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1. A kutatás módszerei 
 
A rendszerváltást követő gazdasági és társadalmi változások következtében a 
munkanélküliség Magyarországon is az aktív korú népesség keserű és általános tapasztalatává 
vált. Az elhelyezkedési nehézségek elsősorban a fizikai foglalkozásúakat és ezen belül is az 
alacsonyan iskolázott csoportokat érintették, a diplomás, értelmiségi rétegekben ugyan sokan 
kényszerültek korábbi foglalkozásuk feladására, de előbb-utóbb (átképzéssel vagy 
továbbképzéssel, ill. a vállalkozásokba való bekapcsolódással) sikerült munkát találniuk. 
 
A pedagógusokat 1995-ig lényegében relatív foglalkoztatási biztonság jellemezte. 1995-től 
azonban részben a demográfiai hullámvölgy, ill. a gyereklétszám radikális csökkenése, 
részben pedig a finanszírozási nehézségek miatt az iskolafenntartó önkormányzatok közül 
egyre többen kényszerültek az oktatási intézmények átszervezésére, bezárására ill. 
összevonására. Az iskolabezárásokat a szülők és a pedagógusok részéről minden esetben 
elégedetlenség, felháborodás, sőt olykor ellenállás is kísérte, mert a szülők és a gyerekek 
ragaszkodtak megszokott iskolájukhoz, a pedagógusok pedig hivatásukat ill. munkahelyüket 
féltették. A pedagógusok félelme nem volt alaptalan: az iskolabezárások ill. átszervezések az 
adott intézmények pedagógusait egzisztenciálisan is érzékenyen érintették, egy részük 
nyugdíjba kényszerült, másik részüknek állást ajánlott az önkormányzat, egy harmadik 
csoportjuk viszont munka nélkül maradt.  
 
Mivel az iskolabezárásokról és az ezek következtében állásukat vesztett pedagógusok 
helyzetéről pontos adatok nem álltak rendelkezésre, 1997-2000 között az Oktatáskutató 
Intézetben az MKM és az OTKA támogatásával empirikus szociológiai módszerekkel 
gyűjtöttünk információt. 
 
A kutatás során összegyűjtöttük, rendszereztük és feldolgoztuk a 90-es évek végén lezajlott 
intézményátszervezésekre (iskolabezárásokra, összevonásokra) vonatkozó adatokat. 
Kiindulásul az MKM egy olyan adatbázist bocsátott a rendelkezésünkre, amely azon 
iskolafenntartó önkormányzatok pályázatait tartalmazta, amelyek az 1995-96-ban elbocsátott 
pedagógusaik végkielégítéséhez kértek támogatást. 
 
Ennek az adatbázisnak a segítségével készítettük el a kutatás mintáját. Az adatbázis nem 
tartalmazott információkat az összes elbocsátott pedagógusra vonatkozóan (vagyis ebből nem 
tudhattuk meg, hogy hány pedagógust nyugdíjaztak, illetve előnyugdíjaztak, valamint azokról 
az elbocsátott pedagógusokról sem adott információt, akiknek nem kellett végkielégítést 
fizetni), de jogosan feltételezhettük, hogy ahol sok volt a végkielégítéssel elbocsátott 
pedagógus, ott valószínűleg sokan távoztak más módon is. Vagyis az MKM adatbázisa 
alapján ki tudtuk választani  azokat a településeket, ahol az intézményi átszervezések a 
legtöbb iskolát, ill. a legtöbb pedagógust érintették. 
 
Az MKM adatai szerint az 1995/96-os tanévben összesen 394 iskolafenntartó pályázott 2660 
pedagógus végkielégítésének a támogatására, közülük 12 megyei önkormányzat. A 
legnagyobb számban kisebb települések pályáztak, de az elbocsátottak száma a 
megyeszékhelyeken volt a legnagyobb. 



 

 4

 
Az 1995-96-ban  végkielégítéssel elbocsátott pedagógusok száma 

  településtípus szerint 

település tel. száma fő fő % 
Budapest 12 243 9.14 
megyeszékhely 15 930 34.96 
város 29 359 13.50 
kisváros 58 473 17.78 
község* 268 530 19.92 
megyei ök. 12 125 4.70 
összesen 394 2660 100.00 

(Forrás: MKM adatbázis, 1997) 
 
*(A községek esetében gyakori volt, hogy több önkormányzat együttesen adta be a pályázatát. A táblában csak a 
pályázatot beadó községek vannak regisztrálva, a társpályázók nem. Ha a társpályázókat is figyelembe vesszük, 
akkor összesen 450 kistelepülés igényelt támogatást. vagyis a kistelepülések átlagosan 1-1 pedagógus 
végkielégítésére pályáztak.) 
 

