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ELŐSZÓ

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatása annak a lehetőségét vizsgálja, hogy az oktatás-

ügyi döntés-előkészítés folyamata milyen módon bővíthető az iskoláknál elérhető tapasztalatok 

és tudás felhasználásával. A kérdéskört négy eltérő megközelítésben mutatjuk be.

A kötet első tanulmánya a döntés-előkészítés deliberatív technikáit ismerteti mint a kom-

munikatív döntéshozatalt támogató eljárások egyik változatát. A tanulmány felhívja a figyelmet 

azokra a kezdeményezésekre, amelyek az irányítási teljesítmények javulását a visszacsatolásokra 

alapozott megvitatásoktól, illetve a tervezés közösségi jellegének erősítésétől várják. A delibe-

rációs gyakorlatban megmutatkozó kommunikációs erőfeszítések és témakezelési technikák 

hasznos támpontokat jelenthetnek az oktatásügyi döntés-előkészítés módszertanának alakí-

tása szempontjából.

A második tanulmány előfeltevése, hogy az oktatásügyi változások megvalósítóinak 

tudásuk és tapasztalataik alapján kifejezett policy-alkotó szerepe lehet. A tanulmány az oktatás-

irányítás működését Margaret Archer oktatásfejlesztési interakciós modellje és Niklas Luhmann 

általános rendszerelmélete alapján értelmezi, keresve egy fenntartható kommunikációs modell 

kidolgozásának a lehetőségeit. Az elméleti keretek alapján a tanulmány rámutat arra, hogy a két-

irányú kommunikáció az intézmények és az oktatásirányítás „co-evolúcióját” (együttfejlődését) 

alapozza meg.

A harmadik tanulmány adatok tükrében méri fel az iskolák szerepét és/vagy mellőzését a 

döntés-előkészítésben. Feltárja az irányítás stratégia alkotó teljesítményéből adódó nehézségeket, 

és érzékelteti azt a távolságot – „elidegenedést” –, ami az irányítás és az intézmények között a 

2010-es adatfelvétel idején kimutatható volt. Az ismertetett empirikus adatok az oktatási intéz-

mények vezetőinek megkérdezése alapján ábrázolják az iskolák kommunikációs lehetőségeit 

az oktatásirányítás felé.

A negyedik tanulmány mélyinterjúk felhasználásával mutatja be a döntés-előkészítés 

„közegét”. Minisztériumi tisztségviselők, egyeztető fórumok és érdekérvényesítő szervezetek 

tagjai, önkormányzati irodavezetők és iskolaigazgatók megfogalmazásában kaphatunk képet 

a döntés-előkészítés és döntéshozatal működéséről. A különböző szereplőktől származó in-

terjúrészleteket igyekeztünk a lehetőségeknek megfelelően egymással dialógusban bemutatni, 

hiszen az eltérő szintekről másként látszanak a rendszerben zajló folyamatok.
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A tanulmányokban felhasznált kutatási adatok – ha azt másképp nem jelöltük – a Medián1 

által végzett adatfelvételekből származnak. Az adatfelvétel módszertanának és mintájának is-

mertetése megtalálható a 3.1 és a 4.2 fejezetekben.

1 Az empirikus adatfelvételeket a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet készítette.



KIRÁLY GÁBOR

1. RÉSZVÉTEL ÉS DÖNTÉSHOZATAL – 
ELMÉLETI, FOGALMI ÁTTEKINTÉS  

A DELIBERATÍV DEMOKRÁCIA  
TÉMAKÖRÉBEN

1.1 BEVEZETÉS

A demokrácia, a demokratikus politikai berendezkedés egyre elterjedtebb a fejlett és fejlődő or-

szágokban egyaránt. A demokratizálódás, a demokrácia elveinek, intézményeinek, gyakorlatának 

fejlesztése is egyfajta céltételezésként jelenik meg a politikai gondolkodásban. A demokrácia 

fogalma azonban közel sem határozható meg egyértelműen.

A minimalista elméletek a rendszeres demokratikus választások megtartásában látják a 

demokrácia alapkövét, ám a legtöbben ennél szélesebb körű elvárásokat fogalmaznak meg a 

demokratikus rendszerekkel szemben: az alapvető emberi jogok garantálása, az önfenntartás-

hoz szükséges erőforrások biztosítása, illetve az esélyek kiegyenlítése mind fontos részei lettek 

a modern demokráciafelfogásoknak. Talán még a demokrácia fogalmának meghatározásánál 

is összetettebb kérdés a hogyan megválaszolása: a különböző elméletek eltérő módon látják a 

demokrácia megvalósításának lehetőségeit, az ideális politikai rendszert és az ennek megfelelő 

állampolgári modellt. Végleges választ valószínűleg sosem találhatunk, hiszen még a megújulásra 

képes demokratikus rendszerek is folyamatosan új kihívásokkal találkoznak.

Korunkban a modern demokráciákban jellemző kihívásként jelenik meg a legitimációs 

deficit problémája. Az állampolgárok egyre inkább eltávolodnak a politikától, a hatalmi eszközök 

manipulatív felhasználásának hatására egyre kevésbé bíznak a politikai elit tagjaiban és mivel úgy 

érzik, hogy nincs lehetőségük a rendszer megváltoztatására, egyszerűen elfordulnak a közélettől 

és nem vesznek részt a politika formálásában. Ez az apolitikus magatartás azonban az egész 

rendszer működését veszélyeztetheti, hiszen végső soron a politika nem független a társadalomtól, 

felhatalmazást kap tőle és cselekvési teret. Végletes esetben a társadalmi ellenérzés a politika 

szabályozó és társadalomirányító képességének elvesztéséhez vezethet, amely a közösséget is 

veszélyezteti, hiszen a közös ügyek – a közügyek – irányítása hagyományosan a politika feladata. 



10

Erre a kihívásra kísérel meg választ adni a deliberatív felfogás, amelynek fő célja az állampolgár 

visszavezetése a politikába. A deliberatív demokráciaelméleten belül megjelenő módszerek mind a 

részvétel fontosságát és az állampolgár politikai kompetenciájának megerősítését hangsúlyozzák.

A tanulmány célja ennek a felfogásnak a bemutatása: a deliberatív demokráciaelmélet 

elhelyezése a különböző demokráciamegközelítések között, a részvétel lehetőségeinek feltárása 

és megvitatása a különböző demokrácia-modellek tükrében, a deliberatív folyamatok jellemzői-

nek bemutatása és végül a részvétel hatékonyságának elemzése. A tanulmány így alapvetően 

elméleti szemszögből közelíti meg a deliberáció kérdését, azonban igyekszik azt a magyar társa-

dalmi-politikai kontextusban is elhelyezni: a bevezetésben és az összegzésben kiemelt szerepet 

kap a magyar sajátosságok és az ebből fakadó nehézségek, illetve az alkalmazási lehetőségek 

bemutatása. Az elmélet mellett a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit az esettanulmányok jelenítik 

meg, amelyek segítik a leírtak megértését és továbbgondolását is.

A magyar demokrácia 22 éves múltra tekint vissza, hiszen 1989. október 23-án került sor 

a Magyar Köztársaság kikiáltására, az új demokratikus intézményrendszer kialakítására, majd 

1990 tavaszán az első demokratikus választások lebonyolítására. Magyarország ezzel elindult 

a demokratizálódás útján, de történelmi meghatározottságai még mindig jelen vannak. A mai 

helyzet megértéséhez ezért érdemes közelebbről megvizsgálnunk a rendszerváltás folyamatát 

és a demokrácia jelenlegi helyzetét.

A rendszerváltozás folyamatát három dimenzióban értelmezhetjük: az első a politikai 

dimenzió, ami a jogrendszer átalakítását, a demokratikus alapszabályok (demokratikus válasz-

tások, szabad véleménynyilvánítás és gyülekezési jog, stb.) kialakítását jelenti, vagyis a politika 

intézményépítési szakaszaként értelmezhető. A második a gazdasági dimenzió, amely a gaz-

dasági élet játékszabályainak átalakítását takarja. A harmadik és egyben legvitatottabb pedig 

a társadalmi dimenzió, amit a demokratikus normák és értékek elfogadása jellemez. Ezek a 

folyamatok nem lineáris rendszerben követik egymást, bár ideális esetben egymásra épülnek, a 

rendszerváltás éveiben akár konfliktusba is kerülhetnek egymással. A rendszerváltás lezárásáról, 

konszolidált demokrácia kialakulásáról pedig akkor beszélhetünk ha – Linz és Stepan meg-

fogalmazásában – „democracy is the only game in town”, vagyis ha a demokrácia az egyetlen 

elfogadott játékszabály (Linz – Stepan 1996:5). A magyarországi rendszerváltás értelmezése 

során a legtöbb elemző egyetért abban, hogy az intézményépítés folyamata lezárult, és a gaz-

dasági rendszerváltás is részben lezártnak tekinthető, a társadalmi rendszerváltás azonban 

még várat magára, amit értelmezhetünk „korai konszolidációként” (Ágh 1998). Bár a társadalom 

nagy része már elfogadta a demokratikus játékszabályokat, a demokratikus normák és értékek 

tényleges „beépüléséhez” generációk kellenek.

A társadalmi adaptációt megnehezíti az a csalódás, amit a magyarok a rendszerváltás 

kapcsán átéltek: a TÁRKI által 1999-ben, a rendszerváltás első tíz évének értékelése kapcsán 

végzett közvélemény-kutatás eredményei azt mutatták, hogy a lakosság elégedetlen a rendszer-

váltás eredményeivel, a megkérdezettek 51%-a gondolta úgy, hogy az „1989 óta végbement 

változások az embereknek több kárt okoztak, mint amennyi hasznot hoztak” (TÁRKI 1999). A 
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csalódottság főleg a politikához, illetve a politikai elithez való viszonyban jelentkezik. A magyar 

lakosság bizalmatlan a politikai szereplők és intézmények iránt (kivételt ez alól csak a kevésbé 

átpolitizált intézmények – mint például az Alkotmánybíróság – jelentenek), az állampolgárok egyre 

inkább cinikusan és közönyösen fordulnak a közügyek irányába.

A helyzetről szemléletes példát nyújt az Economist Intelligence Unit 2008-as felmérése 

(Economist Intelligence Unit 2009), amely különböző társadalmi-politikai jellemzők mentén ér-

tékeli az egyes országok politikai rendszerének működését. Az alábbiakban összehasonlítás 

céljából az 1. ábra a magyar, az osztrák és a török demokráciára vonatkozóan mutatja be az 

index alakulását.

1. ábra. A demokratikus berendezkedés értékei 3 országban

Jól látható, hogy a magyar demokrácia a jogi értelemben „jól teljesít”, hiszen a polgári szabadság-

jogok biztosítása illetve a választási folyamat demokratikussága tekintetében eléri a már kon-

szolidált demokráciának tekinthető Ausztria szintjét. Erőteljes lemaradás a társadalom (politikai 

részvétel és politikai kultúra), illetve a kormányzat oldaláról észlelhető. Ezek szerint a magyar 

demokrácia két oldalról is deficites, hiszen egyszerre jelentkezik egy kormányzati kapacitáshiány 

és a társadalmi támogatottság hiánya.

A magyar demokrácia erősségéről és/vagy lemaradásáról szóló vita az Európai Unióhoz 

való csatlakozás kapcsán lángolt fel újra. A csatlakozás egyrészt jelzi a rendszerváltás végét 

és a nyugati demokráciákhoz való felzárkózás melletti elköteleződést, másrészt viszont tovább 

nehezíti a gyenge társadalmi alapokon nyugvó demokráciák helyzetét. Markoff mutat rá az Unió 

természetében rejlő kettőségre: bár az Európai Unió erősen elköteleződött a demokratikus érté-

kek mellett, kihívást jelent a demokratizálódás folyamatában (Markoff 1999:21).

„Hiszen a 18. század óta a demokratikus szabadságjogok és a társadalmi folyamatok 

fejlődését különböző társadalmi mozgalmak támogatták, amelyek „alulról” gyakoroltak nyomást 

a központi kormányzásra, elszámoltathatóvá téve azt az emberek felé. Ahogy a kormányzati 
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hatalom egyre feljebb csúszik a nemzetállam felé, a társadalmi mozgalmak ellenőrző ereje 

csökken.” (uo. 21.)

Az Unió azonban érzékeli ezt a kihívást és több szinten is reagálva igyekszik megerősíteni 

társadalmi bázisát. Ahogy Ágh is rámutat:

„Az EU »civillé« és ezzel »civilizálttá« válik ez a legújabb jelszó. Az intézményépítés mint 

formai-szervezeti mozzanat mellett egyre erőteljesebben jelentkezik a kapacitásépítés – mint 

tartalmi-működtetési mozzanat – igénye is, mégpedig a társadalmi kapacitás fejlesztése a ko-

rábban domináns állami kapacitással szemben.” (Ágh 2008:7–8.)

A hierarchikus kormányzat fogalma mellett ugyanis az Unióban is egyre inkább teret nyer 

a partnerségi elven alapuló kormányzás fogalma, amely sok esetben a „good governance”, azaz 

a jó kormányzás szellemiségéhez kötődik. Ebben a megközelítésben már nemcsak a kormány-

zati eredmény (output) jelzi a politika sikerességét, hanem annak széles körű társadalmi hatása 

is (outcome). Az Európai Bizottság már egy 1997-es közleményében bevezette a „társadalmi 

gazdaság” (social economy) kifejezést, amelynek három alapvető funkciója a közszolgáltatás, a 

közpolitikai szolgáltatás és a demokrácia erősítése. Ez jelentheti az alternatív közszolgáltatást 

nyújtó társadalmi csoportok (például az alapítványok által működtetett iskolák) bevonását, az 

érdekképviseletek által betöltött közpolitikai funkciókat, illetve az emberek kisközösségekben 

történő mozgósítását, a demokrácia lokális működtetését.

„A közpolitikai közép tehát segít felszámolni a szolgáltatási (gazdasági-piaci), intézményi 

(közigazgatási) és részvételi (legitimációs) deficitet, s ennyiben pozitív oldalról tekintve jelzi a de-

mokratikus rendszerek jövőjét.” (Ágh 2008:13.)

Ágh rámutat arra is, hogy Magyarországon a térség többi államához hasonlóan társadal-

mi kapacitáshiány van, amit a rendszerváltás módja és az uniós csatlakozás is felerősített. Két 

irányból is szükség lenne a változtatásra: „fent” a jogi-politikai kormányzat felől a magyar rend-

szerben is el kellene mozdulni a kormányzás felé, míg „lent” erősebb társadalmi szervezettségre, 

nagyobb állampolgári részvételre lenne szükség (Ágh 2008).

Az Unióban egyszerre van jelen a globalizáció és a lokalizáció trendje: míg bizonyos dön-

tések nemzeti szintről uniós szintre kerülnek át, ezáltal csökkentve a nemzeti szuverenitást, addig 

egyre szélesebb körben érvényesül a „szubszidiaritás” elve, amely a problémák megoldásában 

az alacsonyabb szintek prioritását írja elő, teret engedve a kisközösségi civil aktivitásnak. Az 

Unió így két, egymásnak ellentétes hatást is kivált: az egyik oldalról a szubszidiaritás térnyerése 

erősíti az állampolgári részvételt, támogatja a különböző deliberatív módszerek alkalmazását 

és az érintettek bevonását, a másik oldalról viszont még inkább eltávolítja – térben és elvben 

egyaránt – az állampolgároktól a politikacsinálás helyszínét és a döntéshozatal szereplőit. Brüsz-

szel azonban Magyarországtól is igen távol van, az európai trendekkel összhangban a magyar 

lakosság számára is átláthatatlanabbá és ellenőrizhetetlenebbé válnak a politikai döntéshozatali 

folyamatok, ami tovább erősíti az elidegenedést és a bizalmatlanságot.

A társadalom és a politika közötti szakadék mélyülése komoly legitimációs problémákat 

takar. A mai demokráciák képviseleti alapon nyugszanak, egyfajta megbízó–megbízott viszonyra 
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épülnek, amelyben az állampolgárok a demokratikus választásokon kiválasztják a versengő elitek 

csoportjai közül azt/azokat, akiknek felhatalmazást adnak a politikai döntések meghozatalára. 

A részvétel aktusa azonban nem csak egyszerű választási funkcióval bír, hanem legitimálja a 

politikai rendszert és a politikai elit működését. Az állampolgárok elfordulása a politikától tehát 

legitimációs válságként is értelmezhető, hiszen a demokratikus működés alapfeltételét kérdő-

jelezi meg, a „megbízás” aktusát. Magyarországon a politikai elit zártsága tovább mélyíti ezt a 

szakadékot, a politika és a társadalom kapcsolata sok esetben egyenesen ellenséges viszony-

ként jelenik meg a médiában és a köztudatban egyaránt.

Láttuk, hogy a modern demokráciákban, a válságra adott válaszok közül az egyik 

lehetséges irányt deliberatív folyamatok jelenítik meg. A deliberatív megközelítés lényege az 

állampolgár és a demokratikus döntéshozatal közelebb hozása, a hagyományos részvételi 

mechanizmusokon túlmutató részvételi formák bevezetése és így az állampolgárok és/vagy 

érintettek bevonása a közügyek megvitatásába és a közös döntések meghozatalába. A ta-

nulmány célja a társadalmi részvétel lehetőségeinek, előnyeinek és hátrányainak vizsgálata. 

A tanulmány kiemelten kezeli a deliberatív demokrácia elméleti és gyakorlati jellemzőit mint a 

részvétel egy új, innovatív formáját.

A tanulmány következő fejezete különböző demokráciaelméleti modellek tükrében 

értelmezi az állampolgár és a „politikacsinálás” viszonyát, az állampolgár helyét és szerepét 

a politikában. A harmadik fejezet a részvétel lehetőségeit tárgyalja, bemutatva a különböző 

részvételi formákat, és azok szerepét a különböző demokrácia-modellekben. A negyedik 

fejezetben a deliberatív folyamatok jellemzőiről lesz szó. Bár az állampolgárok bevonása ki-

fejezetten „divatos” téma, az ötödik rész kitér ennek hatékonyságára, a kit és mikor érdemes 

és lehet bevonni kérdésére. A tanulmányt lezáró rész foglalkozik a deliberáció magyar meg-

honosításának lehetőségeivel, különös tekintettel a deliberatív módszerek oktatáspolitikában 

történő alkalmazására.

1.2 AZ ÁLLAMPOLGÁR HELYE ÉS SZEREPE A POLITIKÁBAN

A demokráciaelméletek egyik legfontosabb kérdése a demokratikus döntéshozatali folyamat 

leírása. A modern, plurális társadalmak a képviseleti demokrácia elvén működnek, amelyben 

az állampolgárok egy előre meghatározott mechanizmus során (amelyek általában a demokra-

tikus választások) delegálják a közösségi ügyekre vonatkozó döntési jogköröket a kiválasztott 

képviselőikre.

Minimalista felfogásban tehát demokratikusnak tekinthetők mindazon rendszerek, ahol 

a képviselők kiválasztása demokratikus alapokon nyugszik. De vajon mennyiben tekinthetjük 

megfelelőnek azt a rendszert, ahol az állampolgárok meghatározott periódusonként egyszer (Ma-

gyarországon négyévente) egyetlen szavazat leadásával gyakorolhatják demokratikus jogaikat? 

Bár több demokratikus országban ennél kiterjedtebb jogokkal rendelkeznek az állampolgárok, 

mégis a legtöbb rendszer a bevezető fejezetben is említett legitimációs válsággal küzd. A poli-
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tika és a társadalom közötti kapcsolat megértése így kritikus kérdés az állampolgári részvétel 

lehetőségeinek tárgyalásában.

Az állampolgár és a politikai rendszer viszonyát leíró egyik legegyszerűbb magyarázat 

David Easton nevéhez köthető, aki 1953-ban kiadott The political system (A politikai rendszer) 

című könyvében rendszerdinamikai alapokon2 határozta meg ezt az összefüggést (Easton 

1953). Easton szerint a társadalmi rendszerben funkcionális differenciálódással alrendszerek 

jönnek létre, amelyek közül az egyik a politikai alrendszer. Ennek az alrendszernek a feladata, 

hogy megalkossa a társadalom működését szabályozó döntéseket, és hogy betartassa ezeket 

a szabályokat. Az alrendszer működése azonban egy fekete doboz (black box), amelyben a 

politikacsinálás folyamatát nem ismerjük, csak az alrendszert érő hatásokat – az inputokat és a 

folyamat eredményét – az outputokat elemezhetjük.

A társadalmi rendszer felől érkező inputokat Easton két csoportba osztja: az első az 

állampolgári igények, a második a támogatások csoportja. Igényként jelenhet meg például az 

alapvető oktatás biztosítása, a tulajdonjog szabályozása, az állam határainak védelme és ha-

sonló, az egész társadalmat érintő szükségletek. A támogató inputok közül a legfontosabbak: a 

választásokon való részvétel – mint a politikai rendszer egészét legitimáló cselekedet – az adó-

fizetés, illetve a törvények tiszteletben tartása. Ezeket az inputokat a politikacsinálás folyamata 

során döntésekké és intézkedésekké alakítják: törvényt hoznak a magántulajdon védelmében, 

szabályozzák a sorkatonaság intézményét, kialakítják a társadalmi újraelosztás szabályait. Ezek 

a döntések és intézkedések képezik a politika „termékét”, vagyis outputját, ami meghatározza 

a társadalom működésének kereteit, és így befolyásolja a társadalmi alrendszer működését. A 

hatásmechanizmus nem csak egy irányban működik, a társadalom is reagál az intézkedésekre, 

amit Easton visszajelzési mechanizmusként épít be a modellbe. Ez a visszahatás új inputokat 

generál, például egy-egy szabályozás megváltoztatásának igényét. A rendszer működésének 

legjellemzőbb „hibakódja”, ha a társadalom elfordul a politikától és apátiába süllyed. Igények 

és támogatások hiányában pedig a politikai alrendszer elszakad a társadalmi alrendszertől, ve-

szélyeztetve a visszajelzésekre épülő adaptációs rendszer fennmaradását és túlélését. Easton 

leegyszerűsített modelljét mutatja be a 2. ábra.

A modell egyszerűségében erős magyarázó erő rejlik, hiszen képes a társadalom és 

politika viszonyának alapvető leírására és a fontosabb folyamatok szemléltetésére. A túlzott 

leegyszerűsítés azonban modellezhetetlenné teszi a nagyobb változásokat, ami erősen meg-

kérdőjelezi a modell érvényességét, hiszen eszköztárából hiányoznak a fordulópontok meg-

jelenítésére alkalmas eszközök.

2 A rendszerdinamikai elmélet a természettudományokból került át a társadalomtudományokba, fogalmait először Talcott Parsons (1951) ameri-
kai szociológus használta. Rendszerelméleti megközelítésben a társadalmi rendszereket alrendszerekre lehet bontani, amelyek egyértelműen 
elhatárolódnak környezetüktől, azonban kölcsönhatásban, kölcsönös függésben maradnak vele. A rendszer működése hasonló a biológiai 
rendszerek működéséhez (Parsons biológusként kezdte karrierjét), amelyekben a folyamatos adaptáció jelenti a túlélés kulcsát. A társadalom-
elméletben így az alrendszerek közötti funkcionális kapcsolatot egy ok-okozati modellel lehet elemezni, amelyben a hatások és kölcsönhatások 
dinamikája tartja mozgásban, és a folyamatos adaptáció révén egyensúlyban a rendszer egészét.
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2. ábra. Easton modellje

Forrás: Roskin 2008:29.

Roskin (2008) nevéhez fűződik a modell továbbfejlesztése, ami három szempontból is fontos 

újítást hozott: az egyik, hogy a folyamat kezdőpontjaként Roskin a politikai alrendszert jelöli meg, 

amelynek döntéseire a társadalmi alrendszer csak reagál. A kezdeményezés tehát a társadalom 

tagjaitól átkerül a döntéshozók kezébe, ők a változás letéteményesei a rendszerben.

A második kritikus tényező, hogy Roskin túllép a fekete doboz koncepción és jelzi, hogy 

a politikai alrendszerben is több tényező mentén alakul a politikacsinálás folyamata, amiket ő 

belső inputként jelenít meg a rendszerben. Ezek a belső inputok leginkább a kormányzatban 

megjelenő különböző érdekek mentén értelmezhetőek, amelyek jelzik, hogy egy adott probléma 

megoldása mindig egy egyeztetési folyamat eredménye.

A harmadik újítás pedig egy környezeti szűrő beépítése, ami megkülönbözteti az output, 

azaz a termék és az outcome, azaz az eredmény fogalmát: a politikacsinálás során keletke-

zett döntések ugyanis nem önállóan gyakorolnak hatást a társadalmi alrendszerre, hatásuk az 

adott társadalmi, gazdasági és politikai környezet függvényében alakul (3. ábra). Az így létrejött 

eredmények mentén alakul ki végül a társadalom értékítélete a politikai alrendszer működéséről, 

amelyet egy visszacsatolási mechanizmus során – amelynek része az igények és támogatások 

megfogalmazása – a politikusok értésére ad.

3. ábra. Roskin rendszerdinamikai modellje
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Easton és Roskin modelljei egyaránt leegyszerűsítik a valóságot, azonban fontos tanul-

ságokkal szolgálnak az állampolgár és a politika viszonyáról. Az egyik, a társadalmi és a politikai 

alrendszer elválasztásában rejlik: rendszerelméleti megközelítésben az állampolgár nem része 

a politikacsinálás folyamatának, sőt Easton szerint egyáltalán nem is látja azt át. Csak az outpu-

tokra reagál, amelyek főként szabályok formájában megváltoztatják azt a keretfeltételt, amiben 

eltervezi saját életét. Roskin modelljében az állampolgárok ezeket az outputokat a már létező 

társadalmi-gazdasági kereteken belül értelmezik és érzékelik, és ez alapján hozzák meg – többek 

között politikai – döntéseiket. Látnunk kell azonban, hogy a visszajelzések Roskin modelljében 

már nem „fordítódnak le” automatikusan politikai outputokká, csak egy egyeztetési folyamat ki-

indulási pontját jelentik, amely során a tényleges output még sok belső input hatására módosul. 

Ez az indirekt viszony tehát inkább passzív, elszenvedő félként kezeli az állampolgárt, mint aktív, 

a politikacsinálást befolyásoló entitásként.

A rendszerdinamikai modell hiányossága a politikacsinálási folyamat fekete dobozként 

való kezelése, hiszen az állampolgár szempontjából kritikus kérdés a politika gyakorlati dimenzi-

ója, a közpolitika, azaz a politikacsinálás folyamata, amely meghatározza a kormányzás irányát, 

a politikai prioritásokat, akárcsak a mindennapi élet menetét meghatározó szabályokat.

Zárt közpolitikai rendszerben a folyamatot szinte kizárólag a politika irányítja: a politika vá-

lasztja ki a megoldandó problémákat, dolgozza ki és hozza meg a döntéseket, alkalmazza azokat, 

illetve értékeli a hatásokat. Nyitottabb rendszerekben a folyamat több ponton is együttműködési 

lehetőséget nyújt a politika és a társadalom számára: a megoldandó problémákat a társadalom 

jelöli ki, a különböző közösségek és érdekcsoportok képesek a döntéshozatal tematizálására. A 

rendszerben intézményesített konzultációs csatornák működhetnek, amelyek a civil érdekeket 

csatornázzák be a hivatalos döntéshozatali mechanizmusba. A végrehajtás és ellenőrzés közös 

feladattá válhat, amelyben a különböző állampolgári közösségek is monitoring szerepet vállal-

hatnak. Arra, hogy a különböző döntés-előkészítési/döntéshozatali szakaszokban a társadalmi 

részvétel milyen módon és formában valósulhat meg, az írás ötödik fejezete próbál választ adni.

A politikacsinálás folyamata és a demokratikus rendszerek elvi alapjai elválaszthatatlanok 

egymástól: az, hogy mit gondolunk a demokráciáról, mit ítélünk demokratikusnak meghatároz-

za a döntéshozatal nyitottságát, az állampolgári részvétel lehetőségeit. Az alábbiakban három 

meghatározó elmélet – a demokrácia versengéselmélete, a plurális demokrácia elmélete és a 

részvételi demokráciaelmélet – bemutatásán keresztül három különböző irányt mutatunk be a 

részvétel és a demokrácia viszonyának meghatározására. Mindegyik modell más szerepet szán 

az állampolgároknak a döntéshozatali folyamatban, más állampolgári hozzáállást és aktivitást 

feltételez, így az egyes modelleknél ezekre is kitérünk.

1.2.1 A DEMOKRÁCIA VERSENGÉSELMÉLETE

Joseph Schumpeter 1942-ben jelentette meg a Capitalism, socialism and democracy (Kapitaliz-

mus, szocializmus és demokrácia) című művét, amelyben ismerteti a demokrácia procedurális 
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felfogását (Schumpeter 1942). Értelmezésében a demokratikus rendszer határozza meg azo-

kat a játékszabályokat, amelyek minden szereplő viselkedését meghatározzák. A demokrácia 

eszerint egy döntéshozatali mechanizmus, amelynek célja a versengő elitek közül kiválasztani 

azt a csoportot, amely a politikai döntések meghozatalához szükséges felhatalmazással bír.

Schumpeter felfogásának lényege a verseny: a képviselőjelöltek egy választási piacon 

versengenek a választók szavazataiért. Schumpeter a piaci működéshez hasonlítja a választá-

sokat: a képviselőjelöltek árulják a „portékájukat” és igyekeznek meggyőzni a választókat arról, 

hogy azt vegyék meg. A szavazás során a jelöltek és a választók között így egyfajta üzleti tranz-

akció zajlik (Gallai – Török 2005:205).

Delanty szerint az állampolgár már nem a politikai rendszer, hanem a piac szabályai 

alapján működik és leginkább „fogyasztóként” értelmezhető (Delanty 2000). Ez a szemlélet még 

inkább elválasztja az állampolgárt a politikacsinálástól, hiszen a rendszermodellre visszautalva, 

itt az állampolgári visszajelzés csak a szavazásra terjed ki, az érdekek felmérése csak a sikeres, 

eladható termék (azaz jelölt vagy program) előállítása szempontjából fontos.

Ezt a felfogást erősíti a tömegkommunikáció térnyerése a politikában, ami még inkább 

passzív magatartásra ösztönzi az állampolgárokat, akiknek a részvétel élményét a televízió nyújtja 

a tényleges visszacsatolás lehetősége nélkül. Ez a tendencia azonban nemcsak az állampolgári 

részvételre van negatív hatással, de magára a politikára is. A kampányok, közvélemény-kutatások 

alapján történő összeállítása a politikai kommunikáció realitását és hitelességét kérdőjelezi meg, 

míg a választók megtartásának a vágya teljesen irracionális, sokszor a gazdasági egyensúlyt 

veszélyeztető döntésekre késztetheti a döntéshozókat. Radikális felfogásban a politikai marke-

ting akár a politikacsinálás szerepét is átveheti (G. Fodor – Kitta 2009).

1.2.2 A PLURALISTA MODELL

A demokráciaelméletek egyik legismertebb ága a pluralista demokráciaelméletek csoportja. A 

pluralista elméletek abból a felismerésből és történelmi tapasztalatból táplálkoznak, hogy egy 

adott nemzetállam területén heterogén csoportok élnek, amelyek eltérő érdekekkel és prefe-

renciákkal rendelkeznek. Egy heterogén társadalomban akkor tekinthetjük sikeresnek a demok-

rácia működését, ha az állami intézményrendszer képes a különböző érdekek integrálására és 

kiegyensúlyozására (Gallai – Török 2005).

A pluralista demokráciaelméletek kialakulásánál érdemes különbséget tenni az európai és 

az amerikai politikai gondolkodás főbb jellemzői között: míg az európai gondolkodók fő üzenete 

a központi államhatalom jogi-alkotmányos korlátozása, addig az amerikai irányzat a csoport-

elmélet alapjaira épülve a különböző érdekcsoportok kialakulása mentén kereste a pluralizmus 

gyakorlati megvalósulását (4. ábra). Ebben a szemléletben a társadalom egymással versengő 

csoportok sokaságából áll, amelyek a saját érdekeik megvalósítását a döntési folyamatok befo-

lyásolásán keresztül igyekeznek megvalósítani. A politikai hatalom így nem egyes individuumok 

vagy társadalmi osztályok közötti viszonyrendszerben értelmezhető, hanem a nyomásgyakorló 
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csoportok egymáshoz és az államhoz való viszonyában. A politikacsinálás így a csoportok kö-

zötti folyamatos konfliktuskezelés és egyeztetés folyamata, amelynek intézményes kereteit a 

központi hatalom határozza meg. A közjó tehát a csoportok közötti konfliktusok megoldásának 

eredményeként jön létre.

4. ábra. A pluralista demokrácia modellje

A pluralista demokráciafelfogás legismertebb gondolkodója Robert Dahl, aki 1971-ben kiadott 

Polyarchy: Participation and Opposition (Poliarchia: Részvétel és Ellenzék) című művében fogal-

mazta meg az ideális demokrácia típusát, a poliarchiát, amelyben minden kisebbség érvényesít-

heti akaratát, a hatalom koncentrációja korlátozott, a politikai részvétel pedig magas (Dahl 1971). 

Dahl maga is felismerte, hogy ilyen ideáltípus a valóságban nem létezik, ezért leegyszerűsítve 

megkülönböztette a plurális és a hegemón rendszereket. A hegemón rendszereket a versen-

gés hiánya és az egypártrendszer jellemzi, míg a plurális rendszerek alapja az autonómiára és 

befolyásra való törekvés, ismérvei a versengés és a participáció.

A versengés az érdekcsoportok, pártok, nyomásgyakorló csoportok közötti szabad ver-

seny, míg a participáció az állampolgár joga az ezekben való szabad részvételhez (Gallai – Török 

2005). Az állampolgár szempontjából a plurális rendszer aktív politikai közreműködést igényel: az 

érdekérvényesítő állampolgárok közösségekbe szerveződnek, hogy mind hatékonyabban gya-

koroljanak nyomást a döntéshozó hatalomra. Ebben a modellben a csoportok érdekérvényesítő 

ereje minden esetben nagyobb, mint az egyéneké (Laird 1993). Éppen ezért a közös értékek 

és preferenciák mentén intézményesült csoportok jönnek létre, amelyek egységesen állnak ki 

bizonyos ügyek mellett. Bár ez a modell aktív részvételt feltételez, az állampolgárok továbbra is 

„fogyasztó típusúak”. Hamlett szerint:

„Politikatudományi terminológiával élve azokat a cselekvéseket, amelyek során a közös 

álláspontot képviselő állampolgárok kapcsolatba lépnek egymással, megvitatják érdekeiket és 

szervezett nyomást gyakorolnak, érdek-aggregációnak, illetve érdek-artikulációnak tekintjük. 

Érdekcsoport Érdekcsoport

Érdekcsoport

Érdekcsoport

Érdekcsoport

Érdekcsoport

Érdekcsoport
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Manapság a tudomány és technika témájában folyó viták során – és más szakpolitikai konfliktus 

esetén is – gyakran bevonunk különböző érdekcsoportokat, amelyek mind saját álláspontjukat, 

értékeiket és preferenciájukat hangoztatják.” (Hamlett 2003:121–122.)

1.2.3 DELIBERATÍV DEMOKRÁCIA ÉS A HABERMASI MODELL

Az állampolgári részvétel minden demokráciaelmélet kritikus pontja, azonban annak mértéke 

különbözik az egyes modellekben. Az eddig bemutatott elméletek az állampolgári aktivitásban 

vagy a legitimációs funkciót vagy az intézményesült érdekérvényesítést látják. Azért, hogy a 

részvétel lehetőségét megőrizzék a politikai közösség minden tagja számára, általuk választott 

személyek képviselik az érdekeiket. Így tehát az állampolgárok – bár személyesen nem vehetnek 

részt a közös ügyek megvitatásában és a közpolitika formálásában – választott képviselőkre 

delegálják személyes hatalmukat, vagy az érdekérvényesítő csoportok esetén a kiválasztott 

vezetőket ruházzák fel meghatározott döntési jogkörrel, és ezáltal közvetetten vannak „jelen”. 

Ahogyan Lipset fogalmaz, a reprezentatív demokrácia:

„egy politikai rendszer, amely rendszeres, az alkotmányban lefektetett lehetőséget bizto-

sít a kormányzati tisztségviselők váltására; valamint egy olyan társadalmi mechanizmus, amely 

a népesség lehető legnagyobb részének teszi lehetővé fontos döntések befolyásolását azáltal, 

hogy politikai pozíciókért versengők közül választanak” (idézi Roskin 2008:76).

Mint ahogyan azt az idézet is mutatja, maga a képviseleti demokrácia elve egy látszólag 

feloldhatatlan dilemmára kíván választ adni. Hogyan lehetséges a társadalom legnagyobb része 

számára biztosítani a részvételt a politikai folyamatok befolyásolására, és egyúttal megtartani 

a részvétel elvének valódi tartalmát és értelmét? A képviseleti demokrácia válasza a dilemmára 

a részvétel formalizálása, valamint időben és térben való korlátozása a választások és a nép-

szavazás csatornáira.

Ez egyszerű és kézenfekvő megoldásnak tűnik a komplex és plurális társadalmak szá-

mára. Az elméleti egyértelműség gyakorlatba ültetése azonban számos nehézséget teremt, 

többek között a fent tárgyalt demokrácia deficit és legitimációhiány problémáit; illetve annak a 

kérdését, hogy a politikai elit ténylegesen akarja-e, és ha igen tudja-e az állampolgári közösség 

egészének érdekeit képviselni.

A ’60-as évektől kezdve egyre inkább teret nyertek azok az elképzelések, amelyek az 

állampolgárok szélesebb körű részvételére helyezték a hangsúlyt, amely „erős demokráciát” 

eredményez (Barber 1984). A részvételi demokrácia alapjait Jürgen Habermas fogalmazza 

meg, aki a valódi részvétel lehetőségeit kereste a modern plurális társadalmakban. A jellemző 

politikai részvételi formák alternatívájaként egy olyan deliberatív formát keresett, amely egyaránt 

alkalmazható kisközösségekben és a képviseleti demokráciák egészében (Habermas 1996). 

Habermas szerint a működő demokratikus társadalmak alapvető elemeit az olyan kommuniká-

ciós platformok jelentik, amelyek a politikai közösség véleményeit, várakozásait és aggodalmait 

képesek tematizálni, felerősíteni és becsatornázni a politikai központba.
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Egy ideális kisközösségben a tagok személyesen ismerik egymást, így a konfliktus-

kezelés és döntéshozás főként személyes kapcsolatokon keresztül valósul meg, a közösségre 

vonatkozó döntéseket pedig tárgyalásokon keresztül hozzák meg. A közös döntéshozatalban 

mindenkinek joga és kötelessége részt venni, azaz a modell aktív állampolgári hozzáállásra épül. 

Az ilyen ideális kisközösségekben így konszenzusos alapon születnek a döntések, ellentétben a 

modern demokráciákkal, ahol a döntéshozatal kompromisszumok sorozataként jellemezhető. 

A konszenzusos döntéshozatal szinte lehetetlen, hiszen túlságosan költséges és hosszadalmas 

lenne minden állampolgár részvételével, tárgyalásos úton meghozni a intézkedéseket, így a köz-

vetlen demokratikus modell átvétele az ideális kisközösségektől lehetetlen.

Ráadásul Habermas rámutat, hogy a politikai rendszernek működése során kialakult a sa-

ját, belső logikája, ami meghatározza a döntéshozatal folyamatát. A politikacsinálás működtetése 

az állami bürokrácia feladata, így ez a belső működési elv egy hierarchikus, adminisztratív típusú 

rendszert hoz létre. A nehézkes, erős belső tehetetlenséggel bíró adminisztráció még távolabbá 

és átláthatatlanabbá teszi a döntéshozatal folyamatát az állampolgárok számára, akik így még 

inkább kívülállóként viszonyulnak a politikához. Egy ilyen elidegenedett rendszerrel szemben 

azonban hiányzik a lojalitás, mert Habermas szerint legitimációt nyerni csakis szemtől szembeni 

tárgyalásos folyamat során lehetséges.

Hogyan lehet azonban összeegyeztetni ezt a két fajta logikát, a politikai adminisztráció 

rendszerszintű logikáját és a tárgyalásos folyamatok közvetlen részvételre alapuló logikáját? Erre 

az ellentmondásra egy sajátos megoldást ajánl Habermas.

Az 5. ábra a két szféra közötti kapcsolat habermasi modelljét ábrázolja. Habermas szerint 

a politikai folyamatok különböző aspektusai közötti együttműködésre csak úgy van lehetőség, 

ha az intézményesített demokratikus döntéshozatali folyamatok összekapcsolódnak a perifé-

rián működő nyilvános szféra hálózataival (Habermas 1996). Szerinte a nyilvános vitának olyan 

platformjait kell létrehozni, amelyek egyrészt kapcsolatban állnak a nyilvánosság hálózataival, 

másrészt képesek az állampolgárok álláspontjainak tematizálására és artikulálására, valódi rész-

vételi lehetőséget biztosítva számukra a közpolitika formálásában. A központot és a perifériát egy 

zsilipkapu-rendszer kapcsolja össze, amely akkor vezeti át a társadalmi konfliktusokat a politika 

szintjére, ha azok elérik a kritikus „észlelési” szintet (Habermas 1996:354–359).

A modellben a politika megtartja szabályozó funkcióit, de a társadalomtól érkező prob-

lémahalmaz, tematika alapján gyakorolja azt. A problematizáció, a politikai tematika felépítése 

tehát a társadalom feladata, hiszen a bürokratikus intézményeknél jóval érzékenyebbek a meg-

jelenő problémákra. A politika, illetve a politikacsinálás folyamatának legitimációs forrása itt a 

társadalommal való szoros együttműködésen alapul.

„… a nyilvános szféra egy szenzorokkal rendelkező figyelmeztető rendszer, amely szen-

zorok bár nem specializáltak, az egész társadalomra kiterjednek. A demokráciaelmélet szem-

pontjából a nyilvánosságnak, ezen túllépve, muszáj felerősíteni a problémák horderejét: vagyis 

nem csupán érzékelni és azonosítani kell a problémákat, hanem meggyőzően és befolyásosan 

tematizálni is azokat olyan módon, hogy a parlamentáris intézmények is elfogadják és foglalkoz-
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zanak velük. A »jelző« funkció mellett kell lennie egy hatékony tematizációnak is. A nyilvánosság 

problémamegoldó képessége önmagában korlátozott.” (Habermas 1996:352.)

5. ábra. A zsilip-kapu modell

A részvételi demokrácia modelljében a különböző deliberatív mechanizmusok biztosítják a po-

litika és társadalom interakcióját, teret adva az állampolgárok tájékozódásának és a problémák 

megvitatásának. Az intézményesült deliberatív technikák a rendszer zsilipjei, amelyek megszűrik 

a társadalmi problémahalmazt és rávilágítanak a politika számára releváns és kritikus kérdésekre. 

Ilyen értelemben a deliberáció fő funkciója nem a döntéshozatal, hanem a döntéstámogatás, az 

állampolgárok nem rendelkeznek döntési jogkörrel, a viták célja a társadalmi problémák felszínre 

hozása, tematizálása és becsatornázása a politikai rendszerbe. Ezekre az információkra azon-

ban nemcsak a deliberatív demokráciákban van szükség, a társadalom felől érkező jelzésekre 

minden politikai rendszer reagál. A visszacsatolás kulcskérdése azonban a részvétel, aminek 

pontosabb meghatározásával és az egyes modellekben megjelenő formáival a következő ki-

emelés foglalkozik részletesen.

Politikai központ

Zsilip

Zsilip

Deliberatív platformok

Deliberatív platformok

Diskurzív hálózatok
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EU ÉS RÉSZVÉTEL

Az EU „állama” számos olyan gyermekbetegségtől szenved, amely a demokrati-

kus nemzetállamok sajátja. Így nem csupán nemzeti szinten szokták a deliberatív 

deficitet és a legitimációhiányt emlegetni, hanem sűrűn előfordul akkor is, ha az 

európai állampolgárok és a Brüsszel közötti kapcsolatot jellemzik. Mindazonáltal 

kérdéses, hogy milyen formában képzelhető el az állampolgárok és az EU szuper-

államának viszonya. Az uniós kommunikációból és az eddigi programokból külön-

böző demokrácia modellekre jellemző diskurzusok és gyakorlatok bontakoznak ki.

Egyrészt látható, hogy az európai parlamenti választások eddig nem kaptak 

hangsúlyt a tagországokban. Ennek oka részben, hogy a szavazás eredmé-

nyét sokkal inkább határozták meg a belpolitikai, mint az európai szempontból 

közös ügyek, valamint, hogy az Európai Parlament maga is egy súlytalan, az EU 

intézményrendszeréhez hozzátoldott képződményként élt eddig az emberek fejé-

ben, amelynek sem szerepe, sem jelentősége nem világos. Ez a modell azonban 

megváltozni látszik, mivel a Lisszaboni Szerződés tagállamok általi elfogadása az 

EU intézményrendszerének reformját jelenti, így az Európai Parlament is nagyobb 

szerepet kap a közös ügyek irányának meghatározásában, ami a képviseleti elem 

erősödését jelzi az Unióban.

Másrészt az EU is szeretné magát demokratikus – az európai nyilvános szférával 

folyamatosan egyeztető – hatalomként láttatni. A probléma ezzel a modellel az, 

hogy nincs európai nyilvánosság. Nagyon kevés az olyan civil szerveződés, amely 

képes „liaison” irodákat fenntartani Brüsszelben és európai szinten folyamatos lob-

bitevékenységet folytatni. Nyilvánosság nélkül, potens civil szervezetek nyomása 

nélkül azonban hiába számítanak az európai hatalom önkorlátozó tevékenységé-

re. A döntéshozatali szint folyamatos emelkedésével azonban – erőforrások és 

a szükséges politikai kompetenciák hiányában – nem tudnak a civil szervezetek 

lépést tartani. Ez a tendencia nemcsak a civil befolyás, hanem a nyilvánosság 

erejében rejlő civil ellenőrzés hiányát is jelenti, amitől még átláthatatlanabbnak és 

távolibbnak tűnik Brüsszel a tagországoktól.

Harmadrészt több olyan pilot projekt is zajlott az uniós politikába való bevonás-

sal kapcsolatban, amely az európai állampolgárok közvetlen bevonását célozta. 

Ebben a modellben az EU szuperállama és az állampolgárok közötti kapcsolatot 

a közös ügyek megvitatása teremtené meg. Az emberek attól érzik magukat eu-

rópainak, hogy a számukra közös, nemzeti érdekeket meghaladó dimenziókban 

egy pán-európai álláspontot alakítanak ki egy deliberatív folyamat során. Erre a 

modellre épült az Elmék Találkozása (Meeting Of Minds 2005; Király 2007) és az 
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Európai Állampolgári Konzultáció (European Citizens’ Consultation 2008) projektje 

is, – mindkettőben részt vett magyar állampolgári panel.

Nehéz lenne jelen pillanatban, fontos intézményi és személyi változások előtt 

eldönteni, hogy melyik modell lesz a „befutó”. Mindenképpen érdemes felhívni a 

figyelmet, az Európai Unió szintjén is zajló útkeresésre, arra, hogyan teremthető 

meg az EU intézményrendszere és az európai állampolgárok közötti kapcsolat, 

hogyan biztosítható az állampolgári input az európai politikacsinálásban.

1.3 MI A RÉSZVÉTEL?

A részvétel és a részvételi demokrácia fogalmának megjelenése a deliberatív – a hagyományos 

politikai részvételi mechanizmusoknál intenzívebb állampolgári bevonást igénylő – módszerek-

kel hozható leginkább kapcsolatba napjainkban. A részvétel kérdése azonban ennél jóval álta-

lánosabb, hiszen minden politikai rendszer központi jellemzője, hogy milyen szinten és milyen 

formában engedi, vagy adott esetben akadályozza, hogy az állampolgárok jelen lehessenek az 

életüket meghatározó politikai folyamatokban.

A részvétellel kapcsolatos kérdések tehát nem csak a deliberatív demokrácia elveire 

épülő részvételi mechanizmusokra, hanem a „tiszta” reprezentatív és a pluralista demokrácia 

modellre jellemző politikai mechanizmusokra is értelmezhetőek.

Bármilyen politikai kultúrához is kötődjön, a demokratikus berendezkedésre épülő rendsze-

rek alapkérdése, hogy hogyan biztosítható az állampolgárok igazságos és kompetens részvétele 

a politikacsinálásban. Webler és Tuler szerzőpárosa pontosan ezt a két elvet emeli ki, mint ame-

lyek mentén a részvétel és a részvételi folyamatok sikeressége megítélhető (Webler – Tuler 2008).

