebb körben ismert nemzetközi összehasonlító vizsgálatokra, amelyek 
a 12–18 éves tanulók olvasás-szövegértési, matematikai, természettudományi és 
legújabban, számítástechnikai (informatikai) teljesítményeit vizsgálták. Ezen 
vizsgálatok tanúsága szerint a magyar fiatalok szövegértelmezési teljesítménye a 
nemzetközi átlag alatt volt. A matematikai tudásuk a nemzetközi átlagnál jobb. 
Az elmúlt években kissé gyengült a színvonal, de még mindig az összehasonlí-
tásban résztvevő országok első harmadában maradt. A természettudományos 
ismeretek színvonala kevésbé jó volt és az elmúlt években romlott. 

A hazai oktatás színvonalának gyengeségeit megerősíti 22 ország 15–64 éves 
lakossága szöveg-értelmezésének legújabb nemzetközi összehasonlító vizsgálata 
is. Az eredmények alapján az utolsó helyre került magyar felnőttek közül a felső-
fokú végzettséggel rendelkezők teljesítménye nagyjából a többi ország középfokú 
végzettségű népessége tudásszintjének felel meg. 

A kedvezőtlen teljesítményeket elemezve, számos okot lehet említeni a ki-
lencvenes évek eleji hazai decentralizálás túlzásaitól, a hazai oktatás elmaradott 
módszertanáig és szemléletéig, nevezetesen, hogy iskoláink tananyaga nem prob-
lémaorientált, a középiskoláké túlzott mennyiségű és enciklopédikus jellegű, nem 
fejleszti a tanulási és társadalmi képességeket, felsőoktatásunk túl szűken szako-
sított stb. De a minőséget legalapvetőbben meghatározó tényező, a pedagógus 
motiváltsága. 

– A könyv egyik legmarkánsabb része a pedagógusok béremelését, illetve, a 
kereseti arányoknak a nemzetközi szintnek megfelelő rendezését jelöli meg a 
minőségjavítás fő feltételeként.  

– A szocialista oktatáspolitika máig ható, és a paci szektorban dolgozó dip-
lomások keresetének gyors javulása következtében ma még drasztikusabban mű-
ködő jellemzője a pedagógusok „kizsákmányolása”. Az időnként fel-fellángoló 
oktatási felzárkózási törekvések megvalósítása a „szokásos” extenzív módon 
történt: nagy létszámú, és rosszul fizetett pedagógusállomány foglalkoztatásával. 
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Pedig az oktatás minőségének legfontosabb feltétele a jól motivált, munkáját 
lelkiismeretesen ellátó, a fejlődéssel lépést tartó pedagógus. Ezzel szemben a 
pedagógusok motiváltságát leginkább meghatározó bérezés tekintetében a hazai 
helyzet különösen rossz. A szelekciós folyamatok és a pályavizsgálatok tényei 
alapján könnyen belátható e helyzet abszurditása. 

Ha nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk a pedagógusok fizetését azt ta-
pasztalhatjuk, hogy miközben – nagyjából a gazdasági fejlettségtől függetlenül – 
az OECD-országokban a pedagógusok éves reálkeresete közel azonos, nálunk 
ennek egyharmadát sem éri el. A magyar pedagógusok kirívóan alacsony kerese-
tét – a többi diplomás korábbi keresetéhez hasonlóan – az ötvenes évek eleji ár- 
és bérreform alakította ki. A pedagógusok kereseti aránya az államszocializmus 
négy évtizede alatt változatlan maradt, a rendszerváltás utáni évtizedben pedig 
relatív pozíciója pedig radikálisan hanyatlott. 

Az oktatás minőségének növeléséhez tehát alapvető feltétel a motiváltság 
megteremtése. Ez, becslésünk szerint azt igényli, hogy a pedagógusok bérét 
nagyjából két és félszeresére kellene emelni. 

Más oldalról az is megállapítható a hazai oktatási rendszer nemzetközi ösz-
szehasonlításából, hogy mind az egy pedagógusra jutó tanuló, mind a pedagógu-
sok óraterhelése tekintetében jelentősen „megelőztük” a nálunk többszörösen 
gazdagabb OECD-országokat. Arról van tehát szó, hogy nálunk a pedagógusok 
fajlagosan többen vannak, munkaterhelésük alacsonyabb, de ennél jelentősen 
rosszabbul fizetettek mint a fejlett országokban. 

Mindez azt is jelenti, hogy – figyelembe véve a munkaterheléseket, valamint 
a tanulólétszám várható alakulását – a béremeléshez a közoktatásban jórészt, a 
felsőoktatásban teljes egészében az oktatáspolitika rendelkezésére áll a helyzet 
rendezéséhez szükséges összeg. Persze rendkívül következetes oktatáspolitikára 
és stratégiára van szükség ahhoz, hogy ezt a motiváltságot meg lehessen teremte-
ni. Az ez évi (a professzoroknál még a reálérték megtartásra sem elegendő) bér-
emelés jól mutatja, hogy ezt mennyire rosszul is lehet csinálni. 