A végkielégítéssel elbocsátott pedagógusok száma  megyék szerint 

megye fő % 
Baranya 153 5.75 
Bács 73 2.74 
Békés 87 3.27 
Borsod 190 7.14 
Csongrád 314 11.80 
Fejér 96 3.61 
Győr 101 3.80 
Hajdú 179 6.73 
Heves 148 5.56 
Komárom 96 3.61 
Nógrád 103 3.87 
Pest 104 3.91 
Somogy 102 3.83 
Szabolcs 321 12.07 
Szolnok 58 2.18 
Tolna 83 3.12 
Vas 48 1.80 
Veszprém 117 4.40 
Zala 44 1.65 
Budapest 243 9.14 
összesen 2660 100.00 

 
(Forrás: MKM adatbázis, 1997) 
 
Az MKM adatbázisából egy olyan települési mintát alakítottunk ki, amelyben Zala megyét 
kivéve valamennyi megye képviselve volt. A mintaválasztásnál arra törekedtünk, hogy 
mintánk lehetőleg országos reprezentativitású legyen. Ennek érdekében a végkielégítésben 
részesülő pedagógusok száma szerint növekvő sorrendbe rendeztük a pályázó iskolafenntartó 
önkormányzatokat, és azt a 31 iskolafenntartó önkormányzatot választottuk ki kutatási célra, 
amely a legtöbb pedagógust (1423 fő) bocsátotta el végkielégítéssel. 
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A vizsgálat mintájába bekerült települések megyék szerint 
 

megye település végkielégítésben 
részesült 
pedagógusok száma 

Bács Baja 23 
Békés Békéscsaba 24 
Baranya Pécs 90 
Baranya Mohács 20 
Borsod Miskolc 72 
Budapest fővárosi önkormányzat 43 
Budapest 17 ker. 39 
Budapest 14.ker. 29 
Budapest 22.ker 27 
Szolnok Szolnok 17 
Tolna Bonyhád 15 
Csongrád Szeged 272 
Fejér Székesfehérvár 61 
Győr Győr 38 
Hajdú Debrecen 96 
Hajdú Balmazújváros 18 
Heves Eger 40 
Heves Gyöngyös 39 
Heves Heves 31 
Komárom Tata 26 
Komárom megyei önkormányzat 21 
Nógrád Salgótarján 30 
Nógrád Balassagyarmat 18 
Pest Szentendre 22 
Somogy Kaposvár 26 
Somogy megyei önkormányzat 20 
Szabolcs Nyíregyháza 137 
Szabolcs Mátészalka 63 
Vas Kőszeg 18 
Veszprém Pápa 18 
Veszprém Tapolca 30 

(Forrás: MKM adatbázis, 1997) 
 
A vizsgálat mintájába bekerülő településeken interjús adatfelvételt folytattunk (1997) a 
fenntartó önkormányzatok illetékeseivel az intézmények átszervezéséről, azok 
következményeiről és az érintett pedagógusok helyzetéről. Az interjúfelvétel mellett 
megkértük az önkormányzatokat, hogy az adott településen elbocsátott, kilépett, nyugdíjazott 
és előnyugdíjazott pedagógusaikról is adjanak részletes információkat egy kérdőíves vizsgálat 
lebonyolítása érdekében. Sajnos az önkormányzatok többségénél nem álltak rendelkezésre 
részletes adatok. Emiatt egy postai adatlappal kerestük meg a 31 település összes iskoláját. 
Összesen 856 iskolaigazgató kapott adatlapot, és közülük 282 (33%) válaszolt a kérdéseinkre 
(1997).  
Az általuk vezetett iskolákból választottuk ki azt a 210 pedagógust, akiket az 
iskolaátszervezések során nyugdíjaztak vagy elbocsátottak állásukból, és velük egy részletes 
kérdőívet töltöttünk ki (1998), majd közülük 40 fővel mélyinterjút is készítettünk (1999). A 
kutatásban Fehérvári Anikó működött közre. A kérdőíves adatokat WINDOWS SPSS 
számítógépes programmal dolgoztuk fel, az interjúk pedig szövegelemzéssel kerültek 
feldolgozásra. 
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2. A vizsgált iskolák jellemzői 
 
A vizsgált iskolák többsége megyeszékhelyi iskola volt, községi iskolák a mintában nem 
voltak képviselve. 
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Az intézmények fenntartója az esetek nagy többségében helyi önkormányzat volt. 
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A vizsgált iskolák között valamennyi iskolatípus előfordult. (szakközépiskoláknak azokat a 
szakmai iskolákat tekintettük, ahol nem folytattak szakmunkásképzést, szakmunkásképzőknek 
pedig azokat, ahol a szakmunkásképzés volt a domináns képzési forma.) 
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Az iskolák tanulóinak száma átlagosan 625 fő volt. A szakmunkásképzők voltak a legnagyobb 
és az általános iskolák a legkisebb létszámúak. 
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Az iskolák tanulólétszáma

igazgatók, 1997
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A tantestületi létszám a vizsgált iskolákban átlagosan 49 fő volt. A legkisebb tantestületeket 
az általános iskolákban a legnagyobbakat pedig a szakmunkásképzőkben ill. az általános és 
középfokú oktatást is folytató iskolákban találtuk. 
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Az iskolák tantestületeinek létszáma

igazgatók, 1997
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Az egy pedagógusra eső tanulólétszám átlagosan 12 fő volt. Kiemelkedően magas volt ez az 
arány (16 fő) a szakmunkásképzők esetében. 
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Az egy pedagógusra esõ gyerekek száma

igazgatók, 1997

Iskolatípus

szmk
szakközép

szerkezetváltó
gimnázium

ált-közép
általános

á
t
l
a
g
 
l
é
t
s
z
á
m

17

16

15

14

13

12

11

10

 
 
 
 
3. Önkormányzati iskolafenntartás 
 
1990 után az oktatási rendszerben bekövetkezett egyik legjelentősebb változás az volt, hogy a  
közoktatási intézmények többsége önkormányzati tulajdonba és fenntartásába került. A 
változástól mindenki azt várta, hogy a helyi lakosság, ill. annak legitim módon választott 
képviselői a korábbinál sokkal több beleszólást kapnak az iskolák ügyeibe, és nagyobb 
felelősséggel viseltetnek az oktatás iránt. Annál is inkább, mert az önkormányzati törvény az 
intézmények fenntartását illetően rendkívül nagy autonómiát biztosított az 
önkormányzatoknak. 
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Az oktatási intézmények száma 