Az igazságosság (fairness) elve arra utal, hogy minden érdekelt és/vagy érintett szerep-

lőnek lehetősége van részt venni a politikai döntéshozatal folyamatában. Egy folyamat akkor 

igazságos, ha az egyének és csoportok szabadon dönthetnek arról, hogy mely szakpolitika 

milyen témáival kapcsolatban szeretnének vitákban részt venni vagy vitát kezdeményezni. Ah-

hoz, hogy ezt a döntést megtehessék elegendő tájékozottsággal kell rendelkezniük arról, hogy 

a szakpolitikai viták és döntések kimenetele hogyan érinti, érintheti majd őket. Az igazságos-

ság másik fontos aspektusa a közösség felé való nyitottság (outreach). Ez feltételezi, hogy az 

állami intézmények nem csupán informálni próbálják a közösség tagjait a döntéseikről, hanem 

megpróbálják bevonni őket a döntéshozatal folyamatába, hogy képviselni tudják érdekeiket és 

értékeiket (Webler – Tuler 2008:126).

A kompetencia (competence) azt jelenti, hogy a részvételi folyamat – az aktuális körül-

mények között és a résztvevők aktuális tudásának megfelelően – a lehető legjobb döntés lét-

rejöttét segíti elő. A kompetencia szempontjához tartozik még az is, hogy a részvételnek valódi 

jelentősége van: az adott közösség tagjai ténylegesen úgy érzik, hogy döntésüket, ajánlásaikat, 

javaslataikat figyelembe veszik a döntéshozók (uo. 126).
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A most következő rész a részvétel különböző szintjeit mutatja be. Mint az a szintek jellem-

zésénél láthatóvá válik, a különböző kategóriák abban térnek el egymástól, hogy az igazságosság 

és a kompetencia szempontjai milyen mértékben érvényesülnek bennük. A tanulmány a részvételi 

szintek bemutatása után a fenti – képviseleti, pluralista és deliberatív – demokrácia-modelleket 

elemzi a jellemzett szintek mentén.

6. ábra. A részvétel szintjei

Forrás: Canada Health 2000:12.

Több – részvételi elveket és módszereket bemutató – háttéranyag (Canada Health 2000; Cabi-

net Office 2009; OECD 2001; Austrian Council of Ministers 2008) is osztozik abban a nézetben, 

hogy a részvételnek különböző szintjei vannak, amelyeket nem csak analitikai szempontból 

érdemes megkülönböztetnünk, de ezeket a kategóriákat nagyon is fontos szem előtt tartani, 

ha valaki a politikai közösség bevonását tervezi. Általában három vagy négy kategóriát szoktak 

definiálni, de a Canada Health által összeállított módszertani segédlet a részvétel leírásához 

öt szintet határoz meg (Canada Health 2000). Mivel ez a legkiterjedtebb és a legrészletesebb, 

a továbbiakban a kanadai szervezet fogalomrendszerét használom a részvétel szintjeinek le-

írásánál, kiegészítve más leírások gondolataival is (Cabinet Office 2009; OECD 2001; Austrian 

Council of Ministers 2008).

Mint ahogyan a fenti ábra is mutatja, a részvétel szintjei egymásra épülnek. Minden újabb 

szint a társadalom bevonásának egy intenzívebb módját képviseli. Eszerint a rendszer szerint 

az öt szint:

 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint

 Társadalmi bevonás  Társadalmi bevonás  Társadalmi bevonás
 és befolyás  és befolyás  és befolyás
 alacsony szintje  közepes szintje  magas szintje

 Informál és oktat Információt gyűjt Megvitat Bevon Partneri viszony

 Kommunikáció
  Információgyűjtés
   Konzultáció
    Bevonás
     Partneri viszony
     kialakítása



25

1) Kommunikáció

2) Információgyűjtés

3) Konzultáció

4) Bevonás

5) Partneri viszony kialakítása

A fenti ábrán jól látható, hogy az első két lépcső a társadalmi részvétel alacsony szintjét 

testesíti meg, míg a bevonás és a partnerség a bevonás magas szintjeit képviselik. Az alábbiak-

ban az egyes szintek rövid bemutatása következik.

1.3.1 ELSŐ SZINT – KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikáció egyoldalú kapcsolatot jelent az állami intézmények és az állampolgárok között. 

A kommunikáció célja az érintett közösség tájékoztatása és informálása egy döntésről vagy szó-

ban forgó ügyről. Sokszor jelenik meg olyan formában, amely szerint célja a tömeg irracionális 

félelmeinek csökkentése vagy a jelenlegi alacsony tudásszint növelése.

Ezen a szinten probléma forrása: a társadalom ellenállása egy döntés kapcsán kialakuló 

helyzettel szemben, ami elsősorban információs problémaként, tudáshiányként jelenik meg. 

Eszerint a „tömeget” tájékoztatni kell arról, hogy miért áll érdekében pl. egy adott változás elő-

segítése. Amennyiben a közösség elegendő információval rendelkezne, akkor ugyanazt a döntést 

hozná, mint a valódi döntéshozók. A feladat: a tudáshiány kezelése szórólapok, óriásplakátok, 

kiállítások, brosúrák, internetes alkalmazások által – célcsoporttól függően. Ez a szemlélet igen 

elterjedt mind a szakértői, mind a politikai közegekben.

Mindazonáltal a korrekt tájékoztatás egy adott vitával kapcsolatban és a tudományos 

igényű adatok és érvrendszerek hozzáférhetősége nem csak kívánatos, hanem egyenesen elő-

feltétele a részvétel minden további szintjének. Megfelelő tudás biztosítása nélkül nem lehetséges 

a részvétel, hiszen nincs alapja az értelmes, tényeken alapuló vitának. A totalitáriánus és autoriter 

rendszerekben éppen ezért kiemelt fontosságú az információ terjedésének akadályozása, amit 

talán az úgynevezett „nagy kínai tűzfal” (azaz minden politikailag vagy társadalmilag kényes témát 

érintő internetes oldal tiltására bevezetett szociotechnikai apparátus) szimbolizál a legjobban.

Mikor érdemes használni az egyirányú kommunikációs formát? (Canada Health 2000:13.)

•  Tényeken alapuló információra van szükség egy közpolitikai döntés, prog-

ram vagy folyamat jellemzéséhez.

•  Már meghozták a döntést a témában.

•  A közösségnek tudnia kell a folyamat eredményeiről.

•  Nincs lehetőség a végső kimenet befolyásolására.

•  Szükség van egy terv vagy döntés elfogadtatására, mielőtt a döntést meg-

hozzák.

•  Egy szükség vagy krízisállapot azonnali cselekvést kíván (nincs idő meg-

vitatásra, bevonásra).
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•  Tájékoztatásra van szükség az aggodalmak eloszlatásához vagy egy rész-

vételi folyamatban való felkészüléshez.

•  Az ügy viszonylagosan egyszerű (nem feltételez társadalmi vitát).

1.3.2 MÁSODIK SZINT – INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

A hatalom átadásának szabályozott, demokratikus rendszerekre jellemző módja feltételezi, hogy 

a politikai elit tagjai odafigyelnek arra, hogy a társadalom egésze vagy egyes csoportjai hogyan 

vélekednek egyes döntésekről, változási irányokról. Azokat a kormányzó pártokat, amelyek 

elveszítik nyitottságukat a társadalomból érkező impulzusokra, gyorsan kiszavazzák a hata-

lomból, vagy esetleg olyan méretű társadalmi elégedetlenséggel kell szembenézniük, hogy 

rákényszerülhetnek a kormányzás idő előtti átadására (Roskin et al. 2008:120). Az Almond és 

Verba által megfogalmazott „előrelátott reakciók szabálya” (rule of anticipated reactions) szerint, 

a demokratikus rendszerekben a vezetők folyamatosan felteszik maguknak a kérdést, hogyan 

reagál a társadalom a meghozott döntéseikre (Almond – Verba 1963).

Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudják tenni, rá vannak utalva azokra az információgyűjtési 

és feldolgozási metódusokra, amelyeket a társadalomtudomány dolgozott ki a társadalmi hangu-

latok, vélekedések megragadására és mérésére. Az információgyűjtés szintje ennek megfelelően 

arra vonatkozik, hogy a döntéshozók próbálják megragadni a társadalom egy bizonyos részé-

nek vagy bizonyos csoportjának véleményét a legkvantitatívabb (leginkább számszerűsíthető) 

módszerekkel. A kapott adatokat, eredményeket aztán felhasználják a döntés-előkészítési, 

döntéshozatali folyamatban a fent említett „előrelátott reakciók szabálya” szerint.

A kutatás, információgyűjtés célja így legtöbbször egy adott szakpolitikai opció tesztelése 

a társadalom különböző csoportjain, amelyhez akár survey alapú közvélemény-kutatás, akár 

kvalitatív módszerek – mint például a fókuszcsoport – felhasználhatóak.

Bár egyértelmű, hogy a részvétel az információgyűjtés szintjén minden demokratikus rend-

szerben működik – a magyar politikai döntéshozatal is sok esetben használja mind a kvantitatív, 

mind a kvalitatív módszereket a társadalmi hangulat megragadására –, a létrehozott információ-

halmazból termelt tudás és a döntések közötti kapcsolat egyáltalán nem egyértelmű. Az ered-

mények legjobb esetben is csak informálják, azonban semmire nem kötelezik a döntéshozókat, 

arról nem is beszélve, hogy maguk az adatok sem minden esetben egyértelműek. Ez egyben 

manőverezési teret is enged a döntéshozók számára, ahogy azt Manza és Cook (2001) kiemeli:

„Például a jóléti rendszerek reformjának, a kommunizmus terjedése elleni fejlődő orszá-

gokbeli küzdelemnek, a bűnözés megelőzésének, a munkanélküliség csökkentésének vagy az 

energiaszükséglet kezelésének számos különböző módja van. Ahogy a társadalmi élet egyéb kö-

zegeiben, a szakpolitikai döntéseknél is »az ördög a részletekben rejlik« (Manza – Cook 2001:32)”.

Mindezt ki kell egészíteni azzal a fontos megállapítással, hogy a modern demokráciákban 

a politikai elit nem csupán válaszol a közvélemény-kutatások eredményeire, hanem a tematikai 

keretek és a kérdésfeltevések irányának meghatározásával befolyásolni is tudja az eredményeket. 
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Az elitek kezében így a „megmért és kimutatott” közvélemény a politikai küzdelem eszközévé 

válhat, megfordítva az információ és a döntéshozatal közötti befolyás ok-okozati irányát. Manza 

és Cook felhívják a figyelmet, hogy az „intézményi környezet változása – beleértve a tömegmé-

dia hatásának erősödését, az egyre kifinomultabb mérési technikákat és kampánystratégiákat, 

valamint a pénz egyre fontosabb szerepét a politikai rendszerben – egyszerre növelte meg a 

közvélemény megértésének képességét és tette könnyebbé az elitek számára, hogy manipu-

lálják vagy alakítsák azt (Manza – Cook 2001:33)”.

Mikor érdemes használni az információgyűjtést? (Canada Health 2000:13.)

•  Az alapvető cél a megismerés és az információgyűjtés.

•  A közpolitikai döntések iránya még tisztázatlan, szükséges a folyamattal 

kapcsolatos diszkréció.

•  Nincs semmifajta komoly elhatározás a tekintetben, hogy mi történik majd 

az összegyűjtött és rendszerezett nézetekkel (erről tájékoztatják a résztvevőket 

is, elkerülendő a túlzott elvárások miatti későbbi frusztrációt).

1.3.3 HARMADIK SZINT – KONZULTÁCIÓ

A konzultációra a fenti szintekkel ellentétben már a kétirányú kapcsolat jellemző. Leggyakoribb 

esete, amikor állami szervek szakpolitikai döntésekkel vagy stratégiai anyagokkal kapcsolatban 

visszajelzést kérnek állampolgároktól vagy állampolgári csoportoktól.

Általában a konzultációt akkor használják, ha egy terv, program, stratégia megvalósítása 

csak akkor reális, ha széles társadalmi támogatottságot élvez. Ebben az esetben sok külön-

böző társadalmi álláspont megismerésére van szükség egy bizonyos szakpolitikai tervezettel 

kapcsolatban.

A konzultációnak sokféle módja lehet, beleértve egy szakpolitikai anyag tervezetének 

megvitatását internetalapú fórumokon, lakossági/társadalmi találkozókon, vagy egyes esetekben 

folyamatos egyeztetés az érdekelt civil szervezetekkel. A konzultatív formák eltérő jellege ellenére 

a fő elv az, hogy minden releváns társadalmi álláspont megjelenjen az egyeztetési folyamatban, 

ne legyen olyan társadalmi vagy közös érdekeltségi alapon szerveződő csoport, amelyet érint 

a döntés vagy megvalósítás, de nem képviselheti a szempontjait.

Ahogy az ábrán is látszik a konzultációban a szervezetek, egyének még mindig „csak” 

a hatalom központjával állnak kapcsolatban, egymással nem. A konzultáció nem is feltételezi 

általános elvek vagy szakpolitikai irányvonalak közös kidolgozását, sokkal gyakrabban egy már 

létező tervhez, programhoz, stratégiai anyaghoz várnak hozzászólásokat a „szerzők”. Ahogy 

azt az OECD Citizen as Partners. Information, Consultation and Public Participation in Policy 

Making (Állampolgárok mint partnerek. Információ, Konzultáció és a Szakpolitika Formálásában 

való Társadalmi Részvétel) anyaga kiemeli (OECD 2001):

„[A konzultáció] a kormányzat által egy előzetesen meghatározott ügyön alapul, amelyhez 

állampolgári véleményeket és információt várnak. A kormányzat határozza meg a konzultáció 
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témáját, teszi fel a kérdéseket és irányítja a folyamatot, amelyhez felkérik az állampolgárokat vé-

leményeik és nézeteik kifejtésére. Az OECD országok többsége csak a közelmúltban ismerte el 

a konzultációt, mint a közpolitika formálásának lényegi elemét, a jogi, szakpolitikai és intézményi 

keretek még kidolgozás alatt állnak.” (OECD 2001:12.)

A konzultáció szintje feltételezi az előző két szint (1. Kommunikáció, 2. Információgyűj-

tés) jelenlétét is, hiszen ahhoz, hogy a társadalmi bevonás eredményes legyen, szükség van az 

egyeztetési folyamatban részt vevők tájékoztatására, azaz olyan képességekkel, tudásokkal 

való felruházására, hogy egyenrangú felekként tudjanak részt venni a vitafolyamatban. Ezen 

túl ahhoz, hogy minden álláspont, minden érdekeltség megjelenhessen, szükség van annak 

feltárására, hogy kit, milyen módon érint az adott szakpolitikai döntés/program, azaz melyek 

az érdekelt csoportok.

Mikor érdemes használni a konzultációt? (Canada Health 2000:13.)

•  Két irányú információcserére van szükség.

•  Egyének és csoportok érdekeltek az ügyben és valószínűleg érinti őket a 

folyamat eredménye.

•  Lehetőség van a végeredmény befolyásolására.

•  Pozitív vitahelyzetet szeretnének kialakítani az érdekeltekkel.

•  A társadalmi input hatással lehet a szakpolitikai döntésekre/programok 

megvalósítására.

1.3.4 NEGYEDIK SZINT – BEVONÁS

A bevonás során az állami intézmények és az állampolgárok/állampolgári csoportok között egy 

kölcsönös kapcsolat alakul ki, amely során a társadalom tagjai aktívan részt vesznek a szak-

politikai irányok kidolgozásában és az ehhez szükséges folyamat kialakításában. A társadalmi 

bevonást célzó folyamatok közvetlenül úgy tekintenek az állampolgárokra, mint akik képesek 

részt venni különböző szakpolitikai opciók létrehozásában, társadalmi problémákra adott vá-

laszok kitalálásában, valamint képesek a különböző alternatívák között tájékozottan választani.

Az állami intézmények tehát nem határozzák meg előre sem a kérdésfelvetéseket, 

sem a folyamat irányát. Bár a végső döntés a döntéshozók kezében marad, a bevonás egyik 

előfeltétele, hogy az állampolgári ajánlásokat, az állampolgárok által kidolgozott opciókat a 

valódi hatalommal bíró szereplők figyelembe veszik a döntések meghozatalánál. Ez természe-

tesen meg is felel a demokratikus intézményrendszer elvárásainak, hiszen az állampolgárok 

nem tartoznak közvetlen politikai felelősséggel a döntéseikért, olyan formában, ahogyan a 

politikai elit.

A fenti ábra mutatja, hogy a bevonást már nem csupán a hatalmi centrum és a szereplők 

közötti kétirányú kommunikáció jellemzi, hanem a társadalmi szereplők egymás közötti kommu-

nikációja is. Az egyének és csoportok tehát egymással is megosztják álláspontjukat, érdekeiket, 

így nem csupán a közpolitikát formálják, hanem egymás szemléletmódját is.
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Bár a Citizen as Partners. Information, Consultation and Public Participation in Policy 

Making (Állampolgárok mint partnerek. Információ, konzultáció és a szakpolitika formálásá-

ban való társadalmi részvétel) című átfogó munka rámutat, hogy még kevés OECD országban 

találunk példákat a társadalmi bevonás intézményesített formáira (OECD 2001:13), a bevonás 

szintű részvételi folyamatok már több évtizede a civil és társadalomtudományi kutatói érdeklődés 

középpontjában állnak, így számos technika létezik a közvetlen állampolgári inputok tematizá-

lására és becsatornázására a politikai központokba. Ezek közül a világszerte leggyakrabban 

használtak: az állampolgári tanácskozás (citizens jury), a konszenzus konferencia (consensus 

conference), valamint a deliberatív közvélemény-kutatás, amelyeket már magyar viszonyok kö-

zött is kipróbáltak. A hazai adaptációs kísérletek tapasztalatait több cikk és tanulmánykötet is 

feldolgozta és elemezte mind magyar, mind angol nyelven (Lengyel et al. 2008; Lengyel 2009; 

Király 2006; Király – Várnagy 2009; Örkény – Székelyi 2007).

Mikor érdemes használni a bevonást? (Canada Health 2000:13.)

•  Szükség van rá, hogy komplex, értékterhelt ügyeket megvitassanak egy-

mással az állampolgárok.

•  Van lehetőség arra, hogy az állampolgárok/állampolgári csoportok befolyá-

solják a szakpolitikai irányokat és az őket érintő döntéseket.

•  Van lehetőség arra, hogy együtt határozzák meg a kérdésfelvetéseket, az 

adott ügy megtárgyalandó aspektusait, valamint a vitára elegendő idő áll ren-

delkezésre.

•  Az együtt kialakított alternatívákat a döntéshozók tiszteletben tartják.

1.3.5 ÖTÖDIK SZINT – PARTNERI VISZONY KIALAKÍTÁSA

A partneri viszony a társadalmi részvétel legmagasabb foka, egyben a legritkább esete is. A 

legtöbb módszertani és elméleti útmutató nem is említi külön ezt a kategóriát, csupán a Cana-

da Health kiadványa tér ki rá röviden (Canada Health 2001:14). Az ábra alapján látható, hogy a 

folyamatnak nincs kiemelt szereplője, egyenrangú felek valósítanak meg egy közös programot. 

Alapesetben olyan folyamatra gondolhatunk, amely során az állampolgárok a kezdetektől fog-

va részt vesznek egy program kidolgozásában, majd a megvalósításában is szerepet vállalnak.

Bár elképzelhető olyan eset, hogy civil szervezetek nem csupán részt vesznek egy köz-

politikai stratégia kidolgozásában, hanem a hozzá kapcsolódó akcióterv megvalósításában is 

aktív szerepet vállalnak, a társadalomtudományi szakirodalomban a partneri viszonyra nem a 

hagyományos állam–állampolgár hatalmi viszonylatban találunk leginkább példákat, hanem a tu-

domány-technika és társadalom hatalmi pozícióinak újradefiniálásával kapcsolatban (Király 2007).

Callon és Epstein is olyan azonos betegségben szenvedő emberek közösségét elemezte, 

akik egy kísérleti folyamatban képesek voltak újradefiniálni saját passzív szerepüket és a tudás 

termelésében kiemelt funkciót nyertek (Callon 1994; Epstein 1995). A hagyományos orvos-beteg 

kapcsolatot partneri viszony váltotta fel, és a kísérletben részt vevők képesek voltak a kísérle-
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ti folyamatot saját igényeiknek megfelelően alakítani, úgy, hogy ne sérüljenek a tudományos 

tudástermelés előfeltételei.

Bár a példák távolinak tűnhetnek az állampolgári részvétel kérdésétől, két nagyon fontos 

aspektusra azonban felhívják a figyelmet. Az egyik a motiváció kérdése, azaz a partneri viszony 

fenntartása csak abban az esetben lehetséges, ha a résztvevők erősen motiváltak a program 

sikerében, ahogyan a betegségtől szenvedőknél ténylegesen élet-halál kérdése volt a folyamat 

eredményessége. A másik az erős közös identitás aspektusa, azaz kell valami erős összetartó 

erőnek lennie a résztvevő felek között, amely a partnerséget megalapozza, ahogyan azt a közös 

sors identitása mutatta a fentiekben.

Az állampolgári részvétel minél intenzívebb, annál időigényesebb, annál több szellemi 

és egyéb személyes erőforrásbeli ráfordítást igényel. Ez is magyarázza, hogy a partneri viszony 

miért annyira ritka, mivel a társadalmi bevonás ezen foka az állampolgároktól is nagyon erős és 

hosszú távú elköteleződést követel meg.

Mikor érdemes partneri viszonyt kialakítani? (Canada Health 2000:13.)

•  Átadható a folyamat menedzselése az állampolgároknak és állampolgári 

csoportoknak.

•  Az állampolgárok és az állampolgári csoportok elfogadják a kihívást, hogy 

ők maguk dolgozzanak ki megoldásokat társadalmi problémákra, kérdésekre.

•  A hatalom kész átadni az irányítást a folyamatban.

•  A megvalósítani kívánt opcióval kapcsolatban konszenzus van az állampol-

gárok és állampolgári csoportok között.

Néhány példa a deliberáción alapuló részvétel eddigi témái és módszerei közül

Részvételi költségvetés (Participatory Budgeting): Porto Alegre város költségveté-

sének közös és átlátható tervezése a lakosság bevonásával. Brazília. (Pataki 2007.)

Állampolgári tanácskozás (Citizens Jury): Új munkalehetőségek teremtése Le-

venmouth városában. Skócia. Egyesült Királyság. (Institute for Public Policy Re-

search 1997.)

Jövőkép műhely (Scenario workshop): A lakosság, érdekelt csoportok és helyi 

döntéshozók műhelygyakorlata az óceán szintjének emelkedését kezelő helyi 

politika kialakítására. Dánia. (Danish Board of Technology 2005.)

Konszenzus Konferencia (Consensus Conference): Genetikailag módosított or-

ganizmusok az élelmiszeriparban. Norvégia. (OECD 2001:223–238.)

Deliberatív közvélemény-kutatás (Deliberative Polling): A romák magyarországi 

helyzetének megvitatása. Magyarország. (Örkény – Székelyi 2007.)
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1.3.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A RÉSZVÉTELI SZINTEKHEZ

Bár a fent jellemzett öt részvételi szint jól leírja az állampolgár és az állami szervek közötti lehet-

séges kapcsolatokat, az állampolgári részvétel kérdéséhez érdemes még két kiegészítést tenni, 

amit a fent idézett elméleti, módszertani útmutatók nem tartalmaznak. Az egyik az aktivizmusra, 

a másik a gazdaságban zajló változásokra vonatkozik.

Az aktivizmus, a társadalmi ellenállás formái úgy tűnhetnek, mint amelyek ellentétesek a 

részvétel szemléletével, hiszen itt nem a társadalmi párbeszéd feltételei vannak a középpontban, 

hanem az, hogy a társadalom tagjai hogyan képesek az állami hatalommal szemben érvényesí-

teni az akaratukat. Az állami szervek ebben az esetben nem mint lehetséges partnerek jelennek 

meg, hanem mint egy partikuláris szemlélet és érdek képviselői, amely egyenesen ellentétes 

lehet a társadalom egészének vélt érdekeivel.

Az ellenállás így a legtöbb esetben reaktív, azaz valami olyan ellen irányul, ami már el-

kezdődött, amiben már döntés született, amin már (elvileg) nem lehet változtatni.

Young a deliberatív demokrata és az aktivista dialógusaként megírt zseniális cikkében 

azonban rámutat arra, hogy az ellenállás nagyon sokszor nem a részvétel ellentéteként, hanem 

mint a társadalmi párbeszéd előfeltétele jelenik meg (Young 2001). A hatalom letéteményesei 

sokszor csak akkor hajlandóak „leülni a tárgyalóasztalhoz”, ha a társadalmi ellenállás rákényszeríti 

őket. Következésképp, azokban a politikai kultúrákban, ahol erős a társadalmi összefogás és 

ellenállás hagyománya, valószínűsíthető, hogy a politikai elit nyitottabb a társadalmi bevonásra, 

hiszen tudja, hogy így későbbi problémákat előz meg. Ezzel szemben azokban az esetekben, 

azokban a kultúrákban kisebb a tét, ahol a társadalom tagjai kevésbé tiltakoznak a nekik nem 

tetsző döntések, programok, tervek ellen.

A hatalom felülről történő demokratizálása oximoron, ahogyan arra Markoff rámutat 

(Markoff 1999), mikor bemutatja a civil szerveződések alulról jövő nyomásgyakorlásának szere-

pét az európai hatalmak demokratizálásának folyamatában. Mindezek azt támasztják alá, hogy 

a társadalmi részvétel és az aktivizmus nem egymással ellentétes politikai aktivitások, hanem 

egymást kiegészítő, egymástól kölcsönösen függő jelenségek.

A másik kiegészítés a gazdasági szférában napjainkban zajló változásokra utal. Egyre 

jellemzőbb, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility – CSR) 

elvei mentén a gazdasági szereplők is törekednek a tevékenységük által érintett csoportok be-

vonására, az úgynevezett „érintetti párbeszédre” épülő egyeztetési folyamatok szervezésére. 

Az érdekeltek feltérképezése és bevonása ebben az esetben nem az állampolgár és az állam 

kapcsolatában kap értelmezési kereteket, hanem a fogyasztó, a munkavállaló, a lakosság és 

a vállalat viszonylatában. Igen érdekes továbbá a CSR hazai adaptációs folyamata, amelyet a 

következő kiemelés mutat be részletesen.
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CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)  

VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A vállalati felelősségvállalásban alkalmazott olyan elvek, mint az átláthatóság, 

elszámoltathatóság és érintetti bevonás kezdetben különböző társadalmi mozgal-

mak által megfogalmazott igényekre válaszul jelentek meg mind a politika, mind 

a gazdaság dimenziójában. A hagyományosan állami szabályozáson keresztül 

érvényesülő közvetett állampolgári kapcsolat szemléletével szemben megjelent 

egy új trend, amely a vállalatokat nem a társadalomtól elkülönült entitásokként 

képzeli el, hanem felelősen működő, a társadalomban felmerülő igényekre aktívan 

reagáló adaptív szervezetekként.

A politika és a gazdaság közötti párhuzamot még inkább kihangsúlyozza a fo-

gyasztó-állampolgár szemlélet, amelyben a politika oldaláról a politikus és a po-

litikai programok is eladható termékként jelennek meg. E szerint a megközelítés 

szerint a politikai folyamatok fogyasztója elsődlegesen az állampolgár, aki előre-

csomagolt ajánlatok között választ. A fogyasztó-állampolgár szemlélet másik, 

gazdasági aspektusa, hogy a fogyasztói szerep politikai elemekkel bővül, amelyet 

a fogyasztók tudatosabbá válásának trendje kísér. A fogyasztók már nem csupán 

az ár, minőség tényezőit veszik figyelembe a vásárlási döntéseiknél, hanem azt 

is, hogy az egyes vállalatoknak mennyire környezetkímélő a termelése, gyártat-e 

gyerekmunkát alkalmazó beszállítókkal, hogyan bánik az alkalmazottaival. Ebben 

az értelemben tehát a fogyasztó-állampolgár a pénztárcájával szavaz, ami elég 

jelentős hatalmat jelent.

A magyar helyzet iróniája, hogy míg más országokban a vállalatok felelősség-

vállalása a társadalmi igények és a civil szféra nyomására jelenik meg, és alakítja 

ki a kormányzás új, társadalmi párbeszédre és bevonásra épülő formáit, addig 

Magyarországon mindez alapvetően a gazdasági szervezetek, vállalatok által vezé-

relt szemléletváltás. Láthatóan a nagyobb hazai vállalatok járnak élen az átlátható 

működésért, a saját érdekeltjeik bevonásáért tett erőfeszítések terén, míg az állami 

szervezetek esetén még nem látható ennek az új szemléletnek az érvényesülése.
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1.3.7 A DEMOKRÁCIAELMÉLETI MODELLEK ELEMZÉSE A RÉSZVÉTELI SZINTEK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

1.3.7.1 A demokrácia versengéselmélete

A procedurális demokrácia alapeszménye, hogy az állampolgárok nem közvetlenül gyakorolják 

hatalmukat, hanem delegálják azt az általuk választott képviselőknek. A választás igazságossá-

gának kérdése központi jelentőséggel bír az elméletben, hiszen nagyon fontos elv, hogy a társa-

dalom minden tagja egyenlő arányban részesüljön a hatalom gyakorlásából. Ebben az elméleti 

modellben tehát nemhogy nem keresik a társadalmi részvétel egyéb lehetőségeit, hanem ezek 

egyenesen felborítják „az egy ember egy szavazat” elvét és egyes személyeknek vagy csopor-

toknak nagyobb befolyást engednek, mint másoknak. Ez zavarja a választások során kialakult 

hatalmi egyensúlyt, ami egyenesen kerülendő.

Az igazságosság és kompetencia szempontjai közül tehát az igazságosság elvének 

teljesülésén van a hangsúly. A kompetencia csupán annyiban fontos, hogy az állampolgár ele-

gendő információval rendelkezzen a versengő elitek közötti választáshoz. A közös ügyek meg-

vitatásának és eldöntésének kompetenciáival elég, ha a ténylegesen hatalmat gyakorló politikai 

elit rendelkezik.

Ezek alapján látható, hogy a „tiszta” képviseleti demokráciára a részvétel első két szintje 

(1. Kommunikáció, 2. Információgyűjtés) jellemző. Mivel a hatalom és a döntéshozatal leginkább 

a „dönt/kihirdet/megvéd” (decide/announce/defend) formulával írható le, a fő kérdés egyrészt az, 

hogy hogyan kommunikálják a már megszületett döntéseket, másrészt az, hogy hogyan lehet 

előre jelezni a társadalmi reakciókat a döntésekkel kapcsolatban. A politikai akaratnyilvánítás 

formalizált (választás, népszavazás) csatornáin túl a társadalmi részvétel kérdése csupán, mint 

a közvélemény kutatásának és befolyásolásának problémája jelenik meg.

1.3.7.2 Pluralista modell

A pluralista modellben egyaránt jelen van az igazságosság és a kompetencia elve, amely szerint 

a politikai rendszer igazságossága az állampolgárok önszerveződési kompetenciáján múlik. Ha 

az állampolgárok képesek és szabadok, hogy az érdekeik mentén csoportokat hozzanak létre 

és ezek által megpróbálják befolyásolni a törvényhozást és a szakpolitikai döntések meghoza-

talát, akkor minden (valóban) érdekelt és érdeklődő félnek lehetősége van, hogy részt vegyen 

a politikacsinálásban. Ez különösen így van, ha az állam nyitott az érdekszervezetekkel való 

együttműködésre és intézményesíti az érdekképviselet csatornáit. A korporatista érdekegyezte-

tés ideáltipikus modelljében az érdekszervezetek kötelező tagsággal bírnak (egyes kamarák), a 

szervezetek engedélyezését az állam végzi és ezeket a szervezeteket képviseleti monopóliummal 

látja el és közjogi státuszt ad nekik, amiért cserébe viszont részleges ellenőrzési jogot tart fent 

a szervezet vezetőinek kiválasztásában (Gallai – Török 2005:489).
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Az állampolgárok így saját maguk határozhatják meg a számukra fontos témákat, amelye-

ket megvitatnak a politikai elit képviselőivel, illetve amelyek mentén befolyást akarnak gyakorolni. 

Érdemes megjegyezni, hogy az állampolgárok többsége itt sem közvetlenül vesz részt a politika-

csinálás folyamatában, hanem az önszerveződő csoportok sokszor saját elittel rendelkeznek, akik 

a többi tag érdekeit képviselik. Ez annál inkább így van, minél nagyobb és minél szervezettebb 

az adott érdekcsoport. A kompetencia így itt sem az egyes állampolgárok esetében merül fel, 

hanem a csoport nevében fellépő csoportelitnek kell rendelkeznie a politikaformáláshoz szük-

séges kompetenciákkal, tudással.

A pluralista demokráciamodellben minden részvételi szint megjelenhet, azonban legin-

kább a konzultáció és a bevonás jellemzi. A magyar szakpolitikai döntéshozatalban is fellelhető 

gyakorlat, hogy egy állami szerv stratégiai anyagok, programok kapcsán konzultál társadalmi, 

gazdasági önszerveződésen alapuló szervezetekkel. Az is jellemző továbbá a részvétel ezen 

szintjére, hogy a konzultációs folyamat során a részt vevő szervezetek nem vitatják meg az anya-

got egymás között, csupán saját szempontjaikat teszik hozzá az anyaghoz, sőt sokszor nem is 

tudnak egymásról, mivel az egyeztetés erősen felülről irányított és szervezett.

Ebben a modellben a bevonás szintjét tekintve elmondható, hogy az önszerveződő 

csoportok kétféleképpen vehetnek részt. Egyrészt több olyan részvételi folyamat van, amely ki-

fejezetten az érdekelt csoportok bevonását tartja kiemelt fontosságúnak és kevésbé koncentrál 

a közvetlen állampolgári bevonásra. A szcenárió műhely elnevezésű folyamatban például van 

arra is példa, hogy az érdekcsoportok, szakértők, politikai elit és állampolgárok együtt alkotnak 

egy panelt és alkotják meg azt a közös jövőképet, amelyet mindannyian elfogadhatónak tartanak 

(Danish Board of Technology 2005). Ebben az esetben az adott érdekcsoport a saját jogán vesz 

részt. Ettől eltérő az az eset, amikor a részvételi folyamatban az érdekcsoportok képviselői mint 

szakértők vesznek részt. Itt is biztosított az adott csoport nézeteinek megjelenése, de a csoport 

képviselői nem közvetlenül vesznek részt, hanem a panel tagjait alkotó állampolgárokat segítik 

és látják el a mérlegeléshez szükséges információkkal.

Mint fentebb említettük a partneri viszony a társadalmi részvétel legintenzívebb foka, 

amely minden fél részéről hosszú távú, erős elköteleződést kíván a folyamat céljai iránt. Éppen 

ezen okból ez a legritkább esete a részvételnek. Érdemes azonban kiemelni, hogy az erős elkö-

teleződés igénye miatt a partneri viszonyt nem is lehet kialakítani másképp, mint bizonyos szer-

vezettségi fokot elért szervezetek egymással kialakított kölcsönös kapcsolatára építve. Emiatt, 

bár a partnerség kevéssé jellemző a pluralista modellre, mégis leginkább ezen a modellen belül 

lehetséges a kialakulása.

1.3.7.3 Deliberatív demokrácia modell

Mint ahogy azt fent bemutattuk, a deliberatív demokrácia modelljének fő kérdése az, hogy ho-

gyan egyeztethető össze a valódi jelentéssel bíró állampolgári részvétel a politika adminisztratív, 

rendszerszerű működésével, ami a komplex, plurális társadalmakat jellemzi. Következésképp 
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a hangsúly nem az igazságosság kérdésén van, hanem a résztvevők kompetenciáján, amely 

részben a részvétel folyamán alakul ki. A részvételi folyamatoknak erre a tanulási, kompetencia-

fejlesztő dimenziójára hívja fel Laird is a figyelmet:

„A közvetlen részvételi modell (…) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy milyen hatást gyakorol 

a bevonás a részvevőkre. Az igazi demokratikus részvétel megváltoztatja a résztvevők szemlé-

letét és attitűdjeit. (…) Az érdekek nem úgy jelennek meg, mint változatlan és változtathatatlan 

fekete dobozok, hanem a részvétel élménye, néha egészen mélyen, alakítja őket. A demokrati-

kus folyamatok egy hosszabb távú és szélesebb ívű gondolkodást ösztönöznek, mely során a 

résztvevők reflektálnak valódi érdekeikre. Röviden, a demokrácia lehetőséget teremt arra, hogy 

az emberek kifejlesszék magukban az állampolgári képességeiket.” (Laird 1993:354.)

A fenti idézet arra is rámutat, hogy itt a részvétel nem csoportok bevonását jelenti, hanem 

közvetlenül az állampolgárokét. Ebben a modellben az igazságosság egyrészt vonatkozik arra, 

hogy a bevontak reprezentálják a népességet, másrészt arra – amely talán még fontosabb is az 

első szempontnál –, hogy minden releváns álláspont megjelenjen a folyamatban. Ebben az igaz-

ságosság kiegyensúlyozottságot jelent egy téma körül fellelhető versengő diskurzusok között.

A deliberatív demokrácia modellje szerint a politikai rendszer akkor élő, ha az állampol-

gárok megosztják egymással véleményüket, megvitatják közös ügyeiket. Ennek megfelelően 

a modellre leginkább jellemző részvételi szint a bevonás, amely épít a tagok közös gondolko-

dására. A deliberatív módszerek zöme közvetlenül az állampolgárokat próbálja meg bevonni 

a döntéshozatal befolyásolásának folyamataiba, miközben igyekszik felruházni őket azokkal a 

képességekkel és tudással, amely szükséges a valódi jelentőséggel bíró részvételhez. Mind-

azonáltal, az állampolgárok nem veszik, és nem is vehetik át a politikai központok döntéshozatali 

funkcióját csupán kiegészíthetik azt.

Mivel a deliberatív folyamatok a magyar politikai rendszerben innovatív, új elemeknek 

számítanak, a tanulmány ezeket mutatja be részletesen a következő fejezetben.

1.4 A DELIBERATÍV FOLYAMATOK JELLEMZŐI

A deliberatív demokrácia elméletének gyakorlati megvalósítására számos kísérlet történt, így a 

részvételi módszertan eszköztára igen széles. A különböző technikák eltérőek a döntéstámo-

gatás formáját, a bevont szereplők kiválasztását illetően, hiszen minden módszer és minden 

helyzet egyedi. Még a viszonylag zárt struktúrájú eszközök – mint például a deliberatív közvéle-

mény-kutatás vagy az állampolgári tanácskozás – esetén is szükség lehet módosításra a helyi 

sajátosságoknak megfelelően.

A deliberatív folyamatok a fent jellemzett szintek közül a konzultáció és bevonás szintjein 

helyezkedhetnek el. Mivel a szintek egymásra épülnek, a deliberatív folyamatok tartalmaznak 

olyan elemeket is, amelyek a kommunikáció és az információgyűjtés szintjeire jellemzőek. A fenti 

szinteket a deliberatív demokrácia gyakorlati megvalósulásának oldaláról értelmezve látható, hogy 

minden deliberációra épülő folyamatnak három fő dimenziója van (lásd 7. ábra). Az első dimenzió, 
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a deliberáció kulcseleme: a politikai részvétel (konzultáció, bevonás szintjei). Maga a deliberatív de-

mokrácia elmélete is az állampolgárok részvételének fontosságára helyezi a hangsúlyt, azaz arra, 

hogy a döntések előkészítése participatív módon valósuljon meg. A politikai részvételnek sok-

féle megvalósulási formája van (a modern demokráciákban például a szavazás a legjellemzőbb 

forma), a deliberatív folyamatokban azonban ez egy második, tájékoztatási dimenzióval bővül 

(kommunikáció szintje). A módszer alapfeltételezése ugyanis, hogy a demokrácia minőségének 

javításához elengedhetetlen a megfelelő információforrások biztosítása, az állampolgárok széles 

körű tájékoztatása. A deliberáció pontosan a tájékoztatásnak köszönhetően képes meghaladni 

az egyszerű szavazást, hiszen ezekben a folyamatokban jól tájékozott állampolgárok vesznek 

részt, akik képesek megalapozott véleményt formálni és ezeket megvitatva döntésre jutni, míg a 

szavazás során az állampolgárok politikai tudása nem biztosított. Társadalomtudományi szem-

pontból a deliberatív folyamatok nagyon tanulságosak, hiszen egyrészt információt hordoznak 

az állampolgárok preferenciáiról, reményeiről és félelmeiről, másrészt bepillantást engednek a 

közösségi konszenzus-teremtés és döntéshozatal folyamatába is (információgyűjtés szintje). A 

kutatási dimenzió így fontos része a deliberatív folyamatoknak, hiszen hozzájárul a módszertan 

továbbfejlesztéséhez és hatékonyabb alkalmazásához a későbbiekben.

7. ábra. Részvételi folyamatok jellemzői

1.4.1 A DELIBERATÍV FOLYAMATOK CÉLKITŰZÉSEI

A deliberatív folyamatok közös célokban is osztoznak, hiszen mindegyik egy új részvételi állam-

polgári modell megvalósítására törekszik. A társadalmi részvétel céljai között említhetjük még az 

állampolgárok, a szakértők és a döntéshozók közötti párbeszéd megteremtését, a civil társada-

lom megerősítését és az állampolgári vélemények becsatornázását a politikai döntéshozatalba. 

Politikai
részvétel

Tájékoztatás

Kutatás



37

Maga a részvétel a társadalmi tanulási folyamatot is ösztönözheti, főleg ha az adott deliberációs 

folyamat és a tárgyalt ügy megfelelő publicitást kap és így az üzenete a résztvevőkön túl elér a 

közösség más tagjaihoz is. Nem utolsósorban a deliberatív folyamatok támogatói szerint ezek-

nek a módszereknek közösségformáló erejük is van, hiszen segítik a társadalom tagjai közötti 

kötődések kialakulását, a csoportszintű, egyéni érdekektől elvonatkoztatni képes gondolkodást 

egy közösségen belül.

Ezek közül a deliberatív folyamatok legfontosabb céljai: a politikai visszacsatolás, amely 

során a döntéshozók értesülnek döntéseik társadalmi következményeiről, illetve a döntéstámo-

gatás, amely az érintettek figyelembevételével segíti a politikusokat a jobb minőségű döntések 

meghozatalában. A deliberáció során pedig nemcsak az állampolgári preferenciákra derül fény, 

hanem a politikusokkal szemben megfogalmazott elvárásokra is, ami a politikai elit számára 

egyfajta tanulási lehetőséget teremt. Ideális esetben így nem csak a résztvevők, hanem az egész 

politikai közösség – a társadalom, a döntéshozók és a végrehajtók – számára is gyümölcsöző 

a deliberatív folyamat.

A célokkal összhangban a deliberatív folyamatok alkalmazása mellett szóló érveket Pataki 

(2007) négy fő pontban foglalja össze:

1) A deliberatív folyamatok társadalmi tanulásra ösztönöznek, ami elengedhetetlen 

a demokrácia működtetéséhez. Minden emberi viszonyban megjelenik ugyanis 

a hatalmi dimenzió, amelynek tagadása csak látszat-demokráciát teremt. A deli-

beráció viszont lehetőséget teremt ennek a viszonyrendszernek a tudatosítására 

illetve vitatására, a demokratikus játékszabályok tanulására és alkalmazására.

2) A mérlegelés és tanácskozás folyamán a résztvevők empátiás képessége 

nő és így jobb csapatjátékosok lesznek, illetve jobb konfliktuskezelő érzékkel 

rendelkeznek majd, ami hozzájárulhat a deliberáció közösségteremtő erejének 

kibontakozásához.

3) Ismeretelméleti szempontból is fontos érv szól a deliberáció mellett, hiszen a 

tudásunk egy-egy problémáról sosem statikus, hanem szituációfüggő. Így érde-

mes olyan döntési folyamatokat intézményesítenünk, amelyek nem „betonozzák 

be” a tudásáramlás folyamatát, hanem biztosítják az új ismeretek integrálását és 

a sokféle tudás dialógusát.

4) A negyedik érv etikai és a döntéshozatal folyamatának igazságosságára és mél-

tányosságára utal. A procedurális igazságosság feltételezi ugyanis mindazok véle-

ményének figyelembevételét, akik érintettek az adott döntés következményeiben.
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OKTATÁSPOLITIKAI TÉMÁJÚ RÉSZVÉTELI FOLYAMATOK

Csehország:

A cseh Oktatási Minisztérium egy a „Challenge for 10 million” (Kihívás 10 mil-

liónak) elnevezésű társadalmi egyeztetési folyamat keretében készítette elő az 

Oktatáspolitika Fehér Könyvét (1999–2000). A folyamat célja egyrészt a széles 

körű tájékoztatás volt, másrészt a fő érintett csoportok bevonása a későbbi szak-

politikai irányok meghatározásába. Több kerekasztal-beszélgetést szerveztek az 

ország különböző pontjain iskolákban, illetve egyéb oktatási intézményekben. A 

folyamat fő résztvevői tanárok és oktatással foglalkozó szakértők voltak. Bár szü-

lőktől, tanulóktól is vártak visszajelzéseket, az ő bevonásuk kevésbé volt sikeres 

(OECD 2001:145–162).

Finnország:

A Schooling for Tomorrow OECD projekt harmadik fázisának keretein belül Finnor-

szágban a Nemzeti Oktatási Bizottság többszintű, szcenáriókon alapuló tervezési 

folyamatot bonyolított le (2006–2009). A résztvevők a finn oktatási rendszer előtt 

álló kihívások alapján dolgozták ki a jövőre vonatkozó cselekvési terveket az ún. jö-

vőkép gyakorlatok (scenario workshop) folyamán. Első körben, a nemzeti szcená-

rió kidolgozásához, oktatásigazgatással foglalkozó önkormányzati munkatársak 

bevonását tervezik. Második körben, a regionális szcenáriók kidolgozásához, az 

érintettek szélesebb körének (tanárok, szülők, diákok, nem kormányzati szerep-

lők, helyi gazdaság képviselői) bevonását tartalmazza a projektterv (OECD 2006).

Írország:

2007-ben Omagh városában deliberatív közvélemény-kutatást szerveztek a helyi 

oktatásban részt vevő gyerekek szüleinek bevonásával. A résztvevők négy témát 

vitattak meg: az iskolaszerkezet, a tananyag, az iskolák közötti együttműködés, 

valamint a különböző vallási közösségekhez tartozó gyerekek integrált oktatásá-

nak témaköreit. A deliberatív közvélemény-kutatás módszerének központi eleme, 

hogy a résztvevők a deliberációs folyamat előtt és után is kitöltenek egy kérdőívet, 

amely alapján mérhető az információs szint és a vélemények elmozdulása. Bár a 

vélemények elmozdulása kevésbé volt jelentős az omaghi kutatás esetében, de a 

változás – mint a deliberatív folyamatok nagy többségében – itt is az elfogadóbb, 

toleránsabb attitűdök irányában történt (Fishkin et al. 2007).

Magyarország:

Magyarországon a Budapesti Corvinus Egyetem Empirikus Társadalomkutató 

Központjának szervezésében 2008-ban Kaposváron zajlott le egy állampolgári 

tanácskozás (citizens’ jury), amely során az állampolgárok az oktatás és munka-
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erőpiac kapcsolatának kérdéskörét tárgyalták meg. A bevontak kiválasztásánál, 

a demográfiai jellemzőkön túl, nem érvényesültek speciális szempontok, a cél 

ugyanis az volt, hogy amennyire lehetséges, a résztvevők leképezzék a helyi tár-

sadalmat. Az állampolgári ajánlások egyrészt tükrözik a magyar társadalom fő 

konfliktus-gócait, másrészt rámutatnak, hogy a tájékoztató anyagnak, amelyet a 

résztvevők még a deliberációs folyamat előtt megkapnak, ki kell térnie általános 

döntési kompetenciákat érintő kérdésekre is (Lengyel et al. 2008; Király – Vár-

nagy 2009).

