
A fõváros mint iskolafenntartó

Az 1998/99-es tanévben 111 882 fő, az ország középfokú iskolába
járó diákjainak egynegyede tanult Budapesten. Többségük (61%) a

Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő iskolákat látogatta,
a többiek más fenntartók iskoláiba jártak. Az eloszlás azonban igen

jellegzetes: ameddig a gimnazisták zöme (82%) kerületi, egyházi vagy
alapítványi iskolába járt, addig a szakközépiskolások 84%-a, a

szakmunkástanulóknak pedig 89%-a fővárosi intézményben tanult.

A
z adatokból láthatóan a Fõvárosi Önkormányzat egyik sajátos feladata olyan intéz-
ménytípusok mûködtetése, amelyekben a fiatalok szakképesítést szerezhetnek,
ezért a szakképzésnek az évtized elején kezdõdõ válsága különösen érzékenyen érin-

tette a fõváros oktatásügyét. A válságot több tényezõ egyidejû érvényesülése okozta. Az
egyik az oktatási és képzési rendszer merevsége. A szakmunkásképzés túlságosan korai élet-
szakaszban kezdõdött, az általános iskola után nem mélyítette tovább az általános mûvelt-
séget, ráadásul túlspecializált képzést adott. A másik a gazdasági környezetben lezajlott tu-
lajdonosi szerkezet változása, és az ipari termelés ezzel párhuzamos csökkenése. A szocia-
lista nagyvállalatok szétesése olyan gyakorlati képzési válságot eredményezett, amelyet a
tanmûhely vásárlást támogató kamatmentes hitelekkel is csupán az évtized közepére sike-
rült a Fõvárosi Önkormányzatnak megoldania. A gondokat fokozta, hogy a rendszervál-
tást követõ években gyorsan növekedett a munkanélküliség, ami a budapesti pályakezdõ-
ket sem hagyta érintetlenül. És végül egészen új jelenség az a nagyméretû demográfiai csök-
kenés, amely a hetvenes évek közepén született népes korosztályoknak az iskolarendszer-
bõl való kilépésével kezdõdött el.

A válság elemei mellett egyéb változások is rászorították a fõvárost, hogy szisztemati-
kusan átgondolja oktatáspolitikáját. A tulajdonviszonyok átalakulása során felgyorsult a kis-
és közepes méretû vállalkozások elterjedése. A gazdasági átalakulás következményeként az
iskolarendszerû szakképzés mellett jelentõs számú, oktatással és képzéssel foglalkozó vál-
lalkozás jött létre. E cégek tevékenysége nemcsak minõségi versenyt jelentett a képzési pia-
con, hanem egy-egy profilban kizárólagos szakképzési kínálatot is. A piacgazdaság köve-
telményei kiélezték a munkaerõ minõségével szemben támasztott versenyt, ezzel egyide-
jûleg felértékelték a széles, általános mûveltségen alapuló, korszerû szakmai ismereteket.

A válság és a változások hatásainak kezelésére a fõváros – kétéves elõkészítés után –
1995-ben elfogadott egy szakképzési koncepciót. Az alábbi dolgozat arról számol be,
hogy a koncepció elfogadása óta eltelt három és fél évben bekövetkezett demográfiai és
gazdasági változások, a közoktatási és szakképzési törvények módosulásai, valamint az eu-
rópai integrációs folyamatok közepette igazolódnak-e a megfogalmazott célkitûzések.

Az iskolák

Az ország középfokú intézményhálózata a kilencvenes évek közepére intenzíven bõvült,
s ez a tendencia – kisebb ütemben – a kilencvenes évek második felében is folytatódott, an-
nak ellenére, hogy a gyereklétszám nem nõtt. Az összes intézményen belül, az egyre foko-
zódó lakossági igény miatt alapvetõen a szakközépiskolák és a többcélú (például gimnázium
és szakközépiskola, szakközépiskola és szakmunkásképzõ) iskolák aránya emelkedett. Az
évtized elsõ öt évében a gimnáziumok száma 37, a gimnázium és szakközépiskolák száma
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86, a szakközépiskolák száma 16 százalékkal emelkedett. 1995 és 1998 között az emelke-
dés üteme csökkent (gimnáziumok 5%, gimnázium és szakközépiskola 31%, szakközépis-
kola 8%), annak ellenére, hogy egyre alacsonyabb létszámú korosztályok hagyták el az ál-
talános iskola nyolcadik osztályát, és kezdték a középiskola elsõ évfolyamát.