1995-1999 
 
Intézménytípus Intézmények 

száma 
1995 

Ebből 
önkormányzati 
fenntartású az 
összes %-ában 

Intézmények 
száma 1997 

Ebből 
önkormányzati 
fenntartású az 
összes %-ában 

Intézménye
k száma  
1999 

Ebből  önkormányzati 
fenntartású az 
 összes %-ában 

Általános iskola 3 809 95,0 3750 91,5 3696 90,0 
Szakiskola 293 9o,1 242 91,7  147 79,6 
Szakmunkásképző 349 91,4 363 89,2 362 88,3 
Középiskola 936 85,3 980 82,3  1036 78,7  
Forrás: KSH oktatási adatbázis 
 
Az elmúlt tíz év alatt azonban kiderült, hogy az önkormányzati iskolafenntartás legalább 
annyi problémával jár, mint amennyi pozitív változást hozott. Egyrészről a rendszerváltás 
után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi iskolafenntartók sem nélkülözhetik azokat az 
egyértelmű és határozott központi oktatásfejlesztési koncepciókat, amelyek kijelölik a 
fejlesztések kívánatos irányait. Mivel az önkormányzatok nem tapasztaltak a kormányok 
részéről határozott és egyértelmű oktatáspolitikai törekvéseket, ez magukra hagyottá és 
bizonytalanná tette őket. 
 
A másik problémát a szakmai irányítás megoldatlansága jelentette. Egyrészt rendkívül nehéz 
elválasztani, hogy az oktatásirányításon belül mi számít szakmai kérdésnek, és mi nem. (Jó 
példa erre az iskolaszerkezet átalakítása, amely sok településen az iskolák kompetenciájába 
tartozó szakmai kérdésként  került az önkormányzati testületek elé, és az önkormányzatok 
csak később jöttek rá, hogy milyen súlyos oktatáspolitikai, ill. költségvetési 
következményekkel járt.) Másrészt sok településen máig hiányoznak azok a szakértői 
testületek (oktatási szakértők, szaktanácsadók stb.) amelyekre támaszkodva az önkormányzati 
képviselők nagyobb biztonsággal hozhatnának döntéseket. 
 
A körülményeket határozottan nehezítette az is, hogy a középfokú iskolák nagy része a 
szakképzés céljainak természetéből adódóan megyei, regionális sőt országos beiskolázásával 
a helyi önkormányzatok határait jóval túllépő képzési feladatokat lát el.  A kisebb települések 
önkormányzatainak tehát mind anyagi tekintetben, mind szakmai kompetenciájukat illetően 
túlméretezett feladatokkal kellett megbirkózniuk. Ráadásul a szakképző intézményeket a 90-
es években nemcsak fenntartani kellett, hanem az új gazdasági körülményekhez 
alkalmazkodva átalakítani is, amelyre vonatkozóan a települési önkormányzatok egy része 
sem elegendő információval sem megfelelő koncepcióval nem rendelkezett. 
 
A legsúlyosabb gondot azonban mindenütt a pénz jelentette. Az elmúlt években az  oktatási 
intézmények finanszírozása úgy alakult, hogy egy-egy iskola támogatását a költségvetéstől 
kapott fejkvótán felül az önkormányzatoknak átlagosan 30-40%-kal kellett kiegészíteniük. Az 
iskolatípusra számolt fejkvóta korrekciói ellenére mindvégig nagyobb kiegészítő támogatásra 
szorultak az általános iskolák, és részben az egyéb támogatási forrásoknak (Szakképzési Alap, 
vállalati befizetések, saját bevételek stb.) köszönhetően spórolni lehetett a szakképző iskolák 
támogatásán. A helyi újraelosztáson alapuló költségvetés elkészítése azonban szinte sehol 
nem működött problémamentesen. 
 
A finanszírozás kérdésében a fenntartó és az iskola érdeke mindig ellentétes: A fenntartó 
abban érdekelt, hogy minél kevesebb pénzért tartsa fenn az iskolát (mert az innen megspórolt 
költségeket elköltheti egyéb célokra) az iskola pedig abban, hogy minél színvonalasabb és 
korszerűbb szolgáltatást nyújtson (mert ez emeli a presztízsét és növeli a keresettségét), ami 
egyre több pénzbe kerül. Az utóbbi években az iskolai szolgáltatások differenciálódtak. 
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Elvileg ugyanolyan képzési formát (pl. gimnáziumot) lehet viszonylag olcsó pénzért is 
szervezni (hagyományos tantervvel, 30 fős osztályokkal stb.), és lehet drágán is (két 
tannyelvű oktatással, informatikai oktatással, tagozatos oktatással, kiscsoportos oktatással, 
külföldi tanulmányutakkal stb.). Természetesen az utóbbi nívósabb képzést jelent, és a gyerek 
is értékesebb bizonyítványt kap, de lényegesen többe is kerül. 
 