Pimbert és Wakeford a deliberációs folyamatok tanácskozási funkciójára helyezik a hangsúlyt 

és kiemelik a folyamat kommunikációs aspektusát. A deliberáció egyik legjellemzőbb tulajdon-

sága, hogy a résztvevők személyes interakcióba lépnek egymással, amely során a nyelv és a 

beszéd kiemelt szerepet kap (Pimbert – Wakeford 2001:23). A sikeres deliberáció, amelynek 

alapja a különböző vélemények és megoldási javaslatok ütköztetése, így a nyelvi kompetenciá-

kon is múlik. A deliberáció ezért sok esetben moderált folyamat, amelyben képzett moderátorok 

segítik a résztvevők munkáját és biztosítják a szimmetrikus kommunikációs szituációt, amely-

ben minden résztvevőnek egyenlő esélye van a véleményének megosztására és érvekkel való 

alátámasztására.

PEDAGÓGIA ÉS DELIBERÁCIÓ

Napjaink társadalmában számos, az életet, gondolkodást és társadalmi kapcsola-

tokat mélyen érintő változás zajlik (Czike 2009). Természetes, hogy megindult egy 

gondolkodási folyamat a szakértők között arról, hogyan lehet ezekre a változásokra 

felkészíteni a következő generációkat. Czike Bernadett az információrobbanás, 

a globalizáció mellett a Magyarországon zajló demokratizálódást tekinti az egyik 

legjelentősebb társadalmi változásnak:

„A másik gyökeres változás a demokratizálódás. A rendszerváltás után az ország-

nak aktív állampolgárokra, a társadalmi, gazdasági folyamatokban részt vevő 

emberekre lenne szüksége, akiknek véleménye van, és alakítani akarják és tudják 

a folyamatokat. Ehhez viszont más iskolára, más osztálylégkörre van szükség, 

mint amit megszoktunk korábban. A gyerekek személyiségének olyan oldalát 

kell erősíteni, amit korábban nem kellett. Egy diktatórikus társadalomban követő, 

alkalmazkodó magatartásra kell nevelni a gyerekeket, ott az a cél, hogy mindenki 

azt csinálja – persze egyszerre – amit megmondanak neki. Egy demokráciában 

egész más készségekre van szükség” (Czike 2009).
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Egy demokratikus berendezkedésű társadalomban a részvételhez szükséges 

kompetenciák fejlesztése kiemelt feladat minden oktatási szinten, amelynek jelen-

tőségét hazai körökben is elismerik. A demokratikus kompetenciák fejlesztésének 

egyik módja a deliberatív szemlélet alkalmazása az oktatásban.

Mivel minden deliberatív folyamat tanulási folyamat is egyben, nem meglepő, hogy 

a deliberáció osztálytermekben való tudatos alkalmazásának igénye felmerül a 

pedagógiai szakemberek között is. Alfaro a deliberatív pedagógia alkalmazása 

mellett érvel, amely lehetővé teszi a diákok számára a társadalmi események és ta-

pasztalatok megértését több nézőpontból is. Ez segíthet a diákoknak kifejleszteni 

az egymásra odafigyelés és a minden döntést kísérő dilemmákkal kapcsolatos 

mérlegelés képességét. Előfeltétele a nyitottság, hogy a másik szemével tudjanak 

a világra nézni, a változás képessége, valamint, hogy együtt tudjanak dolgozni és 

döntést hozni egy közös cél érdekében. Mindezek együttesen a demokratikus 

állampolgári nevelés alapját alkothatják más módszertan mentén (Alfaro 2008:147). 

Alfaro a deliberatív pedagógia terjesztésének elsődleges terepét a tanárképzésben 

látja, míg Dudley és Morse az államigazgatási szakemberek képzésében (public 

affairs programs) tartja kiemelten fontosnak a deliberatív gyakorlatok tanítását 

(Dudley – Morse 2008).

1.4.2 A DELIBERATÍV FOLYAMATOK KRITIKÁI

A fentiekben megismerhettük a deliberatív folyamatok előnyeit, de a kép nem lenne teljes a kritikák 

bemutatása nélkül. Pimbert és Wakeford nyomán jutunk az első kritikus ponthoz, a kommuni-

kációs szituációhoz. A deliberáció támogatói a racionális érvelés fontosságát hangsúlyozzák, 

amelyben a legjobb érv győz a vitában. Ez a fajta racionális érvelés a vitában a pontosságot, az 

érvek logikus felépítését és a távolságtartó magatartást helyezi előtérbe (Dahlberg 2005). Ez a 

vitastílus a nyugati társadalmak akadémikus, illetve elit csoportjaiban jellemző. Dominanciája 

egyet jelent a más, nem racionális, affektív típusú vita elnyomásával, azaz elitistának tekinthető 

(Dahlberg 2005; Mouffe 2000, 2002). Mivel leginkább magas státuszú társadalmi csoportok tag-

jai képesek ezt a fajta stílust használni a viták során, a racionális érvelés preferálása hátrányos 

helyzetbe hozza a társadalom többi tagját (Young 2001). Ez az erőfölény egyértelműen leképezi, 

sőt erősíti a társadalomban jellemző hatalmi viszonyokat. Habermas azon elképzelése, hogy a 

hatalmi viszonyokat ki lehet emelni a deliberációs helyzetekből Mouffe (2000) szerint nem helytálló, 

hiszen a hatalmi helyzet minden interakcióban meghatározó, pozitív (például téma-meghatározó) 

és negatív (kirekesztő) értelemben is. A tanácskozások eredményeképpen megszülető kon-

szenzus így szükségszerűen a hatalmi pozíciókban lévők érdekeit fogja tükrözni, ami ellentétes 

eredmény a deliberáció eredeti céljaihoz képest.
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Mouffe kritikája azonban nemcsak a kialakuló konszenzust érinti, hanem azt az elképze-

lést is, hogy a deliberációnak egy statikus konszenzusos álláspontban kell kikristályosodnia. A 

konszenzus definíciószerűen marginalizálja az ellentétes álláspontot képviselő véleményeket. A 

különböző értékekkel, véleményekkel és érdekekkel rendelkező emberek sosem tudnak tény-

leges konszenzust kialakítani, hiszen mindannyian másképp látják az adott problémát, így a 

deliberáció is csak „hamis” konszenzushoz vezethet. Fontos felismerni azonban, hogy Mouffe 

nem a konszenzus szükségességét tagadja, hanem annak zártságát érzi veszélyesnek, így az 

ő értelmezése egy dinamikus konszenzus-felfogáshoz vezet, ahol az álláspontok megvitatása 

folyamatosan lehetséges.

A fenti kritikák leginkább a deliberáció elméletéhez köthetők, azonban a részvételi módsze-

rek elterjedésével megjelentek a megvalósítást célzó kritikák is. Ezek közül az egyik legjellemzőbb 

a deliberációban részt vevő állampolgárok kiválasztásának mechanizmusát érinti: Kasteren 

és McKenna (2006) szerint a deliberatív eseményekre (tanácskozásokra, vitákra, fórumokra) 

meghívott szereplők általában statisztikai értelemben nem tudják lefedni az adott közösséget. 

A szerzőpáros egy adott deliberatív módszer, az állampolgári tanácskozás alkalmazása során 

jelentkező problémákat vizsgálta és arra jutott, hogy még a legpontosabb mintavételi eljárás 

mellett is egyes csoportokból szinte mindig túl sokan, míg más csoportokból túl kevesen lesz-

nek jelen (például míg a nyugdíjasok jellemzően sok szabadidővel rendelkeznek és erősebben 

elkötelezettek, addig az alkalmazottak vagy családosok sokkal nehezebben szánnak időt a 

részvételre). A szerzőpáros kétségeket fogalmaz meg az állampolgárok tájékozottságával kap-

csolatban is, ugyanis tapasztalataik szerint hiába fektetnek a módszerek és a szervezők nagy 

hangsúlyt a tájékoztatásra, a résztvevők nem használják ki a rendelkezésre álló erőforrásokat 

és nem szánnak elég energiát az informálódásra.

Kasteren és McKenna szelídebb kritikáihoz képest Glasner egy sokkal keményebb hangot 

üt meg a deliberatív gyakorlatokkal kapcsolatban. A fenti elméleti gondolkodókkal összhangban 

szerinte is nagy az esélye annak, hogy a deliberatív eszközök csak a meglévő erőviszonyokat 

szentesítik:

„A kulcsszereplők a PR tevékenységük részeként tanácskozásokat szervezhetnek. A fel-

használók bevonása egy legitimálási folyamat része lesz. Ez egy joker lap lesz az erős játékosok 

kezében (…), akik ezután kijátszhatják a »felhasználói kártyát«. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 

tanácskozások leginkább oktatási vagy konzultatív szerepet tölthetnek csak be, az aktív állam-

polgári részvétel ösztönzése helyett” (Glasner 2001:44).

Ahogy az idézetből is kiderül Glasnernek nem csupán módszertani problémái vannak 

a deliberatív folyamatokkal, hanem azoknak szerinte egyenesen manipulatív szerepük lehet. 

Ebben az értelmezésben a részvétel és az érintettek bevonása csupán új elemek az erős sze-

replők „marketing vagy PR” diskurzusában. A valódi hatalommal bíró szereplőknek valójában 

nem szándékuk a döntéshozatal demokratizálása, csupán a társadalmi részvétel gyakorlatával 

fedik el a hatalom egyoldalúságának valódi természetét (Glasner 2001).
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A kritikák a deliberatív elmélet és gyakorlat több érzékeny pontját érintik, amelyeket 

részben világlátástól, részben elméleti elköteleződéstől függően fogadnak vagy utasítanak el a 

társadalmi részvétellel foglalkozó társadalomkutatók. Mindenesetre ezek a pontok rámutatnak, 

hogy a deliberáció nem csodaszer, amelyet mindig minden körülmények között alkalmazni 

kell. A deliberáció is egy részvételi forma a többi között, amely a társadalmi részvétel bizonyos 

aspektusait hangsúlyozza ki (pl. állampolgári vita, közös gondolkodás), míg háttérbe szorulnak 

más, szintén fontos aspektusok (pl. formális mechanizmusok az igazságosság elvének érvé-

nyesülése érdekében).

1.5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A DÖNTÉSHOZATAL FOLYAMATÁNAK ÁTTEKINTÉSE

1.5.1 KIT ÉRDEMES BEVONNI?

Mindenképp érdemes érinteni azokat a kérdéseket is, hogy kit, és a döntéshozatal mely pontján 

lehet bevonni a döntéshozatalba. Az Osztrák Miniszterek Tanácsa által elfogadott Standards 

of Public Participation (A társadalmi részvétel standardjai) című dokumentum értelmezésében 

a bevonható nyilvánosság (public) egyaránt magába foglalja az egyéneket és a szervezeteket 

(Austrian Council of Ministers 2008).

Az első esetben, tehát akkor, ha a nyilvánosságon a társadalomban élő egyének szer-

vezetlen közösségét értjük, széles értelemben vett nyilvánosságról (broad public) beszélhetünk. 

A szervezetek kapcsán, amelyek lehetnek formális érdekérvényesítő szervezetek, mint például 

kamarák, vagy nem kormányzati civil szerveződések, szervezett nyilvánosságról (organised 

public) beszélhetünk. Ahogyan az előző részekből láthatta az olvasó a különböző demokrácia 

modellek eltérnek egymástól abban a tekintetben, hogy kit érdemes bevonni és milyen elvek 

mentén (Austrian Council of Ministers 2008:17).

A képviseleti demokrácia modellje arra a feltételezésre épül, hogy minden állampolgár 

képes érdekei mentén a felkínált politikai alternatívák között választani. A hangsúly tehát a po-

litikai közösség minden egyes tagjának preferencia-aggregációján van, amelyhez alkalmas és 

igazságos módot kínál a választások és népszavazások rendszere. Amennyiben a döntéshozók 

a választások közötti időszakban szeretnének tájékozódni az általános közhangulatról vagy 

egyes döntésekkel kapcsolatos társadalmi vélekedésekről, akkor is legtöbbször a preferen-

cia- és érdek-aggregáció elveit érvényesíteni tudó kérdőíves közvélemény-kutatás módszerét 

alkalmazzák (lásd fent „információgyűjtés szint”). A hangsúly tehát itt sem csupán az érdekelt 

állampolgárok, vagy állampolgárok egy meghatározott körének véleményén és érdekein van, 

hanem egy, az egész társadalomra nézve reprezentatív csoport véleményén és választásán, 

amelyek statisztikailag kifejezhetők és elemezhetők.

A pluralista demokrácia modell inkább az önszerveződő csoportok bevonását támogatja 

az egyénekkel szemben, hiszen az elmélet szerint ez teremti meg a szélesebb körű társadalmi 

részvétel lehetőségét. Szabad társadalmakban minden egyénnek megvan a lehetősége, hogy 
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megtalálja a hasonló érdekeltségű embereket és együtt csoportot alakítsanak, amellyel ráhatást 

próbálnak gyakorolni a politikai folyamatokra. Az állampolgári érdekek mentén alakult csoportok 

bevonása tehát biztosítja, hogy minden releváns álláspont megjelenjen a politikai folyamatokban 

és minden igazán érdekelt állampolgár képviselve legyen, még ha közvetve is.

A képviseleti modellhez hasonlóan, a deliberatív demokráciaelmélet is egyének bevo-

nását célozza, azonban az egyénekre nem úgy tekint, mint a társadalomban elkülönülten élő 

és gondolkodó, már kialakult véleménnyel és nézetrendszerrel bíró személyekre. A deliberáció 

folyamatában – amely szóból az elmélet elnevezése is származik – az egyének hatnak egymásra, 

így miközben megvitatnak egy ügyet, változnak a nézeteik, szempontrendszerük, következés-

képpen az álláspontjuk is. A hangsúly itt tehát kevésbé az egyének önálló véleményén, mint az 

egyének között zajló nyilvános vitán van, amely során a vitában részt vevők csoportja ideális 

esetben közös álláspontra jut.

Egy kevésbé elméletvezérelt megközelítést alkalmaz a brit kormányzati titkárság3 (Cabinet 

Office) által kiadott Viewfinder: A Policy Maker’s Guide to Public Involvement (Véleménykereső: 

A társadalmi bevonás kézikönyve döntéshozók számára) című módszertani segédlet, amely a 

társadalmi bevonásnál az alábbi csoportok közötti választást tartja megfontolandónak (Cabinet 

Office 2002:16).

A nyilvánosság tagjai mint „felhasználók” és „állampolgárok”: A politikai közösség tagjai 

eltérő szemléletet fognak képviselni egy adott szakpolitikai döntéssel vagy állami szolgáltatás-

sal kapcsolatban attól függően, hogy felhasználókként vagy állampolgárokként kérik fel őket a 

részvételre.

Ha állampolgárokként kerülnek bevonásra, akkor jellemzőbb, hogy az adott témát egy 

hosszabb távú és átfogóbb értelmezési keretben vitatják meg, amely természetesen a vég-

eredményt is befolyásolja.

Amennyiben, mint egy adott szolgáltatás felhasználóiként vagy olyan személyekként 

vonjuk be őket, akiket egy ügy közvetlenül érint, akkor sokkal inkább jellemzik a deliberációt a 

témával kapcsolatos közvetlen egyéni élmények és tapasztalatok.

•  A társadalom meghatározott csoportjai: Olyan egyének csoportos bevoná-

sa, akik valamilyen közös élethelyzetben osztoznak és ezért képesek közvetlen 

élettapasztalatokon alapuló információval szolgálni a döntéshozatal számára. 

Különösen hasznos abban az esetben, ha a döntéshozatal a társadalom egy 

adott csoportját kiemelten érinti. Ilyen csoportok lehetnek például a fogyatékkal 

élők, valamely kisebbséghez tartozók, fiatalok vagy idősek.

Magyar viszonylatban két példával is találkozhatunk. Egyrészt a romák helyzetéről tartott 

Magyar Agóra elnevezésű deliberatív közvélemény-kutatással, amelyben felülreprezentált volt 

azokon a településeken élők aránya, ahol jelentősebb roma népesség él (Örkény – Székelyi 2007). 

Másrészt a Lengyel György által vezetett Állampolgári Tanácskozás a Bevándorlók Integrációjáról 

3 A brit Cabinet Office működéséről bővebben lásd Körösényi András Parlamentáris vagy „elnöki” kormányzás? című cikkét (Körösényi 2002).
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elnevezésű projekt, amely egy állampolgári tanácskozás mellett, egy nem állampolgárokból, ha-

nem bevándorlókból álló tanácskozást is magában foglalt (Empirikus Társadalomkutató Központ 

2009). Ez felveti annak a lehetőségét is, hogy hogyan befolyásolhatják a szakpolitikai döntés-

hozatalt azok, akiknek nincs más lehetőségük egy ország politikai folyamataiban részt venni.

Civil társadalmi csoportok. Ez a kifejezés a formális és informális érdekérvényesítő cso-

portok tág körére vonatkozik, amely felöleli az érdekképviseleti szervezeteket (pl. kereskedelmi 

és iparkamarák), a nyomásgyakorló csoportokat (pl. fogyasztóvédelmi szervezetek) és az infor-

mális időleges csoportosulásokat.

A civil szervezetek bevonása azért is lehet Magyarországon különösen fontos, mert 

számos állami feladatot civil szervezetek (is) ellátnak (pl. menekültügy, gyermekvédelem, hajlék-

talan-ellátás), amely felveti annak jogosságát, hogy ezen területek jogi szabályozásába, finanszí-

rozási kérdéseibe nagyobb mértékben beleszólhassanak az érintett szervezetek.

•  Személyzet/alkalmazottak: Egy adott szervezeten belüli bevonás kiterjedhet 

az összes alkalmazottra vagy csupán a szervezeten belül legnagyobb hatalom-

mal bíró vezetőkre. Különösen tipikus az alkalmazása a szervezet szerkezeti vál-

tozásainak tervezésénél, valamint új munkamódszerek, rendszerek bevezetése 

előtt (pl. a munka info-kommunikációs technológiákkal való támogatása esetén).

Szervezetelméleti tanulmányok szerint a Toyota autógyár sikere részben annak köszönhe-

tő, hogy képes volt fenntartani a dolgozók (beleértve a gyári munkásokat is) munkával kapcsolatos 

kreativitását és innovatív kedvét, amely által számos új, hatékonyabb metódust vezettek be a 

termelésbe (Dryer – Naobeoka 2000). Érdemes megemlíteni, mint nem elhanyagolható „mellék-

hatást”, hogy ezáltal a munkások is motiváltabbak a munkafolyamat megértésében és nagyobb 

lojalitást mutatnak a cég iránt, amely részben persze kulturális hatás is.

LEHETSÉGES CÉLCSOPORTOK  

AZ OKTATÁSPOLITIKAI RÉSZVÉTELI FOLYAMATOKHOZ

Az oktatáspolitikai döntések érintettjeinek meghatározása nem egyértelmű. Van 

egy viszonylagosan szűk kör, akiket közvetlenül az oktatás „felhasználóiként” 

azonosíthatunk, ide tartozhatnak a diákok, hallgatók és szüleik, valamint olyan 

csoportok, amelyek az ő képviseletükre szerveződnek. Oktatáspolitikai dönté-

seknek azonban ugyanúgy lehetnek közvetlen érintettjei az oktatásban részt vevő 

dolgozók a pedagógusok, de ide sorolhatjuk az intézményvezetőket, sőt talán a 

fenntartókat és a terület igazgatásért felelős állami alkalmazottakat is.

Közvetett „felhasználóként” pedig a gazdasági szereplőket, munkaadókat tekint-

hetjük, hiszen nekik kell az iskolák által felkészített emberekből működő szervezetet 
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építeniük. Említhetjük még az egyházakat, a kisebbségi szervezeteket, önkor-

mányzatokat, hátrányos helyzettel/fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezeteket, 

amelyek a társadalom egy-egy csoportját képviselhetik a részvételi folyamatban. 

A legszélesebb kört tekintve pedig érintett az egész társadalom, minden egyes 

tagjának véleménye releváns, hiszen az oktatás és az ország versenyképessége 

között meghatározó kapcsolat van.

Általánosságban a részvételi folyamat kérdésfelvetése, az érintettség foka és a 

megbízó igényei határozzák meg a bevonandók körét. Látható azonban, hogy 

aki egy kérdés – szakpolitikai irány vagy konkrét program – esetén érintettként 

jelenik meg, egy másik, társadalmi szélességű ügyben lehet döntéshozó vagy 

esetleg deliberációt segítő szakértő. A szerepek tehát nem stabilak, nem fixek, 

hanem az adott helyzet határozza meg, hogy ki milyen pozícióban van jelen egy 

részvételi folyamatban. A teljesség igénye nélkül tehát az alábbi lista állítható össze:

Közvetlen felhasználók

•   Diákok, Hallgatók

•   Szülők

•   Diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok

•   Gyermekvédelmi szervezetek

•   Családokat képviselő szervezetek

•   Állampolgárok általában

Egyéb potenciális közvetlen érintettek

•   Pedagógusok

•   Intézményvezetők

•   Fenntartók

•   Közoktatási feladatot ellátó civil szervezetek

•   Oktatásigazgatással-koordinációval foglalkozó állami alkalmazottak

A társadalom egy meghatározott csoportját képviselő szervezetek

•   Egyházak

•   Hátrányos helyzettel, fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek

•   Kisebbségi önkormányzatok

•   Kisebbségi szervezetek

Közvetett felhasználók

•   Vállalatok, munkaadók

•   Kereskedelmi és iparkamarák

•  Egyéb gazdasági érdekvédelemre szerveződött csoportok
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1.5.2 A DÖNTÉSHOZATAL FÁZISAI

Azon túl, hogy kit érdemes bevonni, a társadalmi részvétel másik kikerülhetetlen kérdése, hogy 

mikor, azaz a döntéshozatal melyik fázisában történik a bevonás. A társadalmi részvétellel kap-

csolatos elméleti és módszertani írások szinte kivétel nélkül arra hívják fel a figyelmet, hogy ideális 

esetben a tervezési folyamat kezdeti szakaszában történik az érintettek bevonása, így elegendő 

idő és tér marad még a folyamatban, hogy szempontjaik is érvényesülhessenek (Cabinet Office 

2002; OECD 2001, 2003; Austrian Council of Ministers 2008). Érdemes azonban áttekinteni a 

szakpolitikai döntések útját, reflektálva arra, hogy a különböző szakpolitikai fázisokban milyen 

szintű bevonásra van lehetőség. Az OECD 2003-as Promise and Problems of E-democracy (Az 

E-demokrácia ígérete és problémái) című dokumentuma egy ötfázisú folyamatmodellt kínál a 

döntéshozatal tagolására (OECD 2003:34). A továbbiakban ez a tanulmány is ezt a tagolást veszi 

alapul a részvétel lehetséges módjainak leírásakor.

8. ábra. A szakpolitikai életciklus

Forrás: OECD 2003:34.

1.5.2.1 Témakörök meghatározása

Ebben a fázisban történik a megoldandó problémák vagy problémakörök meghatározása, ame-

lyek egy új szakpolitikai dokumentum (legyen az programterv, törvénytervezet vagy stratégiai 

anyag) vagy egy szakpolitikai változás alapjául szolgálnak. Ennek kiváltó okai között lehet a 

kormányzati politika irányának megváltozása, a környezet hirtelen megváltozása, folyamatos 

társadalmi fejlődés felvetette kérdések, egy új probléma megjelenése vagy egy eddig megol-

Témakörök
meghatározása

Monitoring Elemzés

Megvalósítás
Szakpolitika
kidolgozása
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datlan, feszültséggel terhes helyzet. Ebben a fázisban egyaránt fontosak lehetnek a különböző 

részvételi szintek. A kommunikációnak, az információgyűjtésnek, a konzultációnak és az aktív 

bevonásnak is megvan a létjogosultsága, de ahogyan azt az OECD dokumentum is kiemeli, az 

ebben a fázisban alkalmazott bevonás megadja az állampolgároknak a lehetőséget arra, hogy 

befolyásolják a szakpolitikai irányokat a témák meghatározásánál (OECD 2003:35).

Ezen a szinten olyan módszereket érdemes használni, amelyek hozzásegítik az egyéneket 

vagy csoportokat saját elképzeléseik kialakításához, álláspontjuk kifejezéséhez olyan módon, 

amelyekhez az állami szervek kapcsolódni tudnak, vagy amelyekre válaszolni. A fázisra jellemző 

technikák között említhetők a fókuszcsoportok, jövőkép gyakorlatok (vision exercises), internetes 

fórumok, petíciók, kérdőíves vizsgálatok (Cabinet Office 2002:13).

1.5.2.2 Elemzés

A szakpolitikai dokumentum első változatának létrehozásához az elemzés fázisában határozzák 

meg a már rögzített témával kapcsolatos lehetőségeket és kihívásokat. Ebbe beletartozhatnak 

a következők: releváns tények és tudás gyűjtése különböző forrásokból, beleértve az állampol-

gárokat és civil társadalmi szervezeteket is; a kontextus megértése, beleértve az adott témával 

kapcsolatos politikai kontextus megértését; különböző opciók kialakítása, beleértve a cselekvés 

hiányát, amelyeket egyenként költség-haszon elemzésnek vetnek alá; az elemzések eredmé-

nyei alapján a döntéshozók tájékoztatása, akik döntenek a szakpolitikai folyamat további útjáról.

Ebben a fázisban is fontos a kommunikáció, a konzultáció és a bevonás. Az aktív rész-

vétel lehetőséget teremt arra, hogy az állampolgárok véleményezhessék a megvitatás alatt 

álló szakpolitikai opciókat. Természetesen az elemzés fázisában kiemelt fontossággal bír az 

információgyűjtés szintje, hiszen mind a döntéshozóknak, mind az állampolgároknak szükségük 

van megbízható, tényeken alapuló tájékoztatásra, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni.

Ebben a fázisban azok a megfelelő módszerek, amelyek megteremtik a kereteket a re-

leváns személyek, érdekeltek és döntéshozók számára, hogy együtt azonosíthassák az adott 

témával kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket. A használt módszerek körébe tartozhatnak 

a fókuszcsoportok, tervező műhelyek, állampolgári tanácskozások és jövőkép gyakorlatok (Ca-

binet Office 2002:13).

1.5.2.3 Szakpolitika kidolgozása

A szakpolitikai életciklus ezen fázisában dolgozzák ki részletesen az adott szakpolitikai doku-

mentumot, hangsúlyt fektetve a megvalósíthatósági szempontokra. A megvalósíthatóság „tesz-

telésének” számos, már bevezetett mechanizmusa van, amelyek közül a formális konzultációs 

lehetőségek, a szakértői kockázatelemzések, a pilot-projektek lefolytatása, megvalósítási tervek 

készítése említhetők mint legjellemzőbb gyakorlatok. Ezen a szinten is minden eddigi részvételi 

szintnek lehet relevanciája, de a társadalmi bevonás lehetősége már erősen korlátozott.
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Ebben a fázisban az állampolgárok vagy civil szerveződések már nem tudják befolyásolni 

a fő szakpolitikai irányokat, csak a már kiválasztott szakpolitikai opcióval kapcsolatban van lehető-

ségük véleményt nyilvánítani. Azok a részvételi metódusok alkalmasak, amelyek egy adott opció 

pozitív és negatív hatásait, fő nyerteseit és veszteseit képesek bemutatni és megadni ezekkel 

kapcsolatban a deliberáció lehetőségét. Így az adott szakpolitikai opció „finomhangolásában” 

is részt vehetnek az állampolgárok, bár ez a részvétel igen korlátozott. Lehetséges módszerek 

között említhetők az állampolgári tanácskozások, a deliberatív közvélemény-kutatások és az 

internetalapú vitafórumok (Cabinet Office 2002:13).

1.5.2.4 Megvalósítás

A következő fázis a választott és részletesen kidolgozott szakpolitikai opció megvalósítása. Ez a 

fázis az adott „végtermék” természetétől (törvénytervezet, stratégia, akcióterv, konkrét program) 

függően nagyon különböző tevékenységeket foglalhat magába. A fent már idézett 2003-as OECD 

tanulmány olyan tevékenységeket említ ebben a kategóriában, mint a törvények, szabályozások, 

útmutatók kidolgozása és elfogadása, valamint akciótervek részletes kidolgozása, elfogadása 

és megvalósítása (OECD 2003:35).

Ebben a fázisban az intenzívebb bevonást képviselő szintek (kommunikáció, bevonás) 

jelentősége visszaszorul és előtérbe kerül az érintettek tájékoztatása, kommunikációja. Egyet-

len kivételt jelent, ha a szakpolitikai opció megvalósításában civil szervezetek is részt vesznek 

állami szolgáltatásokat vállalva fel. A részvétel szintjeinek leírásánál láthatta az olvasó, hogy a 

programok konkrét megvalósításába való bevonás már a partneri viszony kialakításának szintje, 

amely mindenképpen szervezett közösségeket feltételez.

1.5.2.5 Monitoring

Ebben a fázisban a szakpolitikai opció megvalósítása közben felmérhetők és szisztematikusan 

feltérképezhetők a már látszó hatások, közvetlen eredmények. Kiemelt szerepe van tehát az 

információgyűjtés szintjének, a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereknek, amelyek a „fel-

használók” elégedettségét, felmerülő panaszait, további igényeit és a további fejlesztési lehető-

ségeket tárják fel. Legjellemzőbb módszerek: a kérdőív alapú közvélemény-kutatás, visszajelzés 

lehetőségét szolgáltató internetes fórumok, fókuszcsoportok.

Bár ebben a fázisban kevésbé jellemzők a részvétel magasabb szintjei (konzultáció, 

bevonás), az ezekre jellemző mechanizmusok lehetőséget teremtenek az állampolgároknak, 

hogy kifejezzék nézeteiket az adott szolgáltatás, program kapcsán és változásokat javasoljanak.

Ebben a fázisban a folyamat visszakapcsolódhat az első fázishoz és a szakpolitika meg-

valósításával kapcsolatos tapasztalatok egy új vagy módosított szakpolitikai irány alapjául szol-

gálhatnak.
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1.6 ÖSSZEGZÉS

Fiatal demokráciaként Magyarország egyszerre néz szembe a demokrácia konszolidációjának 

kihívásával és az intézményesült demokráciákra jellemző legitimációs deficittel. A konszolidációs 

folyamat egyértelműen több generáción áthúzódó feladat, hiszen a szereplőknek internalizál-

niuk kell a demokratikus működés szabályait. A demokráciában való általános csalódottság 

visszavetheti ezt a tanulási folyamatot és veszélyeztetheti a legitimációs deficit feloldására irá-

nyuló kísérleteket is. Magyarországon általánossá vált a politikai cinizmus, az állampolgárok 

eltávolodása a politikától: az állampolgárok nem bíznak a választott vezetőikben, úgy érzik, 

hogy a politika leginkább egy elitjátszma, amibe az egyszerű állampolgár nem tud beleszólni. 

Ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy az állampolgárokat nem érdekli a politika, hiszen a 

tömegkommunikációs csatornákat uralják a politikai botrányok, jellemző a politikai mobilizáció 

és az állampolgári tiltakozó akciók (sztrájkok, tüntetések). Ezek a részvételi formák jellemzően 

negatív tartalmúak, általában valami ellenében szerveződnek, így a politika és a társadalom 

együttműködése szempontjából inkább károsak.

A konstruktív állampolgári részvétel jellemző formái az érdekvédelmi tagság és a civil 

szférában való tevékenység. A szervezett érdekvédelem Magyarországon nagy hagyományokra 

tekint vissza, hiszen a szocialista rendszer egyik fontos pillére a szakszervezeti mozgalom volt. 

Ez a történelmi örökség egyrészt előnyt jelent, hiszen a rendszerváltás után is adottak maradtak 

az intézményes keretek (szakszervezeti irodák, az emberi erőforrás egy része), másrészt viszont 

hátrány is volt, hiszen a szakszervezeti tagságnak egyértelműen politikai felhangja volt. Az intézmé-

nyesített érdekérvényesítés azonban igen egyenetlenül van jelen a magyar politikában: bizonyos 

szakmák esetén kiterjedt az érintettek tagsága (a kötelező kamarai tagságot is ide sorolhatjuk), 

máshol a történelmi meghatározottság és a gazdasági fontosság miatt nagy a szakszervezeti nyo-

másgyakorló erő (MÁV), míg léteznek a gazdaságban olyan területek, ahol egyáltalán nem jellemző 

az intézményesített érdekérvényesítés (multinacionális vállalatok, kis- és közepes vállalkozások). 

A szakszervezeteken keresztüli intézményesített érdekegyeztetés azonban a rendszerváltás után 

is megmaradt, ennek tripartit formája – a munkavállalók, a munkaadók és a kormány – változó 

keretek között, de folyamatosan biztosította a szociális partnerek közötti párbeszédet. Ebben a 

rendszerben a részvétel indirekt formában valósul meg: az állampolgár szakszervezeti tagként, 

delegált vagy választott vezetők útján vesz részt a kormány politikájának alakításában. A rend-

szer egyik jellemző kritikája pontosan ezt célozza: a szakszervezetek ugyanis könnyen a politikai 

elitjátszma szereplőivé válhatnak, a tényleges társadalmi képviselet helyett. A rendszer megfelelő 

működéséhez azonban szükség van még a kormányzati szereplők nyitottságára is, hiszen a kon-

zultatív típusú tárgyalások könnyen válhatnak következmény nélküli panaszfórummá. A politika 

bezáródására adott válaszként Magyarországon a szakszervezetek is egyre gyakrabban élnek 

a társadalmi ellenállás eszközeivel, hogy tárgyalásra kényszerítsék a döntéshozókat.

A második szereplő, a civil szféra, az önkéntes közösségi szervezetek csoportja, ami 

Magyarországon még több szempontból is fejletlen: egyrészt viszonylag alacsony a civil szerve-
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zetek társadalmi beágyazottsága, vagyis kevés állampolgár tagja ilyen közösségnek. Másrészt a 

civil szervezetek mozgástere – főleg részvétele a politika alakításában – tisztázatlan. Bár a politika 

szintjén egyre több kezdeményezés jelenik meg a civil szféra bevonására (például a parlamenti 

bizottságok több esetben is meghívnak civil szervezeteket üléseikre, minisztériumok formális és 

informális csatornákon keresztül tartják a kapcsolatot a civil szférával) ezek esetleges és egyedi 

formák. Kétségtelen, hogy a civil szervezeteknek a részvétel szintjeit tekintve fontos szerepük 

van a kommunikációban és az információgyűjtésben, a konzultációs szintet már csak egyes 

témákban (például környezetvédelem) érik el, a bevonásra pedig csak eseti példák vannak. Bár 

a kormányzat kidolgozta civil stratégiáját, ennek célkitűzései igen ambiciózusak a realitásokhoz 

képest. (A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény.)

A fent említett részvételi formák egyértelműen a pluralista/korporatív demokráciamodell 

sémáját követik, s az érdekcsoportok és az állam kapcsolataira épülnek. A modellben így viszony-

lag stabil szereplőkkel találkozunk, akik intézményesített formákban működnek. A mai fragmen-

tált társadalomban azonban egyre gyakoribb az átmeneti érdekközösségek megjelenése, akik 

nem tudják és nem akarják intézményesíteni létezésüket, hiszen egy átmeneti problémára vagy 

helyzetre reagálva szerveződnek csoportba. A rendszer képtelen az ilyen ad hoc csoportokat 

kezelni, mint ahogy a túlságosan kicsi közösségek bevonására sem alkalmas.

A deliberatív módszerek alkalmasak lehetnek a fent említett problémák áthidalására: nyi-

tottabbá és rugalmasabbá teszik a politikai döntéshozatal folyamatát, ami így könnyebben tud 

reagálni egy adott helyzet kihívásaira. Nagyfokú naivitás lenne azt állítani, hogy Magyarországon 

érdemes egy habermasi értelemben vett deliberatív rendszert megteremteni. Komplementer 

eszközként azonban nagy lehetőségek rejlenek a deliberatív technikák alkalmazásában: az uniós 

tendenciáknak megfelelően a területfejlesztési politika terében például lehetséges a deliberatív 

módszerek sikeres alkalmazása, hiszen kisközösségekben lehatárolható az érintettek köre, s a 

különböző érdekek mentén a törésvonalak is, és így megvalósítható a deliberáció.

Magasabb szinteken is fontos szerepet tölthet be a deliberáció, hiszen például az egyes 

szakpolitikai kérdések olyan közösségeket érinthetnek, akik nem tudnak az intézményesített 

érdekérvényesítés technikáival élni (bevándorlók, hajléktalanok, hátrányos helyzetű kisebbsé-

gek). Ha a deliberatív módszerek döntéstámogató funkcióit tekintjük, akkor a politikai szféra 

fontos tudáshoz juthat olyan ügyekről, amelyek egyébként nem jutnak el a döntéshozókig és 

így elkerülhetők azok a helyzetek, amikor a politika és a társadalom „elbeszél” egymás mellett.

A deliberáció sikeres honosításának egyik feltétele, hogy azt átgondoltan alkalmazzák. A 

deliberatív technikák nem mindenhatóak, nem kínálnak megoldást minden politikai problémá-

ra: az állampolgárok bizalma a magas korrupció mellett nem fog a deliberációtól növekedni, a 

politikai kommunikáció romboló hatását nem tudják ellensúlyozni a tanácskozások. Csak akkor 

érdemes deliberatív módszerek felé fordulni, ha a politika ténylegesen nyitott az állampolgári 

visszajelzésre, hajlandó beépíteni azt a döntéshozatal folyamatába, különben a deliberáció köny-

nyen a manipuláció vagy képmutatás szinonimája lehet a magyar politikai életben.
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A deliberáció sikeres honosításának másik fontos feltétele az állampolgári oldalt érinti. 

Nemcsak a magyar demokrácia fiatal, hanem a magyar állampolgárság is: az emberek többsé-

ge nagyon alacsony politikai tudásszinttel rendelkezik, nincs tisztában a politikai döntéshozatal 

folyamatával és a kormányzat működésével. Bár a deliberatív módszerek támogathatják az 

állampolgári tanulás folyamatát, ténylegesen hasznos outputot csak olyan csoportok tudnak 

előállítani, akik rendelkeznek egy alapvető állampolgári tudásanyaggal.

Optimizmusra ad okot, hogy az eddig Magyarországon alkalmazott deliberatív módsze-

rek fogadtatása mindkét oldalon kedvező volt: a döntéshozók értékelték az állampolgárok által 

„hozzáadott értéket”, míg az állampolgárok lelkesen és konstruktívan foglalkoztak a felvetett köz-

ügyekkel. A kezdeti lelkesedés azonban könnyen eltűnhet, ha nem követi szisztematikus építkezés.
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TÖRÖK BALÁZS

2. AZ ISKOLÁK POLICY-ALKOTÓ  
SZEREPE – ELMÉLETI ALAPVETÉS

2.1 BEVEZETÉS

A szakértők, nemzetközi szervezetek, szakmai és ágazati érdekvédelmi csoportok, valamint a 

civil szféra szerepet kaptak a közoktatási döntések előkészítési folyamatában, így a náluk fel-

halmozott ismeretek elérhetők a döntések formálása során. A döntéshozó azonban kevésbé 

férhet hozzá a pedagógusoknál, intézményvezetőknél, szülőknél vagy a diákoknál közvetlenül 

meglévő tudáshoz. A tanulmány kiinduló pontja, hogy az oktatásirányítás és az intézményi sze-

replők közvetlen kommunikációjának szélesítése kedvező hatású visszacsatolási folyamatoknak 

nyithat utat. Az intézmény és az oktatásirányítás közötti kommunikáció lehetővé teszi az intéz-

kedések pontosabb fókuszálását, miközben informálódási lehetőséget biztosít az iskoláknak 

és a mögöttük meghúzódó hálózatoknak.

A tanulmány elméleti megfontolásokkal indokolja az oktatásirányítás és az iskolák közötti 

kommunikáció bővítését. Az oktatásügyi változások helyi szintű megvalósítóinak tudásuk és ta-

pasztalataik alapján kifejezett policy-alkotó szerepe lehet. Eszerint az intézményekben dolgozó 

tanárok nem tekinthetők egyszerű kivitelezőknek vagy a szakértők által kialakított megoldások 

(technológiák) alkalmazóinak, hanem megfelelő kommunikációs struktúrák révén a policy-alkotást 

végző értelmező közösségek résztvevőivé válhatnak (Rizvi – Lingard 2010).

2.2 AZ OKTATÁSPOLITIKA INTERAKCIÓS MODELLJE

Az oktatásirányítás az utóbbi évtizedben többféle újítást vezetett be európai uniós és OECD ere-

detű célok mentén. Ilyennek tekinthetők többek között a minőségbiztosítást (minőségfejlesztést), 

a kompetencia alapú oktatást vagy a teljesítményértékelést célul tűző változtatások. Egyes 

elemzések szerint „a magyar rendszer egyik paradoxonja, hogy a legújabb OECD és EU-meg-

közelítések csak a szakértői és igazgatási elit szintjéig jutnak el, szakmapolitikai lefordításuk nem 

történik meg a kulcsfontosságú intézményi szinten” (Halász – Lannert 2006). Az elemzésünkben 

alkalmazott rendszerelméleti megközelítés szerint a programok „szakmapolitikai lefordítása” 

az intézmények aktív közreműködésére épül. Az egyes intézmények az oktatásirányítás által 
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kitűzött célokat és programokat szelektálják,4 majd elvégzendő műveletekké kódolják át a ma-

guk számára. Az ebben megmutatkozó egyedi interpretációs teljesítmények következménye, 

hogy ugyanarra az oktatáspolitikai kezdeményezésre sokféle intézményi reakció alakul ki. Ez a 

sokféleség Margaret Archernek az oktatásfejlesztés interakciójára kidolgozott modellje alapján 

logikailag áttekinthető. Archer modelljének sajátossága, hogy egyetlen szemantikai keretben 

képes összevonni az oktatási rendszer strukturális és interakciós meghatározottságát. Az általa 

kidolgozott modell tehát alkalmas arra, hogy az oktatási rendszer mint struktúra és az oktatás-

politika mint interakció egyidejűleg legyen értelmezhető (Archer 1995) (9. ábra).

Archer modelljében az oktatáspolitikai (fejlesztési) kezdeményezések fő jellemzője, hogy 

megosztottságot visznek a rendszerbe, és ezzel dinamizálják azt5 (9. ábra). Az aktuális okta-

táspolitika meghatározásának monopóliumával rendelkező, Archer által „domináns oktatási 

csoportoknak” elnevezett szereplők olyan értelmi összefüggéseket telepítenek a rendszerbe, 

amelyek alapján az általuk választott fejlesztési célok nyilvánosan elfogadtathatók, racionálisan 

alátámaszthatók lesznek. Az értelmi összefüggések kibontása, megerősítése és érvényre jut-

tatása alapján a policy felépíthető, majd az adott ország jogszabályainak megfelelően hivatalos 

elfogadásra kerül.6 Ezt követően a gyakorlati megvalósítás folyamatában az oktatási rendszer 

átmenetileg szegmensekre bomlik a policy által kitűzött célok mentén. A policy célokhoz rendelt 

támogatási eszközök mint közvetítő médiumok7 játszanak szerepet az implementációs folya-

matban. (Források odaítélése vagy visszatartása; jogosultságok átadása vagy visszavonása; 

értékelési skálákon elfoglalt pozíciókhoz kötött kedvezmények vagy megvonások.)

Amennyiben Archer általános modelljét elfogadjuk, akkor azt is be kell látnunk, hogy 

az oktatáspolitika dezintegratív hatásokat is előidéz. Politikai jellegét mutatja, hogy a rendszert 

valamely támogatási eszközrendszer alkalmazásával megosztottá, szegmentálttá teszi. Ez vi-

lágosan látszik Archer modelljén, ahol az oktatáspolitikai program lefutása során átmenetileg 

három eltérő csoportba sorolódnak az intézmények. A „kedvezményezett intézmények csoportja” 

a policy-alkotó domináns csoportok mögött álló támogató helyeket erősíti, a „neutrális csoport” 

érzékelhető policy hatások nélkül folytatja működését, míg az „akadályozottak csoportja” azokat 

az intézményeket fogja össze, amelyek a változások vesztesei.

Az oktatási rendszer aktuális állapotától függ, hogy a policy által kialakított megosztott-

ság összességében mennyiben dinamizálja és/vagy terheli a rendszerfolyamatokat. Az egyes 

intézmények aktuális állapotától függ, melyik csoportba pozícionálják magukat egy adott policy 

megvalósítása vonatkozásában. Korábbi működési módjukból adódóan válhatnak „neutrális-

4 A szelekció nem feltétlenül aktivitásban mutatkozik meg. A passzivitás, akár anélkül, hogy nyíltan kifejeznék, ugyancsak szelekciós eszköz. 
Ennek a rezisztenciának az irányítás oldalán megfelel az intézményekre vonatkoztatott „alacsony implementációs készség” tapasztalata.

5 Részletesebb elemzésben elkülönítendő a fejlesztéspolitika és az oktatáspolitika, a kutatás azonban fogalmilag egybefogta a kettőt.
6 Az elfogadást a szemantikai keretek kidolgozásának kell megelőznie. Ennek híján a policy bevezethető ugyan, de „idegen” marad a kulturálisan 

erős meghatározottságok alatt működő oktatási rendszertől. A szemantikai keretek kidolgozására jó példa a „szolgáltató iskola” víziójának 
meghonosítása, amely lehetővé tette az erős elvárásokat támasztó intézménykép (az iskola mint hatóság) lebontását.

7 A közvetítő médium fogalmát Niklas Luhmanntól átvett értelemben használjuk. A policy ez esetben források allokálása, presztízs biztosítása 
vagy egyszerűen a működési feltételek fenntartása, javítása révén differenciálja a rendszer működését.
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sá”, „akadályozottá” vagy „kedvezményezettekké” az új célrendszer vonatkozásában. A tárgyalt 

folyamatmodell felveti annak a kérdését, vajon az oktatáspolitika mit tehet annak érdekében, 

hogy előzetesen, még a policy-formálás időszakában differenciált képet kapjon a rendszer álla-

potáról. Mivel a modell szerint a rendszer állapota az egyes intézmények policyra adott reakciója 

következtében alakul ki, ezért a feladat tulajdonképpen az intézmények várható reakcióinak 

felmérése. Jelen kutatásban javasolt kommunikációs eszközrendszer egyik szerepe a tervezett 

oktatáspolitikai döntések előzetes szondáztatása az intézmények körében. Az oktatáspolitikai 

döntések pontosabban fókuszálttá válhatnak, ha felmérhető, hogy a policy implementáció idején 

milyen arányban sorolódnak az intézmények a „neutrálisan reagálók”, az „akadályozottak” vagy 

a „kedvezményezettek” csoportjaiba.

9. ábra. A fejlesztéspolitikai interakció strukturális leképződése az oktatási rendszerben

Forrás: Archer (1995) 21. ábra, p. 342. Fordítás: Török Balázs

A fejlesztéspolitika interakciós modellje alapján a policy nem egyszerűen a kijelölt célok megva-

lósulásában jut érvényre, hanem az azt kísérő dinamizáló hatások révén is. Mivel a policy dinami-

záló hatása előzetesen nem mérhető fel teljes pontossággal, ezért a döntéshozatalt megalapozó 

hatástanulmányban lefektetett valóságterv részben becsléseken alapszik. A döntés-előkészítés 

fázisában különösen az oktatáspolitikai változások következtében „akadályozott” intézményi kör 

beazonosítása és reakcióinak ismerete jelent segítséget. A tervezett kommunikációs rendszer 

többek között azt a célt szolgálja, hogy az iskoláktól származó adatokkal és tényekkel támasztja 

alá a célok megvalósíthatóságát.

A policy által elindított változási folyamatok monitorozása kimutathatóvá teszi az intéz-

ményrendszerben az implementáció során kialakuló szegmentálódást. Amennyiben a „kedvez-

ményezettek” körébe tartozó intézmények száma magas, miközben a „neutrális” és „akadályozott” 

intézmények száma alacsony marad, a policy fenntartható, legalábbis interakciós szempontból 
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nem válik problematikussá. (9. ábra) Amennyiben a helyzet másképpen alakul, azaz a „neutrá-

lis” és az „akadályozott” intézmények csoportja folyamatosan gyarapszik, akkor idővel a policy 

felülvizsgálata válhat szükségessé. Lehetséges, hogy a kitűzött célokhoz új eszközöket kell 

választani. A korrekció elmaradása az „ellenző interakció” felerősödését eredményezheti, ami 

az adott tematika mentén ideiglenes kényszerpályára állíthatja az oktatáspolitikát. A modellben 

ábrázolt „antitézis csoportok” megerősödhetnek, aminek következtében a policy kontraproduktív 

hatása növekszik. Az „ellenző interakció” politikai fordulat esetén támogatást remélhet, ami azt 

eredményezi, hogy éppen az eddigi policy célok ellentétének megvalósítására lehet számítani. 