Az országos tendenciák a fõváros középfokú intézményeire is jellemzõek. Az 1995/96.
tanévben 328 intézmény (ebbõl 236 szakképzõ iskola) mûködött Budapesten. Ezzel szem-
ben az 1998/99. tanévre a középfokú intézmények száma 337-re, ezen belül a szakképzést
folytató iskolák száma pedig 248-ra emelkedett. Elmondható tehát, hogy az iskolarendszer
sem országosan, sem Budapest egészét tekintve nem reagált a változásokra.

Az országos és a budapesti tendenciáktól eltérõen a Fõvárosi Önkormányzat a vizsgált
idõszakban 14,4%-kal csökkentette saját intézményei számát. Míg az 1995/96. tanévben
174 középfokú intézményt mûködtetett, addig az 1998/99. tanévben már csak 148-at.
A csökkenés valamennyi iskolatípust érintette, és a szakképzés koncentrálásának volt a kö-
vetkezménye. A koncentrálás azt jelentette, hogy egy-egy szakmát a korábbinál kevesebb
iskolában lehet elsajátítani. Ezt a megoldást a demográfiai helyzet kényszerítette ki: sok
iskolában nem volt annyi jelentkezõ, amellyel osztályt lehetett indítani. A demográfiai hul-
lám méretét mutatja, hogy annak ellenére nem volt elég jelentkezõ, hogy a fõváros a
szakképzés területén az övezetéhez tartozó 6 várost és 37 községet érintõ agglomerációt
tekintve regionális, egyes szakmákban pedig országos kiterjedésû feladatokat lát el. Az
1995/96-os tanévben a fõváros fenntartásában 33 budapesti és Pest megyei, illetõleg 81 or-
szágos beiskolázású intézmény volt. (Az 1998/99-es tanévben 24 budapesti és Pest megyei,
73 pedig országos beiskolázású.)

Az 1995/96. tanévben Budapesten a középiskolák és szakiskolák 53%-ának a Fõváro-
si Önkormányzat volt a fenntartója, 28%-ának a kerületi önkormányzat, 4%-ának közpon-
ti költségvetési szerv, 2%-ának egyház és 13%-ának alapítvány. Ezen belül a szakképzõ
intézmények 71%-át tartotta fenn a Fõvárosi Önkormányzat. Az 1998/99. tanévben a kö-
zépiskolák és szakiskolák 26%-ának a kerületi önkormányzatok, 5%-ának központi költ-
ségvetési szerv, 5%-ának az egyházak, 17%-ának alapítvány, 2%-ának egyéb magánsze-
mély, 44%-ának a Fõvárosi Önkormányzat a fenntartója. Ezen belül a szakképzõ intézmé-
nyek 12%-ának a fenntartója kerületi önkormányzat, 26%-ának egyház, alapítvány és
egyéb szervezet és 62%-ának a Fõvárosi Önkormányzat.

Mint az a fenti adatokból is jól látható, a szakképzési koncepció elfogadása óta eltelt idõ-
szakban az intézmények összevonása miatt Budapesten 9%-kal csökkent a Fõvárosi Ön-
kormányzat iskolafenntartói súlya. Különösen a szakközépiskolai képzés területén érzé-
kelhetõ, hogy a nem önkormányzati fenntartók egyre nagyobb arányban részt kívánnak ven-
ni a körzeti feladatellátást is szolgáló, bár más intézménytípushoz képest költségigénye-
sebb középfokú szakképzés intézményeinek fenntartásában. Az 1995-ös évhez viszonyí-
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tott nagyobb arányú elmozdulásnak alapvetõen a finanszírozással összefüggõ okai vannak,
ugyanis a normatív állami támogatás mellett a Munkaerõ-piaci Alap decentralizált szak-
képzési alapjából jelentõs forrásokhoz juthatnak a szakképzésben résztvevõk.