A fenntartó önkormányzatok az esetek többségében azonban nem azért nem adnak több pénzt 
az oktatásra, mert nem akarnak, hanem mert nem tudnak. Vagyis az iskolák bizonytalan, 
olykor válságos helyzete nem az önkormányzatok oktatásellenességének, hanem az anyagi 
feltételek romlásának a következménye. Ahol a gazdaság jól prosperál, ott az oktatási 
intézmények előtt is biztatóbb perspektíva nyílik. Az utóbbi időben az oktatási intézmények 
és a fenntartó önkormányzatok között kirobbanó viták szinte minden esetben a pénz körül 
forogtak. Ezeknek a vitáknak általában három fajtája fordult elő:  
 
Az egyik az, amikor az önkormányzat nagyobb takarékosságot követel az iskolától, amikor 
úgy véli, hogy kevesebb pénzből is meg lehetne oldani az adott képzési feladatot. ( Ezek a 
viták arról szólnak, hogy milyen kötelező szolgáltatásai vannak egy-egy iskolának, mi legyen 
ingyenes a gyerekek számára és miért kelljen fizetni stb.) A viták másik része az iskolák ill. a 
pedagógusok által kezdeményezett fejlesztésekről szól, amelyek színvonalasabb szolgáltatást 
ill. hatékonyabb oktatást tennének lehetővé, de természetesen több pénzbe kerülnek, és a 
fenntartók nem szívesen vállalják a többletköltségeket. A viták harmadik része pedig az 
intézményi kapacitás és a szükségletek meg nem felelése körül robban ki, amikor az 
önkormányzatok a gyereklétszám csökkenésére hivatkozva intézményeket akarnak 
összevonni, iskolákat akarnak bezárni, vagy csökkenteni szeretnék a pedagóguslétszámot. 
 
1990 és 1994 között a helyi iskolafenntartást ugyan sok konfliktus és vita jellemezte, de az 
intézményrendszer lényegében változatlan marad. A 90-es évek második felében azonban 
részben a demográfiai hullámvölgy, részben az új fenntartók (egyházak, alapítványok) 
megjelenése, részben pedig az anyagi gondok, a helyi oktatási igények, a helyi iskolakínálat 
és intézményrendszer felmérésére (átvilágítására) és takarékossági intézkedések 
foganatosítására késztették az önkormányzatokat. 
 
A 90-es évek közepére ugyanis az országos statisztikai adatok alapján egyértelművé vált, 
hogy más nagy állami szolgáltatási rendszerekhez hasonlóan a közoktatási rendszer is drágán 
és pazarlóan működik (pl. a gyereklétszám folyamatos csökkenése ellenére sem csökkent az 
iskolák és a pedagógusok száma), vagyis a takarékossági intézkedések nem halaszthatók 
tovább. Miután az iskolafenntartás és az intézmények finanszírozása is a helyi 
önkormányzatok kompetenciájába tartozott, a kormányzat által kívánatosnak tartott 
takarékossági intézkedések gyakorlati lebonyolítása a helyi iskolafenntartó önkormányzatokra 
hárult. Az iskolafenntartó önkormányzatok motiváltságát a kormány alapvetően azzal 
teremtette meg, hogy a demográfiai hullámvölgy mélypontján sem emelte jelentősen a 
gyereklétszám alapján számolt költségvetési támogatás mértékét, vagyis az oktatási célokra 
szánt állami támogatás egyre nagyobb mértékű önkormányzati kiegészítésre szorult. A 
költségvetési hiánnyal küszködő önkormányzatoknak tehát azzal a dilemmával kellett 
szembenézniük, hogy vagy képtelenek lesznek tovább működtetni meglévő 
intézményrendszerüket, vagy rászánják magukat valamilyen takarékossági intézkedésre. 
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Az egy tanulóra jutó költségvetési támogatás és a kiadások alakulása  
a 90-es években (tanuló/év Ft) 

 
Intézmény 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Óvoda    
költségvetési támogatás 15000 19000 27500 27500 27500 54000 60000 67000 80000
költségráfordítás 52 526 62 790 79 167 96 834 108 837 124 035 166 265 197 883 235 200
költségvetési támogatás % 28.5 30,3 34.7 28.4 25.3 43.5 36.1 33.9 34.0
Általános iskola    
költségvetési támogatás 30000 36000 41000 41000 41000 58050 65000 72750 83000
költségráfordítás 55 380 71 222 86 368 106 928 117 299 130 181 155 000 178 000 210 840
költségvetési támogatás % 54.2 50.5 47.5 38.3 34.9 44.6 41.8 40.9 39.4
Gimnázium    
költségvetési támogatás 44000 51000 62500 62500 62500 70940 78500 86000 108000
költségráfordítás 72 030 86 544 98 305 118 905 135 536 146 570 166 494 193 150 228 800
költségvetési támogatás % 61.1 58.9 63.6 52.6 46.1 48.4 47.1 44.5 47.2
Szakközépiskola    
költségvetési támogatás 54000 63000 66000 66000 66000 73090 78560 86000 108000
költségráfordítás 84 416 103 448 118 155 126 913 135 555 153 054 175 000 195 000 231 000
költségvetési támogatás % 63.9 60.9 55.9 52.0 48.7 47.8 44.9 44.1 46.8
Szakmunkásképző, elm    
költségvetési támogatás 33000 39000 42100 42100 42100 54000 70000 77000 90000
Szakmunkásképző, gyak    
költségvetési támogatás 36000 37000 40600 40600 40600 48600 40000 45000 50000
költségráfordítás 66550 89647 106727 128146 142135 164406  
költségvetési támogatás % 103.7 84.8 77.5 64.5 58.2 62.4  
Forrás: KSH, OM adatközlése, éves költségvetési törvények 
 