A politikai térben a policy „visszaalakítására” irányuló szándékok fogalmazódnak meg. A hazai 

oktatásirányítás „ingázó” jellege részben a modellben leírt működési folyamatok alapján értel-

mezhető.8 A modell megfelelőségének illusztrációjaként az integráció bevezetésére vonatkozó 

intézményvezetői véleményeket összegző adatainkból mutatunk be néhányat. Az integrációs 

célok megvalósítása folyamatában az intézmények 37 százaléka sorolta magát a „kedvezmé-

nyezettek” körébe. Szinte pontosan ugyanilyen arányban voltak, akik a „neutrális” csoportba 

sorolódtak (36%) a 2010-es adatfelvétel idején, miközben egyötöd (20%) volt az „akadályozott” 

intézmények aránya. Ők azok, akik szerint az integrációs program következtében „rosszabbul 

mennek a dolgok, mint azelőtt”.

1. táblázat. Az integráció hatása az iskolában (N=248) (százalék)

8 Ilyennek tekinthető például a szöveges értékelés bevezetése, majd annak korrekciója.

Vélemény Válaszarány (%)

Kedvezőbben mennek a dolgok, mint azelőtt 37

Nem változtak a dolgok 36

Rosszabbul mennek a dolgok, mint azelőtt 20

Más válasz 7

Az oktatásügyi döntéshozatal információs hátterének szélesítésére vonatkozó javaslat tehát arra 

a megfontolásra épül, hogy megfelelően nyitott visszacsatolási mechanizmusok révén az irányí-

tás érzékennyé tehető az intézmények irányában. Az iskoláktól közvetlenül kapott információk 

segítséget jelenthetnek az oktatásirányítás által felvállalt célrendszer pontosításában, kontroll 

alatt tartható a rendszer policy által előidézett belső szegmentálódása. Erre azért lehet szükség, 

mert az Archer-féle interakciós modell alapján elkülöníthető „kedvezményezett”, „neutrális” és 

„akadályozott” intézményi kör kiterjedése idővel változik, így indokolt annak nyomon követése.

Az interakciós folyamatmodell sajátossága a magas szintű általánosíthatóság. Archer 

funkciókra utaló fogalmi apparátust alkalmazott, a rendszerek működési mechanizmusát ragadta 

meg. Mellőzhette a policy-kidolgozást végző szervezetrendszer és apparátus egyedi nevesítését, 



59

ezért nincsenek modelljében konkretizálva véleményező testületek, intézmények, érdekképvi-

seleti szervezetek, egyeztetési fórumok, tanácsok, hivatalok vagy szakértői csoportok. Hasonló 

általánosító előfeltevéseket alkalmaznak azok a kutatások, amelyek a tudás szerepét vizsgálják a 

policy-alkotás folyamatában (Harry 2009). Az Archer-féle interakciós modell lehetővé teszi, hogy 

a kommunikáció és interakció fogalmi bázisán alakítsuk ki az irányítás és az intézmények közötti 

kapcsolódás koncepcióját. Az általános fogalmak használata elkerülhetővé teszi, hogy a politikai 

szférát és a pedagógiai szakmai szférát a társadalmi intézményekben közvetlenül megragadható 

módon bevonjuk az elemzésbe (Bajomi – Berényi – Neumann 2008). A szervezeti, intézményi 

összefüggések tisztázásának a „véleményező” rendszer tényleges kialakításakor lenne ideje.

Az Archer-féle interakciós modell értelmezése kapcsán megemlítendő, hogy az oktatási 

rendszerben egyidejűleg futó (szinkron) folyamatokkal kell számolni. Az „intézmények állapota” 

ebből eredően nem egyetlen – az éppen aktuális – fejlesztéspolitika alapján határozható meg. Az 

iskolák „akadályozott”, „neutrális” vagy „kedvezményezett” státusza egyéb – akár korábbi – fej-

lesztési programok következményeitől is függ. Egy 2010-ben lefolytatott pedagógus vizsgálat-

ban a válaszadók 41 százaléka tekintette a munkája során észlelt legjelentősebb problémának 

az oktatáspolitikai eredetű bizonytalanságot9 (TÁRKI-TUDOK 2010). A pedagógusoktól érkező 

visszajelzések arra hívták fel a figyelmet, hogy az eltérő időben indított programok az intézmé-

nyeken belül „interferálva” fejtik ki hatásukat. A jelenség általános, így más országok oktatási 

rendszerében is fellelhető. Az amerikai oktatásügyi változásokat elemző kutatók megállapítják, 

hogy az iskolák nem csupán egy adott fejlesztés szükségességét mérlegelik, hanem annak más 

feladatokhoz, fejlesztésekhez mért relatív fontosságát ítélik meg (Fullan 2001). Mindebből az követ-

kezik, hogy szigorúan az egyes policy célok eredményességére koncentráló, szűk spektrumban 

végzett monitorozó mérések alapján pontatlan kép alkotható a folyamatok tényleges alakulásáról.

2.2.1 AZ EGYENSÚLY KÉTFÉLE ÉRTELMEZÉSE

A korábbi fejezetben bemutattuk az Archer-féle interakciós modellt, amely alapján egyben látható 

az oktatásirányítás (fejlesztéspolitika) programadó és konfliktusgeneráló hatása. Archer modellje 

bemutatta, ahogyan az oktatási konfliktusokat értelmező domináns csoport cselekvési prog-

ramot fogalmaz meg, majd ez alapján változási folyamatot indít el. A programok az intézménye-

ket elérve eltérő reakciókat váltanak ki, mivel az intézmények csak saját műveleteikkel és saját 

struktúráiknak megfelelően dolgozhatják fel azokat. Az intézményi reakciók alapján elkülönül a 

„támogatott”, az „akadályozott” és a program irányában „neutrális” intézmények köre.

Az irányítás szegmentáló hatásának mérséklésére kialakított teóriák egyike Jürgen 

Habermas nevéhez fűződik, aki a társadalmi/politikai irányításban a konszenzusra törekvés 

9 http://www.tarki-tudok.hu/file/tanulmanyok/kutbesz_pedteher.pdf 
A vizsgált tényezők: együttműködés a kollégákkal; együttműködés az iskolavezetéssel; módszertani megújulás szükségessége; kapcsolat a 
szülőkkel; a szakmai elismerés hiánya; diákok motiválása; a munkaidő terhelés nagysága és aránytalansága; az oktatásirányítás kiszámítha-
tatlansága.
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módszerének alkalmazását javasolta (Habermas 1985). Habermas szerint egyenrangú kommuni-

káció révén megegyezést lehet elérni a konfliktusok kezelésében, és az irányítás a későbbiekben 

erre építheti programját. Ezzel a módszerrel minimalizálható a rendszeren belül a megvalósítás 

során fellépő szegmentálódás, mert a „megegyezésre törekvés” eredményeként a rendszeren 

belül „kiegyenlítetté” váltak a policy-kivitelezés hatásai. A domináns csoport által kidolgozott 

program kedvezményezettjei és akadályozottai közötti távolság a lehető legkisebb lesz, ami 

optimálisnak tekinthető a policy programok lefutása szempontjából.10

Habermas teóriájának azonban vannak alternatívái. Niklas Luhmann például azt fejtegette, 

hogy a kommunikációnak nem lehet önálló célja a konszenzus, hanem éppen ellenkezőleg, a 

különbözőségek világossá tételének van továbbvivő szerepe. Szerinte a rendszerek működése 

nem konszenzusra, hanem sokkal inkább dinamikus egyensúlyra épül. A rendszer működése 

mindenkor differenciát és nem konszenzust feltételez. A sikeresen elért konszenzus bizonyos 

értelemben leállítaná a rendszer működését. Ahogyan a politikában, úgy az oktatáspolitikában 

is alapállapotnak tekintendő az ellentétes érdekeltségek ütközése. A domináns csoport mind-

addig megőrizheti irányító pozícióját, ameddig az ellenző interakció meg nem erősödik annyira, 

hogy az oktatási konfliktust újra definiálva felváltja a korábbi domináns pozícióba került csoportot 

(Luhmann 2009).

Az elméleti megközelítések alapján látható, hogy központi kérdésként a policy-megvaló-

sítás során kialakuló rendszer-szegmentálódás értékelése fogalmazódik meg. A kommunikatív 

cselekvés elmélete a policyból fakadó intézmények közötti különbségek minimalizálására – azaz 

a konszenzus maximalizálására – törekszik. Más megközelítések ezzel ellentétben normál álla-

potnak, a működés feltételének tekintik a policy szegmentáló hatása következtében kialakuló 

egyenlőtlenséget.11 Valamely konkrét oktatási rendszerben érvényre jutó irányítási gyakorlat 

egyidejűleg többféle tényezőre vezethető vissza. Szerepet játszanak benne az adott országban 

kialakult egyeztetési kultúra hagyományai, valamint a globális függésrendszerből eredő elvárá-

sokra való reagálás módozatai. Az alábbiakban ezekre utalunk.

2.3 EGYEZTETÉSI KULTÚRA ÉS STRATÉGIAALKOTÓ KÉPESSÉG

Az egyeztetési kultúra fogalma annak megragadását teszi lehetővé, hogy egy adott országban 

milyen mértékű konszenzuskeresés elfogadott/elvárt a mindenki számára kötelező döntések 

meghozatalának folyamatában. Az egyeztetési kultúra történetileg alakuló hagyományokon 

alapszik, ezért országonként nagyon eltérő az egyeztetésben elérendő konszenzusok kívánatos 

szintje és az ellenérdekeltség kezelésének módja.

A 2010-et megelőző évtizedben az oktatásirányítás hazai gyakorlatában a társadalmi 

egyeztetési folyamatok csekély mértékben változtak. Ettől eltérően Európa néhány országában 

10 A habermasi modell részletesebb ismertetését lásd az 1.2.3 fejezetben a 19. oldalon.
11 Az egyenlőtlenségen itt a policy által kedvezményezett, akadályozott és nem befolyásolt intézményi elkülönülést értjük. Más kontextusban 

ideiglenes szegmentálódásnak neveztük.
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jelentősebb mértékű átalakulások zajlottak, amelyek lényege az állampolgárok felé történő nyi-

tásban, a nyilvánosság informálódási és beleszólási lehetőségeinek a bővítésében ragadható 

meg. A skandináv társadalmi egyeztetési modellt követő Finnországban például az 1999-ben 

elfogadott törvény óta „minden előkészítés alatt álló közintézményi dokumentumot ismertetni kell 

a civil társadalommal, s ez lehetővé teszi a magánvállalkozások és az állampolgárok számára a 

törvények, szabályok véglegesítése előtti beleszólást”12 (Báger – Czakó 2007). Magyarországon 

a korábbi hagyományoknak megfelelően inkább egyfajta etatista közigazgatási modell érvénye-

sült az elmúlt évtizedben is, mely a közjó megállapításának jogosultságát a többségi elv alapján 

az aktuálisan legjelentősebb politikai erőnek juttatja13 (KSZK 2007). Archer korábban ismertetett 

policy interakciós modellje alapján ez annyit jelent, hogy az irányítási feladatkört többségi alapon 

birtoklók általában bizonytalankodás nélkül vállalhatják, hogy a kitűzött céljaik kivitelezése során 

a rendszerben erős szegmentálódást idéznek elő. Választásokig az ellenerők nem jelentenek 

irányítási kockázatot, ezért mellőzésük racionális a döntéshozatal jogosultságával aktuálisan 

rendelkezők számára.14 A jelenséget egy szövegrészlettel illusztráljuk, mely az irányítás által 

„akadályozottak” csoportjának szempontjait előtérbe helyezve mutat rá a hazai oktatáspolitika 

interakciós sajátosságaira.

„A változások céljáról, értelméről való közmegegyezés hiánya aztán sokak szemében 

reformdiktátummá formálta az átalakulás jogi és formális kereteit kialakító jogszabályokat. Te-

kinthető ez egy általános hazai gyakorlat eseti megnyilvánulásának is, amelynek során egy do-

mináns érdek mainstreammé nyilvánít egy álláspontot, diszkreditálja az eltérő nézeteket, majd 

jogszabályokkal (próbál) érvényt szerez(ni) egy közmegegyezés nélkül kialakított modellnek. (Ez 

a technika független attól, hogy az álláspont a dolgok lényege szempontjából adekvát, helye-

selhető-e vagy sem.)” (Derényi 2008.)

A domináns pozícióból származó hatalmi befolyás lényegében mindenfajta közmegegye-

zés nélkül érvényesíthető az etatista igazgatási és stratégia alkotási gyakorlatban. Az interakciós 

modell alapján mindehhez hozzátehető, hogy az ellenérdekelt felek mellőzésével érvényre juttatott 

policy a megvalósítás során szükségszerűen megerősíti az „ellenérdekelt helyek” interakciós 

bázisát. 1993-ban ennek a tapasztalatnak a birtokában hívta fel a figyelmet a magyarországi 

oktatás helyzetét áttekintő OECD-bizottság vezetője – Erland Ringborg – annak fontosságára, 

hogy „az oktatás szabályozására készülő törvények konszenzus alapján szülessenek meg, hi-

szen azoknak hosszú évekre kell szólniuk”.15 A nemzeti, közösségi érdekeket rögzítő stratégiai 

megállapodásoknak éppen az a szerepe, hogy bizonyos célokat kivonnak a politikai jellegű 

alternálás zónáiból és az ott megszokott ciklusoknál hosszabb időszakra rögzítik.

12 Az oktatás területén Finnországban alkalmazott módszerekről lásd még a 38. oldal kiemelt szövegrészét.
13 A megállapítás a korábbi a 2011-et megelőző időszakokra vonatkozik. Egy 2010-ben elfogadott jogszabály változtat a helyzeten, azonban 

ennek következményei még nem voltak felmérhetők a kutatás idején. (2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadal-
mi részvételről.)

14 Bizonyos mértékig az ellenérdekelt politikai felek mellőzése szükségszerű. Lehetetlen egyidejűleg mindenki érdekét követve döntést hozni. 
Erre hivatkozva állítja Luhmann, hogy a választások tulajdonképpeni funkciója a választók kivonása a hatalomból a következő választásokig.

15 A Művelődési és Közoktatási Minisztérium és az OECD szakértőinek közös sajtótájékoztatója: 1993.05.27. 16:00; http://archiv1988-2005.
mti.hu/docview.faces Letöltés: 2010.05.25. 16:16.
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Az Egyesült Államokban bevezetett No Child Left Behind (NCLB) reformprogram markáns 

elszámoltatási újításokat vezetett be az oktatási rendszer működtetésébe, ami természetszerűleg 

erős ellenállást váltott ki a tagállamok, iskolakerületek, intézmények és iskolaszékek (polgárok) 

egy részéből. A program lényegi céljainak megvalósítását mindez jó ideig nem befolyásolhatta, 

mert a két fő politikai erő egyaránt meg volt győződve az oktatás átalakításának a NCLB prog-

ramban definiált szükségességéről. Mellőzhették az olyan egyeztetési procedúrák lefolytatását, 

amelyek a politikai erők konszenzusa híján nem lettek volna elkerülhetők. A hatalmi centrumok 

(republikánusok és demokraták) megállapodása tette lehetővé, hogy az amerikai oktatást alap-

jaiban érintő változások menjenek végbe. A program politikai támogatottságából természetesen 

nem vonható le következtetés annak tényleges megfelelőségéről, akár az is lehetséges, hogy 

azoknak van igaza, akik szerint a NCLB által meghonosított mérés-kultusz erodálja az ameri-

kai oktatási rendszer belső humán kultúráját (Ravitch 2010). Témánk szempontjából annak van 

jelentősége, hogy a stratégiai célokban kialakított politikai konszenzus 10–15 éves előre terve-

zést és megvalósítási menetrendeket tesz lehetővé16 (Anderson 2005). Ezzel a mércével mérve 

Magyarország stratégiahiányos országnak tekinthető.

A stratégiák fontos jellemzője az időszükséglet felmérése. Magyarországon a változások 

bevezetésének és kifutásának ideje egyaránt rövidebb, mint a fejlettebb egyeztetési kultúrával 

működő országokban. A kutatásban megkérdezett igazgatók fele (47%) úgy vélekedett, hogy 

az oktatáspolitikai tervezés csak a jelenlegi problémákra koncentrál. Mindössze az intézmény-

vezetők 3 százaléka becsülte négy évnél hosszabb távúra az oktatáspolitikai döntéshozatal 

tervezési horizontját (MEDIÁN 2010). Az interjús beszélgetéseken megszólaló intézményvezetők 

hasonló tapasztalatokról számoltak be. Egyikük a svájci szakképzés tantervi korrekciójára vo-

natkozóan rendelkezett tapasztalatokkal. Ott a tanterv folyamatos korrekció alatt áll, de a jelen-

tős változtatások bevezetésére öt évet szántak, melyből két esztendő az iskolák bevonásával, 

véleményezéssel telik (Melléklet, 1. interjúrészlet). Szakértői szemmel nézve, a magyarországi 

oktatás és szakképzés terén az elmúlt években levezényelt változások gyorsasága egyben a 

változások irrealitásának indikátoraként is felfogható (OECD/CERI 2008). Az iskolák irányába 

megnyitott kommunikációs ciklusok segíthetik az idődimenzió realitásoknak megfelelő kezelé-

sét (Honig – Hatch 2004).

Az oktatásirányítás és az intézményi világ elkülönülése megmutatkozik abban a kuta-

tási eredményben, hogy az intézményvezetők kétharmada szerint „az oktatáspolitikusok és 

a tanárok eltérő fogalmakat használnak, ezért nem is igazán értik egymást”.17 Egynegyed volt 

azok aránya, akik nem látnak ilyen akadályokat, szerintük azonos vagy megfelelően illeszkedő 

fogalmi kereteket alkalmaznak az oktatáspolitikusok és az intézmények. A fogalomhasználatnak 

a fejlesztéspolitikában megmutatkozó elkülönítő (szelektív) hatását többek között a Comenius 

16 A NCLB törvény lényeges átdolgozását 2011 szeptemberében jelentette be Obama elnök. Ez azt jelenti, hogy közel 10 éven át lényegi változta-
tás nélkül határozta meg az amerikai oktatásügyet.

17 A policy általában a „kihívások” differenciálatlan fogalmát használja a témafelvetésekhez. Az iskolák szintjén azonban sokszor lényegesen 
más teendők azonosíthatók.
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2000 minőségbiztosítási program hazai bevezetésekor figyelhettük meg. A minőségbiztosítási 

formanyelv sok iskolában jelentett tartós akadályt a program megvalósítása szempontjából.18 

Az erőltetett ütemű fejlesztéspolitika felerősítette az Archer-féle interakciós modellben „akadá-

lyozottként” leírt intézményi kör ellenállását. Kutatási eredményeink szerint néhány esetben az 

intézményen belüli „frakciók” is létrejöttek. Bár a projekt intenzív visszacsatolási, monitorozási 

programelemeket is tartalmazott, ezek leginkább a végrehajtást bizonyító indikátorokra szorít-

koztak, így nem tették lehetővé a hatékonyság vizsgálatát szélesebb összefüggésben (Györgyi 

– Török 2003). A jelenség hátterében az irányítás által alkalmazott technikaként jelenik meg a 

szemantikai keretek tudatos behatárolása.

Az oktatásirányítás kommunikációját jellemző szemantikai beszűkülés, amely technokra-

ta, menedzseri jelleget kölcsönzött a kommunikációnak, más országokban is megjelent. Angliai 

tapasztalat, hogy „az iskoláról alkotott diskurzust (az értékelést és megértést) dominálja a piaci 

kultúra és a menedzserizmus nyelvhasználata, ami sajátos módon sterilizáló és dehumanizáló 

hatással bír” (Arthur – Bailey 2000). Mindezekből levonható, hogy az oktatásirányítást és az in-

tézményi szint kapcsolatát bővítő kommunikációs eszköznek a hivatalos policy-nyelvezet mellett 

az oktatás hétköznapiságának kontextusaira épített frazeológiát is célszerű használnia.

Az oktatási intézmények a feladataik ellátását célzó belső folyamataik irányításából ere-

dően bizonyos fokú önállósággal rendelkeznek. Ezt bizonyítja, hogy bár az oktatáspolitika sokféle 

módon dinamizálhatja/fékezheti az intézmények működését, annak determinálására korláto-

zottan képes. Az intézmények belső folyamatai fenntartják az oktatási rendszer működését 

akkor is, ha az oktatásirányítás éppen jól, rosszul vagy esetleg egyáltalában nem működik. (A 

rendszerváltás idején volt is egyfajta „interregnumnak” tekinthető időszak a magyar oktatás 

történetében.) Az intézmények önállóságának figyelembevétele (ontológiai elsőbbsége) alapján 

kialakítható olyan rendszer-modell, amelyben az oktatásirányítás evolúciós értelemben vett 

működési környezetének tekinti az iskolák világát. Ebben a megközelítésben az irányítás és az 

intézményi környezet közötti kommunikáció a rendszer evolúciójának előfeltétele. Az egyezte-

tési kultúra továbbépítése a növekedés feltétele. A kommunikáció intenzitásának csökkentése 

nem csak az irányítók és a végrehajtók távolságát növeli, hanem a rendszer fejlődőképességét 

is korlátozza. Amikor a rendszer irányítói az intézményhálózatnak a változásokkal szembeni 

nagyfokú inerciáját teszik szóvá, ezzel tulajdonképpen saját kommunikációs potenciáljuk kor-

látozottságára is utalnak. A struktúrák kommunikációban változtathatók meg vagy alakíthatók ki. 

A kommunikáció ebben a formájában azonban nem azonos a jogszabályok előkészítésének és 

azok véglegesítésének rendszerével. Az oktatási rendszerek tanulmányozásához kapcsolódó 

korai felismerés, hogy „a közös jogi hatóság az iskolák számára (…) nem is szükségszerű és 

nem is elegendő” (Green – Ericson et al. 1980). Az egyeztetési kultúra fejlesztése az intézményi 

szint működésének kommunikációban történő mélyebb megértését jelenti.

18 A kutatás feltárta a különbséget a „formális teljesítés” és a „tényleges teljesítés” között.
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2.4 A SZUPRANACIONÁLIS SZINT HATÁSA AZ OKTATÁSIRÁNYÍTÁSRA

A 2010-ig terjedő időszak meghatározó eseménye volt az Európai Unióhoz kapcsolódás és az 

arra történő felkészülés. Az oktatásra jutó források felhasználása érdekében a hazai fejlesztés-

politika a szupranacionális szintről ismerhető célok mentén fogalmazta meg programjait (OM 

2006). A folyamat a korábbi policy célválasztási gyakorlathoz illeszkedett, hiszen a minőség-

biztosítás (minőségfejlesztés) programja ugyanúgy szupranacionális szintről vált ismertté, mint 

a kompetencia alapú tanítás/képzés, az integráció célkitűzése vagy az információs technológiák 

széles körű alkalmazásának szándéka és módozata. A szupranacionális szintről eredeztethető 

és a magyarországi viszonyokra adaptált fejlesztéspolitikai kezdeményezések az iskolák egy 

részétől mintha távol maradtak volna. A kutatásban megkérdezett intézményvezetők négyötöde 

szerint (81%) „az oktatáspolitikusokat gyakran megvalósíthatatlan, utópikus elképzelések vezetik”. 

Szinte pontosan ugyanilyen arányban (82%) értettek egyet azzal a tézissel, miszerint „az iskolák 

valóságos működése jelentősen eltér attól, amit az oktatáspolitikusok gondolnak”. Egynegyedre 

tehető (27%) azon intézményvezetők aránya, akik szerint „az iskolák céljai a legtöbbször egybe-

esnek az országos fejlesztéspolitika céljaival”. A szupranacionális szintről orientált célválasztás 

sokak szemében távoli kapcsolatban állt a helyi szükségletekkel és problémákkal. A policy mint 

tetszetős textus tartalmazhat olyan elméleti konstruktumokat, amelyek csak laza kapcsolatban 

állnak a valósággal. Ennek hátterében az állhat, hogy a nemzetközi policy irodalmon tájékozódó 

„szakértők túlságosan távol kerültek az osztályteremtől” (Williams – Pritchard 2006). Azt feltéte-

lezzük, hogy kialakítható olyan kommunikációs modell, amely révén a szakértők és az iskolák 

kölcsönösen előnyösen egészíthetik ki egymás tudásbázisát.

A magyar oktatásügyi döntéshozatali folyamatok sajátossága, hogy a rendszerváltás után, 

először az oktatási törvény készült el (1993), ezt követően a tartalmi szabályozás megújítása (NAT, 

kerettantervek) és mindezeket követően jelent meg az oktatásügyet a legfelső szinten orientáló 

fejlesztési stratégia (Kormány 2005). Más országok gyakorlatában ettől eltérő egymásutániságot 

látunk. A fejlesztési célok stratégiai szintű meghatározása után készülnek el a tartalmi és műkö-

dési szabályzók. A magyarországi folyamat alakulása történeti alapon érthető, azonban rámutat 

arra a tényre, hogy a stratégiai fejlesztési célok meghatározása Magyarországon nem annyira a 

rendszerműködtetés eredendő alapelve, hanem inkább az Európai Unió által elérhető források 

megszerzéséhez szükséges feltételrendszer része. „A fejlesztéspolitika szabályai között akkor 

is meg kellett csinálni az ágazati stratégiákat, ha az ágazatoknak nem volt rá szükségük.” (Balás 

2009.) Az uniós források által „indukált” magyarországi stratégiakészítés ebből következően nem 

találkozhatott egy korábbi eredetű, meglévő stratégia-alkotási gyakorlattal. A hiányos stratégiai 

gondolkodást természetszerűleg töltötték be a jobbára szupranacionális szinten kidolgozott és 

a fejlődni kívánó országok számára felkínált célkitűzések. Az Európai Unió által generált központi 

fejlesztési politika meglehetősen centralizált, ezért ebben is igaznak bizonyult, hogy a folyamatok 

felülről vezéreltek, kevés szerep jut az alulról jövő kezdeményezéseknek vagy a fejlesztés által 

érintett végfelhasználók visszajelzéseinek (Balás 2009).
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A közelmúltban lezajlott Knowledge and Policy projekt keretében több ország oktatás-

politikájának tudásbázisát elemezte egy nemzetközi kutatócsoport. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a nemzeti politikákat a tudástermelés eszközrendszerével befolyásoló szupranacionális 

szervezetek nem annyira az európai színtérhez, mint inkább a világszervezetekhez – pl. OECD – 

köthetők. A nemzeti szakértői körök kapcsolatrendszere kevésbé európai irányokba nyitott, mint 

inkább a globális tér távolabbi, azon szereplői felé, amelyek az angolszász vagy észak-ameri-

kai modellre vonatkozóan rendelkeznek részletes ismeretekkel (Kosa – Mossé et al. 2008). A 

minőségbiztosítás például Japánban kidolgozott együttműködési forma, amelyet a gazdasági 

lemaradástól tartó Egyesült Államok sietve átvett (Fukuyama 2007). Az USA aktív részvétele 

a szupranacionális szervezetekben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a minőségfejlesztés az 

oktatásügy területén is elérhetővé vált.

A policy-formálás tudásbázisának vizsgálata rámutatott arra, hogy az OECD által alkal-

mazott indikátorok nem egyszerűen feltérképezik az oktatási rendszerek működését, hanem 

egyidejűleg értelmezik is azt (Know & Pol 2009). Az indikátorok tudományosan megalapozott 

jelentés-egységek, amelyek szelektív módon képezik le az oktatás valóságát. A PISA-indikáto-

rok mögött például az oktatási rendszerekre vonatkozó egy bizonyos koncepció érvényesülése 

mutatható ki, mely előzetes döntéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy pontosan mit is kell 

az oktatás céljának, értelmének és elemzendő realitásának tekinteni, és hogy mindez milyen 

statisztikai apparátussal, miként vizsgálandó. A PISA-mérések és a rájuk épülő analízis olyan 

ideákat, víziókat, értékkategóriákat, megismerési formákat és kognitív struktúrákat közvetíte-

nek, amelyek alapján csak a mindenfajta reflexiót mellőző megismerő számára fogadható el az 

OECD-PISA titkárságon megfogalmazott állítás, miszerint „az OECD egy független szervezet, (…) 

mert a PISA egy független értékelő eszköz (…)”. (Forrás: Knowledge and Policy projekt.)19 (Know 

& Pol 2009.) Margaret Archer interakciós modellje alapján állítható, hogy valójában nem létezik 

neutrális policy. Minden policy szegmentáló hatású, amikor az oktatási rendszerben érvényre 

jut. Magyarországon mintha kevésbé lenne megszokott a policy-alkotást befolyásoló előzetes 

értékválasztásokat tudatos reflexió tárgyává tenni. Kevés az oktatáspolitikákat értékválasztási 

alternatívák alapján bemutató elemzés. A tervezett kommunikációs rendszer célja az oktatás-

politikára vonatkozó reflexivitás erősítése az intézményi szint bevonásával. Ez csökkentheti az 

olyan kockázatokat, mint hogy „az oktatáspolitikusok nem mindig azért döntenek, hogy saját 

közösségük igényeit teljesítsék. Gyakran nemzetközi divatokat és kényszereket követnek” (Kozma 

2006). Az oktatáspolitika nemzetközi összefüggéseit tárgyaló elemzések is felhívják a figyelmet a 

nemzetközi kormányzati és egyéb véleményformálási szervezetek növekvő fontosságára abban 

a vonatkozásban, hogy az országok többségében képesek az állami és a nemzeti preferenciákat 

érdemben formálni (Amaral 2010).

Az oktatáspolitikai szakértők és policy-készítők útkeresését mindenkor gazdagítja a 

külföldi fejlesztési javaslatok és minták megismerése, azonban ugyanilyen előnyökkel jár az 

19 http://www.knowandpol.eu/The-Expert-Mirror-an-independent.html?rub_id=13 Fordítás: Török Balázs.
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intézményi szinten feltárható igények elemzése és megértése is. Az OECD Magyarországra 

látogató igazgatóhelyettese 2001-ben a hazai szakértők figyelmét felhívta az oktatás kulturális 

meghatározottságára és a minták (jó gyakorlatok) másolásában rejlő kockázatokra. „Az okta-

tás par excellence nemzeti politika marad, illetőleg mindig is az volt. Nagyon nehéz az össze-

hasonlítás az olyan ügyekben, amelyek egy rendszer kulturális szellemiségét érintik. (…) Az 

eszmecserék leginkább arra szolgálnak, hogy levonjuk a tanulságot egymás tapasztalataiból 

(…) De semmiképp sem arra, hogy egymás helyzetét megpróbáljuk lemásolni. (…) ne felejtsük el, 

nem lemásolni akarjuk egymás rendszereit, hanem azt próbáljuk megérteni, hogyan alakulnak 

ki ezek a rendszerek, és mik a célkitűzéseik.” (OKI 2003.) A külföldi példák, jó gyakorlatok tehát 

leginkább témafelvetésként és orientációs pontként foghatók fel olyan kérdések vonatkozásá-

ban, amelyekre a választ az iskolákkal kommunikálva, velük együttműködésben ésszerű keresni.

2.4.1 A SZABÁLYOZOTTSÁG ERŐSÖDÉSE

„Ahogy valamely ipari gazdaság posztindusztriálissá érik, és ahogy kezd egyre inkább az infor-

mációktól és a dolgozók magas szintű képzettségétől függeni, úgy kell növekedni az átruházott 

diszkrecionalitás20 mértékének is.” (Fukuyama 2005.) A jelenség az Európai Unió politikai alapelvei 

között is megjelent a szubszidiaritás elvében. A döntéseket azon a szinten célszerű meghozni, 

ahol a döntéshozáshoz minimálisan szükséges tudás és felelősség rendelkezésre áll. Az elv al-

kalmazása decentralizációt eredményez, ugyanis a hierarchia lehető legalsóbb szintjeire helyezi 

át a döntési jogosultságokat.

A rendszerváltás után a magyar oktatási rendszer a decentralizálás elvei szerint alakult. 

Az önkormányzatok, egyházak, alapítványok iskolafenntartói szerepkörben a helyi befolyást 

erősítették az intézmények felett. Az 1990-es éveket követő időszakban azonban egyre világo-

sabbá vált, hogy ez korántsem jelenti a szabályozottság csökkenését minden területen. A vál-

tozások sok tekintetben éppen a szabályozás megerősödésének irányába hatottak. A rendszer 

az intézményfenntartók összetételét tekintve decentralizálódott, de az iskolák joggal érezhették, 

hogy a korábbiaknál jóval többféle szabálynak, elvárásnak kellene megfelelniük. Kutatásunk ide-

jére (2010) az intézményvezetők 95 százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy az iskolákkal 

szembeni elvárások jelentősen megnövekedtek az utóbbi években. A „decentralizáció bizonyos 

formái éppenséggel a centralizációra fektetnek nagy hangsúlyt” hívta fel a figyelmet az OECD 

volt igazgatóhelyettese – George Papadopoulos – már 2001-ben egy hazai konferencián (OKI 

2003). (Melléklet, 2. interjúrészlet.)

Az ezredfordulót követő elemzésekből is kiolvasható, hogy a funkcionálisan összetett, 

magas komplexitású társadalomban a decentralizáció együtt jár az állam szerepének növe-

kedésével, a globalizáció tehát csak bizonyos vonatkozásokban gyengíti az állam befolyásoló 

szerepét, más vonatkozásban igénybe veszi – erősíti – azt (Fukuyama 2005).

20 Fukuyama meghatározása szerint: a diszkrecionalitás a saját belátás szerinti önálló döntési lehetőséget jelenti.
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Az oktatás területén az állam szabályozó szerepének erősödését jelzi a jogszabályvál-

tozások gyakorisága. Az 1993-ban elfogadott közoktatási törvény száznál is több módosításon 

esett át21 2010-ig. Ugyancsak a szabályozás szerepének erősödését jelzi a törvény terjedelme. 

A PISA-vizsgálatban „minta-országnak” bizonyult Finnországban a közoktatási törvény körül-

belül egytizede a magyar jogszabálynak (26. táblázat). Az oktatási törvények terjedelmének 

növekedése egyébként más országokban is megfigyelhető volt. Tomlinson az angol jóléti állam 

lebontásának oktatásügyi következményeit vizsgálva az 1988–1994 közötti időszakot minden 

idők leghosszabb oktatási törvényének korszakaként jellemezte. Az oktatási rendszerek jogilag 

szabályozottabbá tételének szándéka, ha eltérő intenzitással is, de számos országban meg-

mutatkozik (Tomlinson 2001).

2.5 ÖSSZEGZÉS

A Margaret Archer által kidolgozott interakciós modell és Niklas Luhmann általános rendszer-

elméletéhez kapcsolódó információ-teória alapján megadható az oktatásirányítás és az intéz-

mények közötti kommunikáció bővítésének elméleti alapja.

Az Archer-féle interakciós modell azonos szemantikai keretben teszi hozzáférhetővé az 

oktatási rendszer strukturális és interakciós meghatározottságát. Előnye, hogy újragondolhatóvá 

teszi a rendszer egészéért felelősséget viselő oktatásirányítás szerepét a policy által „kedvezmé-

nyezett”, „akadályozott” és „neutrális” (nem érintett) intézményi csoportok irányában. Az elemzés 

során kétféle a rendszer-egyensúly fogalom vált mérlegelés tárgyává. A Habermas-féle kommu-

nikatív konszenzus kialakítására törekvő koncepció, valamint a Luhmann által vázolt dinamikus 

egyensúly teória, mely utóbbi az Archer-féle oktatásfejlesztési interakciós rendszer-modellhez 

jobban illeszkedőnek látszott.

Külföldi példák és a kutatás során készült interjúk alapján bemutatásra kerültek annak 

a tervezési metodikának a kockázatai, mely a policy programok összeállításánál egyoldalúan a 

szupranacionális és makroszintű szakértői tudáson orientálódik, annak hazai becsatlakoztatá-

sában sikeres, miközben kevéssé épít az alulról jövő kezdeményezésekre, vagy a fejlesztés által 

érintett végfelhasználók/megvalósítók előzetes és utólagos jelzéseire.

A tanulmányban megfogalmazott tézisünk szerint a policy-tervezési koncepcióknak a 

jelenleginél jelentősebb mértékben kellene támaszkodniuk az iskoláktól megszerezhető tapasz-

talati eredetű tudásra ahhoz, hogy az intézkedések érvényességük révén önmagukat igazoló, 

közösségi programokká válhassanak. A szakértői munka feldolgozó kapacitásainak jelentős 

részben a mikro-szintre, az intézmények és pedagógusok szintjére kellene összpontosulnia. A 

szupranacionális és nemzetközi szintről származtatható koncepciókban rejlő lehetőségek a mik-

ro-szinttel (iskolákkal) folytatott kommunikációban, érvényességi egyeztetésekben és adaptációs 

célú tesztelésekben tárhatók fel. A tanulmány kockázatként értékeli, hogy az iskolák szakmai 

21 http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/legfrissebb-hirek/jovo-osztol-uj-kozoktatasi-torveny-es-nemzeti-tanterv.html
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inkompetenciáját előfeltételező fejlesztési programok olyan érdekrendszernek a megerősödését 

segíthetik, amelyek a forrásokat valamiképpen a szakértői érdekkörök irányába kanalizálják.

A kutatás az irányítás és az intézményi szint közötti kommunikáció modelljének kidol-

gozásához szükséges elméleti alapok erősítésére irányult. Luhmann rendszerelmélete alapján 

az iskolákat, olyan, részben önálló intézményeknek fogtuk fel, amelyek környezetük irányába 

zártak, részleges önállósággal rendelkeznek céljaik alakításában, és saját belső műveletisé-

gükkel dolgozzák fel a környezetből, többek között az oktatásirányítás és fejlesztéspolitika felől 

érkező hatásokat. Ebben a modellben válnak az intézmények az oktatási rendszer szereplőivé 

oly módon, hogy az irányítás velük folytatott kommunikációja az oktatási rendszer egésze szá-

mára „evolúciós” szerepet tölt be.
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3. AZ ISKOLÁK RÉSZVÉTELE  
A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSBEN –  

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS22

Az online adatgyűjtésre alapozott felmérés három célcsoportban, a közoktatási intézményvezetők, 

a szülői munkaközösség-vezetők és diákönkormányzat-vezetők körében tárta fel az oktatásügyi 

döntés-előkészítés folyamatáról alkotott véleményeket, továbbá megvizsgálta ezen csoportok 

bevonhatóságának lehetőségeit az oktatásügy szakmai döntéshozatali folyamatába.23

3.1 A KUTATÁS MÓDSZERE

A kutatás során a válaszadók mindhárom célcsoportban egy-egy online kérdőívet töltöttek ki. 

A kérdőívek elérhetőségeit az iskolák az intézményvezetőnek névre szóló, e-mailben postázott 

felkérő levélben kapták meg. A felkérő levelet az összes nappali képzést nyújtó közoktatási in-

tézmény megkapta. Az intézményvezetőkre hárult a feladat, hogy a szülői munkaközösség ve-

zetői és a diákönkormányzat vezetői felé továbbítsák az online kérdőív elérhetőségét. A kutatás 

egyik tapasztalata, hogy a szülői munkaközösségek vezetői és a diákönkormányzati vezetők 

nem érhetők el az eredmények kiértékeléséhez megfelelő számban az igazgatókon keresztül.

Felkérő levelet minden közoktatási intézménybe – összesen 3523 – kiküldtünk, azonban 

csak 2538 iskola kapta meg. Nem tudható, hogy az igazgatóknak címzett levelet ténylegesen 

megkapták-e az intézményvezetők.

Az első felkérést követő első héten 126 iskola töltötte ki a kérdőívet, ami 5 százalékos 

válaszadási arányt jelent. Az iskolák később újabb felkérő levelet kaptak, utalva a korábbi fel-

kérésre. Összesen, a levelet kapott iskolák 15 százalékából töltötte ki az intézményvezető a 

kérdőív egészét vagy annak egy részét.

3.2 A KUTATÁS MINTÁJA

Mivel a kérdőív kitöltés önkéntességen alapult, ezért a kutatás mintája, nem tekinthető reprezen-

tatívnak. Az iskoláktól kapott válaszlevelek alapján arra lehet következtetni, hogy az oktatási dön-

22 Készítették: Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet és Török Balázs.
23 A felmérést az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben kidolgozott koncepciónak megfelelően a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 

végezte.
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téshozatallal szembeni szkepticizmusuk miatt sokan nem is szándékoztak kitölteni a kérdőívet:

„… nem bízom a felmérésekben, összegzésekben, főképpen nem, ha »szakmaiak«. Az 

iskolák, a pedagógusok véleményének figyelembevétele eddig is formális volt, csak hivat-

kozási alap, és sajnos, ezután sem lesz másképp. A kérdőívek csapdáit pedig ismerem.”

Többen voltak, akik adminisztratív túlterhelésre, időhiányra vagy arra hivatkoztak, hogy 

számos más kutatásban szolgáltattak adatokat az elmúlt időben, ami kimerítette kapacitásaikat.

Az igazgatók

Az iskolaigazgatók esetében 388 kezdte el a kérdőív kitöltését, és 283 jutott el a kérdőív kitölté-

sében annak legvégéig. Az igazgatói minta összetételét tekintve, legnagyobb arányban általános 

iskolai igazgatókból állt össze:

2. táblázat. A mintába került intézmények

Általános 
iskola

8 osztályos 
gimnázium

6 osztályos 
gimnázium

4 osztályos 
gimnázium

Szakközép-
iskola

Szakiskola Egyéb

Mintabeli 
elemszám

203 8 17 51 47 39 44

Mintabeli % 52% 2% 4% 13% 12% 10% 11%

A kérdőívet kitöltők 38 százaléka községben, 35 százaléka városban, 5 százaléka megyeszék-

helyen, 22 százaléka pedig megyei jogú városban működő intézmény vezetője. A legtöbb kérdőív 

Budapestről (16%) és Pest megyéből (12%) érkezett, de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun 

és Győr-Moson-Sopron megyék igazgatóinak mintabeli aránya is eléri a 7 százalékot.

A kérdőívet kitöltő iskolákban az átlagos főállású tanárlétszám 39 fő. A munkájukhoz 

számítógépet biztonsággal használó tanárok, valamint a napi rendszerességgel internetet hasz-

nálók aránya az igazgatók szerint mintegy 72 százalék.

A kérdőívet kitöltők 63 százaléka nő, 37 százaléka férfi, életkorukat tekintve 31 és 66 év 

közöttiek, az átlag 51 év. A válaszadók fele főiskolai, 45 százalékuk egyetemi végzettségű volt, 

2 százalék doktori iskolát is végzett, 3 százalékuk pedig egyéb végzettségről számolt be. Ez 

jellemzően egyetemi diploma, kiegészítve pedagógusi, vagy közoktatás-vezetői szakvizsgával. 

Szaktárgyukat tekintve 30–30 százalék a reál és a humán tanári végzettséggel rendelkezők ará-

nya, további 10 százalék szaktárgyi, és 17 százalék más (óvodapedagógusi, fejlesztőpedagógusi, 

közoktatás-vezetői, vagy tanítói) végzettséget szerzett. A kérdőívet kitöltők között 2 százalék 

főigazgatói, 77 százalék igazgatói, 14 százalék igazgatóhelyettesi beosztású, 7 százalékuk pe-

dig mást jelölt meg.
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3.3 KUTATÁSI EREDMÉNYEK

3.3.1 EGYEZTETÉS

Az oktatási rendszer összetettsége a társadalmi változások következtében növekszik. A policy-al-

kotók által használt fogalomrendszer gyakran utal a változások szükségességére, jellemzően az 

oktatás előtt álló „kihívások” fogalmával indítva az érvelést. A kihívások interpretálását követően 

fejlesztési stratégiák születnek, amelyek konkrét elérendő célokat fogalmaznak meg az iskolák 

számára. A kutatásban megkérdezett intézményvezetők 95 százalékban vélekedtek úgy, hogy 

„az iskolákkal szembeni elvárások jelentősen megnövekedtek az utóbbi években”.

A növekvő komplexitású oktatási rendszer az irányítás számára nem kezelhető a maga 

eredeti összetettségében, ezért közvetítő szervezetek segítségével összegezve, redukált formá-

ban kezeli a rendszerre vonatkozó információkat. A növekvő komplexitásból adódó bizonytalan-

ság kezelésére a szakmai elemzések már az ezredforduló táján jelezték, hogy a megoldásban 

szerepet kaphat „az érdekegyeztetés csatornáinak és fórumainak a fejlesztése – pl. konzultatív 

testületek működtetése” (Halász 2002). Az oktatási rendszerben meglévő hagyományos szak-

mai és egyeztető testületek, érdekvédelmi és lobbi szervezetek fontos szerepet töltenek be a 

rendszerre vonatkozó reflexió bővítésében. A szervezetek egy része a policy-alkotás során az 

irányítás dialogikus partnerévé válik. Funkciójuk az iskolák, pedagógusok, tanárok, szülők és az 

alkalmazottak ügyének képviselete. A szervezetek képviseleti jellegéből adódik, hogy az általuk 

elérhető tudást és információkat összegezve, szelektíven jelenítik meg. Céljaiknak megfelelően 

bizonyos véleményeket felerősítenek, másokat mellőznek. Szükség is van erre, hiszen a dön-

tés-előkészítést ellehetetlenítené, ha minden egyes véleményt önállóan kezelnének a döntési 

folyamatban. Ebben a struktúrában azonban az irányítás számára elérhető információk köre 

lényeges mértékben szűkül a szervezetek által végzett témaszelekciók és véleményredukciók 

következtében. Az intézményvezetőket arról kérdeztük, mennyiben látják alkalmasnak a meg-

lévő szervezeteket érdekeik megjelenítésére. Felesleges lenne ugyanis az iskolák (tanárok) és 

az oktatásirányítás közötti közvetlen kommunikáció rendszerét bővíteni, ha a létező közvetítő 

szervezetek képesek az iskolák problémáinak hatékony megjelenítésére.

A kutatásban megkérdezett intézményvezetők háromnegyede tartotta a pedagógus 

szakmai szervezeteket nagyon alkalmasnak arra, hogy az iskolák problémáit képviseljék a döntés-

hozatal folyamatában (3. táblázat). (A szakmai szervezetek nem azonosak a szakszervezetekkel, 

amit az is mutat, hogy rájuk vonatkozóan a vezetők negyede állította, hogy jó irányba viszik a 

dolgokat.)24 Az iskolák problémáinak megjelenítésére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet 

57 százalékban ítélték nagyon alkalmasnak a vezetők, és egyharmad körüli volt azok aránya is, 

akik az Oktatási Jogok Biztosa és az akadémiai testületek iránt bizalmat mutattak. Adatfelvéte-

lünk közvetlenül a választások (2010) előtt zajlott, ami valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy az 

24 A szakszervezetekre és egyeztető testületekre vonatkozóan lásd a 3. interjúrészletet a Mellékletben.
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iskolák érdekeinek megjelenítésére a politikai pártokat alkalmatlannak ítélők megközelítették a 

kétharmad arányt (61%).25 Egynegyed körüli arányban voltak azok az igazgatók, akik a nemzet-

közi szervezeteket (22%) és a civil szervezeteket (24%) nem gondolták alkalmasnak az iskolák 

ügyeinek megjelenítésére.

3. táblázat. Az intézményvezetők véleménye  

az iskolák problémáinak megjelenítésére alkalmas szervezetekről (százalék)

Nem igazán  
ismerem

Kicsit alkalmas Nagyon alkalmas
Inkább nem  

alkalmas
Összes (N)

Pedagógus szakmai 
szervezetek

3,1 18,7 74,8 3,4 100 (321)

Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet

4,1 34,6 57,3 4,0 100 (321)

Országos Köznevelési 
Tanács

27,4 31,5 38,3 2,8 100 (321)

Oktatási Jogok Biztosa 9,7 47,7 33,0 9,6 100 (321)

Akadémiai testületek 14,0 45,2 30,5 10,3 100 (321)

Közoktatás-politikai 
Tanács

31,8 39,6 23,1 5,5 100 (321)

Iskolai alapítványok 8,8 46,7 16,5 28,0 100 (321)

Országos Diákjogi 
Tanács

22,4 51,1 15,3 11,2 100 (321)

Országos Szülői Érdek-
képviseleti Tanács

13,4 56,3 15,0 15,3 100 (321)

Országos Kisebbségi 
Bizottság

26,8 49,8 7,8 15,6 100 (321)

Civil szervezetek 11,8 57,6 6,9 23,7 100 (321)

Nemzetközi szervezetek 32,1 43,0 3,4 21,5 100 (321)

Pártok 13,9 23,1 1,9 61,1 100 (321)

Az intézményvezetők válaszai jelzik, hogy az iskolák (tanárok) és az oktatásirányítás közötti 

kommunikáció a pedagógus szakmai szervezetek révén megfelelően működik, ami azonban 

nem zárja ki azt, hogy az intézményvezetők és az irányítás közvetlen kommunikációjára ne len-

ne szükség. A vezetők 80 százaléka állította, hogy az elmúlt évben volt olyan oktatásügyi téma, 

amihez hozzászólt volna, ha módjában áll kommunikálni a döntéseket előkészítőkkel.