Nem csak az iskolák száma változott, hanem az iskolatípusok is átalakultak; kialakultak
a vegyes profilú intézmények. 1995-ben a Fõvárosi Közgyûlés 19/1995. (IV. 18.) számú ön-
kormányzati rendeletével 26 szakképzõ iskolában engedélyezte gimnáziumi képzés folyta-
tását. Ezen intézmények többsége közgazdasági, egészségügyi szakmacsoportos képzést
folytatott, s így személyi és tárgyi feltételeik lehetõvé tették, hogy azok a fiatalok is gimná-
ziumi képzésben részesülhessenek, akiket a kerületi önkormányzatok által mûködtetett gim-
náziumokban férõhelyhiány miatt nem vettek fel. Az úgynevezett „ÉS” gimnáziumok szá-
mának szakközépiskolákban történõ növelését a demográfiai hullám lakossági igényekhez
igazodó átvezetése tette szükségessé, illetve az, hogy az egészségügyi szakképzõ iskolákban
az új OKJ szerinti, érettségire épülõ szakképesítések bevezetésére idõben felkészülhessenek.

Az 1998/99. tanévben a 97 szakképzõ iskola 28%-a szakközépiskolaként, 18%-a szak-
középiskola és gimnáziumként, 10%-a szakközépiskola–szakiskola és gimnáziumként, 11%-a
szakközépiskola–szakmunkásképzõ és gimnáziumként, 25%-a szakközépiskola és szak-
munkásképzõként, 4%-a szakközépiskola–szakmunkásképzõként és szakiskolaként, 3%-a
szakmunkásképzõként és 1%-a speciális szakiskolaként mûködött. Mindez azt jelenti,
hogy a fõvárosi önkormányzat intézményei közül már csak 32% tiszta profilú (ezen belül
28% csak szakközépiskolaként, 3% szakmunkásképzõként és 1% speciális szakiskolaként
mûködik), 68% pedig vegyes (szakközépiskola–gimnázium–szakiskola) profilú.

A tanulók

Már volt szó a demográfiai hullámról. Ez azonban nem egyformán érintette a különbö-
zõ iskolatípusokat.

Az adatokból megállapítható, hogy ameddig 1995–1998 között Budapesten összességé-
ben 6%-kal csökkent a középfokú oktatásban résztvevõk létszáma, addig a Fõvárosi Ön-
kormányzat által mûködtetett iskolákban 12%-kal. Ha csak a szakképzést nézzük (tehát gim-
náziumi tanulók nélkül), akkor fõvárosi szinten 8% (81 351 fõrõl 75 644 fõre), a Fõváro-
si Önkormányzat szakképzõ iskoláiban 13% (71 060 fõrõl 61 838 fõre) a csökkenés. Lát-
ni kell azonban, hogy a csökkenés nagy része a szakmunkásképzésben következett be, és
a szakmunkásképzés 90–95%-át a fõvárosi önkormányzat látja el. Az érettségit és szak-
mai képesítést is adó szakközépiskolákban a tanulók száma nõtt: fõvárosi szinten 6%-kal
(53.784 fõrõl 57.337 fõre). Ezzel szemben 32%-kal (23 428 fõrõl 15 940 fõre) csökkent
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a szakmunkásképzésben résztvevõk száma. A Fõvárosi Önkormányzat által fenntartott szak-
képzõ intézményekben a szakközépiskolai létszám kis mértékben (1%) növekedett, viszont
az úgynevezett „ÉS” gimnáziumban 2%-kal, a szakmunkásképzésben 35%-kal, szakisko-
lában 85%-kal csökkent a tanulói létszám.

Az 1995/1996. tanévben a gimnáziumokban történõ továbbtanulás aránya a fõvárosban
lényegesen magasabb volt, mint az országos átlag. Az általános iskolát a fõvárosban ered-
ményesen végzõ 22 ezer tanulóból 37% a gimnáziumban (országos átlag: 26,6%), 34% a
szakközépiskolában és az úgynevezett „ÉS” gimnáziumban (országos átlag: 32,6%),
21,7% szakmunkásképzõben (országos átlag: 31%), szakiskolában pedig az országos át-
laggal egyezõen 7,3% folytatta tanulmányait. Ez az arány az 1998/1999-es tanévre tovább
módosult a szakmunkásképzõk és a szakiskolák rovására. A gimnáziumokban továbbta-
nulók százaléka 1,3%-kal magasabb, a szakközépiskolában 0,7%-kal, a szakmunkáskép-
zõkben 43,6%-kal a szakiskolákban pedig 59,1%-kal alacsonyabb volt, mint az 1995/1996-
os tanévben. E módosulásokat a következõ táblázat adatai szemléltetik.