A takarékossági intézkedések célja mindenütt az oktatási intézményrendszer működésének a 
racionalizálása volt, vagyis az, hogy az iskolák ill. az osztályok létszámának emelésével 
csökkenjenek az egy gyerek oktatására fordított költségek. A takarékossági intézkedéseket 
azonban nemcsak a demográfiai hullámvölgy tette indokolttá, hanem az a szolgáltatási 
expanzió is, amely a korábbi években jellemezte a közoktatási intézményeket. A fokozatosan 
csökkenő gyereklétszám és az intézményi autonómia ugyanis szabályos versenyhelyzetet 
teremtett az iskolák között, amely soha nem látott innovációt, és sokszínűséget 
eredményezett. Az iskolák kénytelenek voltak minden évben újfajta programokkal és 
szolgáltatásokkal előállni, hogy felülmúlják a konkurenseket ill. létszámuk biztosítása 
érdekében megnyerjék a szülőket ill. a gyerekeket. (Találkoztunk pl. olyan iskolával, amelyik 
2-3 fős csoportokban folytatott nyelvoktatást és olyannal is, amelyik már az általános iskola 
első osztályban csoportbontással oktatta a számítástechnikát.) Vagyis a fenntartók részéről a 
takarékossági intézkedések célja nemcsak a csoportlétszámok normalizálása volt, hanem az is, 
hogy visszafogják a fenntartói szempontból indokolatlan mértékűnek tartott iskolai 
szolgáltatás-kínálatot. 
 
 
4. A gyereklétszám 
 
A létszámarányos finanszírozás miatt az elmúlt években az egyik legsúlyosabb gondot 
valamennyi intézményfenntartó számára a gyereklétszám fokozatos csökkenése jelentette. A 
létszámcsökkenés legfőbb oka mindenütt a demográfiai hullámvölgy volt, vagyis az, hogy az 
iskolákba belépő korosztályok létszáma alacsonyabb volt, mint a kilépőké. Különösen 
érzékelhető volt ez a tendencia a kisebb településeken és azokon a homogén korosztályokkal 
benépesített városi lakótelepeken, ahol a népesség elöregedésével szükségképpen kiürültek az 
iskolák. 
 
A demográfiai okok mellett az egy iskolára eső gyereklétszám csökkenéséhez az iskolakínálat 
bővülése is hozzájárult. Ez egyrészt az 1990 után szerveződött új egyházi és alapítványi 
iskoláknak volt köszönhető, másrészről a demográfiai völgy hatásait időben kivédeni 
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szándékozó lefelé és felfelé egyaránt terjeszkedő szerkezetváltó iskolák (6-8 osztályos 
gimnáziumok, 10 osztályos általános iskolák stb.) létszámmegőrző törekvéseinek. 
 
A létszámcsökkenés minden településen jellemző volt, de településtípusonként, 
iskolatípusonként sőt iskolánként is eltérő mértékben jelentkezett. Az átlagosnál nagyobb 
mértékben érintette a falusi és a külvárosi iskolákat, nagyobb mértékben csökkent a létszám 
az általános iskolákban, mint a középiskolákban, a középiskolákon belül pedig a legnagyobb 
mértékű csökkenés a szakmunkásképző iskolákban volt, és az átlagosnál jobban csökkent a 
gyereklétszám valamennyi iskolatípuson belül az alacsony presztízsű, különleges 
szolgáltatásokat nem nyújtó iskolákban. Vagyis a belépő korosztályok alacsony létszáma ill. 
az iskolakínálat bővülése lehetővé tette, hogy a szülők jobb minőségű iskolát (a falusi helyett 
városit, a szakmunkásképző helyett szakközépiskolát stb.) válasszanak a gyerekeiknek,  s így 
az alacsony presztízsű iskolák fokozatosan elnéptelenedtek. 
 

Az általános iskola után továbbtanulók száma és aránya iskolatípusonként 
 1985–1999 

 
 8 osztályt 

végzett, fő 
Gimná-
zium, % 

Szakközép 
iskola, % 

Szakmunkás 
képző, % 

Gép- és 
gyorsíró
-iskola, 
% 

Egészségügyi 
szakiskola, % 

Speciális  
szakiskola, 
% 

Összes 
tovább-
tanuló, % 

1985/86 130 992 20,8 26,0 43,8 1,4 1,4  93.6 

1986/87 131 219 20,7 27,0 43,5 1,7 1,3  94.2 
1987/88 134 223 21,1 26,7 44,2 1,4 1,4  94.8 
1988/89 149 640 20,1 27,4 44,5 1,6 1,4  95.0 
1989/90 170 891 20,4 27,0 42,7 1,7 1,5  93.3 
1990/91 164 616 21,1 27,5 42,0 1,6 1,3  93.4 
1991/92 158 912 21,6 28,9 39,2 1,3 0,9  91.9 
1992/93 151 295 23,3 30,1 36,6 1,0 0,8 3.9 95.7 
1993/94 144 203 24,2 31,8 35,5 0,9 0,6 4.5 97.5 
1994/95 136 900 25,7 32,6 35,2 5,3 98,8 
1995/96 122 359 27,1 33,7 34,2 4,3 99,3 
1996/97 120 561 27,2 34,7 31,9 3,6 97,1 
1997/98 116711 29,0 35,5 30,8 2,6 97,9 
1998/99 113654 30,7 38,0 24,6 2,5 95,8 
1999/00 114302 31,6 39,0 22,9 2,4 95,9 
Forrás: MKM Oktatás-statisztikai éves jelentések 
 
A gyereklétszám csökkenése kiélezte az egyes iskolatípusok, szakmák és iskolák közötti 
versenyhelyzetet. A szakképző iskolák közül a 90-es évek közepétől a hosszabb képzési idejű, 
érettségit is nyújtó középfokú iskolák váltak népszerűvé, ahonnan több tudással felvértezve, 
18 éves koruk után léphettek ki a gyerekek. A gimnáziumok népszerűségét pedig az növelte, 
ha a hagyományostól eltérő szerkezetben oktatták a tanulókat (6 vagy 8 osztályban), vagy ha 
speciális szolgáltatásokat nyújtottak (pl. két tannyelvű képzést, emelt szintű nyelvoktatást 
stb.) Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó iskolák még a demográfiai hullámvölgy mélypontján is 
válogathattak a jelentkezők közül és megtehették, hogy a felvételinél szigorú szelekciós 
eljárásokat alkalmazzanak. 
 