25 A 2010-es választás előtt Magyarországon kritikus szintet ért el az elégedetlenség a politikai elittel szemben, ami természetszerűleg hatással 
volt az oktatásirányítás megítélésére is.
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Az információs és kommunikációs technológiák lehetővé teszik, hogy a hagyományos 

képviseleti és érdekérvényesítési formák mellett helyet kapjanak a közvetlen közösségi vélemé-

nyezésre és érdekérvényesítésre épülő kommunikációs formák. A skandináv kultúrához illeszkedő 

politikai egyeztetési modellben a kormányzati szereplők a társadalmi hálózatok partnerei, céljuk 

a közös értékalkotás. Az irányítás a társadalmi partnerekkel koprodukcióban dolgozik, a köz-

igazgatás pedig nyitott exploratív technikákkal vesz részt a hálózati kormányzás folyamataiban. 

Az oktatási ágazat szabályai szerint az intézkedési tervek megalkotásakor kötelező egyeztetni a 

közoktatási intézmények vezetőivel (KSZK 2007). A politikai természetű egyeztetésekre kialakított 

skandináv modell a hazaitól nagyon eltérő kultúrára épül, azonban kommunikációs teljesítményei 

tekintetében orientáló jellegű lehet interaktív nyitásra törekvő igazgatási rendszerek számára.26

Az intézményvezetők véleménye alapján Magyarországon a jelenleginél sokkal nagyobb 

szerepet kellene adni az oktatásügyi döntés-előkészítési folyamatban az iskoláknak, valamint 

a tanároknak. 30 vizsgált tényező közül ezek érték el a legnagyobb arányú támogatottságot, 

megelőzve az egyébként nagyra értékelt pedagógus szakmai szervezeteket is (3. táblázat). Az 

adatok azt mutatják, hogy a tanárok körében lennének olyanok, akik támogató környezet meg-

léte esetén közvetlen véleményezési eljárásokban képesek lennének partnerként működni. A 

pedagógus-életpályamodell keretében magasan minősített pedagógusok feltehetően készek 

részt venni a policy témákat felölelő konstruktív kommunikációban. Az iskolák és a kormányzat 

közötti kapcsolat erősödése, közvetlenebbé válása újfajta fejlesztési dinamizmus érvényre jutását 

tenné lehetővé. Az oktatáspolitikai diskurzusok megnyitása az intézmények felé a korporativiz-

mus kedvezőtlen hatásainak visszaszorulását eredményezhetné (Kosa – Mossé 2008). A kor-

mányzat és az intézmények (tanárok) erősebb és közvetlenebb összekapcsoltsága az irányítási 

potenciál megnövekedését is eredményezheti. Kutatásunkból kitűnt, hogy az intézményvezetők 

és pedagógusok döntő többségének van igénye az oktatásirányítás és az intézményük közötti 

kommunikáció intenzitásának növelésére. Nehézséget annak a modellnek a kidolgozása, kipró-

bálása jelenthet, amely mindkét fél számára biztosít bizonyos előnyöket, miközben hatékonyság 

javulással igazolja alkalmazásának ésszerűségét.

3.3.2 TERVEZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Az oktatásügyi változásokra koncentráló vizsgálatok kimutatták, hogy amennyiben a policy 

kezdeményezések és a megvalósítás között nincs szorosan szabályozott kapcsolat, abban az 

esetben az intézmények reakcióit bizonytalanság és ebből fakadó sokféleség jellemzi. A kezde-

ményezések kommunikálásától is függ, hogy elhivatottság vagy éppen elidegenedés jellemzi az 

iskolák állapotát a változásokkal kapcsolatosan (Fullan 2001). Kutatásunkban készült igazgatói 

interjúk számos utalást tartalmaztak olyan helyzetekre, amelyekben az elérendő célokat az iskolák 

26 A társadalmi egyeztetési folyamatok megújítására Magyarországon is sor került: 2010. évi CXXXI. törvény: a jogszabályok előkészítésében 
való társadalmi részvételről. A 2.§ (2) szerint: (2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél 
teljesebb körű nyilvánosságát.
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teljesítőképességének ismerete nélkül választották meg. A programok bizonytalansága többek 

között a tervezés központosított, elkülönült jellegéből fakadt, amely előzetesen nem kellő mély-

ségben egyeztetett az intézményekkel, így nem fért hozzá az ott lévő tudáshoz, tapasztalatokhoz.

„Az alapkoncepció az volt, hogy (…) majd pályázat (…) és most ebből mi valósult meg? 

Gyakorlatilag semmi. Miért? Mert (olyan volt) a program kiírása (…), de megkötöttük 16 

iskolával a szerződést. De egyszerűen a gyerek, aki HHH-s, annak nincs pénze beutazni 

a nagyvárosba. Fizessem én. De miből fizessem? Nem tudom fizetni. Úgyhogy és aztán 

volt egy, hogy fölhívtak bennünket …, eléggé kínos beszélgetés volt, és kiderült, hogy 

senki nem tudta megvalósítani ezt, de nem azért, mert nem akarták, hanem objektív okok 

is benne voltak. Tehát az a gyerek, aki HHH-s, az csak akkor fog csinálni valamit, hogyha 

megteremtjük a körülményeket hozzá. (…) A konkurens iskolánk (…), őnekik sikerült hat 

cigánytanulót beszervezni. Ők jobban pánikoltak, mint mi, behoztak hat cigánytanulót. 

Kollegák ingyen elkezdték képezni őket, második órán, tehát második nap már csak 

ketten jöttek, és a harmadik nap már senki nem jött. Tehát meg lehet mondani előre is, 

ha logikusan végiggondolja.” (1. interjú)

„Tehát abszolút az iskolától elrugaszkodott döntések jönnek. Lehet olyan döntés is, hogy 

nem azt látják, amit mi. Ők úgy látják. Itt kéne beszélgetnünk.” (2. interjú)

A helyi viszonyokat, az iskola és a tanuló közötti kapcsolat jellegzetességeit félreismerő 

szakértői tervezőmunka pontatlanul célzott, s ez áttervezendő projektet eredményezett. Az igaz-

gatói interjúban elhangzottak jelzik, hogy az iskolák olyan gyakorlatias tudással rendelkeznek 

a programok megvalósíthatóságára vonatkozóan, amit célszerű tervezési és irányítási szinten 

is figyelembe venni.

Az alsóbb szinten – az iskoláknál – rendelkezésre álló tudás és információ hasznosítására 

elvben két lehetőség kínálkozik. Az egyik megoldás a döntési jogosultság lefelé mozgatása, azaz 

a döntési jogkör helyi (iskolai) szintre telepítése. A gazdasági szervezeteknél megfigyelhető, hogy 

kihelyezett részlegeiknek növekvő önállóságot biztosítanak, miközben teljesítmény-elszámol-

tatás révén vezérlik azokat. A döntéshozói hatáskörök lefelé mozgatását az indokolta, hogy a 

helyi szinten tevékenykedők olyan információforrásokhoz férnek hozzá, és ezáltal olyan tudással 

rendelkeznek, amely a központ távolabbi szintjén nem elérhető. „A modern gazdaság tervezői-

nek egyike sem tud a lokális szinten termelődő összes ismerethez alkalmazkodni és azoknak 

megfelelően cselekedni” (Fukuyama 2005).

A helyi (intézményi) szinten rendelkezésre álló információk felhasználásának más mód-

ja is lehetséges. Amennyiben a döntési jogkör valamilyen oknál fogva nem helyezhető át helyi 

szintre, akkor olyan kommunikációs és egyeztetési modellek használata indokolt, amelyek lehe-

tővé teszik, hogy az intézmények a tervezési és irányítási központokba betáplálhassák azokat a 

specifikus információkat és tudásokat, amelyek segítik, hogy reálisan végrehajtható programok 

formálódjanak, hogy megfelelő minőségű döntések szülessenek. Kommunikatív tervezési meto-

dikával hozzáférhetővé tehetők és a döntés-előkészítésben felhasználhatók azok a tudáselemek, 

amelyek helyi szinten rendelkezésre állnak. Ahogyan a fent idézett interjúalany megfogalmazta: 
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a számára rendelkezésre álló tudás alapján a tervezett projektelem megvalósulási esélyét „meg 

lehet mondani előre is”, ha a helyben meglévő tudás alapján valaki „logikusan végiggondolja”.

3.3.2.1 Bevonás – megnyerés

A kutatás során készített interjúk arra vonatkozó utalásokat tartalmaztak, hogy az oktatásfej-

lesztési programok során fontos a bevont intézmények és tanárok megnyerése. Ha a programok 

egyszerű végrehajtói szerepkört definiálnak a tanárok számára, akkor „elidegenítő” hatással 

lehetnek rájuk. A feladatok végrehajtásában motiválatlanul, meggyőződés nélkül részt vevő 

tanárokat akár rejtett ellenérdekeltség is vezetheti. Különösen veszélyeztetett a programok 

sikere, ha a megvalósító intézményekben dolgozók racionalitását, értékrendjét adminisztratív 

eszközökkel kísérlik meg felülírni:

V: Az egyetem [mint fenntartó]27 kitalálta, hogy az (x) pályázatban infrastruktúra fejlesztés-

be bele kell menni. Persze, ablakokat cserélni. Tökéletes. Csak azt felejtették észrevenni, 

hogy aki ezt a pályázatot megteszi, annak kötelező a következő TÁMOP-ra pályázni, és 

be kell, hogy vezessék a kompetencia alapot.

K: Ez egy ilyen (x)

V: (x) hát, ugye, erőszakkal ezt a rendszert és be kellett vezetni, (…) és én beszéltem velük, 

hogy (…) azzal, hogy ne tegyék tönkre a közoktatásukat, illetve az oktatásukat! Mert ők 

is világosan látják, hogy a jobb képességű gyereknek ez a rendszer, ez ma öngyilkosság. 

Szétverik a házat, mert unják. (2. interjú)

Az olyan ellentmondás, hogy egy iskolában megvalósuló TÁMOP programot az ott dol-

gozók az „oktatás tönkretételének” látják, leginkább kommunikatív eszközökkel tárható fel és 

kezelhető. A kommunikáció nélkül nem állapítható meg, hogy az intézmények mekkora ab-

szorpciós képességgel rendelkeznek egy-egy fejlesztési célkitűzés vonatkozásában. Ahogyan 

intézményi szinten a részvételen és bevonáson – kommunikáción – múlik a közös cselekvés 

sikere, úgy az irányításnak is célszerű elérnie a programok megvalósítóinak bizonyos mértékű 

bevonódását, motiváltságát.

„… nekem meg kell beszélni az iskola koncepcióját velük, mert ha nem ezt teszem, akkor 

nem vagyok jó vezető. Csak akkor működik ez, ha nem én találom ki az iskolát, hanem 

érezzük, hogy közös döntés.” (2. interjú)

A kutatásban készített interjúk felhívták a figyelmet az intézményvezetők adminisztratív 

terheléséből adódó következményekre. Mint a későbbiekben látni fogjuk, az igazgatók több mint 

90 százalék feletti arányban vállalkoznának a döntés-előkészítés folyamatában véleményközlésre, 

az iskolán belüli téma-megvitatási lehetőségeik azonban korlátozottak. Az irányítási feladatkör 

sok tekintetben kivonja az igazgatót a szakmai/tantestületi kommunikációból, még akkor is, ha 

egyébként szeretne megfelelni az ilyen jellegű elvárásoknak.

27 Zárójeles bejegyzés: Török Balázs.
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„Az igazgatókra rányomtak egy csomó adminisztrációt. Én ma már a munkámnak 85–

90%-át az adminisztrációval, az iskola körülményeivel töltöm és nem pedig az oktatással. 

Pedig a tanáraim nagyon várják azt, hogy csináljam, haladjak, beszéljek velük, beszéljem 

meg az óráikat, adjak tanácsot, vagy ha nem vagyok okosabb, mert miért lennék az, egy 

vagyok a sok közül, akkor pedig egyáltalán beszéljünk egy-egy problémáról. És hogyha 

mi beszélünk a problémákról, abból kijöhet valami plusz. Na, most ez ma nem megy. Az 

igazgatók zöme elvan a kis adminisztratív feladataival.” (2. interjú)

3.3.2.2 Kommunikációs formák

Az iskolákat és az oktatásirányítást közvetlenül összekapcsoló ADAFOR zárt elektronikus rend-

szerben például az elmúlt kilenc évben (2003–2011 között) az iskolákkal összesen 20 alkalommal 

kezdeményezett az oktatásirányítás kommunikációt. Ebből 11 alkalommal adatbekérés céllal és 

2 alkalommal véleménykérés szándékával szólították meg az iskolákat (Oktatási Hivatal 2011). 

Jelen kutatásban konceptualizált kommunikációs rendszer célja az oktatásirányítás mozgásterét 

megnövelni azáltal, hogy jelzéseket kap az oktatáspolitikai intézkedések intézményi szintű feldol-

gozási folyamatairól. Ezek ismeretében az irányításnak az oktatási rendszerre vonatkozó reflexiója 

kibővülhet. Az intézmények irányába felépítendő kommunikáció ugyanakkor nem helyettesíti a 

korábbi társadalmi egyeztetési folyamatokat, csupán az információs társadalom kommunikációs 

lehetőségei alapján kibővíti azokat. Az információs technológiák kiaknázhatóvá teszik a hálózati 

működésben rejlő előnyöket. A nyitott kommunikációs rendszerekben felhalmozódó tudás akár 

meg is haladhatja a zárt szakértői körökben előállítható tudás minőségét, de legalábbis sok te-

kintetben kiegészítheti azt (Shirky 2008). Az innováció létrehozásához szükséges kompetencia 

alatt ma már nem annyira átlagon felüli kreativitás vagy találékonyság értendő, hanem sokkal 

inkább az a képesség, hogy kommunikáció révén létrehozzák a tudásmegosztásra alkalmas 

kapcsolatokat az emberek között (Harwood 2010). Kutatásunkban az intézményvezetők 95 szá-

zaléka vélte úgy, hogy „a döntést előkészítő szakértők sokat tanulhatnának az oktatást végző 

tanároktól”, és pontosan ugyanilyen arányban látták a tanári passzivitás fontos vagy nagyon fontos 

okának, hogy a pedagógusok „nem hisznek abban, hogy az oktatási kormányzat figyelembe 

veszi a véleményüket”. A tanárok véleményének mellőzése az egyébként lényegesen erősebb 

társadalmi kontroll alatt álló amerikai oktatási rendszerben is jellemző volt az utóbbi évtizedben. 

A korporációk irányítási mintáit követő technokrata, menedzser szemléletű irányítás az iskolák-

nak és a tanároknak végrehajtó szerepet szánt a No Child Left Behind törvény 2002-es elnöki 

aláírása után, ezért nemigen törődött véleményükkel.28 A helyzet azonban változik. A „Tanárok 

levele Obama elnökhöz” című Facebook csoportosulás29 originálisan alulról jövő kezdeményezés, 

amely az elnök által 2011 szeptemberében bejelentett törvénymódosítás hírére reagálva keresi 

28 Evidence based – tényeken alapuló döntéshozatal a szakértői kompetencia igénybevétele révén mellőzhette a megvitatási procedúrákat.
29 http://www.facebook.com/groups/166176941518/
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a kapcsolatot a policy-alkotók irányába.30 Ezzel egyidejűleg a szövetségi oktatási kormányzat 

részéről is megfogalmazódott az a szándék, hogy a tanárokat a korábbiaknál intenzívebben be-

vonják a policy alkotási folyamatba, hiszen ennek révén közvetlenül megismerhetik a programokat. 

Napirendre került az oktatáspolitika és a tanárok közötti produktív párbeszéd élénkítése a tanári 

hivatásról, iskolai tapasztalatokról. Bár a központi irányítás kommunikációs aktivitása vélhető-

leg a közelgő elnökválasztástól is befolyásolt, fenntartható kommunikációs modell kidolgozását 

keresik a tanárok és a központi kormányzat között.31 A rendszer struktúráinak fejlődését és a 

dinamikus stabilitást segítheti elő az irányítás részéről kezdeményezett és folytatólagosan fenn-

tartott kommunikáció. A kommunikáció mind az intézmények mind az oktatásirányítás számára 

„evolúciós” szerepet tölt be: „A rendszer a kommunikáció segítségével alapozza meg és növeli 

az érzékenységét, és ilyen módon a tartós szenzibilitáson és az irritálhatóságon keresztül teszi 

lehetővé önmaga evolúcióját” (Luhmann 2009).

3.3.2.3 Rendszermodell – irányítás, intézmények, szakértők32

Az oktatásirányítás és az intézményi szint közötti kommunikáció fejlesztésének koncepciójá-

hoz Niklas Luhmann rendszerelméletben kidolgozott modelljét vesszük alapul (Luhmann 2009). 

Luhmann modellje eltér a széles körben elterjedt átviteli modelltől. Az átviteli modellek jellemzője, 

hogy az információt önállóan létező entitásként fogják fel, amelyek kódolt formában továbbíthatók 

(Shannon – Weaver 1963). Az információ Niklas Luhmann által kialakított fogalma ezzel szemben 

a rendszerek szelekciós teljesítményéhez kapcsolódik. Információ értéke csak annak lehet, ami 

művelet és/vagy állapot változást idéz elő. A rendszer környezetében ennek megfelelő végtelen 

kiterjedésű komplexitás lehet, információként azonban csak az a momentum funkcionálhat, 

amit a rendszer kiválaszt, és ami ennek következtében állapotváltozást hoz létre (Bateson 1972; 

Luhmann 2009). Az elmélet által megragadható az irányítási rendszer és az intézmények mint 

önálló rendszerek közötti kapcsolódás problémája.

Az oktatásirányítás és az iskolák közötti kommunikáció témája szempontjából az első sze-

lekciót az irányítás hajtja végre többnyire szakértői körök felhasználása révén. Ebben a folyamat-

ban a szakértőknek kitüntetett jelentősége van. Archer interakciós modelljének felhasználásával 

azt mondhatnánk, hogy a szakértők telepítik azokat az értelmi összefüggéseket, amelyek az 

oktatási rendszert és a társadalmat egy bizonyos formában képezik le, mint valóságot. A poli-

cy-alkotó szakértői kör ebben az értelemben egyfajta szűrő szerepet tölt be a témafelvetések és 

megoldáskínálat vonatkozásában. Teljesítményükben nem az információknak van jelentősége 

önmagukban, hanem az azok interpretálására kialakított sémáknak (Välijärvi – Linnakylä et al. 

2002). Fő teljesítményük tehát azoknak az értelmi horizontoknak a megkonstruálása, amelyek 

30 http://www.reuters.com/article/2011/09/23/us-usa-education-idUSTRE78M5QS20110923
31 http://blogs.edweek.org/teachers/leading_from_the_classroom/2010/11/teachers_and_education_policy_two_voices_in_dialo-

gue_part_2.html
32 A fejezet Török Balázs munkája.



79

a cselekvési racionalitás alapját képezik. (Ennek megvalósítása érdekében természetesen csat-

lakoznak már meglévő nagy tudástőkével rendelkező globális hálózatokhoz – OECD, UNESCO, 

EU –, ezért szükséges a szakértők számára a gyakori utazás és az intenzív kommunikáció.) A 

szakértői szerepkör fontosságára utalva elegendő felidézni a „Szárny és teher”,33 a „Zöld könyv”,34 

a „Jelentés a közoktatásról 2010”35 vagy akár az egyes nemzeti OECD-PISA interpretációkat. 

E művek teljesítménye tehát azoknak az értelmi horizontoknak a megalkotásában ragadható 

meg, amelyekből az oktatási rendszer funkciói, fejlesztési és működtetési tervei levezethetők. 

A szakértők szelektív valóságképe akkor kap jelentőséget, ha elgondolásaikkal vezérelhetik az 

Archer-féle interakciós modellben „domináns oktatási csoportot”. Ebben az esetben a policy és 

annak megvalósítása az adott szakértői kör koncepciói szerint alakul.36 A tanulmányban nem 

tárjuk fel annak az érdekrendszernek a működését, amely a meghirdetett új és új fejlesztési 

programok hátterében az iskolák szakmai inkompetenciáját feltételezi annak érdekében, hogy 

a forrásokat a szakértői érdekkörök irányában kanalizálja. Az irányítási konstrukcióban elrejtett 

problematika jelentőségét csupán egyetlen sokkoló interjúidézettel mutatnánk be:

V: Ma a magyar közoktatásban rengeteg pénz van.

K: Hol van?

V: Hát ez az. Az iskola mellé ment. Pályázunk, továbbképzések. Akár húszmillió forintot 

is. Ez a húszmillió forint ez elmegy egy olyan képző cégnek, aki a továbbképzést tartja. 

Kik dolgoznak a képző cégben? Semmi közük a tanításhoz, soha nem voltak tanárok. 

Ők akarnak profitálni belőlünk, odamegyek, annak a cégnek a meggazdagodására. 

Mit tudunk használni belőle? Gyakorlatilag semmit. Kérdezze már meg az embereket, 

hogy milyen…

K: Ezek milyenek, ezek a képzések?

V: Nulla.

A policynak az oktatási rendszerbeli megvalósulása nem csupán a megelőzően megalko-

tott elméleti konstruktumoktól függ, hanem – mint azt Archer interakciós modellje is mutatta – az 

intézmények képességeitől is. A megvalósítás intézmény-függése miatt a tervezésnek célszerű 

időnként kiszakadnia a szupranacionális és a makro-szintű összefüggések zárt rendszeréből, 

és megértési kapacitásaival a mikro-szintre, az intézmények és pedagógusok szintjére össz-

pontosítania. A mikro-szinttel kezdeményezett kommunikációban tárhatók fel a policy imple-

mentációjának lehetőségei, akár előzetesen is.

33 http://mek.oszk.hu/07900/07999/pdf/index.html
34 http://konferenciakalauz.hu/files/conference/3384/zktartalom.pdf
35 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 4 évente jelentkező kiadványsorozata.
36 A szakértői tevékenység ekkortól érintkezhet a források elosztásának gyakorlatával is. A különböző programokban, projektekben felduzzadt 

szakértői csoportok – és az esetlegesen mögöttük felsorakozó cégek, szolgáltatók – igyekeznek elérni, hogy az erőforrások minél nagyobb 
része váljon szakértői feladatvégzés alapján elérhetővé. Ez a szakértői érdekcsoportok természetes törekvése, amelynek kedvezőtlen kö-
vetkezménye, hogy a szakértők valamiképpen az iskolák önállótlanságában válnak érdekeltté. Ha ugyanis az iskola magas professzionális 
autonómiával rendelkezik, akkor a policy feladatokat szakértői támogatás nélkül, vagy csekély szakértői támogatással képes lenne megoldani. 
A szakértők ezért a policy tervezéskor olyan speciális tudást igénylő programokat indítanak, amelyek nélkülözhetetlenné teszik a munkájukat 
vagy legalábbis irányító szerepüket.
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„… mindig van vélemény, az intézmények szintjéről, akkor ennek nagyobb teret kellene 

adni, vagy legalább is jobban oda kellene figyelni, reagálni kellene rá, legalább azt elérni, 

hogy ne vegyék el a kedvét az intézményeknek, intézményvezetőknek vagy ott dolgo-

zóknak attól, hogy akarják ezeket a terveket megnézni, elolvasni, véleményezni. Mert, 

ha van 3–4 kudarcélmény, (…) legközelebb azt mondom, hogy hagyom a fenébe, nem 

pocsékolok rá időt …” (3. interjú)

A korábbiakban az egyes oktatási intézményeket részben önálló rendszereknek írtuk 

le, amelyek rendelkeznek sajátosan egyedi belső műveletvégző képességgel, saját értelmi 

horizontokat alakítanak ki, amelyek lehetővé teszik a cselekvések orientálását, valamint ahhoz 

a környezethez való adaptációt, amelynek az oktatásirányítás is egyik eleme.37 Az intézményi 

részleges önállóság feltételéből következően, az oktatásirányításnak korlátozott lehetőségei 

vannak beavatkozni az iskola belső műveleteibe. A részleges intézményi önállóság azzal a kö-

vetkezménnyel jár az irányíthatóság vonatkozásában, hogy bizonyos típusú feladatok megfelelő 

minőségű ellátásába leginkább kommunikációs eszközökkel vonható be az iskola. Ezt az alap-

helyzetet nagyon világosan fejezte ki az egyik intézményvezető:

„… oktatáspolitikát csak a pedagóguson keresztül lehet megvalósítani vagy módosíta-

ni. Az, hogyha nekem azt mondják, hogy csináljam meg, és bemegyek az iskolába az 

osztályba és becsukom magam mögött az ajtót, ott úgyis az történik, amit én akarok. 

Tehát ha engem mint pedagógust nem győznek meg arról, hogy ez így jobb, akkor ez 

semmit nem ér.” (2. interjú)

Az iskoláknak szükséglete, hogy ha policy programokba bevonják őket, akkor ahhoz kap-

csolódóan megfelelően nyitott kommunikációban vehessenek részt. Mint a luhmanni modellből 

következik, az intézmények nem kész műveletrendszereket vesznek át, hanem saját belső mű-

veleteik és struktúráik alapján alakítják ki megoldásaikat. Ha a policyhoz kapcsolódóan valóság-

idegen, túlzottan elméleti, vagy a tanítási kultúrájuktól távol álló megoldási receptúrákat kapnak, 

érthető okokból elzárkóznak, és a maguk módján keresik a megoldásokat problémáikra. Az így 

kialakult helyzetben a partneri alapon kimunkált kommunikációs formák jelenthetnek segítséget.

„[Az agresszió kezelése]… a felkészültségünkben meg kéne, hogy jelenjen, de nem 

azokban a kampány dolgokban, hogy hirdetik, hogy hányat kaptam, istenem, hogy az 

erőszakmentes iskolának konferencia. Bocsásson meg, kik az előadói ezeknek? Gőzük 

nincs, hogy mi van egy osztályteremben. Hogy beszél az nekem arról, hogy mit csináljak 

egy szituációban? Hát csak úgy lehet hatni az emberekre, hogy jön a kollegám, hogy 

volt egy ilyen. Ezt csináltam, szerinted ez jó volt-e vagy nem. És akkor beszélgetünk egy-

37 Az intézmények önálló rendszerként felfogása Luhmann általános rendszerelméletére vezethető vissza. Luhmann zárt, önálló, autopoetikus 
rendszerekről beszél, és az intézmények bizonyos analitikai megközelítésben felfoghatók ily módon. Ennek a megközelítésnek sajátossága, 
hogy az intézmények önállósága révén az oktatási rendszer fogalma is veszít egységességéből. Az oktatásirányítás ebben az értelemben az 
önállósággal rendelkező oktatási intézmény külső környezeteként fogható fel. Tény, hogy az igazgatók megszólalásaiban sok esetben ilyen mó-
don jelenik meg az oktatásirányítás. A belső működést irritáló külső hatás, amelyre a rendszer saját műveleteivel, ha szükséges struktúráinak 
alakításával reagál. Ez a koncepció jelentős távolságot tételez fel az irányítás és az intézmények között.
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mással, és ez is mond valamit, az is mond valamit, szépen alakul, ha akar a pedagógus 

dolgozni, akkor alakul ő maga is, és próbálja kezelni.”

3.3.2.4 Kommunikációs preferenciák

Az Archer-féle interakciós modellben önálló fázis a policy meghatározása. Az iskolák jelzései 

alapján lehetségesnek látszik, hogy a tervezés során az intézményekkel folytatott párbeszéd 

megvalósuljon.38 A döntés-előkészítésben való részvétel hozadéka lehet a célok és folyamatok 

teljesebb átlátása és megértése, ami hasznosul a későbbi implementációban (Elliott et al. 2005).

Az irányítás és az iskolák közötti kommunikációs térben számos szervezet, intézmény, 

médium fellelhető. A kutatásban felmértük, hogy az intézményvezetők mely szervezetnek ad-

nának a jelenleginél (2010) nagyobb szerepet (4. táblázat).

4. táblázat. Mekkora szerepe legyen az alábbiaknak a jelenlegihez viszonyítva?

Átlagok Átlagok

Pártok 1,7 Társadalomtudósok 3,2

Politikusok 1,7 Konzultatív testületek (pl. OKNT) 3,2

Média (sajtó, tévé, rádió) 1,9 MTA 3,3

Európai unió 2,6 Felsőoktatási intézmények 3,4

Nemzetközi szervezetek (pl. OECD) 2,7 Oktatáspolitikai szakértők 3,4

Állampolgárok 2,8 Szakszervezetek 3,5

Egyházak, vallási csoportok 2,8 Oktatáskutatók 3,6

Szülők 2,8 Oktatási minisztérium 3,7

Civil szervezetek 2,9 Tanárképző intézmények 3,7

Tanulók 2,9 Pedagógiai szakértők 3,9

Cégek, vállalkozások, munkáltatók 2,9 Iskolákat képviselő szervezetek 4,1

Ad hoc szervezetek (pl. Bölcsek tanácsa) 2,9 Neves pedagógusok 4,1

Gazdasági szakemberek 3,0 Pedagógus szakmai szervezetek 4,3

Fenntartó 3,0 Iskolák 4,5

Kormányzat 3,0 Tanárok 4,5

Megjegyzés: 5 fokú skálán. 1: sokkal kisebb, 5: sokkal nagyobb.

38 Adatszerűen ezt Az intézmények részvételi hajlandósága című fejezetben mutatjuk be.
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A mérés megfelelőségét jelzi, hogy a legnagyobb befolyás-növekedést a tanárok és az 

iskolák vonatkozásában várnának el az intézményvezetők. (A 4,5 átlag lényegében azt jelen-

ti, hogy saját tárgyalási pozíciójukat javítanák a leginkább.) Ezen túlmenően az iskolákat és a 

pedagógusokat képviselő szervezetek és személyek kaptak magas átlagértékeket, azaz őket 

látnák szívesen a jelenleginél befolyásosabb szerepben a döntések előkészítése során. Fontos 

eredmény, hogy a következő helyre az ágazati irányító szakapparátus – az Oktatási Miniszté-

rium – került (3,7), amit annak szakmai háttérintézménye követ (3,6). A középmezőnybe tartoznak 

az akadémia (3,3), a konzultatív testületek, mint például az Országos Köznevelési Tanács (3,2), a 

kormányzat, a fenntartó és gazdasági szakemberek (3,0), valamint az olyan ad hoc szervezetek, 

mint a Bölcsek Tanácsa. Az átlagok alapján az alsó harmadba sorolódtak a civil szervezetek (2,0), 

a szülők, egyházak, állampolgárok (2,8), majd a nemzetközi szervezetek (OECD, EU). Akiknek 

jelentősen csökkentenék a befolyását az oktatásügyi döntés-előkészítésben, azok a média (1,9), 

a politikusok és a pártok (1,7).

Az oktatásirányítás által kezdeményezett kommunikációban megvalósuló felmérések 

„jelzőrendszerként” alkalmazása során figyelembe kell venni, hogy a kérdezések stílusa, jellege 

hatással van az intézménytől származó közlésekre. Kutatásunk során megmutatkozott, hogy 

a kérdőívet kitöltők nem egyszerűen válaszolnak a kérdésekre, hanem intencionalitást tulajdo-

nítanak a kérdezőnek, háttérszándékokat keresnek a megkérdezésben. A jelenség pontosan 

megmutatkozott az egyik válaszmegtagadó észrevételében, aki a felmérés tágabb kontextusá-

nak ismerete nélkül nem kívánt válaszolni a kérdőívre:

„A kérdőív kitöltését megkezdtem, és nem derült ki számomra, hogy az elmúlt időszak 

katasztrofális oktatásirányítási gyakorlatának feltárására irányul-e a kérdőív, vagy a most, 

rövid időn belül meghozott oktatással kapcsolatos parlamenti döntések gyümölcsei-

nek a gyors és romlás előtti betakarítása a cél? Személy szerint mindkettőben szívesen 

közreműködök, de a feltett kérdések nem adnak eligazítást arra vonatkozóan, mire kí-

váncsiak! A fenti probléma az Önök által feltett kérdésekből számomra nem kideríthető 

egyértelműen, ezért felelőséggel nem merem vállalni a kérdőív kitöltését.”39

A kommunikáció időigényes folyamat. A szakmaiság megfelelő minőségének fenntartása 

érdekében hosszú távú policy előkészítésben célszerű az iskolák irányába a kommunikációt 

kezdeményezni. Az „ad hoc” jellegű, médiában is vitatott ügyekre, „forró” témákra40 vonatkozó 

információgyűjtés kockázatos, befolyásolja a kommunikáció továbbépíthetőségét, a későbbi 

válaszadási hajlandóságot, azaz a fenntarthatóságot. Az oktatásirányítás elmúlt évtizedbeli 

erősségeit és gyengeségeit figyelembe véve célszerűnek látszik a stratégiai tervezés eszköze-

ként felfogni a kutatásban javasolt kommunikációs eszközrendszert.

39 Megjegyezzük, hogy a kérdések kontextusa azért nem volt kideríthető a válaszadó számára, mert bár a kutatási kérdések az oktatásirányítás-
ra vonatkoztak, az objektivitásra törekvés érdekében neutrális megfogalmazást kaptak. A kérdésekből ezért nem volt kiolvasható semmiféle 
– a kérdezőre vonatkoztatható – szándék, túl az ismeretgyűjtés célján.

40 A politikai – azaz hatalom elosztási – érdekütközések.
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3.4 AZ INTÉZMÉNYEK RÉSZVÉTELI HAJLANDÓSÁGA

3.4.1 TAPASZTALATOK

Az oktatásirányítás és a intézmények közötti szakmai kommunikáció bővíthetőségét vizsgálva 

felmértük az igazgatók jelenlegi szakmai aktivitását. A kérdőíves adatfelvétel során megkér-

dezett intézményvezetők mindegyike41 volt 2010 folyamán olyan iskolán kívüli rendezvényen, 

amely szakmai munkájához kapcsolódott. Legnagyobb arányban (88%) a közoktatási fejlesz-

tési programokhoz kapcsolódtak az igazgatók által felkeresett rendezvények, de a válaszadók 

közel kétharmadának lehetősége nyílt valamely helyi oktatásügyi döntéshozatal ügymenetéhez 

kapcsolódó eseményen megjelenni (5. táblázat). A rendezvények szerepét tekintve 58 száza-

lékban jelezték, hogy lehetőségük volt a munkájukkal kapcsolatos nehézségek megbeszélésére. 

Az intézményvezetők több mint a fele nemzetközi összefüggésben hallott a magyar oktatásról. 

Egyharmadot meghaladó (36%) volt azok aránya, akiknek kikérték a szakmai véleményét, és 

valamivel kisebb azoké (31%) akiknek érdeklődtek a munkája iránt.

5. táblázat. Az intézményvezetők részvétele rendezvényeken az elmúlt egy évben  

(N=282) (százalék)

Volt ilyen rendezvényen %

Fejlesztési programokról tájékozódhatott 88

Lehetősége volt oktatásügyi döntések hátterének megismerésére 60

Lehetősége volt munkájával kapcsolatos nehézségek megbeszélésére 58

Nemzetközi összefüggésben hallott a magyar oktatásról 54

Érzelmi támogatást kapott a munkájához 39

Kikérték a szakmai véleményét 36

Érdeklődtek a munkája iránt 31

Az oktatáspolitikáról történő véleménynyilvánítás a tanárok fele (52%) szerint nem jár következ-

ményekkel, azonban valamivel több mint negyedrészük (28%) szerint ennek kellemetlen követ-

kezményei lehetnek rájuk nézve. Figyelemfelkeltő, hogy a kérdezettek egyötöde (20%) nem kívánt 

válaszolni. Lehetséges, hogy nekik valóban nincs kiforrott álláspontjuk, de az is lehet, hogy a 

véleményük kinyilvánításában kockázatot láttak. Óvatosságukat magyarázza, hogy a válaszok 

szerint a pedagógusok közel egyharmada olyan szakmai kommunikációs környezetben él, ahol 

a bizalomszint nem teszi lehetővé, hogy az oktatáspolitikát érintő témákról nyíltan, véleményeket 

41 N = 282
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ütköztető módon beszélhessen. 2010 áprilisában – a választásokhoz közeli időben – a tanárok 

mintegy harmada érezte úgy, hogy kedvezőtlen következményei lehetnek, ha oktatáspolitikai 

témákról véleményt nyilvánítanak. Az adatok az oktatáspolitikát érintő kommunikációs kultúra 

fejlesztésének szükségességére és az anonimitás biztosításának fontosságára utalnak.42

A szülők és a diákok körében az országos oktatáspolitikával kapcsolatos véleménynyilvá-

nítás jóval nagyobb arányban mutatkozott kockázatmentes lehetőségnek; mindkét csoport több 

mint háromnegyede hisz abban, hogy nincs mitől tartania helyi szinten, ha véleményt nyilvánít 

az országos oktatáspolitikáról vagy az oktatás helyzetéről.

3.4.2 LEHETŐSÉGEK A RÉSZVÉTEL BŐVÍTÉSÉRE

Arra a kérdésre, hogy találkozott-e olyan problémával, amelyet szívesen felvetett volna az oktatás-

irányítás felé, a válaszadó igazgatók 80 százaléka válaszolt igennel. Az intézményvezetők igénylik 

a tanárok és iskolai dolgozók fokozottabb bevonását az oktatásügyi döntéshozatalba, még olyan 

kockázatok árán is, hogy a nyílt kommunikáció nem minden esetben jár kedvező hatásokkal. Az 

interjúk tanúsága szerint a vezetők differenciáltan gondolkodnak a tanárok policy-alkotó sze-

repének kérdésében. Úgy gondolják, hogy a tanárok közül néhányan aktivizálhatók szakmai 

kérdések országos megvitatása céljával, nagyobb szerepe azonban az igazgatóknak lehet. Ők 

leginkább a visszajelzéseket igényelnék, és a valós kétirányú kommunikációt.

„… azért van olyan érzésünk, hogy nem jól működik a rendszer, mert mindig csak gesztus-

értékű kérdéseket kapunk és valós véleményünkre nem kíváncsi a döntéshozó.” (2. interjú)

Kutatások jelentős szerepet kaphatnak abban, hogy lehetővé váljon az oktatásügyi témák 

tárgyilagosságra törekvő megvitatása vagy a közösségi célok pontosabb megismerése (Willinsky 

2001). Arra a kérdésre, hogy kíváncsiak-e olyan kutatásokra, amelyek több száz iskolai vezető 

és tanár bevonásával készülnének, az igazgatók négyötöde kifejezett érdeklődést (81%), továb-

bi ötöde pedig bizonyos fokú érdeklődést mutatott, így az ilyen kutatásokra a megkérdezettek 

szerint szükség van (27. táblázat).

A döntés-előkészítéshez kapcsolódó véleménykérés legnépszerűbb formája az igaz-

gatók körében az internetes kérdőívkitöltés (91%) (6. táblázat). A fél oldalra kiterjedő szöveges 

véleményezés a válaszadók fele számára vállalható (52%), további egyharmad pedig bizonytalan, 

de nem elzárkózó. Ők vélhetőleg a téma függvényében vennének részt a munkában. Hasonló 

arányokban fogadnák el a személyes megbeszélésen történő részvételt, a telefonos interjú azon-

ban már kevésbé elfogadott, a válaszadók egyharmada (36%) nem vállalna ilyet. Feltehetően az 

időgazdálkodással függ össze, hogy a papíralapú kérdőív kitöltését a válaszadók mindössze 

egyharmada vállalná, miközben – mint láttuk – interneten közel háromszor annyian (91%) kitöltenék. 

Internetes fórum bejegyzésekkel az igazgatók közel egyharmadának (30%) véleménye lenne 

biztosan bekérhető, de további 28 százalék is valószínűnek tartotta, hogy nyilatkozna internetes 

42 Ez utóbbi az internetes véleménykérések esetében fontos.
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fórumon. Fontos jelenség, hogy azok vannak kisebb arányban, akik névtelenül szólalnának meg 

a fórumokon. Feltehető, hogy a jó hozzászólásoknak szakmai presztízsadó szerepe lehet, ezért 

az igazgatók nem igénylik az interneten könnyűszerrel biztosítható névtelenséget. Az internetes 

telefonálás a legkevésbé vállalt műfaj, a vezetők fele ezt elutasítaná.

6. táblázat. Véleménynyilvánítási formák megítélése (N=289) (százalék)

Nem tudná vállalni Talán tudná vállalni Tudná vállalni

Internetes kérdőív kitöltése 1 8 91

Egy téma szöveges véleményezése (legfeljebb fél oldal) 14 34 52

Részvétel személyes megbeszélésen 15 35 49

Normál telefonos interjú 36 26 39

Papíralapú kérdőív kitöltése 26 42 33

Internetes fórum bejegyzés névvel 42 28 30

Internetes fórum bejegyzés névtelenül 48 29 23

Internetes telefon (pl. skype, messenger) 51 28 22

Internetes fórumokon az igazgatók 58 százaléka lenne megszólaltatható (6. táblázat). Legtöbbjük 

havonta vállalkozna válaszadásra (30%), de egyötödük (23%) akár hetente is készítene bejegyzést 

(7. táblázat). A fórumozást vállaló igazgatók körében legelkötelezettebbnek az az 5 százalék 

mutatkozott, aki hetente többször is vállalna internetes bejegyzést (blogolást).

7. táblázat. Milyen gyakorisággal tudna fórumbejegyzést írni az Önt érdeklő oktatásügyi témában? 

(N=193) (százalék)

Fórumbejegyzés  
gyakorisága

Fórumbejegyzés  
gyakorisága

Hetente többször 5 2–3 havonta 18

Hetente 23 Félévente egyszer 7

Havonta többször 16 Évente egyszer 3

Havonta 30

Arra a kérdésre, hogy a kutatások, amelyek során az iskolák véleményét kikérik, mennyire meg-

bízhatóak, az intézményvezető válaszadók kételyüknek adtak hangot. Kétharmaduk ugyanis 

úgy véli, a kérdőíves adatfelvételek eredményeiből csak részben ismerhető meg a válaszadók 

véleménye. Lehetséges, hogy nem csupán módszertani aggályaik voltak az igazgatóknak, ha-
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nem azt feltételezték, hogy az oktatásirányítás olyan kutatásokat fog megrendelni, aminek célja 

a futó programok eredményességének igazolása (Bajomi – Berényi – Neumann 2008). Az is-

kolák inkább a problémákat felvető, és nyitott kérdéseket megvitató kutatásokban érdekeltek.

8. táblázat. Az igazgatók véleménye a kérdőíves felmérésekről (N=287)

Százalék

A kérdőívekből jól megismerhető a válaszadók véleménye egy-egy téma kapcsán 14

A kérdőívekből csak részben ismerhető meg a válaszadók véleménye 67

A kérdőívekből nem ismerhető meg a válaszadók igazi véleménye 11

A kérdőíveknél jobb módszernek tartom 8

Azok, akik a kérdőíveknél jobb módszert javasoltak, nagyrészt a kérdőív-készítést megelőző, 

vagy a kérdőíves kutatást kiegészítő személyes interjúk lebonyolítását preferálták. Válaszukból 

az a vélemény volt leszűrhető, hogy a kérdőíveket készítők sok esetben nem ismerik a válaszolók 

valóságos helyzetét, ezért nem képesek megfelelő tartalmi érvényességű változókat létrehozni.

Akadt olyan is, aki a szakmai találkozókat tartotta a legalkalmasabbnak.

„… nem is biztos, hogy feltétlenül az írásbeli válaszok mindig a legjobbak ilyen szempont-

ból, hanem akkor azt mondom, hogy jó, olvassátok el, lesz három hét, nem tudom egy 

hónap, teljesen mindegy, és akkor találkozzunk. Akkor találkozzunk és beszélgessünk 

róla. Ki mit gondol, ki mit vár. Szervezzünk akár regionális szintű fórumokat.”

A kérdőívek lehetséges hosszát illetően a válaszok a 3 perc és az 1 óra között oszlottak 

el, 20 százalékos sűrűsödéseket mutatva a 10; 15; 20; 30 perc esetében. A kapott adatok átla-

ga 19,5 perc. Az ilyen hosszúságú kérdőívet a válaszok alapján a kérdezettek fele, a 15 perces 

kérdőívet pedig háromnegyedük ígéri, hogy kitöltené.

A szülők és a diákok esetében a kérdőívek elfogadható hossza 18 perc körüli, és több-

ségük évi két alkalommal találná elfogadhatónak, ha ilyen adatfelvételbe bevonnák.

A válaszadásra szükséges időnek átlagosan egy hetet jelöltek meg a válaszadók – szü-

lők, diákok egyaránt –, de jelen kutatás adatfelvétele azt mutatja, hogy jóval kevesebb az, aki a 

kérdőíven hosszasan – napokon át – dolgozik, mint az, aki a kérdőív megnyitása után rögtön ki is 

tölti. A többség tehát egyhuzamban tölti ki a hosszabb kérdőíveket is. Az internetes kérdőív első 

megnyitásának időpontja a beérkezéshez képest nagyon változó. A jelenlegi kutatás mintájának 

7 százaléka töltött ki egy hét elteltével. Két hét alatt jött össze a végső elemszám 46 százaléka. 

A jelenlegi mintanagyság háromnegyede egy hónap után lett meg, és összesen másfél hónap 

elteltével érkeztek be a válaszok kellő mennyiségben. Valószínűsíthető, hogy ebben szerepet 

játszott a tanévzárás időszaka is, így remélhető, hogy másfél hónapnál rövidebb idő is elég lenne 

az adatgyűjtésre. A kutatási tapasztalat mindenesetre a válaszokból kirajzolódó egy hét válasz-

adási időnél hosszabb időtartamot sejtet.
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Arra a kérdésre, hogy hány alkalommal kerülhet sor ilyen kérdőíves megkeresésre, a 

válaszadók harmada az évi két alkalmat jelölte meg (36%), 16 százalékuk legfeljebb három és 

21 százalék a négy alkalmat is elfogadhatónak tartaná. A válaszok átlaga az irreálisnak tűnő 

harminc feletti válaszok kiszűrésével évi 3,5 alkalom. A kiküldött kérdőívek sorsára vonatkozóan 

a kérdezettek szerint két alkalommal lenne elfogadható emlékeztető e-mailt küldeni azoknak, 

akik a válaszadással elmaradtak.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mint az Oktatási Minisztérium háttérintézménye által 

végzett kérdőíves felmérés esetén a személy és az iskola anonimitásának biztosítása a válaszadók 

közel fele számára volt fontos (29. táblázat). Ez több, mint ami várható volt annak alapján, hogy az 

igazgatók 28 százaléka szerint a szabad véleménynyilvánításnak lehet negatív következménye. Nem 

tartja fontosnak az anonimitást az iskolára vonatkozóan a válaszadók 44 százaléka, viszonylago-

san magas (11%) azok aránya, akik ebben a kérdésben nem tudnak dönteni. A szülők körében az 

iskola anonimitását többen jelölték fontosnak, mint a saját személyükét (61% illetve 53 %).

A 281 válaszadó intézményvezető 82 százaléka vállalta, hogy e-mailben véleményét kér-

jék. A saját e-mail cím megadása 10 százalékuk számára jelent visszatartó erőt. A válaszadás 

anonimitása tehát sokaknál összefér a személyre szóló e-mailekben történő megkereséssel.

Azon vezetők, akik nem vállalnák a megkérdezéseket, nem voltak eleve elzárkózók, nagy-

részt az adminisztratív munkák tömegével indokolták válaszukat, bár akadtak, akik bizalmatlan-

ságukkal indokolták hárításukat.

3.4.3 DIÁKOK, SZÜLŐK ELÉRHETŐSÉGE

Az iskolaigazgatói válaszok alapján az intézmények felében lenne a diákönkormányzati képvi-

selő elérhető e-mailen, az iskolán keresztül (51%). Ugyanígy a szülők 37 százalékban lennének 

elérhetők. A szülői és tanulói képviseletek közvetlenül – például az iskolai weboldalon közzétett 

e-mail címek alapján –, az intézményvezetők egyharmada szerint lenne elérhető. (Ez nem jelenti 

egyúttal a bevonhatóságukat is.) Az iskolák informatikai fejlesztéseinek köszönhetően a kép-

viseletek elérhetősége növekszik.