Az adatokból megállapítható, hogy a budapesti általános iskolát eredményesen befeje-
zõk változatlanul az általános mûveltséget nyújtó középiskolákat részesítik elõnyben, míg
az agglomerációból, illetve az ország egyéb területeirõl a fõvárosban továbbtanulók az érett-
ségit és szakmai képesítést nyújtó szakközépiskolákat, kisebb részük a gimnáziumot, il-
letve a szakmunkásképzõt.

Az általános képzés és a szakmai képzés szétválása szükségessé teszi a szakképzõ év-
folyamok tanulólétszámának külön vizsgálatát is. A tanulóknak egyre nagyobb hányada tesz
érettségi vizsgát, nyilvánvaló azonban, hogy nem minden érettségizett kerül be egyetem-
re vagy fõiskolára. A végzettek egy része érettségi után szakmát fog tanulni. (Az OKJ-ben
szereplõ szakmák jelentõs része, mintegy fele érettségihez kötött.) A szakmai képzésben
résztvevõ, érettségivel rendelkezõk, továbbtanulók létszáma az 1995/96-os és 1998/1999-
es tanévekben a következõk szerint alakult:

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
19

99
/9

121

Szabó Endréné: A fõváros mint iskolafenntartó



A tendenciából látható, hogy míg a szakmunkásképzõkben továbbtanuló érettségizettek
létszáma 3,0%-kal csökkent, addig a szakközépiskolák szakképzõ évfolyamain, a szakmai
képesítés megszerzésére felkészülõk létszáma összességében 56,6%-kal (5774 fõrõl 9046
fõre) emelkedett.

A hazai, így a fõvárosi képzési rendszer gazdasági-társadalmi környezetét alapvetõ, ám
nehezen áttekinthetõ és prognosztizálható változási folyamatok jellemzik. A szerkezetvál-
tás nehezen kirajzolódó körvonalai külön is rendkívüli feladatok elé állítják az intézmé-
nyes képzési rendszert, hiszen a képzési szisztémát szerkezeti és minõségi tekintetben
egyaránt a gazdasági-társadalmi változások kívánalmainak megfelelõen kellene átalakíta-
ni. A gazdaság szerkezetváltozásának a képzés szempontjából feltétlenül számításba veen-
dõ paraméterei azonban nehezen körvonalazhatók.

Bizonyos azonban, hogy az új képzési szükségletek már megjelentek. Mindezt a kép-
zési rendszert használó állampolgárok maguk is érzékelik. A sokféle új impulzus hatásá-
ra az iskolai és iskolán kívüli képzési rendszer átalakulása is megindult. A feladat most töb-
bek között éppen az, hogy mélyebb elemzésekkel feltárjuk, számításba vegyük, valójában
hol tartanak a strukturális változások, mely területeken sikerült a képzési szerkezet átala-
kítását többé-kevésbé egybehangolni a gazdasági-társadalmi változások követelményeivel,
illetve milyen területeken mutatkoznak strukturális jellegû vagy más természetû zavarok,
a képzés jelenlegi szakmaszerkezete és tartalma mennyiben igazodik a munkaerõpiac ke-
resleti igényeihez.

Az oktatás-képzés eredményességének megítélésében jelentõs mutató a lemorzsolódás,
illetve az évismétlõk, a kimaradók arányának vizsgálata. A Fõvárosi Pedagógiai Intézet az
1996/97-es tanévtõl folyamatosan vizsgálta a Fõvárosi Önkormányzat szakképzõ iskolái-
ban a lemorzsolódást. A lemorzsolódás fõbb okai a következõkben összegezhetõk: gyen-
ge elõképzettség, tanulási problémák, gyenge tanulmányi elõmenetel, téves pályaválasz-
tás, elidegenedés a szakmától, személyiségzavarok, beilleszkedési zavarok, szociális,
egészségügyi okok.