A “sima” gimnáziumok és nem “divatos” szakmákat oktató szakközépiskolák azonban a 90-es 
évek végén már csak akkor tudták kitölteni a létszámaikat, ha olyan gyengébb tanulókat is 
felvettek, akiket korábban elutasítottak volna. Vagyis ezeknek a középiskoláknak olyan 
tanulókat is el kellett juttatniuk az érettségiig, akik korábban a szakmunkásképzőkben 
rekedtek volna. 
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A szakmai iskolák esetében az intézmények népszerűsége mindig is az általuk oktatott 
szakmáktól függött. A 90-es évek második felében a legkeresettebb szakmáknak azok a 
fehérgalléros szakmák számítottak, amelyek az üzleti élethez, (közgazdasági, pénzügyi 
szakmák) vagy a kereskedelemhez és a vendéglátáshoz tartoznak. Divatosnak számítottak a 
modern technikai eszközök alkalmazásához kötődő szakmák (informatika, számítógép-
kezelés stb.) és a szolgáltatóipar “örökzöld” szakmái (autószerelő, fodrász, kozmetikus stb.) 
is. Ugyanakkor szinte mindenütt népszerűtlenek voltak a hagyományos nagyipari (nehézipar, 
gépipar, könnyűipar) és a mezőgazdasági szakmák, amelyek korábban a szocialista 
nagyüzemekben biztosítottak elhelyezkedési lehetőséget. Közepes helyzetűnek számítottak az 
építőipari szakmák, mert annak ellenére, hogy a nagy építőipari vállalatok megszűntek, sok 
volt a magánerős építkezés és ezekben a szakmákban a fekete gazdaság is bőségesen kínált 
elhelyezkedési lehetőséget. 
 
Egy-egy iskolatípuson, ill. szakmán belül azok az iskolák voltak népszerűbbek, amelyeknek 
ügyesebb menedzseléssel (kijárással, kigazdálkodással) az átlagosnál kedvezőbb környezetet 
ill. tárgyi feltételeket sikerült teremteniük. Ugyancsak szerepe volt az iskola vonzerejében az 
átlagosnál gazdagabb helyi programnak, és annak a propaganda tevékenységnek (hirdetések, 
újságokban, tömegkommunikációban folytatott népszerűsítés stb.) amelyet az iskolák egyre 
intenzívebben folytattak. Az iskolák közötti versenyben szükségképpen lemaradtak az 
elhasználódott épületekben, rossz tárgyi feltételekkel működő peremkerületi iskolák, valamint 
azok az intézmények, amelyek hagyományosan a hátrányos helyzetű csoportok (pl. cigányok) 
iskolái.  
 
Természetesen voltak olyan települések is, ahol a demográfiai hullámvölgy pozitív 
változásokat hozott az intézményrendszerben, amennyiben megszűnt a korábbi években 
jellemző zsúfoltság (főként a szakmunkásképzőkben), és a fenntartóknak sikerült néhány 
szükségtanteremtől is megszabadulniuk (főként az általános iskolák esetében), vagyis a 
létszámcsökkenés következtében lényegében javultak az oktatás tárgyi feltételei. A legtöbb 
településen viszont a létszámcsökkenés egyértelműen negatív következményekkel járt, mert a 
gyereklétszámra számolt állami költségvetési támogatásból az önkormányzatok képtelenek 
voltak fenntartani korábbi iskolahálózatukat. 
 
Az országos statisztikák szerint az elmúlt tíz év alatt szinte drámai mértékű volt az iskolás 
korosztályok létszámának a csökkenése. 1985 és 1990 között még csak az általános iskolások 
száma csökkent, de 1990 és 2000 között amellett hogy az általános iskolákban folytatódott a 
létszámcsökkenés, a demográfiai hullámvölgy a középfokú iskolákat is elérte. 
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A tanulók száma ezer főben és a  
létszám változása %-ban 

 
Intézmény 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/0

0
Általános iskola       
az 1990/91-es tanév    
%-a 

1131 
 

100 

1081 
 

95,6 

1044

92,3

1009

89,2

985

87,1

975

86,2

966 
 

85,4 

964 
 

85,2 

964

85,2

960

84,9
     
Szakiskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

 13 
 

100 

13 
 

100 

17

130,1

24

141,1

22

184,6

 18

138,5

15 
 

115,4 

11 
 

84,6 

8

61,5

8

61,5
Szakmunkásképző 
iskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

209 
 

100 

204 
 

97,6 

188

89,9

174

83,3

163

77,9

154

73,7

144 
 

68,9 

133 
 

63,6 

120

57,4

110

52,6

Középiskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

  291 
 

100 

 309 
 

106,2 

322

110,6

330

113,4

337

115,8

349

119,9

362 
 

124,4 

368 
 

126,5 

376

129,2

386

132,6
Forrás: KSH oktatási adatbázis 
 
Mivel ugyanebben az időszakban számos új alapítványi ill. egyházi iskola kezdte meg a 
működését, az önkormányzati iskolabezárások, összevonások ellenére alig csökkent a  
közoktatás intézményeinek a száma. Miközben 1990 és 2000 között az általános iskolákban 
15%-kal csökkent a gyereklétszám, az intézmények száma lényegében állandó maradt, és 
miközben a szakmunkásképzőkben majdnem felére csappant a tanulók száma, az intézmények 
számának változásán ez alig látszott. 
 