9. táblázat. A tanulók/szülők elérhetősége elektronikusan  

(A kérdezést az oktatási kormányzat háttérintézménye szervezné) (N=283) (százalék)

Diákoké Szülőké

Igen, a képviselet közvetlenül elérhető e-mailen 35 33

Igen, a képviselet elérhető e-mailen, az iskolán keresztül 51 37

Nem, a képviselet nem elérhető e-mailen 7 20

A képviselet a közeljövőben elérhető lesz e-mailen 4 6

Egyéb válasz 3 4
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Az egyéb választ43 adó igazgatók a szülőkre nézve azt jelezték, hogy nincs megszervezett 

szülői érdekképviselet, vagy arról tájékoztattak, hogy közös szülői érdeket felvonultató, kom-

petensnek vehető szervezet nincs iskolájukban. A diákokkal kapcsolatban az egyéb válaszok44 

leginkább az általános iskolások korlátozott véleménynyilvánítási kompetenciáira, illetve az önálló 

nyilatkozás jogosultságának hiányára hívták fel a figyelmet. A szülők aktivitási szándékát jelzi, 

hogy a kutatásban megszólítottak 65 százaléka személyesen vállalna további online kérdezé-

seket, és 88 százalékuk szerint a diákokat is helyes lenne megkérdezni.

A diákok kétharmada: szintén vállalna további megkereséseket valamint egyetért, hogy 

az Országos Diákparlamentet a jelenleginél több ügyben kérdezzék meg.

3.5 VÉLEMÉNYEK AZ OKTATÁSPOLITIKAI DÖNTÉSHOZATALRÓL

Az iskolaigazgatók a kérdőívben négyfokú skálán minősíthették különböző szervezetek tevé-

kenységét az oktatás vonatkozásában. A kapott eredmények alapján az oktatásra leginkább a 

média és a politikai pártok hatnak negatívan. 

10. táblázat. Intézményvezetők véleménye néhány szervezetről az oktatás vonatkozásában 

(százalék)

Inkább rossz irányba 
viszik a dolgokat

Nem igazán változ-
tatnak a dolgokon

Jó irányba viszik a 
dolgokat

Nagyon jó irányba 
viszik a dolgokat

NT

A média (sajtó, TV, rádió) 79 13 6 1 2

A politikai pártok 57 25 8 1 10

A Parlament 27 35 25 2 11

Az országos oktatásigazgatás 18 46 26 1 9

Magyarország kormánya 27 27 30 5 11

Az Európai Unió 20 35 31 3 12

Az önkormányzatok 20 40 31 3 6

A pedagógus szakszervezetek 7 64 22 2 5

Az Alkotmánybíróság 5 44 21 3 27

A rendőrség 2 55 35 2 5

Az egyházak 4 39 37 11 9

A jó irányba érvényesülő hatásokat, az intézményvezetők harmada, a rendet és normákat szol-

gáló intézményektől érzékelt: az egyházak 37 százalék, a rendőrség 35 százalék szerint viszi jó 

43 (N=11)
44 (N=8)
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irányba a dolgokat. (Az egyházak további 11 százalékban voltak népszerűek a nagyon jó irányba 

viszik a dolgokat válaszlehetőség alapján.) Az Alkotmánybíróság iránti általános közbizalom itt 

is megmutatkozott. A pedagógus szakszervezeteket mindössze 7 százalékban ítélték meg úgy, 

hogy inkább rossz irányba viszik a dolgokat, miközben 22 százalékban elégedettek a szakszer-

vezetekkel. Az önkormányzatok, a kormány, az Európai Unió, az országos oktatásigazgatás és a 

Parlament 18–27 százalék közötti arányban kaptak olyan kritikát, miszerint inkább rossz irányba 

viszik a dolgokat. Valamivel kedvezőbb tartományban 25–31 százalék között értékelték ezeket 

a szervezeteket pozitívan, állítva, hogy inkább jó irányba viszik a dolgokat.

3.5.1 KORÁBBI DÖNTÉSEK

A központi (országos) oktatásigazgatás munkáját a válaszadók 46 százaléka úgy értékelte, hogy 

nem igazán változtatnak a helyzeten. Az elmúlt időszak döntéseire vonatkozó kérdés alapján ki-

derült, hogy a kérdezettek jó néhány témához szívesen hozzászóltak volna, ezt háromnegyedük 

(77%) jelezte is a kérdőívben. A legtöbben a következőket említették:

11. táblázat. Intézményvezetők hozzászólási hajlandósága egyes oktatásügyi témákhoz (N=283)

Említés (db)

Szöveges értékelés és buktatás/évfolyamismétlés 109

Pedagógus-képzés, pedagógus óraszám, bérezés, pedagógusok védelme 71

Nem szakrendszerű oktatás 70

Integráció, SNI-s tanulók meghatározása 68

Szakképzési rendszer 31

Oktatásfinanszírozás 30

Kompetencia alapú oktatás 22

Pályázatok 19

Emelt szintű érettségi 14

Teljesítménymotiváció 11

Megemlítjük, hogy az intézményvezetők 95 százaléka szerint az utóbbi években jelentősen gya-

rapodtak az iskolákkal szembeni elvárások. A szülők fele nem említett olyan döntést, amelyhez 

szívesen hozzászólt volna. Akik mégis, azok a gyerekek túlterheltségével, az alsó tagozatban 

létrejött változásokkal – buktatás, osztályzás –, fegyelmi kérdésekkel és iskola összevonással 

kapcsolatos témákat jelezték. A diákok kétharmada nem kívánt hozzászólni az utóbbi idők dön-

téseihez. Akik viszont igen, azok körében leginkább a buktatás, a fejkvóta alakulása, valamint 

az iskolai agresszió jelentek meg a válaszok között.
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Arra a kérdésre, hogy találkozott-e olyan problémával, amelyet szívesen felvetett volna az 

oktatásirányítás felé, a válaszadó igazgatók nyolcvan százaléka válaszolta azt, hogy volt ilyen. Az 

említések majdnem mindegyike az előbb felsorolt döntések megvalósítása során adódó prob-

lémákra utal. További témaként megjelentek az oktatáspolitika átfogó céljainak megismerése, 

valamint a természettudományi tárgyak hangsúlyvesztéséből adódó gondok.

A szülők körében felvetődő problémák a tankönyvekkel, az egységes követelményrendszer 

hiányával, az iskolai agresszióval és az intézményvezetői kinevezésekkel voltak kapcsolatosak. A 

diákok a tanáraikkal, az óraszámukkal, az iskolai szabályokkal, a szakképzéssel, valamint az integ-

rált oktatással kapcsolatban vetettek volna fel megoldandó problémákat az oktatásirányítás felé.

3.5.2 AZ OKTATÁSPOLITIKA ÉRTÉKELÉSE

Az oktatáspolitika döntési folyamatai az igazgatói válaszadók többsége szerint nem átláthatók. 

17 százalék egyáltalán nem tartja átláthatónak a folyamatokat, 55 százalék nem igazán látja át, 

és 27 százalék illetve 1 százalék azok aránya, akik valamennyire, illetve teljesen átláthatónak 

mondják azt. A szülők körében ezek az arányok annyiban mások, hogy ők még kevésbé érzik 

átláthatónak az oktatást.

A transzparencia hiányából is fakadhat, hogy az oktatáspolitikai tervezés időhorizontját a 

válaszadók közel fele a jelenre teszi; 47 százalék azon igazgatók aránya, akik szerint a tervezés 

csak a jelenlegi problémákra koncentrál, 25 százalék szerint egy-két évre előrelátva cselekszik, 

19 százalék három-négy éves időhorizontot jelölt, és 3 százalék becsülte ennél hosszabb távúra 

az oktatáspolitikai döntéshozatal tervezési időintervallumát.

Az elmúlt időszak oktatáspolitikai teljesítményét meghatározó ügyeket a válaszadók ötfokú 

skálán rendre közepesnél rosszabbra értékelték. A legjobb értékelést, amely a leginkább közelíti 

a közepest, a kompetenciamérés kapta, a legrosszabbat az évismétlés feltételeinek változtatása.

12. táblázat. Az oktatásirányítás teljesítménye különböző területeken

Terület Átlag (5 fokú skálán)

Az évismétlés feltételeinek változása 2,2

Roma integráció változása 2,3

Iskolai adminisztrációs rendszerek bevezetése 2,3

Az iskolai osztályzás rendjének változtatása 2,3

A szöveges értékelés szabályainak változtatása 2,3

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 2,4

Fejlesztési források felhasználása 2,5

Az érettségi változtatása 2,7

Diákjogot érintő változások 2,8

Országos kompetenciamérés 3,0
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Az intézményvezetők 60 százalékot meghaladó arányban várnák el az oktatási kor-

mányzattól, hogy az iskolák teljes körétől kérjen közvetlenül véleményt az osztályzás (66%), az 

évismétlés (63%), a kompetenciamérés (60%) témakörében (13. táblázat). Akik szerint elegendő 

az iskolák egy részétől véleményt kérni, azok aránya 20 százalék körüli. 48 és 58 közötti arányban 

voltak azok az igazgatók, akik minden iskola közvetlen megkérdezését javasolták az oktatási 

kormányzat számára a pedagógus-életpályamodell készítése (58%), a szöveges értékelés sza-

bályainak változtatása (54%), az iskolai adminisztrációs rendszerek bevezetése (51%), valamint 

a diákjogot érintő változások témájában (48%).

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, a tananyagok fejlesztése, a roma 

integráció változtatása, tankönyvek minősítése és az érettségi változtatása témakörökben azok 

kerültek többségbe, akik szerint az iskolák egy részétől kellene véleményt kérnie az oktatási 

kormányzatnak.

Akik szerint az említett témákban a véleménykérés szükségtelen, azok aránya 6–14 szá-

zalék között mozgott a válaszadók körében.

13. táblázat. A tanárok álláspontja arról, hogy egyes témákat érintő döntésekben  

a kormányzatnak mennyiben kellene az iskolákat megkérdezni

Nem kell  
véleményt kérnie

Az iskolák egy részétől 
kell véleményt kérnie

Minden iskolától  
véleményt kell kérnie

NT

Az iskolai osztályzás rendjének vál-
toztatása

12 21 66 1

Az évismétlés feltételeinek változása 14 22 63 1

Országos kompetenciamérés 14 24 60 2

Pedagógus-életpályamodell készítése 8 27 58 7

A szöveges értékelés szabályainak 
változtatása

12 32 54 2

Iskolai adminisztrációs rendszerek 
bevezetése

8 38 51 3

Diákjogot érintő változások 9 41 48 2

Fejlesztési források felhasználása 12 33 48 7

Sajátos nevelési igényű tanulók integ-
rált oktatása

6 49 41 4

Tananyagok fejlesztése 8 52 39 1

Roma integráció változása 6 52 34 8

Tankönyvek minősítése 11 54 30 5

Az érettségi változtatása 6 61 23 10
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3.5.3 AZ INTEGRÁCIÓ INTÉZMÉNYI OLDALRÓL

Az integráció nem önmagában fontos témája a kutatásnak. Abban a vonatkozásban gyűjtöttünk 

adatokat bevezetéséről és megvalósulásáról, hogy milyen mértékben tartják a megkérdezettek 

megfelelőnek a hozzá kapcsolódott előkészítést, kommunikációt, diskurzust.

Az iskolaigazgatók válaszai alapján a mintába került intézmények 64 százalékában mű-

ködik legalább egyfajta integrációs program. Ahol működött bármilyen integráció, ott az iskolák 

vezetőinek 91 százalékát érinti a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja, 64 százalékot 

a HHH-s gyerekek integrációja, 15 százalékot a roma integráció és további 9 százalékot egyéb 

integrációs folyamat.

A teljes mintára vetítve ez azt jelenti, hogy a kérdezettek 58 százaléka foglalkozik a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrációjával, 41 százalék halmozottan hátrányos gyerekekkel (is), roma 

integráció a kérdezettek 10 százalékát érinti, egyéb integrációval pedig 5 százalékuk foglalkozik.

A fenntartó és az intézmény között az integráció témájához kapcsolódó kommunikáció 

az intézményvezetők többségének (45 %) tapasztalata szerint egyeztetési célú és az iskola igé-

nyeinek figyelembevételével zajlik. A válaszadók mintegy negyede (25%) tapasztalta azt, hogy a 

fenntartó egyeztetett az iskolával és részben figyelembe vette az igényeket, és további egyötöd 

(19 %) arról számolt be, hogy a fenntartó nem befolyásolta a dolgok menetét. Arról, hogy a fenn-

tartó ne vette volna figyelembe az iskola igényeit, vagy csak a saját szándékai szerint járt volna 

el, 4–4 százalék számolt be.

Az iskolájukban integrációs programot megvalósító vezetők egyforma arányban tapasz-

talták, hogy a program hatására intézményükben kedvezőbben mennek a dolgok, illetve, hogy 

nem változtak. Azt, hogy a dolgok romlottak volna, 20 százalékuk állítja.

14. táblázat. Az integráció hatása az iskolában (N=248) (százalék)

Vélemény Válaszarány

Kedvezőbben mennek a dolgok, mint azelőtt 37

Nem változtak a dolgok 36

Rosszabbul mennek a dolgok, mint azelőtt 20

Más válasz 7

Azok, akik erre a kérdésre egyéb, szöveges választ adtak, leginkább arra utaltak, hogy az integráci-

óval kapcsolatban összetettebben kell gondolkodni, voltak dolgok, amik romlottak, mások javultak. 

Többen jelezték, hogy bizonyos létszámarány felett nem működtethető az integrációs program, 

illetve azt, hogy eszköz és forráshiány mutatkozik az integrációs programok megvalósítása során.

Az integrációs programokban részt vevő intézményvezetők válaszai alapján: az integ-

ráció leginkább a testi fogyatékos és nem fogyatékos gyerekeket összefogó csoportokban jár 



93

kiegyenlített előnyökkel. A gyenge képességű gyerekekkel, valamint a cigány gyerekekkel együtt 

tanulás esetében az integrált csoportok előnyét az integráló csoportok hátrányára megvalósuló 

eredménynek tekintették.

15. táblázat. Az integráció előnyének és hátrányának megítélése az intézményvezetők szerint 

(N=247) (százalék)

1 – Nagyon 
rossz

2 – Inkább 
rossz

3 – Inkább jó
4 – Nagyon 

jó
NT

Átlag pont-
szám

A gyenge képességű gyerek 
számára

10 34 46 9 1 2,54

A nem gyenge képességű gye-
rek számára

13 57 27 1 2 2,16

A testi fogyatékos gyerek szá-
mára

1 11 62 20 5 3,07

A nem testi fogyatékos gyerek 
számára

0 15 62 14 9 2,98

A cigány gyerek számára 1 18 60 10 10 2,88

A nem cigány gyerek számára 10 41 34 4 11 2,36

Az ehhez a kérdéshez fűzött írásbeli megjegyzések több dologra hívják fel a figyelmet:

•  Az iskolai integráció egy társadalmilag szegregált településen nem jelent 

megoldást. Maga a település lakossági összetétele idézi elő a szegregációt, 

ami nem kezelhető helyi szinten.

•  Az integráció lehetősége nagyon erősen összefügg a pedagógus szemé-

lyével, a gyerekek szociokulturális hátterével és az osztálylétszámmal, ezért a 

kérdéseket sablonosnak, nem kellően differenciáltnak ítélték.

•  A sajátos nevelési igényű gyerekekhez sokszor nincs elég pedagógus és 

eszköz, emiatt az intézményben nehéz megállapítani, hogy az integráció ideális 

esetben kinek milyen eredményt hozna.

•  Az integráció nem kellően differenciált fogalmakkal dolgozik. A cigány ta-

nuló önmagában nem jelent problémát. Nehézség abból adódik, ha sajátos 

nevelési igényű, vagy ha semmi nem érték számára abból, amit az iskolában 

kaphat.

Az európai uniós fejlesztési források elosztásakor az iskolájukban integrációval is foglalko-

zó vezetők öt lehetséges célt rangsorolhattak. Az látszott, hogy az intézményvezetők leginkább 

arra költenének, amire eddig nem kaptak támogatást: elsősorban a minden tanuló számára 

jobb oktatást biztosító programot finanszíroznák, másodsorban a tehetségesekre költenének, 

harmadsorban a bármilyen hátránnyal rendelkezőket támogatnák, negyedik helyen a fogyatékkal 

élőket és végül a roma gyerekek oktatását. A szülők rangsor átlagai hasonló sorrendet rajzolnak 
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ki. Ők is legfontosabbnak tartanák a minden tanulót érintő színvonaljavulást, és a legkevésbé 

helyeznék előtérbe a roma gyerekek oktatásának támogatását.

16. táblázat. A legfontosabb célok a források elosztásakor az intézményvezetők szerint (N=233)

Cél Átlag, 5 fokú skálán

Minden tanuló számára jobb oktatás, nevelés biztosítása 2,06

A tehetséges gyerekek oktatásának támogatása 2,88

A hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának támogatása 2,93

A fogyatékos gyerekek oktatásának támogatása 3,38

A roma gyerekek oktatásának támogatása 3,76

3.5.4 A VÉLEMÉNYEK SÚLYA

A válaszadók döntő többsége (69%) szerint az oktatáspolitikát főként politikai érdekek irányítják 

(2010).

17. táblázat. Az igazgatók véleménye az iskolák döntést befolyásoló szerepéről (N=304)

Százalék

Az oktatásügyet főként a politikai érdekek irányítják, nem számít az iskolák véleménye 69

Ha az iskolák véleményt nyilvánítanának, azt figyelembe vennék az oktatásügyi döntéseknél 22

Nincs véleményem ebben a témában 8

E vélemények nem különböznek sem az integrációval foglalkozó intézmények körében, sem 

attól függően, hogy a válaszadó milyen településen vezeti az intézményt.

A szülők véleményének súlyát vizsgálva hasonló válaszmintázatot találunk: kétharmaduk 

szerint politikai érdekek irányítanak, és kicsit több mint egynegyedük gondolja azt, hogy ha a 

szülők véleményt nyilvánítanának, azt figyelembe vennék. A diákok válaszainak megoszlása 

is hasonló: 67 százalék szerint dominál a politika, és 31 százalék bízik a véleménynyilvánítás 

értelmében.

Miközben az igazgatók többsége a politikai érdekeknek kiszolgáltatott helyzetűnek látja 

az oktatást, közel kétharmados többségben vannak azok (61%), akik hisznek abban, hogy vé-

leményük kinyilvánításával javítani tudnának az oktatásügyön.
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18. táblázat. Intézményvezetők a véleménynyilvánítás hatásáról (N=304)

Tézis Százalék

Ha oktatásügyi témában kifejezem a véleményemet, azzal javíthatok a dolgok menetén 61

Ha oktatásügyi témában kifejezem a véleményemet, azzal csak feszültséget keltenék 23

Nincs véleményem ebben a témában 16

A válaszadó szülők esetében azt látjuk, hogy 82 százalékuk hisz abban, hogy őszinte vélemény-

nyilvánítással javíthat a helyzeten, és 14 százalékuk gondolja úgy, hogy azzal csak feszültséget 

keltene. A diákoknál ezek az arányok: 90 százalék és 8 százalék.

Az oktatáspolitikába való beleszólásnak fontos gátját látják az intézményvezetők abban, 

hogy a döntéshozók, és azok, akikről döntést hoznak, nem ugyanazt a nyelvet beszélik. Mind-

össze a válaszadók egynegyede hisz abban, hogy a megértésnek a két fél között nincs akadálya.

19. táblázat. Az intézményvezetők véleménye a megértés fogalmi akadályairól (N=304)

Tézis Százalék

Az oktatáspolitikusok és a tanárok eltérő fogalmakat használnak, ezért nem is igazán értik egymást 62

Az oktatáspolitikusok és a tanárok fogalmai közösek, ez nem akadálya a megértésnek 27

Nincs véleményem ebben a témában 11

A szülők körében nincs ilyen nagy szakadék a válaszok megoszlásában, a válaszadók fele ta-

pasztal eltérő nyelvhasználatot, és kétötödük nem érzékel kommunikációs problémát. A diákoknál 

ugyanez a kérdés nem tér el a szülők véleménymintázatától.

Az oktatásügyi döntés-előkészítés szereplőinek körét vizsgálva láttuk, hogy az intézmény-

vezetők a tanárokat látták leginkább bevonandó csoportnak. (5-ös skálán 4,5 volt a szerep-

növelésre vonatkozó válaszok aránya.) E válaszok egyik lehetséges alapja az a tudáskülönbség, 

amely a döntéshozók és a tanárok között fellelhető, és amely az igazgatók szerint a jelenlegi 

helyzetben rontja a döntések minőségét.

20. táblázat. Az igazgatók véleménye a tanárok tudásának szerepéről a döntés-előkészítésben (N=303)

Tézis Százalék

A döntést előkészítő szakértők sokat tanulhatnának az oktatást végző tanároktól 95

A döntést előkészítő szakértőknek nem a tanároktól kell információkat szerezniük 2

Nincs véleményem ebben a témában 3
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Az a szinte teljesen általános érzet, hogy az oktatáspolitikai szakértőknek lenne mit tanul-

niuk az oktatással közvetlenül foglalkozóktól, valószínűleg abból táplálkozik, hogy a döntéshozatal 

során a döntés implementációjával megbízott iskolai dolgozók rendre azt tapasztalják, hogy a 

döntés nem a valóságos helyzetre reagálva született, illetve a célok az irányítás és a végrehajtás 

szintjén nem mindig összeegyeztethetők. Az igazgatók 82 százaléka szerint „az iskolák valóságos 

működése jelentősen eltér attól, amit az oktatáspolitikusok gondolnak”, mindössze 11 százalék 

azok aránya, akik szerint „az oktatáspolitikusok elég jól látják és értik az iskolák valóságos mű-

ködését” (30. táblázat). Az iskolák és az országos fejlesztéspolitika célrendszere az igazgatók 

59 százaléka szerint általában nem egyezik (31. táblázat). Egynegyed arányban vannak, akik 

szerint „az iskolák céljai a legtöbbször egybeesnek az országos fejlesztéspolitika céljaival”. Az 

intézmények és az irányítás közötti távolság fejeződik ki abban, hogy az igazgatók 81 százaléka 

szerint „az oktatáspolitikusokat gyakran megvalósíthatatlan, utópikus elképzelések vezetik” (32. 

táblázat). Akik szerint az oktatáspolitikusok megfelelő realitásérzékkel rendelkeznek, azok 7 szá-

zalékban kerültek a mintába. A véleményeknek jelentőséget ad, hogy az intézményvezetők 95 

százaléka szerint az utóbbi években jelentősen megnövekedtek az iskolákkal szembeni elvárások 

(33. táblázat). Az elvárások növekedése mellett a válaszadó intézményvezetők egyötöde érzékelt 

növekvő önállóságot, 62 százalék szerint viszont az állami ráhatás a jelentősebb (34. táblázat).

Az intézményrendszer policy által keltett megosztottsága jól látható abban a táblázatban, 

amely az intézményvezetők véleményét tükrözi az iskolák autonómiájáról, úgy, hogy figyelembe 

vesszük az integrációs programban való érintettséget is (21. táblázat). Az integrációban érintett 

intézményvezetők véleménye láthatóan megoszlik abban, hogy az oktatásirányítás által biztosított 

szabadság elegendő-e az intézmény számára. 38 százalék szerint nincs megfelelő autonómiájuk 

a program megvalósítására, 44 százalékuk szerint viszont van.

21. táblázat. Az intézményvezetők véleménye az iskola autonómiájáról az integrációban történő 

részvétel szerint (N=301) (százalék)

Integrációban  
nem érintettek

Integrációban  
érintettek

Teljes minta %

Az oktatáspolitika nem ad elég szabadságot az iskoláknak az 
integráció megvalósítására

24 38 35

Az oktatáspolitika elég szabadságot ad az iskoláknak az 
integráció megvalósítására

34 44 41

Nincs véleményem ebben a témában 42 18 24

A korábbiakban láttuk, hogy a tanárok szakmai véleményének nagyobb fokú figyelembevételét 

kívánatosnak látnák az iskolai vezetők. Interjús beszélgetésekből tudjuk, hogy a tanároknak csak 

egy bizonyos részét tartanák alkalmasnak arra, hogy érdemben részt vegyenek a döntés-elő-

készítéshez kapcsolódó véleményezésben. A passzivitás vagy a távolmaradás lehetséges okait 
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kutatva az intézményvezetők a bizalom alacsony szintjére mutattak rá, 65 százalékban látták 

az érdektelenség legfontosabb okának, hogy a tanárok nem hisznek abban, hogy az oktatási 

kormányzat figyelembe veszi a véleményüket (22. táblázat), és 68 százalékban vélekedtek úgy, 

hogy a tanárok azért passzívak, mert nincs lehetőségük véleményt nyilvánítani. Érdektelenséget 

vagy az oktatáspolitikával való szembenállást az igazgatók mintegy 40 százaléka tartotta fontos 

vagy nagyon fontos oknak.

22. táblázat. Az intézményvezetők véleménye a tanárok passzivitásának okairól az oktatási ügyek 

véleményezésében (N=297) (százalék)

1 Nem  
fontos ok

2 Kevéssé  
fontos ok

3 Fontos ok
4 Nagyon  
fontos ok

Átlag

Nem hisznek abban, hogy az oktatási kor-
mányzat figyelembe veszi a véleményüket

0 4 31 65 3,60

Nincs lehetőségük véleményt nyilvánítani 8 24 40 28 2,86

Nem érzik magukat elkötelezettnek a kor-
mányzat által megjelölt célok mentén

10 27 44 18 2,70

Nincs idejük, más dolgok fontosabbak 
számukra

12 31 37 20 2,66

Úgy gondolják, mások képviselik az ő ér-
dekeiket

18 31 37 14 2,47

Nem érdekli őket az oktatáspolitika 24 36 33 7 2,23

Szemben állnak a jelenlegi oktatáspolitikával 34 30 24 12 2,14

A tanári véleménynyilvánítás hiányának kevésbé fontos okai a célokkal való azonosulás hiánya, 

illetve, hogy más dolgok fontosabbak számukra, és erre nincs idejük.

A szülők és a diákok esetében is a participáció hiányának a legfontosabb oka a biza-

lomhiány, amellyel a központi oktatási kormányzat iránt viseltetnek a kérdezettek. A diákoknál 

mindez kiegészül azzal is, hogy nem látják világosan a saját szerepüket az oktatáspolitikában.

Az integráció kérdésköre kapcsán megkérdeztük az intézményvezetőket, hogy a döntés-

hozatal során szerintük kiknek a véleményét vették figyelembe leginkább, majd arról kérdeztük 

őket, szerintük kiknek kellett volna leginkább figyelembe venni a véleményét (10. ábra). A válaszok 

alapján megfigyelhető, hogy minél inkább makro-szintű, távoli és politikához közelálló egy szerve-

zet, az igazgatók szerint annál nagyobb befolyást kapott az integrációs célok meghatározásában. 

A mikro-szintet képviselők – tanárok, igazgatók, szülők, tanulók – csekély vagy jelentéktelen 

beleszólást kaptak a dolgok menetébe. Az igazgatók szerint éppen az alsóbb szinten lévők szá-

mára kellett volna nagyobb befolyást biztosítani az integrációs programok kimunkálása során. A 

jelenség magyarázatot ad arra, hogy az oktatásirányítás miért mellőzi a közvetlen kommunikációt 

az intézményvezetőkkel. Az intézményi szint felé irányuló kommunikáció konfliktusokkal járna, 

legalábbis az integráció témaköre mentén vizsgálódva ezt tapasztaltuk. Az a szándék, hogy az 
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oktatásirányítás kerüli „ellenérdekelt” csoportok kommunikációba vonását, azzal jár együtt, hogy 

olyan problémák is fedettek maradnak, amelyek a reális és orvosolható nehézségek feltárását 

segítenék, és amelyek megoldása a policy sikeresebb megvalósítását szolgálná.

10. ábra. Az intézményvezetők véleménye az integráció kapcsán figyelembe vett szereplőkről 

(N=295) (százalék)

Részletes adatok: Melléklet – Táblázatok 35. táblázat (Török Balázs)

3.6 AZ ISKOLÁK NEHÉZSÉGEI

Abban a tényben, hogy az intézményvezetők meglehetősen rossz véleménnyel voltak az oktatás 

mai helyzetéről, voltaképpen az irányítás és az intézmények közötti ellenérdekeltség kifejeződé-

sét látjuk. Más vizsgálatban is azt tapasztaltuk, hogy a 2010 tavaszát jellemző általános elége-

detlenség az iskolák teljesítményére vonatkozó ítéletben is megjelent (OFI 2009). A közoktatás 

színvonalának közelmúltbeli alakulását a válaszadók kettes osztályzattal minősítették, ami azt 

jelenti, hogy véleményük szerint az inkább romlott (23. táblázat).

23. táblázat. Az intézményvezetők véleménye az iskolák színvonalának alakulásáról

Értékelés Százalék Értékelés Százalék

5 – Nagymértékben javult 0 2 – Inkább romlott 49

4 – Inkább javult 8 1 – Nagymértékben romlott 24

3 – Nem változott 19 Átlag pontszám 2,1
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A szülők körében ez az átlag 2,5: ők a pozitív változásokat az esélyegyenlőségben és a 

differenciált oktatás módszereiben, illetve eszközeiben látják. Romlást a pedagógusok meg-

becsültségében, illetve az elvárások kontúrtalanságában tapasztalnak, mind a diákok, mind a 

szülők, mind a tanárok irányában.

Arra a kérdésre, hogy a jövőben inkább a változást, vagy a nyugalmat tartják szükséges-

nek az iskolában, kétszer annyian mondják azt, hogy végre nyugalomra lenne szükség (65%) 

mint amennyien a nagy változásokat várnák (33%) (36. táblázat). Mindez a korábbi adatokban 

jelzett kedvezőtlen folyamatok ellenére van így.

A változások mérséklése iránti vágy magyarázata lehet az a tapasztalat, amely a vezetők 

négyötöde szerint igaz: az oktatásirányítás legtöbbször kevéssé átgondolt, nehezen megvaló-

sítható programokat kínál az iskolák fejlesztésére (87%) (37. táblázat). Négy százalék volt azok 

aránya, akik szerint az iskolák fejlesztésére legtöbbször jól átgondolt, megvalósítható progra-

mokat kínál az oktatásirányítás.

Az iskolák számára nehézséget jelent a pályázati rendszer: 88 százalék értett egyet azzal, 

hogy a pályázás a különféle forrásokra túlzott terheket ró az iskolákra (38. táblázat), 84 százalék 

állította, hogy a minőségbiztosítás bevezetése nem igazán emeli a szakmai munka színvonalát 

(39. táblázat), 12 százalék szerint viszont a minőségbiztosítás kedvező irányba változtatott a 

szakmai munka színvonalán. Az iskola működésére vonatkozó jogszabályok nehéz érthetőségét 

és túlzott bonyolultságát 90 százalékban állították (40. táblázat). Ilyen irányú nehézsége a válasz-

adók 7 százalékának nem volt. A 2005/2006-ban bevezetett akkreditált iskolai adminisztrációs 

rendszerek a válaszadók 16 százaléka szerint csökkentették az adminisztratív terheket, míg 71 

százalékuk éppen az adminisztratív terhek növelését érzékelte az elektronikus adminisztráció 

bevezetésének hatására (41. táblázat).

3.7 ÖSSZEGZÉS – A KUTATÁS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI

Az intézményvezetők és az oktatásirányítás közötti kommunikáció indokoltságát mutatja, hogy 

az igazgatók nyolcvan százaléka az elmúlt évben munkája során találkozott olyan problémával, 

amelyet szívesen jelzett volna az oktatásirányítás felé. A megemlített témák legnagyobb részt 

az oktatásügyi döntések megvalósítása során adódó problémákhoz kapcsolódtak. További té-

maként jelentek meg az oktatáspolitika átfogó céljainak megismerését célzó kérdésfelvetések, 

valamint a természettudományos tárgyak hangsúlyvesztéséből adódó problémák.

Ugyancsak az irányítás és az intézmények közötti kommunikáció bővítésének szük-

ségességére utal, hogy az oktatáspolitika döntési folyamatai a válaszadók többsége szerint 

nem átláthatók: 17 százalék egyáltalán nem tartja átláthatónak, 55 százalék nem igazán látja át, 

mindössze 1 százalék azok aránya, akik szerint teljesen átlátható. A transzparencia hiányából 

is fakadhat, hogy az oktatáspolitikai döntéshozatal tervezési időhorizontját a válaszadók közel 

fele a jelenre teszi: 47 százalék szerint a tervezés csak a jelenlegi problémákra koncentrál, 25 
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százalékban voltak, akik szerint az oktatáspolitika egy-két évre előrelátva cselekszik, 19 százalék 

három-négy éves időhorizontot jelölt, és 3 százalék becsülte ennél hosszabb távúra.

Az intézményvezetők 60 százalékot meghaladó arányban várnák el az oktatási kor-

mányzattól, hogy az iskolák teljes körétől közvetlenül kérjen véleményt az osztályzás (66%), az 

évismétlés (63%), a kompetenciamérés (60%) témakörében. Akik szerint elegendő az iskolák 

egy részétől véleményt kérni, azok aránya 20 százalék körüli. A véleménykérést szükségtelennek 

ítélők aránya az egyes témáktól függően 6–14 százalék között mozgott a válaszadók körében.

Az intézményvezetők és az oktatásirányítás közötti távolságot jelzi, hogy az igazgatók 82 

százaléka szerint „az iskolák valóságos működése jelentősen eltér attól, amit az oktatáspolitiku-

sok gondolnak”, mindössze 11 százalék azok aránya, akik szerint „az oktatáspolitikusok elég jól 

látják és értik az iskolák valóságos működését”. Az iskolák és az országos fejlesztéspolitika cél-

rendszere az igazgatók 59 százaléka szerint általában nem egyezik. Egynegyed arányban vannak, 

akik szerint „az iskolák céljai a legtöbbször egybeesnek az országos fejlesztéspolitika céljaival”. 

Az intézmények és az irányítás közötti távolság fejeződik ki abban, hogy az igazgatók 82 száza-

léka szerint „az oktatáspolitikusokat gyakran megvalósíthatatlan, utópikus elképzelések vezetik”. 

Akik szerint az oktatáspolitikusok megfelelő realitásérzékkel rendelkeznek, azok 7 százalékban 

kerültek a mintába. Hasonló helyzetet tükröz az a vélemény is, miszerint az oktatásirányítás leg-

többször kevéssé átgondolt, nehezen megvalósítható programokat kínál az iskolák fejlesztésére 

(87%). Mindössze 4 százalék volt azok aránya, akik szerint az iskolák fejlesztésére legtöbbször 

jól átgondolt, megvalósítható programokat kínál az oktatásirányítás. Az elmúlt időszak oktatás-

politikai teljesítményét a válaszadók ötfokú skálán rendre a közepesnél rosszabbra értékelték.

Az oktatásirányítás és az intézmények közötti összhang szükségességét indokolja, hogy 

az intézményvezetők 95 százaléka szerint az utóbbi években jelentősen megnövekedtek az is-

kolákkal szembeni elvárások. Az elvárások növekedése mellett a válaszadó intézményvezetők 

egyötöde érzékelt növekvő önállóságot, 62 százalék szerint viszont az állami ráhatás a jelentősebb.

Az oktatáspolitika döntési folyamatai az igazgatók többsége szerint nem megfelelően 

átláthatók. Döntő többségük szerint az oktatáspolitikát főként politikai és nem oktatási érdekek 

irányították. Miközben az igazgatók többsége 2010-ben a politikai érdekek áldozatának tekin-

tette az oktatást, továbbra is többségben voltak azok, akik szerint véleményük kinyilvánításával 

javíthatnának az oktatásügyön. Az oktatáspolitikára vonatkozó véleménynyilvánítás az irányítás 

alacsony szintű „intézményképessége” ellenére a válaszadók többsége szerint járható út.

Az igazgatókkal készült interjús beszélgetésekből tudható, hogy a tanároknak csak egy 

része lenne bevonható a döntés-előkészítéshez kapcsolódó véleményezésbe. A passzivitás 

vagy a távolmaradás lehetséges okait kutatva az intézményvezetők a bizalom alacsony szintjére 

mutattak rá, 65 százalékban látták az érdektelenség legfontosabb okának, hogy a tanárok nem 

hisznek abban, hogy az oktatási kormányzat figyelembe veszi a véleményüket. 68 százalékban 

vélekedtek úgy, hogy a tanárok azért passzívak, mert nincs lehetőségük véleményt nyilvánítani. 

Az igazgatók információ igényét jelzi, hogy négyötöd arányban jeleztek nagyfokú érdeklődést 

olyan kutatásokra, amelyből kollégáik véleményét, elgondolásait ismerhetnék meg.
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Az iskolaigazgatók úgy értékelték, hogy lényegében nincs módjuk a központi oktatási 

döntéshozatal munkáját befolyásolni. Ezzel egyidejűleg az elmúlt időszak döntéseire vonatkozó 

kérdésekből kiderült, hogy számos olyan döntés, változás született, amelyhez a kérdezettek szí-

vesen hozzászóltak volna. Az oktatáspolitikába történő érdemi beleszólásnak egyik akadályát 

abban látják az intézményvezetők, hogy a döntéshozók, és azok akikről döntést hoznak, nem 

ugyanazt a „nyelvet” beszélik.

Az intézményvezetők az oktatást végzők szerepét a döntéshozatalban az optimálisnál 

jóval alacsonyabbnak érzik, nagyobb szerepet igényelnének tehát a döntések előkészítésében, 

megvitatásában, nemcsak a maguk, hanem a tanárok és a pedagógus szakmai szervezetek45 

számára is. Bevonásuk esetén a véleménykérés internetes kérdőíven alapulhatna. Az igazga-

tók körében évi két-három alkalommal, legfeljebb 20 perces kérdőív kitöltetése látszik reálisnak 

a beérkezett válaszok alapján. Előzetes felkérésen és egyeztetésen alapuló minta kialakítása 

esetén ennél jóval gyakoribb véleménykérés lenne kivitelezhető. Fontos tekintetbe venni, hogy 

kétharmaduk szerint a kérdőíves adatgyűjtésből csak részben ismerhető meg a válaszadók véle-

ménye. Akik a kérdőíveknél jobb adatgyűjtési módszert javasoltak, leginkább a kérdőívkészítést 

megelőző, vagy a kérdőíves kutatást kiegészítő személyes interjúk lebonyolítását javasolták. 

Válaszukat azzal indokolták, hogy a kérdőíveket készítő kutatók sok esetben nem ismerik a vá-

laszolók valóságát, emiatt nem képesek megfelelő tartalmi érvényességű változókat létrehozni.

A kommunikáció megindításának előfeltételeként vizsgáltuk a bevonhatóság mértékét, 

az intézményi szinten meglévő szándékokat. Az igazgatók körében a döntés-előkészítéshez 

kapcsolódó véleménykérés legnépszerűbb formája az internetes kérdőívkitöltés lenne (91%). (A 

válaszadók 82 százaléka vállalná, hogy e-mailben kérjék véleményét.) A kérdőívek lehetséges 

hosszát illetően a 19,5 perces időtartam adódott. Ilyen hosszúságú kérdőívet a kérdezettek fele, 

15 perceset pedig háromnegyed részük töltene ki az előzetes jelzések szerint. A válaszadásra 

szükséges idő intervallumnak átlagosan egy hetet jelöltek meg az intézményvezetők, és a szülők, 

diákok sem tértek el lényegesen ezektől az adatoktól. A megkeresések gyakorisága átlagban 

évi 3,5 alkalom,46 de személyes felkérések alapján összeállítható olyan minta is, amelyben en-

nél nagyobb válaszadási gyakoriságot vállalnának az intézményvezetők. Az igazgatók szerint 

két alkalommal lenne elfogadható emlékeztető e-mailt küldeni azoknak, akik a válaszadással 

elmaradtak. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mint minisztériumi háttérintézmény által vég-

zett kérdőíves felmérés esetén a személy és az iskola anonimitásának biztosítása a válaszadók 

közel fele számára volt fontos. A saját e-mail cím megismerhetősége az intézményvezetők 10 

százaléka számára jelentene visszatartó erőt.

45 A pedagógus szakmai szervezeteket vizsgáltuk, nem a pedagógus szakszervezeteket.
46 Az irreálisnak tűnő harminc feletti válaszok kiszűrésével.
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4. AZ OKTATÁSÜGYI DÖNTÉS  
ÉS EGYEZTETÉS FOLYAMATA ELTÉRŐ 

SZEMPONTOKBÓL – INTERJÚK47

4.1 A KUTATÁS CÉLJA

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából készült kutatás célja, hogy az oktatásügyi 

döntés-előkészítés folyamatát eltérő nézőpontokból vizsgálja. Az interjús beszélgetések ismer-

tetése alapján lehetővé válik az oktatásirányító szakbürokrácia, az érdekegyeztető csoportok, az 

önkormányzati irányítók és az iskolavezetők sajátos problémáinak megértése. A vizsgálat feltárja 

az egyeztetési folyamatok sajátosságait és változtatásra vonatkozó javaslatokat fogalmaz meg.

4.2 A KUTATÁS MÓDSZERE

Az oktatásügyi döntés-előkészítéssel kapcsolatos vélemények mélyebb megismerésére a dön-

tési folyamat különböző szintjein készített egyéni és páros mélyinterjúkkal került sor.

A páros interjúk előnye, hogy a kutatási kérdések több aspektusát hozhatják felszínre 

azáltal, hogy a résztvevők egyszerre több különféle gondolkodási sémában mozognak. Ahol 

lehetett, a válaszadó párok kiválasztásakor kifejezett törekvés volt arra, hogy ellentétes vélemé-

nyek képviselőit szólaltassuk meg. A páros interjúknak ugyanakkor előfeltétele a résztvevők közti 

egyenrangúság, illetve a hasonló fokú jártasság a vizsgált kérdésben. Az interjúk szervezése 

során – ahol ez földrajzilag és szakmailag megoldható volt –, igyekeztünk páros beszélgetéseket 

szervezni, ahol erre nem nyílt lehetőség, ott egyéni mélyinterjúkat készítettünk.

A mélyinterjúk vezérfonalának elkészítését megelőzte egy előkészítő beszélgetés, amely-

nek során a döntéshozatali folyamatnak a megrendelő által kiválasztott tagjai megállapodtak 

a legfontosabb érintendő kérdéskörökben, valamint abban, hogy a mélyinterjúknak a döntési 

folyamat mely szintjein elhelyezkedők legyenek az alanyai.

Az interjúalanyok végül a megrendelő által összeállított listán szereplők közül kerültek 

kiválasztásra.

47 Készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet.
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24. táblázat. A tíz interjú alanyai és időpontjai (a páros interjúkat jelöltük)

Döntési szint Intézmények Dátum

Döntéshozó/döntés-előkészítő Budapest, Oktatási Minisztérium (2) 2010. április 30.

Egyeztető fórum résztvevői, egyben intézményvezetők 
és szakértők

Budapest, OKNT (2) 2010. április 27.

Budapest, OKNT (2) 2010. április 28.

Budapest, OKNT 2010. május 5.

Fenntartó/döntés-előkészítő Budapest, kerületi Önkormányzat, Oktatási Iroda 2010. május 10.

Vidéki város, Önkormányzat, Oktatási Iroda 2010. április 29.

Szakmai fórum tagok, egyben intézményvezetők és 
szakértők

Budapest, Általános Iskolák Igazgatói (2) 2010. április 30.

Vidéki város, Gimnázium 2010. április 29.

Vidéki város, Szakközépiskola 2010. április 29.

Vidéki város, Általános Iskola 2010. április 29.

Az interjúalanyok egy része az oktatásügyi döntési folyamatban több ponton is szerepet kapott, 

de a táblázatban a kutatásba való bekerülésüket leginkább megokoló tagságuk szerint helyez-

tük el őket.

4.2.1 AZ INTERJÚK IDŐPONTJA, A KUTATÁS KONTEXTUSA

Az interjúk lebonyolítása időben egybeesett a választással és a kormányváltással, így az új 

oktatásügyi szervezet kialakítására vonatkozó közéleti, politikai nyilatkozatok nyilvánosságra 

kerülésével. A beszélgetések során ennek legfőbb hatása az volt, hogy sokszor vetődött fel a 

korábban létrehozott intézmények, eddig kialakult folyamatok várható sorsa, valamint a tapasz-

talt trendek várható alakulása is.

4.2.2 A BESZÉLGETÉSEK VEZÉRFONALA

A mélyinterjúk az alábbi kérdéskörökre épültek:

•  A kérdezettek szerepe az oktatásügyi döntés-előkészítésben

•  Az elmúlt évek legfőbb változásainak megjelölése

•  Az oktatáspolitika megítélése általában

•  A szakmai egyeztetés gyakorlatának megítélése

•  Az iskolák és a döntés-előkészítés közötti kommunikáció
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•  Szereplők megítélése a kommunikációs folyamatban

•  Változtatási igények megfogalmazása

•  A döntések tudáshátterének vizsgálata

•  A döntésvégrehajtás leírása az intézményekben

•  Alulról jövő kezdeményezések

•  Az internetes kommunikáció lehetőségei

•  További szereplők súlya a döntés-előkészítésben

•  A döntés-előkészítés folyamatának leírása konkrét témák mentén (kompe-

tencia alapú oktatás és integráció)

Az interjúvázlatban megjelölt témák a beszélgetéseken rendre hasonló súlyt kaptak; voltak, 

amelyekről a kérdezettek kevesebb szót ejtettek, és voltak, amelyeket az eredeti kutatási tervhez 

képest fontosabbnak tartottak. Az elemzés során a beszélgetésekben kirajzolódott prioritások 

szerint ismertetjük a főbb megállapításokat, és külön jelezzük, ha valamely téma a kérdezettek 

szerint kevésbé volt releváns, mint az a kutatás kiindulópontjaként megfogalmazódott.

A mélyinterjúk kezdetekor az interjúalanyok számára összefoglaltuk a kutatás célját. A 

vizsgálni kívánt kérdéskör minden beszélgetésen a döntési mechanizmus politikai, társadal-

mi, tudományos és szakmai beágyazottságának leírására késztette fel a megszólalókat, mert 

ezekből a helyzetképekből tudták levezetni a döntéshozatal jelenlegi állapotát. Mivel spontán 

módon minden interjúban megjelent a döntések társadalmi, jogi, gazdasági kontextusa, az 

elemzés ennek ismertetésével kezdődik, és csak ezt követően tér át a vezérfonalban konkrétan 

megfogalmazott kérdésekre.

4.3 AZ OKTATÁSÜGYI DÖNTÉSHOZATALRÓL ÁLTALÁBAN

4.3.1 AZ OKTATÁSÜGYI DÖNTÉS

A mélyinterjúk felvételének időpontja egybeesett a leendő kormányzat néhány oktatásügyi 

elképzelésének nyilvánosságra hozatalával. A megszólaltatott szakemberek közül sokan az 

interjúk legelején, a saját döntés-előkészítésben való szerepük definiálásakor utalásokat tettek 

arra, hogy a szerepük változhat, az iskolák vezetői pedig arra, hogy az eddig követett szabá-

lyok változhatnak. A változások lehetséges mértékének becslése rendre azon alapult, hogy 

az eddig meghozott döntések milyen vélt vagy valós kötelezettségekből fakadtak, mennyiben 

megváltoztathatók, és mennyiben maradnak vajon kötelezően érvényben a jövőben. A mi-

nisztériumi megszólaló jellemzően a már meghozott döntéseket tekintette kommunikálandó 

eredménynek. A legjelentősebb oktatásügyi változások indoklásában egyfajta modernizációra, 

európai fejlődési irányra hivatkozott. A kutatás korábbi megállapításainak érvényessége mu-

tatkozott meg abban, hogy az eredmények a szupranacionális szinten megfogalmazódó célok 

elérésével kapcsolódnak össze.
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Minisztériumi szinten ez így fogalmazódik meg:

K: Mit tartanak az elmúlt időszak legfontosabb oktatásügyi változásának?

V: Hogy nem lehet a gyereket megbuktatni az első-negyedik évfolyamon, szöveges érté-

kelés kell a gyerekeknek az első négy évfolyamon, és az ún. kompetencia alapú oktatásra 

kellene áttérni, mely lényege, hogy megnyúlik az ún. nem szakrendszerű oktatásnak az 

ideje az 5–6. évben vagy kiteljesül-e, és önmagában nem a tudás áll a középpontban, 

hanem a készség, képességfejlesztés. Ez az Európai Unió irányelve, iránymutatása, erre 

halad a fél világ, mi pedig most visszamegyünk az ötvenes évekbe.