Az 1995/96. tanévben végzõ évfolyamnál átlagosan a szakközépiskolákban a lemorzso-
lódás mértéke 18,1%, a szakmunkásképzõkben 25–30% között mozgott, míg az 1997/98.
tanévben a szakközépiskolákban már 19,8%, a szakmunkásképzõkben 28–35% között volt.
Az átlagtól való eltérések a szakközépiskolai szakok, szakmacsoportok, illetve a szakmun-
kásképzésben a gazdasági ágazatok vonatkozásában többnyire szélsõségesek. Legmaga-
sabb a gépgyártás, karbantartás, villamosipar szakmáiban, esetenként a 40%-ot is eléri. A szol-
gáltatási szakmák megtartó képessége lényegesen kedvezõbb, itt 10% alatti lemorzsoló-
dás is regisztrálható.

A tanév eleji létszámokban az évismétlõk aránya a szakképzés valamennyi iskolatípu-
sában a következõ tendenciájú: az 1995/96. tanév eleji gimnáziumi létszámban 2%-os (1990-
ben 1,5%), a szakközépiskolai létszámban átlagosan 3%-os (1990-ben 4%), a szakmun-
kásképzõ iskoláknál 5,6% (1990-ben 4%) volt. Az 1997/98-as tanévben a gimnáziumok-
ban 1,8%, szakközépiskolákban 3,13%, szakmunkásképzõkben 9,5% (ebbõl az általános
iskolát végzettek 11,6%-a évfolyamismétlõ volt). A lemorzsolódási vizsgálatok külön is ki-
tértek a 9–10. évfolyamos tanulók körére. Megállapítható, hogy e két évfolyamon „tragi-
kusan” sok az iskolát elhagyók száma. (Az 1997/98-as tanévben beiskolázott létszám
több mint egynegyede.)

A pedagógusok

A pedagógusok intézménytípusok szerinti létszámának alakulása – a finanszírozási
gyakorlattal egyezõen – a tanulóknak az adott intézménytípusban bekövetkezõ létszámvál-
tozását követi. Ennek megfelelõen a fõvárosban 1995–1998 között 9 427 fõrõl 9 757 fõ-
re, 3,5%-kal nõtt a középfokú oktatási intézményekben oktató pedagógusok száma. Ezen
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belül 9,3%-kal növekedett a gimnáziumokban, 13,3%-kal a szakközépiskolákban és
30,8%-kal csökkent a szakmunkásképzõ- és szakiskolákban.

A Fõvárosi Önkormányzat által mûködtetett intézményekben a pedagóguslétszám
13,2%-kal növekedett az „ÉS” gimnáziumokban, 28,0%-kal a szakközépiskolákban és csök-
kent 31,8%-kal a szakmunkásképzõ- és 83,8%-kal a szakiskolákban.

Az 1995/96. tanévben a gimnáziumokban a pedagógusok 95,2%-a középiskolai tanári,
3,1%-a általános iskolai tanári, 0,7%-a szakmai tárgyra képesített, de pedagógiai végzett-
ség nélküli és 0,6%-a tanítói képesítéssel rendelkezett, 0,4% nem rendelkezett pedagógiai
végzettséggel. A szakközépiskolákban középiskolai tanári végzettséggel a pedagógusok
57,8%-a, szakmai tárgyra pedagógiai képesítéssel 27,9%-a, szakmai tárgyra nem pedagó-
giai képesítéssel 7,8%-a, általános iskolai tanári végzettséggel 6,1%-a, tanítói végzettség-
gel 0,4%-a rendelkezett. A szakmunkásképzõ iskolában középiskolai tanári végzettségû 23,2,
általános iskolai tanári végzettségû 12,1%, szakmai tárgyú képesítésû 20,8%, gyakorlati
oktatásvezetõ, illetve szakoktató 43,9% (684 fõ). Ez utóbbiból 10,1% középiskolai és ál-
talános iskolai tanári végzettséggel, 76,0% szakmai tárgyra képesítéssel és 13,9% szakmun-
kás képesítésû szakoktató.