–Párbeszédre, mégpedig hatékony párbeszédre lenne szükség a megerősödő 
tanári szakmai szervezetek, az iskola minőségi fejlesztésében ténylegesen érdekelt 
iskolafenntartók és az iskoláztatáshoz fűződő érdekeit (szükségleteit és vélemé-
nyét) hatékonyabban kifejezni képes iskolahasználók között! A hazai oktatás 
helyzetének egyik alapvető tényezőjeként hangsúlyozza a könyv az oktatáspolitika 
gyermekbetegségeit. 

– A oktatásban a piaci hatások csak közvetve és gyengén érvényesülnek, 
ezért itt a fejlesztés meghatározó tényezője az oktatáspolitika, az oktatásirányí-
tást végző államigazgatás. Az oktatás fejlődésének torzulásaiban jelentős szerepe 
van az oktatásirányítás elmaradt professzionalizálódásának. Ennek javulását a 
legutóbbi időkben alapvetően hátráltatja a magas szakmai felkészültségű és stabil 
államigazgatási apparátus hiánya. A rendszerváltást követően sokáig azt hangsú-
lyozták az egyes pártok is, hogy a politikasemleges, stabil államigazgatás kell, 
amely „túléli” a kormányváltásokat: a kormányváltások során csak a miniszter és 
a politikai államtitkár változik, az apparátus pedig marad. Ez elősegítené ugyanis 
az államigazgatási munka szakmaiságának kibontakozását. Ugyanakkor egyre 
több jel mutat arra, hogy a kormányváltások – sőt a miniszterváltások – nyomán 
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a minisztériumi apparátusok nagy része cserélődik, s egyre több gyakorlatlan, az 
oktatáspolitikában járatlan, azt gyakran egyáltalában nem is értő „kezdő” kerül 
be. Emellett a legutóbbi években növekszik a kabinet-munkatársak és menedzser-
szerződéssel foglalkoztatott „lojalisták” száma és aránya. 

A professzionalizálódás másik akadálya – az előbbivel valószínűleg össze-
függő – a régi és elavult személyzeti politika. Ennek alapján a felsőoktatási terü-
let államtitkárának, helyettes államtitkárának, főosztályvezetőinek olyan profesz-
szorokat neveznek ki, akik pontosan ugyanazzal a naivitással fognak egy évente 
több mint száz milliárd forintot felemésztő, s közel négyszázezer embert (hallga-
tót, oktatót és egyéb alkalmazottat) magában foglaló szféra irányításába, mint 
ahogy azt otthon az egyetemi tanszékkel teszik. Nem ritkán minisztériumi felada-
taikat is a megtartott oktatói, tanszékvezetői teendőik mellett látják el. Mint aho-
gyan korábban (s nem ritkán ma is) a kórházigazgatás esetében gyakori volt, 
hogy az igazgató főorvos két műtét között igazgatta egy kicsit a kórházat, – így 
van ez néha a felsőoktatásban is: a kinevezett professzor két előadás között vezeti 
egy kicsit az egész felsőoktatási szférát. De ugyanígy van ez a közoktatási szféra 
irányításában is, ahol párthű és gyakran kitűnő pedagógus-iskolaigazgatók kerül-
nek helyettes államtitkári, és főosztályvezetői posztokra. A legjobb pedagógiai 
munka, vagy a legkitűnőbb fizikus munkája sem áll közelebb az oktatáspolitiká-
hoz, mint mondjuk a sebészfőorvosé az egészségügy irányításához. A minisztéri-
um első vonalbeli szakmai vezetőinek gyakran gazdag publikációs teljesítménye 
általában az oktatáspolitikától igen távol álló szakmai jártasságokról tanúskodik. 

Az államigazgatás jelenlegi rendszere egyébként is alig teszi lehetővé a hosz-
szú távú tervezést és irányítást. Az apparátus „lojalista” része csak annyi időre 
rendezkedik be, ameddig pártfogója hatalmon van. Ez legfeljebb egy választási 
ciklus, de inkább ennél is rövidebb idő, hiszen kevés oktatási miniszter, s még 
kevesebb államtitkár töltötte eddig ki a teljes négy éves ciklust. Mire ezek az 
emberek megtanulják az államigazgatás működési rendjét, s egyáltalán felmerül 
stratégia alkotásának az igénye, általában már pakolnak. 

A fejlett világban – nagyjából a 70-es, 80-as évek olajválságát követően – a 
közösségi finanszírozás reformja nyomán világszerte meggyorsult a nagy elosztá-
si rendszerek, pl. az oktatás, az egészségügy irányításának professzio-
nalizálódása. Ez mind az intézményi szinten, mind az igazgatás szintjén kitapint-
ható. A felsőoktatási intézmények vezetéséből egyre inkább kiszorul az akadémi-
kus vezető típus, s helyükbe menedzserek kerülnek. Hasonlóan az 
államigazgatásban: a minisztériumok élén egyre kevesebb a szakmai értelmiségi, 
vagy akadémiai szakember, helyettük politikusok kerülnek oda, de ezzel párhu-
zamosan felértékelődik az államigazgatási szaktudás is, s az államigazgatásból 
kiszorulnak az „érdekvédők”. Más oldalról egyre nagyobb teret nyernek a függet-
len háttérintézetek, s az ezek által – nemzetközi együttműködésben (pl. OECD, 
EU) készített stratégiai fejlesztési tervek. Csak bízni lehet abban, hogy ezek a 
folyamatok nálunk is előbb-utóbb megkezdődnek. 

 