A döntés-előkészítés legfelső szintjén készített interjúk alapján az oktatáspolitikai döntések 

java része az EU-tagságból származó jogharmonizációs kötelezettségből, valamint az aktuális 

hazai kormányprogramból fakad. A döntés-előkészítés minisztériumi munkatársai e két fő for-

rásból eredő elképzelések és értékek biztosítását végzik a jogalkotást előkészítő munkájukkal. E 

legfelső szinten is megjelenik az az igény, hogy a rendszer egészéről több kutatási anyag álljon 

rendelkezésre. Az igényelt felmérések a hazai rendszer pontosabb megismerését céloznák, az 

iskolák tapasztalatait összegezve mutatnák be egy-egy döntés előtt vagy azt követően.

V: … régóta úgy érzem, hogy ez erősítendő elem a döntés-előkészítésben, (…), hogy 

szakmailag megalapozott tények, a döntéshozók által elvárt tudás formájában a kon-

cepcióalkotásnál stb., be tudjanak csatornázódni.

K: Ez kinek a feladata most?

V: Feladata mondjuk a kutatóintézetnek, fejlesztőintézetnek, stb. De (…) gyakorlatilag 

nincs valahol egy olyan köztes mező, amely egy minisztériumi munkatársnak, vagy egy 

jogszabályalkotónak (…) valamiként közvetítené az oktatásról a kutatás, a felmérés, az 

elemzés kapcsán szerzett tudást…

Az egyeztető fórumok tagjai, valamint a döntési hierarchia alacsonyabb szintjein elhelyez-

kedők számára az oktatáspolitikai döntések kapcsán gyakran nem egyértelmű, hogy a közoktatás 

irányítására létrejövő és változó joganyag pontosan mire, milyen helyzetre, problémára születik 

válaszként. A legjellemzőbb feltételezések az EU-s jogharmonizációt és a kormányprogramot 

jelölik meg indító okként, látva, hogy a kormányprogramot illetően az SZDSZ és az MSZP az 

oktatáspolitikában eltérő értékeket vallott. Az iskolai szinten érdekelt interjúalanyok számára a 

döntések értelme és célja kevésbé volt átlátható, megfogalmazható, mint a döntés-előkészí-

tésben felsőbb szinten résztvevők számára. Ez jelzi, hogy az intézményi szinten nem látható át 

a döntéshozatal stratégiája, fő célja, illetve nem kapcsolódik ahhoz olyan kommunikáció, ami 

világossá tenné a célokat.

„Nézze, ez megint olyan, hogy az államunknak az uniós csatlakozással valamit mutatni 

kellett, hogy mi a kisebbségeket valahogy kezeljük. És ezért túlkompenzálása volt en-

nek az igénynek.”

K: Milyen problémákra reagálnak a fönt születő döntések?

V: Nem értem, hogy mire akarnak reagálni. Nem értem.

K: Ezt nem lehet tudni?
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V: Én nem tudom. Lehet, hogy én vagyok a hülye. Nem értem. (…) Kampány-effektu-

sokat érzek benne.

A döntéseket a legtöbben akkor látnák megalapozottnak, ha azok a szupranacionális 

szinten azonosított trendek mellett minden esetben helyben felvett adatokkal támogatottak 

lennének. Az iskolai, valamint a fenntartói szinteken is megemlítették a PISA-felmérést, valamint 

az OECD-adatokat, amelyek például a kompetencia alapú oktatás bevezetése melletti döntés 

legfontosabb tényezői voltak. Az említett rendszerszinteken ugyanakkor erősen hiányolták a 

lokális feltáró kutatásokat, amelyek a döntéshozatalt képessé tennék arra, hogy a nemzetközi 

összehasonlításokból levonható tendenciák mellett a hazai viszonyokat is láthassák és ennek 

alapján alakíthassák ki az adaptált megoldásokat.

K: Mit tart az elmúlt időszak legfontosabb oktatáspolitikai változásának?

V: Talán azt, hogy nemzetközi kutatási eredményeket megpróbálnak beilleszteni a ma-

gyar rendszerbe.

Ehhez kell egy nagy kutatás, egy tényeken alapuló döntéshozatal, ehhez kell a rendszer-

nek a betett energiáinak és a forrásainak egy folyamatos kutatása és visszajelzése, és ez 

nincs. (…) most már ott tartunk, hogy a kutatásfejlesztés helyett maga az Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet propagandával foglalkozik, tehát a jó megoldásoknak az értékelését 

próbálja valamilyen szinten közzétenni. (2010)

4.3.2 A DÖNTÉSEK KONTEXTUSA

4.3.2.1 Az átfogó stratégia hiánya

Az oktatáspolitikai döntéshozatal vonatkozásában az interjúalanyok szinte egybehangzóan 

hiányolták az átfogó, hosszú távra érvényes oktatáspolitikai stratégiát, amely keretbe foglalná a 

születő döntéseket, lehetőséget teremtene a visszacsatolásra, és a célok láttatásával a joganyag 

értelmezését és implementálását is könnyítené.

A megszólalók egyetértettek abban, hogy az oktatáspolitika 1980-as évektől kezdődő 

átalakulása hosszú távú, konszenzuson alapuló tervezéssel indult (körülbelül 1985–1993 között). 

Ez a folyamat a rendszerváltás (1989) táján megváltozott, majd napjainkra „ad hoc” jellegűvé vált. 

A folyamat úgy is értelmezhető, hogy az oktatás elvesztette önállóságát és a politikai és gazdasági 

érdekek kiszolgáló alrendszerévé vált. Ebben a folyamatban az oktatási rendszer vesztett autonó-

miájából, és bár látszatra a pedagógus és a tanuló a főszereplő, a rendszerbeli történéseket meg-

határozó hatások inkább külső – gazdasági, politika – eredetűek. Az Európai Unióhoz csatlakozás 

tovább bővítette az oktatási rendszer környezetét jelentős befolyású intézményekkel. Ilyennek 

tekinthető az elkülönült keretekben és önálló adminisztratív logikával működő fejlesztéspolitika.

„Van az irányításigazgatás és van a fejlesztés. Mindkettő politikai megrendelésre dol-

gozik, én úgy gondolom, a fejlesztés is, de ez a kettő nagyon sok esetben nem halad 

egymással szinkronban és sok esetben nem halad egy irányba.”
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Az utóbbi évtizedben a financiális keretek alakítása egyre nagyobb szerepet kapott az 

irányításban. (Az iskolák integrációja lényegében finanszírozási döntések/kényszerek révén va-

lósult meg.) Az elmúlt években bekövetkezett válság miatt az oktatási rendszer autonómiája még 

inkább csorbult, előtérbe került a pénzügyi szempontokat meghatározónak tekintő kormányzás.

„… az [oktatási] minisztériumból is kikerült a döntési lehetőség és átkerült teljes mérté-

kig gazdasági, pénzügyi fennhatóság alá. (…) a minisztériumnak (…) a válság terítékre 

kerülése óta egyértelműen önálló döntés az nagyon kevés született.”

Autonómia

A folyamat során állandóan változott az intézményi autonómia mértéke. Egyszerre volt jelen a 

decentralizáció és ezzel együtt a mind több előírást és elvárást tartalmazó jogszabályi környezet, 

amit intézményi szinten túlszabályozásként értelmeznek. Gyakori volt az oktatási-nevelési tar-

talmakat érintő szabályozók változása is. A jogi keretek képlékenysége miatt a 2010-ig létrejött 

joganyaggal kapcsolatos elvárásokban fenntartói és iskolai szinten egyaránt megfogalmazódik 

a nagyobb szabadság és a pontosabb irányítottság iránti igény.

Az egyeztetési kezdeményezések vonatkozásában is felmerült javaslat, hogy ha egy jól 

kidolgozott, szilárd, hosszú távra érvényes stratégia létezne, akkor kevesebb kommunikációra 

lenne szükség, hiszen a stratégia megvitatásakor sok alapkérdést már tisztáztak.

Az iskola feladatát kijelölő társadalmi konszenzus és egy erre épülő átfogó oktatáspolitikai 

stratégia hiánya azt eredményezi, hogy a programok megvalósítását végzők bizonytalan ok-tulaj-

donításokkal és cél-magyarázatokkal rendelkeznek a tágabb összefüggéseket illetően. Az orientá-

latlanság a minisztériumban kevésbé jelentkezik, a döntés-előkészítési munka célja ott világosabb.

Minisztériumi szint:

„Ha én nemzeti konzultációt indítanék, akkor arról indítanék (…), hogy mire van az iskola 

és miért. Legyen egy olyan konszenzus, legyen arról egy íratlan, a közvélekedésben 

uralkodó nézet, hogy az iskola azért van, mert. Az iskola azt tudja tenni, hogy.”

Érdekegyeztetési szint:

„Nem alakult ki, és nem is ment végbe az a társadalmi megállapodás, amely arról meg-

nyugtató választ tudna adni, hogy mi az az ún. kötelező minimum, amiből a közoktatás 

révén állampolgári jogon az egyén jogosult rendelkezni. (…) Ez nagyon homályos, (…)”

„Szerintem ez a jövő egyik nagy közoktatás-politikai kérdése, hogy kié az iskola. Ugye 

a19. század állami iskolákat csinált. És még mindig úgy működik a rendszer, mintha az 

állam lenne a megrendelő. Pedig az iskola a családé.”

„De egy békén hagyott közoktatásban van-e szükség ennyi jogszabály ügyre, egyeztetni 

valóra? (Ha) van, egy (…) stratégia, amelyikből hát apuka is anyuka is, polgármester is, 

szakember is látja, hogy tehát most a következő évtizedben Bologna lesz. Három szin-

ten. És akkor ott nem kell közbelépni.”

Iskolai szint:

„Az lett volna véleményem szerint a helyes sorrend, hogy megalkotjuk a közoktatás stra-
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tégiáját; (…) Aztán határozzuk meg ehhez a tartalmat és utána a jogi keretet. (…) De itt 

fordított sorrendben történt.”

„Néha ez a benyomásom, hogy (a döntések) nem válaszként születnek, hanem valaki 

megint kitalálta, hogy kéne alkotni egy olyan jogszabályt, ami bizonyítja, hogy én dolgo-

zom. Néha pont ilyen érzésem van, hogy nem életszerűek ezek a dolgok.”

4.3.2.2 Legitimációs problémák és leszakadás

Az iskolák vezetői és az érdekegyeztetésben részt vevők körében hangsúlyosan jelent meg az 

oktatáspolitikai döntéshozatalnak az a felelőssége, ami a 21. század információs társadalma 

és a hagyományos iskolafelfogás közötti feszültségből fakad. A módszertani megújulás szük-

ségessége és ennek stratégiai fontossága az interjúk mindegyikében spontán előkerült, akár 

mindennapi problémaként, akár olyan átfogó fogalomként mint az iskola legitimációs válsága. 

A döntés-előkészítés folyamatában így olyan oktatás értelmezések is jelen vannak, amelyek 

alapjában kérdőjelezik meg a jelenlegi rendszer működését. Az oktatási szakértők eltérő képpel 

rendelkeznek az oktatás problémáiról, azok eredetéről és a megoldási lehetőségekről.

„Nagyon fontos dilemmának tartom az iskola legitimitásának elvesztését. (…) A rendszer 

logikája: a 45 perces órán a tanár tantárgyakat tanít homogén csoportban. (…) Na most 

ez alól a rendszer alól különböző okok miatt szépen lassan kifolyt a talaj, és a 21. század 

fordulójában különösen a web kettővel, tehát a közösségi hálózatokkal már az a fajta 

alapfunkciói is elvesztek az iskolának, amire egyébként eddig még épült.”

Az interjúk során az országos választások közelsége, illetve az oktatáspolitikai érdek-

érvényesítő képesség különbözőségei alapján az interjúalanyok kettészakadtságról számoltak 

be. Az oktatáspolitikai kettészakadtság alapja az, hogy a jelenlegi rendszerben leginkább a már 

amúgy is jól működő intézmények tudnak élni a lehetőségekkel, azokban a térségekben viszont, 

ahol korábban is nehézségek mutatkoztak, a problémák az elmúlt évek során csak elmélyültek. 

Hátrányos helyzetű térségekben működő szakiskolákban a tanárok tehetetlennek érzik magukat, 

ami egyfajta „semmi sem jó” válsághangulatban jelenik meg. Számukra a megoldáskeresést 

célzó kommunikáció lehetne segítség.

Érdekegyeztetési, intézményvezetői szint:

„Ettől, hogy a társadalom és az iskolák egyik része igyekezett új kihívásoknak valahogyan 

megfelelni, gettók jöttek létre. Iskolákban, mindenhol. A másik oldalon viszont olyan 

nagy tömegű leszakadás volt, akik még a tradicionális elvárásokat sem tudták teljesíteni.”

„Borsod megyében jártam több szakiskolában ahol az országos mérésben 400 pont 

alatt teljesítenek. (…) És egyre több az olyan iskola, ahol a pedagógusok egyszerűen 

úgy érzik, hogy nem tudnak mit kezdeni. De mondjuk, a világért se vallanák ezt be, de 

tele vannak panasszal. A gyerek, a szülő, a fenntartó, mindenki hibás. Egyszerűen azt 

látom, hogy annyira elbizonytalanodtak.”
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4.3.3 A DÖNTÉSEK JOGI KONTEXTUSA: A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY

A közoktatási törvény olyan jogforrás, amely követi a közoktatási szereplőkre vonatkozó, más 

törvényekben bekövetkezett változásokat. Ez a jellegzetessége az interjúk tanúsága szerint az 

elmúlt húsz évben azzal a következménnyel járt, hogy kezelhetetlen struktúrájú joganyag kelet-

kezett, amely az állandó módosításokkal tovább fokozta az oktatáspolitika „ad hoc” látszatát.

Felvetődött, hogy a problémák megfelelő módon – kommunikációban, egyeztetésben – 

történő kezelésének hiánya miatt azokat gyakran jogi megoldásokkal próbálják kezelni. A rendszer 

irányításában egyes vélemények szerint túlzott jelentőséget kapnak a jogi természetű megoldások. 

Bár erre nem történt utalás, a terjedőben lévő perlési politikát alkalmazó civil szervezetek erősí-

tik a kormányzati irányítás jogászi megoldásokat előtérbe helyező gyakorlatát. A jogszabályok 

gyarapodását idézi elő az a tendencia is, hogy a szabályt nem csak az abusus határainak a 

kijelölésére alkalmas eszközként fogják fel, hanem egyre inkább egy bizonyos állapot elérése 

eszközének tekintik. Ebben a formában a jogszabályok folyamatosan bővülő eszközrendszerek 

a tervezett – elérendő – valóság megkonstruálásához.

Minisztériumi szint:

„Hogyha változik egy törvény, akkor változtatni kell a mi törvényünket [Közoktatási tör-

vényt]. Tehát, amikor a KJT-t átírták ötször, akkor ennek be kellett jönni a mi törvényünkbe, 

ami azzal ellentétes volt. (…) Valóban úgy tűnik, hogy nagyon sokszor hozzányúltak, de 

valójában nem a közoktatási részhez.”

Fenntartói szint:

„Azt gondolom elég régóta már, hogy olyan jogszabály dzsumbuj és halmaz van a köz-

oktatás rendszerében, ami betarthatatlan és finanszírozhatatlan.”

Középszint:

„Van egy kicsit már túlburjánzó vagy nehezen áttekinthető rendszerműködés a közok-

tatás egészében, és ez egyre jobban, egyre intenzívebben változó törvényi regulációs 

körülmények között zajlik.”

„Olyan nagy rendszer, ahol úgy beszélünk a döntésről, mintha ennek lenne egy racionális 

folyamata. De nincs. (…) a probléma jogi útra terelődik. Hogy a parlamenti pártok vagy 

a minisztériumi apparátus (…) egy adott problémára ad egy jogi választ.”

Iskolai szint:

„Közoktatásról szóló törvény igen gyakori változása azt hozta a munkámban, hogy (…) 

rendezvényeken a közoktatásról szóló törvény változásai alkalmazásával kapcsolatosan 

algoritmusokat kínáltam a hallgatóságnak, zömében iskolaigazgatóknak, vagy éppen 

ehhez a területhez kapcsolódó szakembereknek.”

„Nagyon nehéz követni a közoktatási jogszabályok gyakori változását. Én még olyan 

közoktatásra szóló törvénnyel kezdtem az igazgatói munkát, (…) ami egy törvény volt 

és rövid, a mostani közoktatásról szóló törvény terjedelmének töredéke. (…) később a 

közoktatásról a ’93-ban a törvény megjelent, és egyre inkább bonyolult. A szabályozás 
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nehezen érthető, sok változás azt eredményezi, hogy a korábban már több éve dolgozó 

igazgatók, közoktatási vezetők, elnézést, kicsit frusztráltak.”

4.3.4 INFORMÁCIÓ SZÜKSÉGLET

A jogszabályi változások gyakorisága természetszerűleg idézi elő az információhiány jelenségét. 

A hiteles tájékoztatásra képes minisztériummal való kommunikáció szükségessége jogértelme-

zési problémákból fakad. Intézményi és fenntartói szinten igényként fogalmazódott meg, hogy 

a törvények módosulásairól időben értesüljenek, illetve, hogy segítséget kapjanak annak értel-

mezéséhez helyi kontextusban. A minisztérium tájékoztató funkcióját betöltve a lehetőségekhez 

mérten elébe megy a problémának, de az igények sok esetben nagyobbak, mint a rendelkezésre 

álló kapacitások.

„… az is sokat segítene, ha a minisztérium a honlapjára egyszerűen csak fölrakná azt, 

hogy milyen jogszabályváltozások, milyen határidővel lépnek életbe. (…) Van egyébként 

(…), hogy felrak egy ilyen tanévindító kiadványt. Azt hiszem, ez legutóbb 63 oldalnyi volt.”

Miközben az intézményi szinten megszólalók a tájékoztatás iránti szükségletüket fejezik 

ki, aközben minisztériumi szinten az intézményvezetők alultájékozottságát tették szóvá. A helyzet 

feloldásában a kommunikáció jelenthet segítséget.

V: Megint elszomorodtam, mennyire nem tudnak semmit [a vezetők], de ez más káposzta.

K: Az kinek a felelőssége, hogy nem tudnak semmit?

V: (…) egy intézményvezetőnél ez megbocsáthatatlan. Megbocsáthatatlan. (…) hogy 

megnézze a mi honlapunkat, (…) a GYIK nevű marhaság, már többet írtunk, mint Lenin.

A kutatók, oktatásügyi szakemberek szerepét főként az oktatási döntéshozatal felsőbb 

szintjein emelték ki. A minisztérium és az OKNT hiányolta leginkább a szakmai háttéranyagokat. 

A vélemények szerint folynak kutatások, de nem olyan mélységben és mértékben, ahogyan arra 

a döntéshozatalnak szüksége volna. Hiányosságként említették a kutatási eredmények terjesz-

tettségét: a konferenciák régebben lehetőséget teremtettek a szélesebb körű tájékozódáshoz.

Minisztériumi szint:

„Szerettük volna megtudni, hogy na milyen eredménye is volt az elmúlt 4–5 évnek és 

ezért rendeltünk meg egy csomó vizsgálati anyagot (…) Mert nekem az a bajom, hogy 

a Zöldkönyv is légből kapott dolog, nincs mögötte kutatás.”

„XY tett megállapításokat a kompetenciák, hátrányos helyzet, stb., és van egy 500 fős 

vizsgálat (…) még területi szinten sem tekinthető reprezentatívnak, és nem is azt a célt 

szolgálja, (…) ilyen kutatásból nyert adatokkal tesznek megállapításokat (…) Zöldkönyvnél 

(…) számos esetben az vitaanyag, az kerek asztal munkája volt.”

Érdekegyeztetési szint:

„Az Országos Köznevelési Tanácsban (…) a bizonyos kutatásokon alapuló felvetések-

ről, azok eredményeiről mi egy más szintű, mondjuk tudományosan kicsit komolyabb 

konzultációt tudunk tenni. Ennek a kondíciói minimálisra csökkentek. Az Országos 
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Köznevelési Tanács által indított vagy megfogalmazott és finanszírozható kutatások 

azok igen behatároltak.

Korábban 4–5 olyan, az egész ország különböző oktatási, vagy felsőoktatási eseményeit 

összegző tudományos igényű konferencia volt, amely lehetővé tette, hogy (…) tájéko-

zódjanak, részt vegyenek, információt kapjanak, ezeknek a kiadványait megszerezzék, 

vagy minden iskolához egyetemhez eljuthassanak ezek a kiadványok és legyen egyfajta 

pedagógiai kultúrában közbeszéd.”

4.3.5 A DÖNTÉSHOZATAL AZ INTÉZMÉNYEK FELŐL NÉZVE

Az interjúk alapján a döntés-előkészítési folyamat felső szintjét megjelenítő hivatalnokok és a 

helyi (intézményi) szintet képviselők meglehetősen távoli – nehezen összekapcsolható – vilá-

gokban élnek. Ennek jele, hogy a fenntartói és az iskolai oldal egyaránt felemlíti a döntéshozói 

„szakszerűség” hiányát. A szakszerűség hiánya ebben az összefüggésben az iskolai tapaszta-

latok, valóságismeret hiányát jelenti, és nem az egyéb szakmai hozzáértést. Ez mutatkozik meg 

abban a költői kérdésben, hogy a döntéshozók vajon láttak-e már gyereket, vagy tanítottak-e 

már osztályteremben. A bizalmatlanság légköre azzal a következménnyel jár, hogy nem tekintik 

minden tekintetben „legitimnek” a meghozott döntéseket. A döntéshozatali szint és az intézmé-

nyi szint közötti „elidegenedés” befolyásolja a kialakítandó gyorsfelmérő eszközrendszer hasz-

nálhatóságát, hiszen az irányítás és a végrehajtás szintjei között a kommunikációs lehetőségek 

korlátozottak. Megfogalmazódott azonban a két szint közötti kapcsolatépítés szükséglete is.

„A hivatalnokok egy része látott már gyereket és iskolát, a másik része nem látott gyereket 

és iskolát, legutoljára gyerekkorában volt iskolában. Vagyis a kezdeményezések nem a 

szakma felől szoktak jönni, hanem mindig a hivataltól, tehát az oktatási kormányzattól.”

„Az oktatásirányítás viszont, a közgondolkodás egyszerűen nem lépett be az iskola falai 

közé.”

„Abszolút az iskolától elrugaszkodott döntések jönnek. Lehet olyan döntés is, hogy nem 

azt látják, amit mi. Ők úgy látják. Itt kéne beszélgetnünk.”

4.3.5.1 A szakaszos fejlődés és a felmenő rendszerek

Habár a törvény a minisztérium szerint sokszor csak más törvények miatt változik, az elmúlt húsz 

év oktatáspolitikai döntéshozatalát tekintve az egyik nagyon fontos sajátosság mégis a rendszer 

politikai beágyazottságából fakadóan a tantervi/tartalmi keretek gyakori módosulása volt. A mó-

dosulások rendszerint a politikai változásokkal összefüggésben zajlottak le. Intézményi szinten 

ez csökkenő kiszámíthatóságot eredményezett.

„Csinálunk egy hülyeséget, (…) Nem baj, majd ha kiderül, akkor módosítjuk. És akkor mó-

dosítjuk egy év múlva, fél év múlva, két év múlva, és akkor előáll a helyzet, mint nálunk pár 

évvel ezelőtt, hogy 4 szakközépiskolai évfolyamunk 4 különböző tanterv szerint tanult.”
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A viták középpontjában mégsem maguk az intézkedések álltak, hanem azok megvalósí-

tásának, bevezetésének módozatai. Az intézményi szint és az oktatásirányítás közötti kommu-

nikáció erősítésére abban az esetben van legnagyobb szükség, amikor egy-egy – a rendszer 

egészét érintő – változás megvalósításakor a helyi szinten meglévő tudás felhasználása és 

bővítése szükséges. A változások menetrendje, bevezetésének módja, ideje, üteme, feltétel-

rendszere számos olyan kérdést vet fel intézményi szinten, amire sem a minisztériumnál, sem 

az intézményeknél nincsen előzetesen kész válasz. A válaszok ilyen esetekben leginkább kom-

munikációban alakíthatók ki.

„Eddig minden új követelményt felmenő rendszerben vezettünk be a töréspontoknál, 

kivéve a Nemzeti Alaptanterv első változatát, ahol az ember hiába mondta, hogy nem 

lehet bevezetni, már nem is emlékszem, hol vezették be, a 3. évfolyamon és ettől lett 

a nagy cirkusz, mert hiába mondta az ember, hogy az 5. évfolyamon van a töréspont 

és erre aztán mindenféle dolgokat kitaláltunk, de kiderült, hogy nem is vezették be a 

pedagógusok.”

„… itt mindig minden felmenő rendszerben megy. Ez nagy bizonytalanságot okoz. Hány 

ilyen évfolyam van, akik a NAT 1, 2, 3 stb. alapján tanulnak, mert ugye elindul valami és 

akkor őket végig kell vinni. És a mögöttük lévők csak felmenő rendszerben. Mindig a 

legtöbb vita arról zajlik, hogy milyen pontokon lehet ezt az egyébként támogatott vál-

tozást bevezetni.”

4.4 AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI

Az oktatáspolitikai döntések diskurzusa egyértelműen politikai ciklusokban való gondolkodás-

ként jelent meg az interjúk során. Az elmúlt időszak legfontosabb oktatáspolitikai változásának 

megnevezésekor ezért a legtöbben az elmúlt nyolc évből vett hivatkozásokkal válaszoltak a 

kérdésre (25. táblázat).

A legfontosabb változásnak a kompetencia alapú oktatást, a nem szakrendszerű oktatást, 

a minőségirányítást, a buktatás tilalmát, a szöveges értékelést említették a legtöbben. Szintén 

több interjúban megjelent a tartalmi újítások mellett a központi forráskivonás és az EU-s pályá-

zatokon alapuló finanszírozási rendszer.

Az újdonságok bevezetését illetően két interjúalany is fontosnak tartotta a „jozefinista”, 

illetve a „felvilágosult abszolutista” jelzőt használni a bevezetési folyamatra. Mindketten egyeztető 

fórum résztvevők. Az egyik megszólaló a változások mértékét és jellegét tekintette elégtelen-

nek, mivel azok nem érintik az iskola hagyományos szerkezetét.48 A másik a változások vissza-

fordíthatóságára figyelt fel és azt nehezményezte. Erre a rendszerjellemzőre, működési módra 

a korábbi fejezetekben bemutatott Archer-féle oktatásfejlesztési interakciós modell alapján 

lehetne magyarázatot adni.

48 45 perces tematikus órák.
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„Ez egy jozefinista rendszer. (…) azt az alapkérdést, hogy az érintettek érdekeltek-e eb-

ben, képesek-e rá, (…) arra az a határozott válasz, hogy nem. Nem érdekeltek benne és 

nem képesek rá. (…) Az érdekek bent a struktúrában teljesen máshoz kötődnek, mint 

amit ma a program elejére ki kell írni.”

„Azt mondtam, hogy ez egy ilyen felvilágosult abszolutista bevezetés. (…) minden felvilá-

gosult abszolutista reform a megfelelő implementáció és legitimizációs folyamat nélkül. 

Hát azonnal visszafordíthatóvá és ünnepelten visszafordíthatóvá válik.”

25. táblázat. Az elmúlt időszak legfontosabb oktatáspolitikai változásai az interjúalanyok szerint

Döntéshozó/döntés-előkészítő Budapest, Oktatási Minisztérium (2)
Kompetencia alapú oktatás, majd ehhez szakszolgá-
lat és minőségirányítás

Egyeztető fórum résztvevői, egyben 
intézmény-vezetők és szakértők

Budapest, OKNT (2) EU-s pályázatok, valamint az azzal kiegészülő forráski-
vonás; kompetencia alapú oktatás

Budapest, OKNT (2) Bologna; NAT 2003–2007; kétszintű érettségi

Budapest, OKNT Progresszív humanisztikus gyermekjogi, diákjogi, de-
mokratikus, pedagógiai metodikai kultúrának a kelleténél 
erőszakosabb, felvilágosult abszolutista bevezetése; kom-
petencia alapú oktatás

Fenntartó/döntés-előkészítő Budapest, kerületi Önkormányzat, Ok-
tatási Iroda

Esélyegyenlőség és a HHH (Halmozottan Hátrányos Hely-
zet)

Vidéki város, Önkormányzat, Oktatási 
Iroda

Nemzetközi kutatási eredményeket megpróbálnak beillesz-
teni a magyar rendszerbe

Szakmai fórum tagok, egyben intéz-
ményvezetők és szakértők

Budapest, Általános Iskolák Igazga-
tói (2)

„Kompetenciázás”; a nem szakrendszerű oktatás bevezeté-
se és a módszertani megújulás

Vidéki város, Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Program; Géniusz Program 
(Csermely Péter)

Vidéki város, Szakközépiskola A szakképzéssel kapcsolatos tartalmi, illetve szerkezeti 
változások

Vidéki város, Általános Iskola

4.5 KOMMUNIKÁCIÓ A SZAKMAI EGYEZTETÉSBEN

A szakmai egyeztetésről szólva az interjúalanyok élesen megkülönböztetnek formális és informá-

lis egyeztetéseket, valamint föntről lefelé és lentről fölfelé vezető utakat. A minisztériumi szintről 

induló egyeztetés menete látszik számukra a leginkább szabályozottnak, azonban ebben sem 

láthatók át pontosan sem a szintek, sem az utak, sem a szereplők.

Az egyeztetési folyamatban a szakmai és érdekképviseleti szervezetek működése, kom-

petenciája és jogköre nem pontosan meghatározható, ezért a legtöbb esetben a minisztériummal 

való direkt tárgyalásos kapcsolattartás volna az megfelelő mód, amit érdemi szakmai egyezte-

tésnek tekintenének a résztvevők. A minisztérium azonban elsősorban a politikai, más jogalkotói 
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szféra felől kap feladatokat, és jelenlegi működési feltételei mellett korlátozott mértékben alkal-

mas az alulról érkező megkeresések, javaslatok, információk befogadására és feldolgozására. 

Az interjúalanyok kivételesnek tekintették azokat az originális alulról jövő kezdeményezéseket, 

amelyeket a döntéshozatal rendszere befogadott és eredeti formájának jelentős megváltozása 

nélkül jogszabállyá formált.

11. ábra. Az egyeztetés struktúrája

„Hogy az (alulról jövő) szabályozási ötletekkel mit tudunk kezdeni, ez nagyon nehézkes 

dolog, mert ezek igazán nehezen szedhetők általában össze, állandóan kapunk javas-

latokat, észrevételeket, mindenkinek fáj, és mindenkinek gondja van, vagy mindenki, 

tehát ezeket nagyon nehéz kezelni.”

A szakmai anyagok készítésének menetében formális procedúraként kialakított egyez-

tetés a minisztérium számára azt jelenti, hogy az adott szakmai kérdésben érintett szervezetek 

mindegyikének megküldi véleményezésre az előkészített anyagot. A folyamat a résztvevőknek 

nem minden vonatkozásban áttekinthető, mivel nincsenek egyértelmű kritériumai annak, hogy 

kik számítanak társadalmi partnereknek, illetve hogy egy adott anyagot, pontosan kikkel kell 

egyeztetni.

„Egyeztetés vagy úgy ment, hogy nem volt, vagy úgy ment, hogy voltak a pártok, és az 

általuk kiszemelt szakmai körök.”

„… én, (…) több ilyen listán szerepeltem, és megkaptuk a jogszabálytervezeteket valami-

lyen szempont alapján. Hogy melyiket igen, melyiket nem, erre nem jöttem rá egészen.”

„[A minisztériumból]… mindenkinek kiküldtük, aki azt állította magáról, hogy ő bármi 

módon érdekképviseletet lát el.”

A képviseleti szervezetek döntéshozatali bevonása és súlya tekintetében bizonytalan-

ságot kelt, hogy nem látható világosan az egyes szervezetek legitimitása. Jól megmutatkozott 

ez a szülőszervezetekre vonatkozó megszólalások kapcsán. Volt olyan megszólaló, aki egyes 

szülői érdekképviseleteket szimbolikus szóhasználattal „egyszemélyes” szervezetnek tekintett. 

A minisztérium nem tekinti illetékesnek magát a szervezetek minősítése vonatkozásában.

Érdekképviseleti
szervezetek

Szakmai
szervezetek

Minisztérium

Fenntartók

Intézmény Intézmény Intézmény
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„Kifárasztás vége az lett, hogy az emberek elvesztették a hitüket ebben a közvetlen de-

mokráciában, vagy legalább ebbe a parlamenti demokráciába, beavatkozásba és hát 

20 éve a KS »a szülő«.”

„Szerencsétlen történet a magyar szülői érdekképviselet története. Kezdetben volt az 

első magyar fő szülő, az egy pályaelhagyó pedagógus volt a PÁ, aki véres karddal járta 

be a ’90-es évek elején a magyar iskolákat, hogy hát el a kezekkel a gyerekektől, pe-

dagógusok. (…) beválasztották helyébe a KS-t. Hálózat mögötte, legitimitása jóformán 

nincsen, de hát ő egyénileg a szülői érdekképviselet. Nincsen hálózat.”

„Van egy Magyar Szülők Országos Szövetsége, vagy valami ilyesmi, hogy ez mennyire 

reprezentatív, mennyire alkalmas arra, hogy országos szinten a szülők képviseletét el-

lássa bizonyos testületekben, (…), azt nem az igazgatásnak kell eldöntenie, hanem ez 

a szülők biznisze.” (Minisztériumi interjúalany)

A minisztériumnak korlátozott lehetősége és eszközrendszere van arra, hogy kezelje 

valamennyi véleményezésre felkért féltől a beérkező információkat. Ebben a vonatkozásban 

technológiai továbblépést jelenthetne a gyorsfelmérő eszközrendszer, mely alkalmassá tehető a 

jogszabályi változásokhoz, egyeztetendő dokumentumokhoz kapcsolódó véleményezési proce-

dúrák lefolytatására. Az egyeztetési kötelezettséget a „2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok 

előkészítésében való társadalmi részvételről” címmel újraszabályozta, aminek következtében az 

oktatásirányításnak a korábbiaknál több teendője van ezen a területen. A társadalmi egyeztetés 

lebonyolításának leginkább problematikus része a válaszadás. A beérkezett észrevételeket fel kell 

dolgozni, értelmezni kell azokat, és ha lehetséges valamiféle válaszüzenetet küldeni azokra. Visz-

szajelzés híján a hozzászólók érdektelensége növekszik és a kommunikációs aktivitás lecsökken.

„Namost 7 ezer emberrel nem lehet kapcsolatot tartani. Ami megoldást jelenthetne 

számukra, az, hogy szerveznek saját szervezetet, ami képviseli az érdekeiket. Mert, ha 

van ilyen, akkor be tudnak csatlakozni a mi egyeztetési fórumunkba, tehát a 3500 ön-

kormányzattal nem egyeztetek.”

„… az SNI-s rendeletben több száz oldalnyi észrevétel jött be. A több száz oldal észrevétel 

egymásnak is teljesen ellentmondott, és akkor megcsináltunk egy tervezetet, vissza-

küldtük az érintetteknek, azok ismét elmondták, és ezt kb. háromszor csináltuk meg.”

Egyértelmű igény fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy nagyobb változtatások 

esetén a véleményezések egyik legfontosabb szereplői az iskolák legyenek. Ők rendelkeznek 

azzal a gyakorlatias szakmai tudással, ami alapján előzetesen felmérhető egy-egy intézkedés 

megvalósíthatósága. A megvalósíthatóság intézményi kontextusban történő felmérése lehetővé 

teszi annak az intézményi körnek az azonosítását, amelyek az implementáció fázisában, mint a 

policy által „akadályozott” intézmények jelennek meg.

„Nyilvánvaló, hogy meg kell kérdezni a másik felet, akik el fogják szenvedni, hát az iskolát. 

Hogy is működik, gondoljuk végig, modellezzük, mi van akkor, hogyha ezeket az [integ-

rálandó] gyerekeket betesszük.”
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A minisztériummal való tárgyalás szükségessége nemcsak a leendő jogszabályváltozások 

vagy az életbe lépett változások kapcsán válik az intézmények és a szervezetek szükségletévé, 

hanem jócskán adódnak olyan jogértelmezési problémák is, amelyek miatt a kérdezettek meg-

próbálnak információt szerezni.

A szabályozás az oktatási intézmények három elkülönülő funkcióját illeti: az iskolát mint 

oktatási-nevelési intézményt, mint gazdálkodási egységet, és mint hivatalt. A három funkciót 

érintő rendelkezések sokszor nincsenek szinkronban egymással: a kiszabott kötelességek és 

jogok nem párosulnak kellő forrással vagy a kötelességeknek megfelelő pályázási lehetőségekkel, 

a hivatali kötelezettségek növekedése pedig megnehezíti az oktatási-nevelési feladatok lelki-

ismeretes betöltését. A három funkció súlyának egymáshoz viszonyított változása oda vezethet, 

hogy ami ellenőrizhető, azt elvégzik, ami nem, az az utolsó helyre szorul.

„Egyre inkább háttérbe szorul az intézmény igazgatója és vezetői részéről a pedagógiai 

folyamat irányítása. Ez kényszerűségből, mert a gazdálkodás és a hivatal működése 

tételesen ellenőrizhető, számon kérhető.”

A minisztérium értelemszerűen azzal egyeztet, akit működni lát mint érdekképviseleti 

vagy szakmai szervezetet. A működés látszata sokszor nem objektív tényezőkön, hanem pél-

dául kapcsolatokon múlik.

Az iskolák is igényt tartanának önálló egyeztetésre, illetve arra, hogy adott kérdésekről a 

lehetséges következményeik alapján egyeztessenek szakmai, vagy más érdekképviseletekkel.

4.5.1 AZ EGYEZTETÉS VÁLTOZÁSAI

Néhány megszólalás arról számolt be, hogy megítélésük szerint az érdekérvényesítő szervezetek 

az utóbbi években motiválatlanabbá váltak, illetve bizonyos értelemben bezárkóztak saját szűk 

világukba, így feltehetően csökkent azok létszáma, akiket képviselhetnek. A folyamatokat többek 

között az egyeztetési viszonyrendszerek és szerepkörök bizonytalansága idézte elő. Legnagyobb 

hatása mégis annak lehetett, hogy a véleményező testületeket a jelenlegi (2010) döntés-elő-

készítési struktúra közömbösen vagy „szükséges rosszként” kezeli. Az OKNT tagok szerint a 

testületük funkciója kiüresedik, legfeljebb hivatkozható szereplővé válnak a megszülető dönté-

sek hátterében. A dokumentumok felcímkézhetők azzal is, hogy az OKNT „tárgyalta” az ügyet.

„A jogszabály-előterjesztésnek a preambulumában be van írva, hogy véleményezte 

33 nőegylet és egyetértett vele, ennyit szoktak, (…) Van egy ilyen formális elszámolási 

kötelezettség de, hogy ez egy tárgyalásos módszer lenne, ez mondjuk az utóbbi nyolc 

esztendőben kevéssé volt.”

Többen is egyértelműsítették, hogy a döntések: „… nagyon sokszor már előre elhatáro-

zódnak. Pénzügyi vagy egyéb okokból, nagyon szűk kereteken belül mozdulnak”. A befolyásukat 

vesztett, „felesleges partnerként” kezelt egyeztetési szervezetek arra lehetnek alkalmasak, hogy 

diskurzusokat folytatva bizonyos témák vonatkozásában őrzik a problémák szakmai (és részben 

ideológiai) megvitathatóságának lehetőségét. A testületekben elhangzó eltérő álláspontok olyan 
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kommunikációs teret feszítenek ki, amely erősíti az oktatásra vonatkozó szakmai reflexiókat annak 

ellenére, hogy azok hatása magára a döntés-előkészítésre a korábban leírtak miatt korlátozott.

„Delegált szervezeteken keresztül van egy formális csatorna, amin keresztül az összes 

szakmai tömörülés, közösség megkap információkat, és ezekre reagálhat. Amit mon-

dok, ez nem hivatalos vélemény, hanem vélekedés. Ezzel semmi nem történik, ezekkel a 

véleményekkel. Ezek valahol keringenek az elektronikus tereken. Vannak, de radikálisan 

nem változtatják a döntéshozást, mert azok nagyon sokszor már előzőleg elhatározódnak. 

Pénzügyi vagy egyéb okokból, nagyon szűk kereten belül mozdulnak.”

„Az alapvéleményem a következő, ezek a konferenciák, amiket szerveznek, túrót nem 

érnek. Ezek mindig pofavizitek… (…) Ez semmi. (…) a véleményem az (…), hogy nem jól 

működik a rendszer, mert mindig csak gesztusértékű kérdéseket kapunk, és valós vé-

leményünkre nem kíváncsi a döntéshozó. (…) Mint hogyha – tehát már eldőlt a kérdés.”

„Ott [OKNT] mi nem tudtunk megegyezni, mert sarkalatos, mondjuk úgy, oktatásfilozófiai 

véleménykülönbség volt az ügyben, de egy politikai érdek az felülírta ezt a kérdést.”

„A döntések nem mindig a hivatal dolgozója által javasolt szakmai alapon történnek. És 

akkor most nem tudom, hogy elég finoman fogalmaztam-e.”

„Ha visszatekintek az elmúlt időszakra, hogy hogyan változtak a szakmai szervezetek, ak-

kor azt mondom, hogy egyre inkább leszűkült ilyen csoportokra, akik rendszeresen részt 

vesznek. Tehát igazából nem kaptak a szakmai szervezetek motiválást arra, hogy ilyen 

mozgalmas életet éljenek. (…) Én azt láttam, hogy az elmúlt időszakban a minisztérium 

formálisan tett eleget annak, hogy ezeket az intézményeket, szervezeteket behozza a 

döntés-előkészítésbe. Mikor véleményeket küldtünk be, visszajelzést soha nem kaptunk.”

„[Az OKNT] … most ebben a helyzetben ez egy vitafórum. Ide kétféleképpen kerülnek 

témák. Egyik, hogy van egy saját tematikánk. Tehát mi dolgozunk féléves vagy éves 

munkatervvel, javaslatokat teszünk, hogy mit kellene megvitatni, miben látjuk az oktatás-

ügy aktuálisan legfontosabb problémáit.”

Az egyeztetési fórumok funkcióinak gyengülése és „partneri” szerepének csökkenése 

a döntés-előkészítésben egyúttal a tanároktól, iskoláktól érkező jelzések feleslegessé válását 

idézi elő. Nincsenek olyan véleménycsatornák, amelyekbe a tanárok, intézményvezetők eljuttat-

hatnák érdemi észrevételeiket, illetve ha ezt mégis megteszik – elküldik valahova észrevételeiket 

(visszacsatolásaikat) –, a fogadó oldal nem tud mit kezdeni a jelzésekkel, azok nem kerülnek 

feldolgozásra, nem csatornázhatók be a döntés-előkészítés folyamataiba. A kezdetben aktív, 

kezdeményező tanárok, iskolák, mivel nem találnak partnerekre a kommunikáció során, vissza-

vonulnak, aktivitásuk alábbhagy.

„Azaz, a teljes pedagógus szakmai közösség folyamatosan küldi ezeket az üzeneteket, 

amiket Ön mond, hogy miért nem tudom. Küldi. Csak egy idő után, mivel semmi hatása 

nincsen, ha egy iskolában a gyerekektől mindennap megkérdezzük, mi a véleményük 

az oktatásról, és mivel van gondjuk, az első héten hihetetlen radikális véleményeket 

mondanak, következő héten még mondanak problémákat, majd amikor tizenötször 
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elmondták, hogy nekik mi a gondjuk és semmi nem történt, nem töltik ki a tesztet. Ez 

történik most a véleménycsatornákkal.”

Az egyeztetési szervezetek működésének jellemzője, hogy időprésben dolgoznak, álta-

lában nincs idejük arra, hogy az oktatási rendszer egészét érintő kérdésekben mindenre kiter-

jedő vitákat folytassanak. Ehhez túl későn kapják meg az előkészített anyagokat. Mivel érdemi 

jogosultságuk nincs a döntéseket befolyásolni, ezért nincs is értelme a kérdések összetettebb 

tárgyalásának. Ilyen feltételrendszer mellett nem ritka, hogy a napirendre tűzött mellékesebb 

kérdések elviszik az érdekegyeztető fórumok témamenetét.

A fenntartók által elvégzendő véleményezéseknél is problémaként merült fel az időté-

nyező, valójában azonban annak van jelentősége, hogy a megkapott lényegében véglegesített 

jogszabályszövegeket inkább kontrollálásra, mint valódi nyitott véleményezésre küldik meg.

„Amivel én találkozom, az csak annyi, hogy időnként a Megyei Szövetség kiküldi a jog-

szabályokat véleményezésre a tagoknak. Ami, hát már úgy gondolom, hogy ez már 

messze van attól, tehát jóval korábban kéne kezdeni az egyeztetéseket, az előkészítési 

folyamatokat, mint hogy már kész jogszabályok vannak és van három napunk arra, hogy 

átnézzük az oktatási törvény módosítás-tervezetét.”

4.6 HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Az információs és tudásalapú társadalom egyik meghatározó jelensége, hogy önkéntes alapon 

szerveződő hálózatok akár jelentősebb tudás és tapasztalat tömeget aktiválhatnak, mint a leg-

nagyobb elismerésnek örvendő szakértők. A hálózati működésben és az önkéntességben rejlő 

erőforrások kihasználatlanul hagyása erodálja a pedagógustársadalom önszervező képességét, 

bizalmi tőkéjét.

Az interjúk során nyomát találtuk annak, hogy szakértők hálózatba szervezve dolgoztak, 

gyűjtöttek információkat. Többek között az Általános Iskolák Igazgatóinak Szövetsége eseté-

ben volt megfigyelhető kiterjedt hálózati működés. Ennek lényege, hogy az erőforrásokat többé 

kevésbé a megvitatandó téma függvényében mobilizálják, oly módon, hogy a véleményezési 

feladatokat hálózati kapcsolataik révén terítik. A tapasztalataik szerint így begyűjthető informá-

ciók jobban hasznosíthatók, mintha szűkebb szakértői körökkel dolgoznának.

„Az informatika normatíva volt ugye a legutolsó, amit kértek, hogy véleményezzük. Én azt 

azonnal szétkürtölöm, tehát az ország különböző pontjára, és akinek éppen van szabad 

kapacitása, mond valamit. (…) nagyon jó volt, mert olyan dolgokat kaptam, amire én 

nem gondoltam. És akkor azt azonnal tudom küldeni.”

A véleményezésre a hétköznapokban rendelkezésre álló időkeret korlátozottságából ere-

dően hosszabb anyagok elolvasása, és azok érdemi véleményezése nem várható el az önkéntes 

résztvevőktől. A koncepciókat tematikailag részekre bontva, rövidítve célszerű véleményeztetni.

„Hogy valaki elolvasson egy ötvenoldalas anyagot és arról még érdemi véleményt nyil-

vánítson, ahhoz – nem fér bele az ember idejébe. Az fizikai kérdés – hiába van internet.”
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A fenntartói szint az oktatásirányítás felé nem kezdeményező, hanem mediátor funkci-

óban fogalmazta meg a szerepét. Olyan közvetítőként, amely segít az iskoláknak a döntések 

implementációjában és ellenőrzi azok végrehajtását. A helyi, saját kompetenciájába tartozó 

ügyekben is végez egyeztetést, melyben akkor sikeres, ha a döntés-előkészítésre hosszabb 

idő áll rendelkezésre. A többkörös egyeztetési folyamatban kereshető az optimális megoldás.

„Összevontunk 13 szakképző intézményt négy nagy intézménnyé. (…) majdnem másfél év 

volt az előkészítési folyamat, számos egyeztetéssel, véleménykéréssel. (…) ilyen típusú 

döntés-előkészítéssel lehet eljutni egy olyan szintre, hogy nyertes-nyertes pozíció legyen, 

mindenki a lehetőségekhez képest elégedett legyen azzal, hogy mégis meghallgatták, 

elmondták a véleményét, belekerültek azok a dolgok, amiket ők javasoltak. Hát nyilván 

erre szükség lenne magasabb szinten is.”

Az elektronikus kapcsolattartási formák mellett igény van a hagyományos részvételen 

alapuló konferenciákra is. Az ott létrejött szakmai egyeztetésre vonatkozóan pozitívak a tapasz-

talatok. A közvetlen párbeszéd, a tárgyalás hatékonysága sokak szemében pozitívabb megítélés 

alá esik, és hatékonyabbnak tűnik, mint egyéb kommunikációs formák.