Az oktatási intézmények száma  
1990-2000 

 

Intézmény 1990/91 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 

Általános iskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

3 548 
 
100 

3 771 
 
106,3 

3 814 
 
101,1 

3 809 
 
99,9 

3765 
 
98,8 

3750 
 
99,6 

3732 
 
99,5 

3696 
 
99,0 

Szakiskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

109 
 
100 

329 
 
301,8 

317 
 
96,4          
 

293 
 
92,4 

242 
 
82,4 

189 
 
78,1 

147 
 
77,8 

113 
 
76,9 

Szakmunkásképző iskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

308 
 
100 

332 
 
107,8 
 

335 
 
100,9 

349 
 
104,2 

363 
 
104,0 

359 
 
98,9 

362 
 
100,8 

356 
 
98,3 

Középiskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

727 
 
100 

866 
 
119,1 
 

887 
 
102,4 

936 
 
105,5 

980 
 
104,7 

989 
 
100,9 

1036 
 
104,8 

1054 
 
101,7 

Forrás: KSH oktatási adatbázis 
 
Hasonló a helyzet a pedagóguslétszámot illetően is. Az általános iskolások számának 15%-os 
csökkenése ellenére 2000-ben mindössze 8%-kal kevesebb pedagógus tanított az általános 
iskolákban, mint 1990-ben. Kétségtelen, hogy a szakmunkásképzők esetében tapasztaljuk a 
legnagyobb pedagógus-létszám csökkenést (37%), de ezt a középiskolákban alkalmazott 
pedagógusok számának 41%-os emelkedése bőségesen kompenzálta. 
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A közoktatásban alkalmazott pedagógusok száma 
1990-2000 

 

Intézmény 
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95  1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00

Összesen 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

166 059 
 

100 

164 474 
 

99,0 

165 175

99,4

166 914

100,5

168 256

101,3

165 727

99,8

160 751 
 

96,8 

160 417 
 

96,6 

161 987

97,5

161 718

97,4
Ebből:     
 általános iskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

 90 511 
 

100 

89 276 
 

98,6 

88 917

98,2

89 655

99,1

89 939

99,4

86 891

96,0

83 658 
 

92,4 

82 904 
 

91,6 

83 404

92,1

82 829

91,5

 szakmunkásképző 
iskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

12 562 
 

100 

11 766 
 

93,7 

11 451

91,2

11 251

89,6

10 939

87,1

10 284

81,9

9 223 
 

73,4 

8 641 
 

68,8 

8 213

65,4

7 919

63,0

 középiskola 
az 1990/91-es tanév    
%-a 

  22 910 
 

100 

24 017 
 

104,8 
 

25 273

110,3

26 821

117,1

27 916

121,9

28 684

125,2

29 462 
 

128,6 

30 280 
 

132,2 

31 353

136,9

32 317

141,1

Forrás: KSH oktatási adatbázis 
 
 
 
Vagyis annak ellenére, hogy a pedagógusoknak, szülőknek és gyerekeknek az elmúlt években 
nagyon sok településen kellett átélniük az iskolabezárások fájdalmas élményét, az országos 
statisztikákból az olvasható ki, hogy a lezajlott változások lényegében nem rontották az 
iskoláztatás feltételeit. 

 
 
 
 

A személyi és tárgyi feltételek változása iskolatípusonként 
1990-2000 

 

iskolatípus                                                1990/91  1994/95  1995/96  1996/97      1997/98  1998/99    1999/00 

általános iskola 
 
Egy iskolára jutó tanuló                                    318,7       258,3      255,9       256,6         257,1      258,4     259,9 
Egy osztályteremre jutó tanuló                           24,3         20,2        20,1         20,0         19,8          19,7      19,6 
Egy osztályra jutó tanuló                                    23,2         20,7        21,0         21,2         21,2          21,2       21,4 
Egy pedagógusra jutó tanuló                             12,5          11,0        11,2         11,5        11,6           11,6      11,6 

 

szakmunkásképző 
 
Egy iskolára jutó tanuló                                  679,8        487,5         442,1      396,1       369,6       330,7       307,7 
Egy osztályteremre jutó tanuló                         56,5          41,9           40,1        38,8         35,9        33,3          30,1 
Egy pedagógusra jutó tanuló                            30,2          26,3          26,2        27,2         26,4        24,2           21,9 
Egy szakoktatóra jutó tanuló                             40,9          34,3          35,2        36,6        36,6         36,6           37,6 
Száz iskolai tanműhelyi helyre jutó tanuló         186            159          158         158        139,6       127,6        117,1 
 
középiskola 
 
Egy iskolára jutó tanuló                                   401,5        380,3          373,2       368,8        372,7    363,6        366,8 
Egy osztályteremre jutó tanuló                          33,6          31,2            30,2         29,8         29,5      29,2         28,8 
Egy osztályra jutó tanuló                                   30,9          29,6            29,2         29         28,6         28,3         28,3      
Egy pedagógusra jutó tanuló                             12,7          12,1            12,2         12,3        12,2        12           11,8 
  
Forrás: KSH oktatási adatbázis 
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Az átszervezések és iskolabezárások okozta károk egy része azonban sem pénzben sem 
statisztikai adatokban nem mérhető, mert az iskola az érintett mikroközösségek számára 
speciális intézményt jelent, amelyet a tradíciók, a személyes kapcsolatok, és az érzelmek 
szövevénye köt az adott lakóhelyi közösséghez. 
 