A pedagógusok szakképesítés szerinti összetétele az 1998/99-es tanévben a következõk
szerint alakult: a gimnáziumban a pedagógusok 94,7%-a középiskolai tanári, 4%-a álta-
lános iskolai tanári, 1,3%-a szakmai tárgyra képesített tanári végzettséggel rendelkezik.
A szakközépiskolákban középiskolai tanári végzettséggel a pedagógusok 58,1%-a, szak-
mai tárgyra pedagógiai képesítéssel 28,4%, szakmai tárgyra nem pedagógiai képesítéssel
6,9, általános iskolai tanári végzettséggel 6,2%, tanítói végzettséggel pedig 0,3%-a rendel-
kezik. A szakmunkásképzõ iskolában középiskolai tanári végzettségû 24,9%, általános is-
kolai tanári végzettségû 12,5%, szakmai tárgyú képesítésû 20,4%, tanító végzettséggel 0,5%
és gyakorlati oktatásvezetõ, illetve szakoktató 41,7% (483 fõ). Ez utóbbiból 6,6% közép-
iskolai és általános iskolai tanári végzettségû, 81,8% szakmai képesítésû és 11,6% szak-
munkás képesítésû szakoktató.

A pedagógusok szakképesítés szerinti összetétele tehát mindhárom intézménytípusban
kis mértékben javult. Összességében megállapítható, hogy a szakképzõ intézményekben
növekedett a középiskolai tanári végzettséggel és csökkent a szakoktatók körében a szak-
munkás képesítéssel rendelkezõk száma. Szakmunkás végzettségû oktatók csak a szakmun-
kásképzõ iskolák pedagógus állományában vannak jelen 11,6%-kal.

Az egy pedagógusra jutó létszám az országos és budapesti átlaggal szemben a Fõváro-
si Önkormányzat iskoláiban magasabb, annak ellenére, hogy a szakiskolák kivételével a
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szakközépiskolákban 13,2-rõl 13,0-ra, a szakmunkásképzõkben pedig 15,2 fõrõl 14,6 fõ-
re mérséklõdött.

Az adatokból kibontakozó kép azt sugallja, hogy a fõváros mint iskolafenntartó rugal-
masabban és racionálisabban reagált a demográfiai és gazdasági helyzetbõl fakadó válto-
zásokra, mint Budapest többi iskolafenntartója.

Az elmúlt években a fõváros szakképzésében olyan folyamatok indultak el, amelyek ered-
ményeképpen alapvetõ intézményi struktúrák változtak meg, s amelyek hosszú távú hatá-
sait ma még nem lehet egyértelmûen megítélni. Tény, hogy a bemutatott idõszakban a fõ-
városban visszaszorult a szakképzés minden olyan területen, amely nagyüzemi keretek kö-
zött gyakorolható foglalkozásokra képez, és amelyekben jelentõsen csökkent a tanulók ér-
deklõdése, a munkáltatók aktuális igénye. Tény az is, hogy a tanulólétszám oly mértékben
csökkent, a fõvárosi gazdasági szféra olyan passzivitásba vonult a gyakorlati képzés terü-
letén, hogy az már az egész intézményhálózat mûködtetését veszélyeztette. A piacgazda-
ság pedig jelentõsen megváltoztatta a szakképzés gazdasági szerepét, társadalmi megíté-
lését. Ezen folyamatokat, tendenciákat figyelembe véve a Fõvárosi Önkormányzatnak te-
hát szükséges volt megtennie mindazokat a lépéseket, amelyek feladatátcsoportosítást, in-
tézmény-összevonást, illetve egyes szakképesítések tekintetében a képzési kapacitások csök-
kenését eredményezte.

Végül fontos hangsúlyozni azt is, hogy e fenntartói racionalizálások hozzájárultak a rend-
szer egy részében a szolgáltatások színvonalának az emelkedéséhez, az intézményi kíná-
lat gazdagításához, a szolgáltatások igénybe vevõi számára pedig a szabad választás sok-
féle lehetõségeinek biztosításához is. A közoktatás és ezen belül az iskolarendszerû szak-
képzés átalakulási folyamata még egyáltalán nem zárult le. Az intézmények feladatrend-
szerének áttekintése, beiskolázási területük újragondolása, az iskolai tanmûhelyek hatéko-
nyabb mûködtetése, a lakossági és a munkapiaci igények közelítése stb. olyan feladatok,
amelyek minden iskolafenntartótól folyamatos alkalmazkodást kíván a változásoknak
megfelelõen, oktatáspolitikájának pedig újra és újragondolását igényli.
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