„Amikor Borsodban voltam, ott megyei szinten, mondjuk ez egy nagyon jó kezdemé-

nyezés volt, hát még 97-ben. (…) És akkor gyakorlatilag az összes településnek volt egy 

oktatási szolgáltatása, amit mi nyújtottunk és összefogtuk őket. (…) És van kommunikáció, 

és sok mindent meg tudtunk beszélni. Nagyon sok mindent. Ami probléma felmerült, 

hogy csinálod, mi a jó, ötletek, segítség, telefon. Most is előfordul, hogy felhív a kolle-

ganő, hogy figyelj M. probléma merült fel.”

Az előbbiekben láttuk, hogy az iskolák törvényes működéséért felelősséggel tartozó 

fenntartók és az intézmények számára nehézséget jelenthetnek a jogszabályok gyakori válto-

zásai, illetve azok értelmezése és alkalmazása. A gyakori jogszabályi változásból adódó prob-

lémákkal szembesülők egy része az internetes technológiákra támaszkodva olyan „értelmező 

közösségeket” hozott létre, amely segíti a dilemmák megoldását. A csoportok révén kifejezhetik 

egymás iránti szolidaritásukat is.

„Egymásnak segítünk, mindenféle vezetőképzőt elvégzett kollegákból alakulnak ilyen kis 

e-mailes levelezős társaságok, tehát a régi vezetőképzős kollegákat felkeresik a veze-

tők, és akkor egymástól, és a civil szervezetek is. Egyébként pedig magunkra vagyunk 

utalva, és ez nagyon fontos, az igazgatók magányosságának a hangsúlyozása ilyen 

tekintetben is. A felelősség is nyomaszt minket, a feladatok terhe is nyomaszt minket, 

a döntések terhe nyomaszt minket, tehát alapvetően hihetetlen felelősségek rakódnak 

ránk és a vállainkra.”

„… hát igen, internet, OM lapjának a folyamatos nézése, mert azért onnan is kap, muszáj, 

hogy valamilyen kisebb közösségekbe tartozzon, és én úgy látom, hogy azért a legtöbb 

megyei pedagógiai szolgáltatók azért próbálnak információkat adni, tehát azért van 

segítség, tehát annyira nincsenek magukra maradva.”
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4.6.1 VÉLEMÉNY ÉS VISSZAJELZÉS

A véleményezési metódusokra vonatkozó kérdések alapján kiderült, hogy a kommunikáció köl-

csönössége fontos az együttműködési készség fenntartása szempontjából. A kölcsönösség 

kapcsán felvetődött, hogy a kérdések, üzenetek rendszeres megválaszolása strukturált infor-

mációkezelést igényel. Erre, vagy nagy átlátó-képességgel rendelkező személyek képesek, vagy 

olyan információs rendszerek, amelyek a korábban adott válaszok alapján bővítik a rendelkezésre 

álló tudásbázist.49 Feltételezték, hogy e-mail használat esetén a személyes megkeresésekkel 

nagyobb eredményt lehet elérni, mint a névtelen levelekkel.

„Úgy gondolom, hogyha vaktában küldök valakinek egy e-mailt, akkor igen kicsi az 

esély arra, én is látom, hogy mennyi mindent kapok naponta, hogy ebből kijön valami. 

Ha ennek van egy olyan szervezett metódusa, hogy hova küldik, mikor kap választ, és 

látja az ember, hogy eredmény lesz belőle, tehát bizalmat kell kelteni az emberekben.”

„… elemzéshez olyan embernek kéne ott ülni, aki tud szintetizálni, aki magas szinten mű-

veli ezt a dolgot. Most én nem vagyok abban biztos, hogy az ilyen e-mailek fogadására 

legjobban kvalifikált embereket fogják odaültetni.”

A részvétel fontos tényezője a beküldött véleményekre való visszajelzés. Konszenzus van 

abban a fenntartói szinten, az érdekegyeztetői fórum résztvevői és az intézményvezetők között, 

hogy ma az oktatásügyi döntéshozatalban nincs olyan kialakított visszacsatolási csatorna, amely 

megfelelően működne. Nincs olyan fórum, ahol a minisztérium dolgozóival tárgyalni lehetne 

sajátos, a központi szabályozás keltette problémákról. A konferenciák szervezői előszeretettel 

hívják meg a minisztériumi tisztségviselőket előadónak, azonban ezeknek az alkalmaknak lé-

nyegében nincs érdemi hatása a döntés-előkészítési folyamatokra, többnyire nem tekinthetők 

a véleménycsere érdemi alkalmainak.

Az interjúalanyok elvétve láttak jó példát visszacsatolási mechanizmusok működtetésére. 

Úgy gondolták, a magyarországi rendszerben nem igazán lehetséges alulról bekapcsolódni a 

döntési folyamatba. Ugyanakkor fontosnak tartanák, hogy iskolai szintű véleményezése alakul-

jon ki a jogszabályoknak.

„Én még nem találkoztam olyan csatornával, ami egyértelműen azt mutatná, hogy na, 

igen, akkor itt most tovább lehet vinni, és ez talán eljut oda, ahova kell, és a visszacsa-

tolást, azt meg el se tudom képzelni, hogy az érkezzen. Hogy na azért nem jó ez, mert 

gondoljátok át, hogy ezt nem vettétek figyelembe, tehát az ilyen típusú visszacsatolás 

sokat jelentene az intézményeknek is. Mert ők is csak mondják, mondják, mondják.”

„Talán a ’90-es évek elején volt visszaigazolás. Most annyi van, hogy a jogszabály előter-

jesztésnek a preambulumában be van írva, hogy véleményezte 33 nőegylet és egyetértett 

vele (…) Van egy ilyen formális elszámolási kötelezettség, de hogy ez egy tárgyalásos 

módszer lenne, ez mondjuk az utóbbi nyolc esztendőben kevéssé volt.”

49 Gyakran Ismételt Kérdések vagy Wiki oldalak bővítésének metodikája.
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4.6.2 FORMÁLIS TELJESÍTÉS

A szakmai egyeztetés felszínessége, formális jellege, az intézményi (iskolai) realitások pontat-

lan ismerete azt eredményezi, hogy az intézmények jelentős része alacsony szinten vonódik 

be a feladatok megoldásába. Ahol a bevonódás formális, ott papíron teljesítik az elvárásokat, 

a működésen lényegében nem változtatnak. Az adminisztratív irányítás technikai korlátaira a 

minőségbiztosítás példáját hozta fel az egyik interjúalany:

„Attól, hogy a törvény ezt kimondja, ettől még nincs minőségbiztosítási rendszer, de ha 

valaki bemegy az iskolába, és kéri mondjuk az Oktatási Hivataltól a minőségbiztosítási 

rendszert, akkor kap egy füzetet, amire rá van írva, hogy ez az xy iskolának a minőség-

biztosítási rendszere. A valóságban a minőségbiztosítási rendszer egy 3–5 éves fejlesz-

tési eljárásnak a következményeként alakul ki, ha kialakul, ma az oktatási intézmények 

egy jelentős részében a törvény által létezik papír formában.”

A fenti kijelentés tartalmát megerősíti, hogy a kérdőíves felmérésben megkérdezett intéz-

ményvezetők 84 százalékban értettek egyet azzal a tézissel, hogy „a minőségbiztosítási rend-

szer bevezetése nem igazán emeli a szakmai munka színvonalát, működése inkább formálisnak 

tekinthető” (39. táblázat).

A jogi, adminisztratív eszközökkel kivitelezett változtatásokról az OKNT tagja is hasonló 

véleményt fogalmazott meg:

„… ez a fajta reformálás egy papír reformot eredményez nagyon sokszor. Tehát admi-

nisztratív intézkedésekre adminisztratív megoldások születnek, miközben a rendszer 

maga az hanyatlik (…) Azt vetíti előre, hogy mindenre kell valamiféle adminisztrációs 

választ adni, mert azt tudják ellenőrizni.”

„A 2003-as NAT-ba be kellett építeni ezeket a kulcskompetenciákat. Na, ez úgy történt, 

hogy az elejére oda betették. És változatlanul maradt a többi.”

A papíralapú formális megfelelés – többek között az EU-s pályázatok kapcsán – meg-

jelent az interjúkban; ennek egyik okaként azt feltételezték a kérdezettek, hogy mivel a fejlesztési 

pénzek akkor érkeztek, amikor az alaptevékenységre fordítható forrásokat szisztematikusan 

kivonták a rendszerből, érthető reakcióként a működésre fordították a fejlesztési forrásokat, 

maga a fejlesztés pedig elmaradt.

A TÁMOP programokkal kapcsolatban ugyancsak az elköteleződés nélküli, formális 

teljesítés jelenségét említették. Ennek háttere, hogy a TÁMOP pályázatok „árukapcsolási” tech-

nikát alkalmaztak a kompetencia alapú képzés terjesztése ügyében. Amennyiben egy iskola 

infrastrukturális fejlesztésre pályázott, ezzel bevonták a kompetencia alapú képzést bevezetők 

körébe is. A módszer következtében a megvalósítói körben egyaránt voltak „bekényszerített” 

és saját érdekeik mentén „belépett” intézmények. Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolt 

módszertani változtatásokat eredményező kötelezettség olyan adminisztratív módszer, amely 

nem tartja tiszteletben kellőképpen az iskolák szakmai autonómiáját.
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„Látszatmegfelelés. Az egy nagy veszély, azt látom az EU-s pályázatoknál is. Hogy úgy 

csinálnak, mintha csinálnák. Amire a pénzt kapták.”

„Adott iskolának nem projektrendszerre van szüksége, hanem egy földrajz atlaszra, hogy 

abszurd példát mondjak, (…) be kell vállalni a projektrendszert, mert abban a pillanatban, 

amikor megszerezte az atlaszát, abban a pillanatban (kötelezően) folyik a projektrendszer.”

V: Az egyetem [iskolája] kitalálta, hogy a TÁMOP pályázatban infrastruktúra fejlesztésben 

bele kell menni. Persze, ablakokat cserélni. Tökéletes. Csak azt felejtették észrevenni, 

hogy aki ezt a pályázatot megteszi, annak kötelező a következő TÁMOP-ra pályázni és 

be kell, hogy vezessék a kompetencia alapot.

K: Ez egy ilyen kapcsolás?

V: Hát ugye erőszakkal, ezt a rendszert és be kellett vezetni, és én beszéltem velük, hogy 

ne tegyék tönkre az oktatásukat! Mert ők is világosan látják, hogy a jobb képességű 

gyereknek ez a rendszer, ez ma öngyilkosság.

4.6.3 AUTONÓMIA A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Az oktatáspolitikai döntések végrehajtását az iskola és a tanár végzi el. Változó, hogy az egyes fel-

adatok végrehajtásában az iskolák mekkora szabadságot kapnak. Az integráció kapcsán végzett 

vizsgálatunk azt mutatta ki, hogy az integrációban érintett intézmények vezetőinek 38 százaléka 

szerint az oktatáspolitika nem ad elég szabadságot az iskoláknak az integráció megvalósítására, 

míg 44 százalékuk szerint az oktatáspolitika elegendő szabadságot biztosít (21. táblázat). Az 

általunk megkérdezett egyik igazgató számára a szakmai önállóságuk csorbítása volt az integ-

rációra kidolgozott megoldás, ezért mondta, hogy a vezetők „bizonyos oktatási kérdésekben 

nem mások mint adatközlők”. Az ő elképzelése szerint a feladatot és nem a megoldás módját 

kell az intézménnyel elfogadtatni, engedve, hogy az intézmény kialakíthassa saját megoldásait.

„Nálunk is az integráció helyi közoktatási feladat, ezt is véleményem szerint sokkal helye-

sebb lenne kevesebb túlszervezettséggel, de az intézményekre bízni. Számon kérni, hogy az 

intézmények ezt a feladatot, hogy oldják meg. Túlságosan bürokratikus az integráció megszer-

vezése, megtervezése, szaktanácsadása, ellenőrzése az integráció során teljesített feladatoknak 

a bemutatása, értékelése. Ugyanezt tudnám mondani az esélyegyenlőséggel kapcsolatos túl-

szervezett központosított irányítással megvalósítandó feladatokra. Az intézményekre kellene bízni.”

A túlbürokratizáltság visszavezethető az intézmények és az oktatásirányítás közötti ala-

csony bizalomszintre. Az integráció és az esélyegyenlőség koncepciójának kidolgozása előtt 

az oktatáspolitika bizonyos értelemben „negatív” képet alakított ki az iskolákról, és ezzel az elő-

feltevéssel dolgozta ki cselekvési tervét. Azt feltételezték, hogy az iskola visszaél szabadságával 

és hacsak teheti az integráció és az esélyegyenlőség ellenében ható gyakorlatot alakít ki. Ez 

indokolta – az interjúalanyok némelyike által – a bürokratikus „felvilágosult abszolutista” stílusban 

kialakított megoldást az integráció és az esélyegyenlőség kezelésére.
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„Teljesen értem a Magyar Bálint döntéshozó lelki apparátusa mögöttesét. Hogy ezt a 

bizonyos szakmai autonómiát, azért a magyar pedagógustársadalom igazolhatóan két 

dologra is használta. (…) megoldotta a szegregációt. Ugye. Én autonóm vagyok, köszö-

nöm. A régi tyúkszaros, kutyaszaros iskolába járnak a cigánygyerekek, a szép új épületbe 

járnak a középosztálybeli gyerekek. (…) az innovációk rendre munkaerő-megtartó inno-

vációk voltak egyben. (…) munkaerő megtartó többletforráshoz juttatta az intézményeket.”

A pedagógusok iránti bizalmatlanság további oka volt, hogy a tanárok ambivalensnek bi-

zonyultak a döntésekre adott reakcióikban. Megjegyezzük, hogy az Archer-féle oktatásfejlesztési 

interakciós modell alapján eleve tudható, hogy minden policy szegmentálja a rendszert és fokozza 

annak dinamizmusát a megvalósítással kapcsolatos ügyek vonatkozásában.

„[A tanároknak] … hogyha szabadságunk van, akkor azt várjuk, mondják már meg, hogy 

mit csináljunk, ha meg nincs, akkor azt mondjuk, hogy megfosztanak a szabadságunktól, és ez 

a kettősség gyakorlatilag mindig megfigyelhető szerintem sok esetben az intézményi világban.”

4.6.3.1 Az intézményvezető

Az oktatáspolitikai döntések helyi életbe léptetése, valamint a pályázatokon alapuló finanszí-

rozás által növekvő adminisztrációs terhek az intézményvezetőktől új ismereteket követelnek. 

Az interjúk szerint a vezető csak a személyes kapcsolatokra épülő munkája háttérbe szorítása 

árán tud megfelelni az új kihívásoknak. Az érdekegyeztető testületek interjúalanyai látták, hogy 

a megnövekedett adminisztratív terhek miatt az intézményvezetők támogatására lenne szükség. 

Tudásuk fejlesztése a rendszer jobb működéséhez járul hozzá. (A korábbiakban láttuk, hogy a 

vezetők egy része egymást támogató csoportokkal segíti magát. Ennek professzionális meg-

oldása – amely tartalmazná az intézmény és az oktatásirányítás közötti kommunikáció erősíté-

sét – javíthatna a helyzeten.)

„A vezetők színvonala, a vezetés színvonala, a vezetők tájékozottsága, tájékoztatása, be-

vonása a döntés-előkészítésbe, tulajdonképpen ez alapkövetelmény lenne ahhoz, hogy 

aztán ő az intézményben ennek meg tudjon felelni vagy tudjon élni a lehetőségekkel. 

Tudja közvetíteni tovább a pedagógusoknak. Tehát én, ha miniszter lennék, de most 

nem leszek, azt látom, akkor én ezt a kört fognám meg valahol.” (OKNT)

„Az igazgatókra rányomtak egy csomó adminisztrációt. Én ma már a munkámnak 85–

90%-át az adminisztrációval, az iskola körülményeivel töltöm és nem pedig az oktatással. 

(…) Az igazgatók zöme elvan a kis adminisztratív feladataival. (…) Ezek után a tanárok 

szabadok. Nincs mögötte ember.”

4.6.3.2 A pedagógus

Az oktatáspolitikát csak pedagóguson keresztül lehet megvalósítani – mondta az egyik intéz-

ményvezető, és az interjúalanyok mind tettek utalást arra, hogy a pedagógus nélkül nincs se 
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megfelelő intézményműködés, se változás. A megszólalók által rajzolt pedagógus-kép egyik 

változata elkötelezett tanárt mutatott be, aki hivatásként értelmezi munkáját. (Ez a fajta elköte-

leződés nem tanítható a képzésben.) A saját nézetrendszerrel rendelkező tanár számára nem 

könnyű, hogy más nézeteket – amelyekkel vezérelni kívánják munkáját – átvegyen, befogadjon. 

Az ilyen jellegű változások a saját nézetrendszer felülvizsgálatával, intenzív szakmai kommuni-

káció keretében lehetséges, jelezte az OKNT egyik tagja. Egy igazgató pedig úgy fogalmazott, 

hogy az iskolának és környezetének „hiperaktivizálódása” felőrli a tanárokat. A társadalom túl 

sokat terhel az iskolára, fogalmazták meg. Nem reális alkalmazkodni a változások tempójához. 

Az adminisztráció növekedésének hátterében alapvetően bizalmatlanság húzódik meg, amit tetéz 

a tanárok társadalmi presztízscsökkenése. A folyamatok a feladatok formális teljesítése irányába 

viszik a pedagógusokat, amelyben a valóság és az elvárások egyre messzebb kerülnek egymástól.

„Itt gyakorlatilag minden a pedagógus tudati és elkötelezettségi állapotán múlik. Klasz-

szikus mondás volt, ha én egyszer becsukom magam mögött az ajtót, (…) én ott azt 

csinálom, amit én akarok. (…) nem tudom hogy a pedagógusképzéssel lehet-e ezen 

változtatni.”

„… elvárom az iskolától, a pedagógustól, vagy az egész mechanizmustól, hogy elfogad-

tassa azt a nézetrendszert, amiben én a dolgokat gondolom, vagy előadom. Az, hogy 

mondjuk a magyar iskola gyakorlatában (…) a minőséget egy vitakultúra jelentse (…). 

Ehhez az kellene, hogy a tanár a saját nézeteit is merje kritika tárgyává tenni.”

„Oktatáspolitikát csak a pedagóguson keresztül lehet megvalósítani vagy módosítani. 

Az, hogyha nekem azt mondják, hogy csináljam meg, és bemegyek az iskolába, az 

osztályba és becsukom magam mögött az ajtót, ott úgyis az történik, amit én akarok. 

Tehát ha engem, mint pedagógust nem győznek meg arról, hogy ez így jobb, akkor ez 

semmit nem ér.”

„Az egyre jobban lerongyolódó pedagógustársadalom, amelyik egy tőle hiperaktív mó-

don elváró rendszerben, gyakorlatilag döglődik, mert a létfenntartása is gondot je-

lent. (…) még az sincs meg, hogy a társadalom egyáltalán a pedagógust, mint olyant 

értéknek vegye. Folyamatos bizalmatlanság, kérdezi mi a légüres térnek a definíciója, 

bizalmatlanság. (…) Na most így működik az oktatás maga is, (…) bizalmatlanság (…) 

az adminisztráció, ami működik, ezért válik el egymástól a valóság és a teljesítésekről 

szóló adminisztráció. (…) Az iskola túl van terhelve feladatokkal.”

4.7 ALULRÓL JÖVŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK

Az interjúalanyok felidéztek néhány olyan példát, amelyben alulról jövő kezdeményezések meg-

erősödtek és új lehetőségek kialakulásában, vagy meglévő jogszabályok módosulásában válto-

zást hoztak. Ilyennek tekintette az OKNT-s interjúalany a tehetséggondozás ügyét. Sikerét abban 

látta, hogy magas presztízsű személyeket lehetett megnyerni az ügynek (köztársasági elnök), 

illetve, hogy kitartó és következetes munkával valaki elfogadtatta politikailag és szakmailag is a 
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kezdeményezést. A tehetséggondozás ügye mögött felsorakozók olyan hálózatot alkottak, amely 

bizonyos idő után a döntéshozók által is támogatandó üggyé tette a tehetség programot. Ennek 

a kialakulása originális invenciója a hazai oktatásügynek, ugyanis nincsenek meg a szupranacio-

nális szintről származtatható kliséi, illetve nem EU források felhasználásával működik a rendszer.

Intézményi szinten készült interjúban sikeres alulról jövő kezdeményezésként említették a 

szakiskolai programok gyakorlatorientált átalakítását, valamint a művészeti nevelés benntartását 

az iskolában. Mindkét esetben érdekvédelmi és szakmai közösségek együttes fellépése tette 

lehetővé az alulról jövő kezdeményezés sikerét.

„A tehetséggondozásból nagyon céltudatosan (…) 15 éves munkával eljutott odáig, hogy 

ma pl. a tehetségfejlesztésre van 1,3 milliárd forint. Ahol már hálózat épült, tehetség-

pontokkal, iskolákkal stb., de hogy ehhez az a fajta elszánás kell, ez a fajta nagyon hosszú 

távú építkezés az, hogy aztán ő eljut a köztársasági elnökön keresztül egy önálló csa-

tornán a politika felé. Ez ma pl. ez az egyetlenegy autonóm fejlesztés Magyarországon, 

mert elkerülte az EU stb. forrásokat, az eljárás is egyszerűbb.”

V: Innen indult, igen, az iskolákból.

K: Hogy ment ez, hogy ezt elkezdték itt csinálni, gőzerővel?

V: Pontosan. Az iskolák jelezték, hogy ezzel itt baj van, ez nem jó, nagyon-nagy a le-

morzsolódás, a gyerekekkel nem tudunk mit kezdeni, mivel rosszak, ez nem érdekli 

őket, magyarázzuk nekik a Naprendszert, kit hat meg, nem érdekli, asztalos akar lenni, 

mert azért jött ide mondjuk, (…) az SZMM50-ben is azt mondták, hogy tényleg csinálni 

kell valamit, és elindult ez a szakiskolai fejlesztési program 2003-tól, amelyik hatalmas 

segítséget jelentett.

V: Például művészeti oktatás (…) Sok-sok éve mit mondtak? Kivinni az alapfokú művé-

szeti oktatásba minden ilyen készségtárgyat. (…)

V: Fellázadtunk. Nagyon, rendkívül kemény harcot folytattunk ezért, a szervezetünk is.

K: Kivel kellett megküzdeni?

V: Minisztériummal, szakemberekkel, akik ebbe egyre több helyen, tehát több póluson 

álltunk, maguk a zeneművészeti iskolákat kellett megtalálni, szakszervezetek, mindent.

4.8 INTERNET A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSBEN

A webes alkalmazások oktatáspolitikai döntés-előkészítésben történő felhasználása az interjúk 

során először megütközést váltott ki a kérdezettekből; úgy látták, ez a lépés nem a problémákra 

hozna megoldást, csupán egy újabb eszköz lenne a meglévő hiányos kommunikációs sémákból 

és egyeztetési körökből fakadó problémák tüneti kezelésére. Attól ugyanis, hogy a már amúgy 

is használt internetes eszközök most esetleg hangsúlyosabbak lennének, nem oldódna meg se 

a bizalom, se az egyeztetés, se a kettészakadtság, se a többi már jelzett probléma.

50 Szociális és Munkaügyi Minisztérium.
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Fentről lefelé tartó irányban tehát már működnek a web adta lehetőségek. Az oktatásügyi 

döntéshozatal legfontosabb adminisztrációs feladatai már ma is az interneten keresztül érhetők 

el a fenntartó vagy az intézmény számára. A minisztérium a honlapját mint az intézményeket tá-

mogató információforrást használja, és ennek megfelelően igyekeznek a tartalomszolgáltatást 

frissíteni, a lehető legtöbb információt hozzáférhetővé tenni.

Minden megszólaló számára világos, hogy az internetalapú kommunikáció a jövő útja, 

a felmerülő kételyek azonban a nem átlátható kommunikációs rendszert illetően vannak. Az 

informatikai eszközök használatában a kettészakadás továbberősödését is látják. Nem bíznak 

abban, hogy az eddig elhanyagolt szereplők az internettel (vagy bárhogyan) bekapcsolhatóak 

a kommunikációs folyamatba.

Az online kommunikáció megvalósítása a vizsgált intézményvezetők körében sem hard-

ver, sem számítógépes írástudással kapcsolatos problémákba nem ütközik, ugyanakkor ez a 

helyzet az interjúalanyok szerint nem általános. A kisebb településeken nem igazán a számító-

gépekkel való ellátottság, hanem sokkal inkább a számítógép-használati kompetenciák terén 

vannak hátrányok.

Ugyanakkor egybehangzó vélemény, hogy megfelelő visszacsatolási rendszerre is szük-

ség van ahhoz, hogy a bármilyen – ideértve a webes felületen működtetett – kommunikációban 

megszólítottak, bizalmat érezzenek, és értelmét találják annak, hogy válaszolnak. Ehhez kellene 

egy kialakított rendszer, ami emberi léptékű határidőkkel, rendszeres visszacsatolással, és ért-

hető módon kialakított egyeztetési körben alkalmaz információkérő leveleket vagy kérdőíveket.

Abban ugyanis értelmet látnak a kérdezettek, hogy a jelenleginél szélesebb körű egyez-

tetés valósuljon meg az online eszközök segítségével. Így létrejöhetnének a ma nem létező ho-

rizontális kapcsolódások, és közös fóruma lehetne mindazoknak, akik hasonló problémákkal 

küzdenek, de nincsenek kellőképpen összekapcsolva. Mint minden más területen, itt is látható 

a hozzáértés mint szelekciós tényező. A kisebb településen élő idősebb pedagógusok számító-

gép-használati kompetenciáik hiánya miatt maradhatnak ki a felmérésekből.

Szintén megoldásra váró probléma az oktatáskutatásban jelenleg kevéssé alkalmazott 

reprezentatív mérések ügye; ma a kutatások nagyrészt olyan adatközlők bevonásával készülnek, 

akik valamilyen oknál fogva speciálisak, és nem a teljes sokaságot reprezentálják. Ennek okát a 

kérdezettek vagy a kutatók regionális kötődésével, vagy a kérdezettek könnyebb elérhetőségével 

magyarázzák. A jelenség oda vezet, hogy a kutatások eredményei nem kellőképpen általánosít-

hatók, így a döntés-előkészítést a lehetségesnél kevésbé támogatják. Az internetes, mindenkire 

kiterjedő vagy a reprezentativitást jobban garantáló véleménykérések az oktatáspolitikai kuta-

tásokra vonatkozó keresletet erősítenék.

„A kommunikációs hálózatokon mindenképpen lendíthet valamit. (…) nagyon sok jó vé-

leményű pedagógusnak, aki ha nem kérdezik meg, soha nem mondja el a véleményét. 

(…) ez a rendszer megint részmegoldás, hiszen csak azok fognak írni, akikben megvan 

a késztetés.”
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V: Szerintem egyre inkább ez az egyedüli járható út. (…)

V: Gyors, hatékony lehet olyan szempontból, hogy könnyen összesíthető. Ki lehet szűrni, 

hogy mondjam az átlagostól vagy a fő vonulattól nagyon eltérőket, tehát szerintem, ez a 

jövő. (…) megjelent a társadalomkutatás új módszere és ehhez technikai háttér is adott.

Rá is szánnák az időt, persze. Főleg, hogyha annak az a hozadéka, lehet látni, sejteni, 

hogy az alapján a terepmunkához kedvező döntések születhetnek. Ha az csak egyszerű, elnézést 

kutatómunka, ami más célokat szolgál, akkor nem biztos.

„Ezzel megint az a baj, hogy pont azokat említem, ugyanúgy a leszakadottak nem használ-

ják, pedig már van számítógép, de pl. az igazgató nem tudja kezelni, az iskolatitkár nézi.”

4.9 LEGFŐBB TEENDŐK

Az interjús beszélgetések végeztével a megkérdezettek javaslatokat tehettek arra, hogy mely 

témák megvalósítását érzik jelenleg a legsürgetőbbnek. A kapott válaszok szintenként a követ-

kezők voltak:

Minisztériumi szint:

•  A pazarlás és a pénzhiány együttes jelenlétének kezelése, az önkormányza-

ti intézményfenntartás racionalizálása.

•  Technikai létszámnövelés az adminisztratív feladatok ellátására.

•  A pedagógustársadalom szemléletformálása az élethosszig tartó tanulással 

és a közösségi tartalmi munkában való részvétellel.

•  Iskolabusz-hálózat létrehozása az iskola-, településszerkezeti probléma or-

voslására.

Érdekegyeztetési szint (OKNT):

•  Helyi szintű problémafeltárás, és ennek megfelelő célok, eszközök, fel-

adatok, képzések biztosítása annak érdekében, hogy a rendszer „öntudatra 

ébredjen”.

•  A szakmai döntéshozatali hierarchia szabályozása, fórumok megteremtése, 

alulról és fölülről jövő kezdeményezéseket összekapcsoló kommunikáció ki-

alakítása.

•  Az érdekérvényesítéssel kapcsolatos feladatok munkaköri feladattá minő-

sítése.

•  Az iskolai autonómia megtartása, iskolaszékes fenntartói kör létrehozása, 

szakmai kompetencia következményekhez rendelése, a mérési rendszer általá-

nossá tétele.

Iskolai szint:

•  A jogszabályi környezet rendbetétele, az olyan jogszabályok kigyomlálása, 

amelyek nem hajthatók végre. A többi ágazattal való egyeztetés kultúrájának 

megteremtése.
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•  A kvázi-szakmai szervezetek kirostálása, szakmai szervezetek akkreditáci-

óhoz kötése, a valós szakmai szervezetek érdemi bevonása a döntés-előkészí-

tésbe.

•  A tartalmi szabályozás hosszú távú kifuttatásának lehetősége, a változások 

mérése, értékelése.

•  A túlszabályozottság kezelése deregulációval.

•  Az intézmények nyugodt működéséhez szükséges feltételek biztosítása, a 

finanszírozási rendszer átgondolása.

•  Adminisztráció csökkentése.

•  Oktatásügyi stratégia és küldetéstudatot formáló vízió kell, és annak meg-

valósításában motivált döntéshozók.

•  Szélesebb körű, szabályozott szakmai egyeztetés.

•  Visszacsatolás megteremtése a döntéshozatal során.

•  A szakképzéssel kapcsolatos előítéletek kezelése, már pedagógusi szin-

ten is.

•  Szülők felelősségre vonhatóságának kimondása.

4.10 A KUTATÁS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI

A megszólalók többsége szerint az oktatáspolitikai döntésformálás az elmúlt évtizedekben 

jelentős változásokon ment át. A nyolcvanas évektől kezdődően fokozatosan csökkent a kon-

szenzuson alapuló tervezés jelentősége (1985–1993 között), és napjainkra (1994-től kezdődően) 

az oktatás, politikai és gazdasági érdekek által befolyásolttá vált, egyre inkább az „ad hoc” jel-

legű döntések alakítják a folyamatokat. Ezekben a folyamatokban a pedagógus és a gyerek 

nem kellőképpen főszereplő. A megszólalók szerint az elmúlt időszakban túl gyakran változott 

az intézményi autonómia kiszabott mértéke, és ezzel együtt a jogszabályi környezet, valamint 

az oktatási-nevelési tartalmat meghatározó szabályozók. A változtatásokat túlzottnak értéke-

lők szerint – fenntartói és iskolai szinten egyaránt – nagyobb szabadságra és ezzel egyidejűleg 

pontosabb irányítottságra lenne szükség. Az újítások bevezetését illetően két interjúalany is hasz-

nálta a „jozefinista”, illetve a „felvilágosult abszolutista” jelzőket. Ezzel a bevezetési folyamatok 

egyeztetéseket mellőző – vagy annak formális – jellegére utaltak. Erre is visszavezethető, hogy 

a megszólalók szerint a szervezetek az utóbbi években motiválatlanabbá váltak, illetve bizonyos 

értelemben bezárkóztak. Feltehetően szűkült azok köre, akiket képviselhetnek. A folyamatokat 

többek között az egyeztetési viszonyrendszerek és szerepkörök bizonytalansága, illetve a kom-

munikáció egyirányúsága idézte elő.

Az interjúalanyok szinte egybehangzóan hiányolták az átfogó, hosszú távra érvényes 

oktatáspolitikai stratégiát, amely keretbe foglalná a születő döntéseket, lehetőséget teremtene 

a visszacsatolásra. A stratégia megkönnyítené az egyeztetési és kommunikációs folyamatokat is, 

mert tematikailag rendezetté tenné azokat. A stratégia alapján történő előrelépés az egyezteté-
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seknek is más szerepet adna, hiszen az oktatásirányítás és az intézmények közötti kommunikáció 

inkább a stratégia mentén előrehaladás kontrollálását jelentené, mintsem az ad hoc jellegű dönté-

sek értelmének feltárását és következményeinek mérlegelését. Megfogalmazódott ugyanakkor az 

is, hogy az iskolát érintő jogszabályváltozások menetrendje, bevezetésének módja, ideje, üteme, 

feltételrendszere számos olyan kérdést vet fel intézményi szinten, amire sem a minisztériumnál, 

sem az intézményeknél nincsen előzetesen kész válasz. A válaszok ilyen esetekben leginkább 

kommunikációban alakíthatók ki. Az intézményi szint és az oktatásirányítás közötti kommuni-

káció erősítése bizonyos időszakokban az aktuális információ-szükséglet alapján is indokolt.

Stratégia hiányában nem vagy nehezen látható az, hogy a döntések mire születnek vá-

laszként. Leggyakrabban az Európai Unió és a PISA-felmérések, valamint az OECD jelentések 

hangzottak el az interjúk során, mint a döntések lehetséges indítékai, de emiatt az az érzet is 

felerősödik, hogy nincs kutatás, helyzetértékelés és válasz a hazai lokális problémákra. Minisz-

tériumi szinten a hazai rendszer pontosabb megismerését célzó kutatásokra és felmérésekre 

vonatkozó igény fogalmazódott meg.

Az információs és tudásalapú társadalom egyik meghatározó jelensége, hogy önkéntes 

alapon szerveződő hálózatok akár jelentősebb tudás és tapasztalati tőkével rendelkezhetnek, 

mint az egyes szakértők. A hálózati működésben és az önkéntességben erőforrások rejlenek, 

amelyek kihasználása az iskolák előnyére válhatna.

A vizsgálat alapján az igazgatók részéről egyértelmű hajlandóság mutatkozik arra, hogy 

részt vegyenek a döntés-előkészítési kommunikácóban. Az interjúalanyok indokoltnak tekintenék 

a véleményező rendszer használatát a jogszabály-előkészítési folyamatban. A véleményező rend-

szer használatát megnehezíti a jelenlegi zárt döntéshozatali struktúra. Értelmetlennek mondják 

a kommunikáció korábban kialakított azon formáját, amelyben a kérdés megfogalmazásakor 

a döntéshozó már tudja a választ. A megszólalók arra utaltak, hogy az iskolák kommunikatív 

erőfeszítései önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a jogi, technokrata irányítási folyama-

tok nyitottabbá váljanak az irányukba. Kiderült az is, hogy a minisztériumnak nem volt kialakult 

gyakorlata és eszközrendszere a véleményezésre felkért felektől származó információk jelentős 

tömegének kezelésére.

Az interjúk során megismert – az oktatáspolitikai döntéshozatali rendszerrel kapcsola-

tos – vélemények több, sarkalatosnak tartott pontban megegyeztek a döntéshozatali hierarchia 

különböző szintjein elhelyezkedők között. Ezeket az alábbiakban foglaljuk össze:

•  Az elmúlt húsz év oktatáspolitikája az említett stratégia híján sokszor a 

nagypolitika áldozata lett, helyt adva ezáltal annak, hogy a döntések és azok 

végrehajtói ciklusonként változzanak. Nincs konszenzus abban, hogy kié az 

iskola, és mi a feladata, kinek tartozik felelősséggel, és mi a minőség fogalma, 

amit szolgálnia kell.

•  Az oktatáspolitikai döntésekkel a döntéshozók sokszor társadalmi problé-

mák megoldását próbálják szolgálni anélkül, hogy ezt egy minden szektorra 

kiterjedő komplex folyamattal megtámogatnák; emiatt a pedagógustársada-
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lomnak egyedül kellene harcolnia össztársadalmi célokért anélkül, hogy ehhez 

eszközei lennének.

•  Az oktatáspolitikai döntések hatása csak hosszú évek alatt észlelhető. Az 

átpolitizáltság, a strukturális módosítások és a jogszabályváltozások sűrűsége 

miatt nem derül ki, mi az, ami jó (volt/lett volna), és mi az, ami nem működik.

•  Nincs visszacsatolási csatorna, hiányzik a tárgyalás lehetősége és intézmé-

nyei a minisztérium és a szakmai, fenntartói vagy érdekképviseleti szintek kö-

zött. A véleményezés gyakran lehetetlen az idő rövidsége miatt, a vélemények 

sorsa pedig nem látható.

•  A törvény gyakori változásai és nehéz áttekinthetősége a fenntartót az isko-

lával együttes jogértelmezési feladat elvégzésére sarkallja, és a minisztériumi 

szinttől erősebben elválasztja.

•  Az elmúlt időszak oktatáspolitikájában az alapfeladatoktól elvonták a forrá-

sokat, így a közben megjelenő fejlesztési források sok esetben alapfeladatok 

ellátását finanszírozták.

•  Az oktatást érintő központi forráselvonások a pályázatoknak való kitettsé-

get idézték elő, ami három súlyos következménnyel járt:

•  egyrészt tovább mélyíti a jó érdekérvényesítő és a rossz érdekérvényesí-

tő iskolák közötti szakadékot;

•  másrészt létrehozza a látszatmegvalósítást, tehát a pályázati forrás el-

nyerésével az eredeti cél megvalósulása papíron történik meg, a forrás pe-

dig a hiányzó lyukat tömi be;

•  harmadrészt pedig megnöveli az intézményekre háruló adminisztrációs 

terheket, hozzájárulva a pedagógusi munkára fordítható idő lecsökkenésé-

hez.

•  Az internetes alkalmazások bevonása a szakmai döntés-előkészítésbe már 

részben megtörtént, ám önmagában a rendszer problémáit nem orvosolja. 

Ugyanakkor konszenzus mutatkozik abban, hogy kellő időbeli és egyeztetési 

körültekintéssel az online kommunikáció lenne az a forma, amellyel meg-

valósítható a döntések szélesebb körű megalapozottsága. Az interjúalanyok 

esetében ennek technikai feltételei mind hardver, mind számítógépes tudás 

tekintetében már adottak, ami hiányzik, az a rendszerszerű működés és a visz-

szacsatolás kialakítása.



5. MELLÉKLET

5.1 TÁBLÁZATOK

26. táblázat. A magyar és a finn közoktatási törvény terjedelme

Oldalszám Szavak Karakter
Karakter  

szóközzel
Bekezdés Sor

Finn (finnül) 28 6 972 55 724 62 364 454 963

Finn (angolul) 23 8 231 43 554 51 821 276 733

Magyar (magyarul) 114 70 444 505 593 573 572 2 512 7 069

27. táblázat. Érdekelnék-e Önt olyan adatok, amelyek több száz iskolai vezető és tanár véleményét 

mutatnák be egyes oktatásügyi kérdésekről? (N=283)

Állítás Százalék Állítás Százalék

Kifejezetten érdekelne 81 Nem igazán érdekelne 1

Valamennyire érdekelne 18 Egyáltalán nem érdekelne 0

28. táblázat. Tanárok megoszlása az oktatáspolitikára vonatkozó véleménynyilvánítás szerint 

(N=290)

Tézis Egyetértő tanárok (%)

Ha a tanárok az oktatáspolitikáról véleményt nyilvánítanak, annak kellemetlen következményei 
lehetnek rájuk nézve

28

A tanároknak nincs mitől tartaniuk, ha az oktatáspolitikáról véleményt alkotnak 52

Nincs véleményem ebben a témában 20

29. táblázat. Az anonimitást Ön fontosnak tartaná?  

(A kérdezést az oktatási kormányzat háttérintézménye végezné) (N=287)

Az iskola anonimitása % A személy anonimitása %

Fontos 45 51

Nem fontos 44 38

Nem tudom eldönteni 11 11
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30. táblázat. Az intézményvezetők véleménye az oktatáspolitikusok gondolkodásáról (N=302)

Százalék

Az iskolák valóságos működése jelentősen eltér attól, amit az oktatáspolitikusok gondolnak 82

Az oktatáspolitikusok elég jól látják és értik az iskolák valóságos működését 11

Nincs véleményem ebben a témában 7

31. táblázat. Az intézményvezetők véleménye az iskolák és az oktatáspolitika céljairól (N=302)

Százalék

Az iskolák céljai a legtöbbször egybeesnek az országos fejlesztéspolitika céljaival 27

Az iskolák céljai legtöbbször nem esnek egybe az országos fejlesztéspolitika céljaival 59

Nincs véleményem ebben a témában 14

32. táblázat. Az intézményvezetők véleménye az oktatáspolitikusok realitásérzékéről (N=301)

Százalék

Az oktatáspolitikusokat gyakran megvalósíthatatlan, utópikus elképzelések vezetik 81

Az oktatáspolitikusok megfelelő realitásérzékkel rendelkeznek 7

Nincs véleményem ebben a témában 12

33. táblázat. Az intézményvezetők véleménye az iskolákkal szembeni elvárások növekedéséről (N=301)

Százalék

Az iskolákkal szembeni elvárások jelentősen megnövekedtek az utóbbi években 95

Az iskolákkal szembeni elvárások nem növekedtek meg jelentősen az utóbbi években 3

Nincs véleményem ebben a témában 2

34. táblázat. Az intézményvezetők véleménye az iskola autonómiájáról (N=301)

Százalék

Az iskola életében egyre nagyobb szerepet kap az állami ráhatás 62

Az iskolák egyre önállóbbak, csökken az állami ráhatás 19

Nincs véleményem ebben a témában 19
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35. táblázat. Az intézményvezetők véleménye arról, hogy az integrációs oktatáspolitika 

kialakításakor mely csoportok véleményét vették figyelembe (N=295)

1 – Nem vették 
figyelembe (%)

2 – Kismérték-
ben figyelembe 

vették (%)

3 – Nagymérték-
ben figyelembe 

vették (%)
NT (%) 1–3 átlag

Elsősorban figye-
lembe kellene venni 

a véleményét %

Tanárok 60 26 2 13 1,3 56

Intézményvezetők 51 36 2 12 1,4 46

Szülők 35 28 12 25 1,7 38

Szakértők 6 35 34 25 2,4 32

Oktatáskutatók 1 37 37 24 2,5 18

Tanulók 59 15 2 24 1,2 12

Minisztérium 1 16 59 24 2,7 6

Roma szervezetek 9 31 30 30 2,3 6

Oktatási jogok biztosa 3 25 39 33 2,5 4

Európai Unió 0 14 60 26 2,8 3

Politikusok 0 8 71 21 2,9 0

36. táblázat. Az intézményvezetők véleménye a változásokról (N=290)

Százalék

Rengeteg kísérlet és reform után végre nyugalomra van szükség az iskolákban 65

Az iskolákban a jövőben nagy változásokra lesz szükség 33

Nincs véleményem ebben a témában 2

37. táblázat. Az intézményvezetők véleménye a fejlesztési programok átgondoltságáról (N=290)

Százalék

Az iskolák fejlesztésére legtöbbször jól átgondolt, megvalósítható programokat kínál az oktatásirányítás 4

Az iskolák fejlesztésére legtöbbször kevéssé átgondolt, nehezen megvalósítható programokat kínál az oktatás-
irányítás

87

Nincs véleményem ebben a témában 9
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38. táblázat. Az intézményvezetők véleménye a pályázásról (N=290)

Százalék

A pályázás különféle forrásokra túlzott terheket ró az iskolákra 88

A pályázás különféle forrásokra jól beilleszthető az iskolai munkába 9

Nincs véleményem ebben a témában 3

39. táblázat. Az intézményvezetők véleménye minőségbiztosítási rendszerről (N=290)

Százalék

A minőségbiztosítási rendszer bevezetése nem igazán emeli a szakmai munka színvonalát, működése inkább 
formálisnak tekinthető

84

A minőségbiztosítási rendszer bevezetésével emelkedett a szakmai munka színvonala 12

Nincs véleményem ebben a témában 4

40. táblázat. Az intézményvezetők véleménye a jogszabályokról (N=290)

Százalék

Túlzottan bonyolultak és sokszor nehezen érthetőek a jogszabályok, amelyek az iskola működését szabályozzák 90

A működést szabályozó jogszabályok nem bonyolultak, és könnyen megérthetők 7

Nincs véleményem ebben a témában. 3

41. táblázat. Az intézményvezetők véleménye iskolai elektronikus adminisztrációs rendszerekről 

(N=290)

Százalék

Az adminisztratív terhek az iskolai elektronikus adminisztrációs rendszerek bevezetésével csökkentek 16

Az adminisztratív terhek az iskolai elektronikus adminisztrációs rendszerek bevezetésével növekedtek 71

Nincs véleményem ebben a témában 13
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5.2 INTERJÚRÉSZLETEK

1. interjúrészlet: A változások idődimenziója

„Pár éve voltam tanulmányi úton igazgató kollegákkal Svájc–Németország–Franciaország, ha-

tárvidék nagyjából, ahol megnéztük a szakképzést, az oktatást hogyan zajlik. Mondja a svájci 

iskola igazgatója, … most kezdik … átdolgozni, hogy helyi tanterv, központi tanterv viszonya, 

hogy alakuljon, és ők már dolgoznak rajta három éve, és most közzétették és megvárják, amíg 

mindenki válaszolni fog, véleményt mond, … erre két évet adnak, akkor öt év múlva majd be-

vezetik. Kérdeztük, hogy addig már régen elavul az egész. Nem fog elavulni, mert folyamatosan 

korszerűsítik, és javítják, de miért nem gyorsabban hangzott el nyilván a magyar kérdés, miért 

nem gyorsabban, hát mert gyorsabban nem lehet átgondoltan bevezetni valamit. Azt mondja, 

akkor nem győznénk módosítani rajta. És mi azt szeretnénk, ha olyant tudnánk letenni, ami va-

lamiféle konszenzus eredménye és a rendszer szereplőinek mindegyike elfogadja. Ez hiányzik 

nálunk. Sokszor megérkezik egy döntés hozzánk úgy, hogy lehet, hogy volt egy-két hét amikor 

véleményt nyilvánítottunk volna, de ki tudott róla …” (3. interjú)

2. interjúrészlet: George Papadopoulos beszéde a 2001-ben Magyarországon tartott 
OECD konferencián

[1991-ben] „… az akkori találkozó témája a decentralizáció volt, és engem kértek fel a megnyitó 

beszéd megtartására. Emlékszem, milyen izgatottan hallgatták a magyarországi pedagógusok 

nyugati kollégáik beszámolóit a megelőző 30–40 év során gyűjtött tapasztalataikról. … azt hi-

szem, kissé csalódottak voltak annak hallatán, hogy a decentralizáció nem mindig vezet arra 

az eredményre, amelyet vártak volna, jelesül arra, hogy az iskolák és a tanárok teljesen szabad 

kezet kapjanak. Várakozásukkal ellentétben a decentralizáció bizonyos formái éppenséggel a 

centralizációra fektetnek nagy hangsúlyt.” (OKI 2003.)

3. interjúrészlet: Az egyeztető testületekről

„És ugye az a baj, hogy az egyesületek egy idő után szépen – hogy mondjam? A vezetője meg-

pilled egy kicsit. (…) Gondoljunk egy olyanra, ami nincs közel az oktatáshoz. A MÁV szakszervezet 

vezetője hány év óta vannak ott? Azok, hogy működnek? Azok már rég nem a kollegáival tárgyal-

nak, azok már csak nagygyűléseket tartanak, elhintik az igét és ő maguk szépen tárgyalnak az ő 

szempontjukból, az ő aspektusukból. És ezért gondolom, hogy egy ilyen (x) én majd ezekkel az 

egyesületekkel veszem föl a kapcsolatot és kommunikálok, az nem biztos, hogy tökéletes meg-

oldás. Sőt, nem jó megoldás. Részmegoldás.”
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4. interjúrészlet: A lobbitevékenységről

K: Kérdezek még szereplőt. Tanácsadók, tanácsadó cégek?

V: Mennyire hatnak az oktatásra, a lobbi azt mondanám, hogy nagyon erős Magyarországon 

borzasztó erős a lobbi tevékenység nyilván. Hogy ez mennyire legális időnként, azzal kapcso-

latban nyilván vannak nekem is kételyeim, szeretném hinni, hogy az oktatásban nem feltétlenül 

arról szólnak ezek a dolgok, hogy ki milyen hasznot tud ebből húzni, vagy esetleg pláne azért 

dönt úgy, merthogy konkrét haszna származik ebből. (3. interjú)