 
 
5. Takarékossági eljárások  
 
A 90-es évek második felének takarékossági intézkedéseit a legtöbb önkormányzatnál 
valamilyen felmérés vagy átvilágítás előzte meg. Ezeknek  a vizsgálatoknak az volt a céljuk, 
hogy felderítsék a közoktatási intézményrendszer jellemzőit és rejtett pénzügyi tartalékait. Az 
önkormányzatok egy része külső cégeket bízott meg az átvilágítással abban a reményben, 
hogy az általuk végzett munka szakszerűbb lesz, mintha saját szakembereik végeznék. A 
külső szakemberek (pedagógiai intézetek, oktatási vállalkozók stb.), sőt más megyékhez 
tartozó szakemberek felkérésének gyakori indoka volt az is, hogy az önkormányzat el akarta 
kerülni saját tisztviselőinek elfogultságát. 
 
Az átvilágítással megbízott KFT-k és BT-k a nagyvárosokban 1-3 millió Ft-ért, a kisebb 
városokban pedig 3-800 ezer Ft-ért végezték el a munkát. (Interjúalanyaink olyan cégről is 
említést tettek, amely több millió Ft-ért egyszerre több nagyvárosban is vállalkozott a 
közoktatási rendszer átvilágítására, miközben a minisztérium megbízásából -újabb súlyos 
milliókért- éppen egy országos közoktatási felmérést végzett, amelyhez az adatokat az érintett 
településeken amúgy is össze kellett gyűjtenie.)  
 
Az átvilágításokról szóló elemzéseket az önkormányzatok egy része csalódottan fogadta, 
főként azért, mert ezek csak ritkán tartalmaztak intenciókat a konkrét takarékossági 
intézkedésekre vonatkozóan, és ha tartalmaztak is, ez a helyi sajátosságok miatt nem mindig 
volt megvalósítható. A helyi önkormányzati szakemberek fokozatosan arra is rájöttek, hogy 
ők maguk eddigi tapasztalataik alapján többet tudnak intézményeik működéséről, mint a 
felméréseket végző külső cégek, és a saját maguk által készített elemzések jóval olcsóbbak is 
azoknál. (Olyan önkormányzattal is találkoztunk, amelyik a külső cégtől rendelt átvilágítás 
után saját szakembereivel megismételtette a munkát és ennek a javaslatait használta fel, vagy 
amelyik magukat az intézményvezetőket bevonva készített takarékossági intézkedési tervet.) 
 
Az önkormányzati tisztségviselők szerint az átszervezési javaslatokat megelőző adatgyűjtő és 
elemző munka a legtöbb esetben precíz, körültekintő és alapos volt. Valószínű, hogy ezek az 
elemzések akkor sem voltak feleslegesek, ha végül a javaslatok nagy része nem valósult meg, 
hiszen olyan információkkal gazdagodtak az önkormányzatok, amelyek birtokában végre 
reális képet kaptak az intézmények működéséről. 
 
Az önkormányzatok iskolafenntartói szerepének szakszerűsödését jelzi  a település sajátosságainak mérlegelése 
ill. az alkalmazott takarékossági intézkedések helyi körülményekhez illeszkedő sokszínűsége. A leginkább 
radikális eljárás az intézménymegszüntetés ill. az iskolabezárás volt, amelyre csak viszonylag kevés településen 
került sor, és ami majdnem minden esetben elnéptelenedő általános iskolákat érintett. Sor került néhány 
intézmény megszüntetésre az egyházi kártalanítási törvény végrehajtása nyomán is, amikor az önkormányzati 
iskola úgy szűnt meg, hogy az épületet visszaadták valamelyik korábbi egyházi tulajdonosnak. 
 
A másik, sokkal gyakrabban alkalmazott eljárás az intézményösszevonás volt, ami főként egymástól kis 
távolságban működő elnéptelenedő általános iskolákat, hasonló szakmákat oktató szakmunkásképzőket és a 
dolgozók esti iskoláit érintette, amelyeket betelepítettek más oktatási intézményekbe.  
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Ugyancsak takarékossági célokat szolgált a meglévő intézmények karcsúsítása is, ami a gyakorlatban azt 
jelentette, hogy a gyereklétszám csökkenése miatt a korábban több épületben működő iskolákat egy épületbe 
lehetett összevonni, vagy meg lehetett szüntetni az intézmények mellett működő kiegészítő funkciókat ellátó 
egységek (pl. kollégium, nevelési tanácsadó stb.) önállóságát. 
 
Főként a szakképző iskolákat érintette az a takarékossági eljárás, amelyet a  szakmai profil racionalizálásának 
nevezhetnénk, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy az adott szakmában  korábban több intézményben 
folytatott képzést egy intézményre koncentrálták, vagy amikor összevonták az ugyanabban a szakmában 
folytatott szakközépiskolai és szakmunkás célú képzést. 
 
A takarékossági intézkedések gyakran alkalmazott formája volt az oktatási intézményeknek 
nyújtott költségvetési támogatás racionalizálása is, ami főként az önkormányzatok által 
nyújtott kiegészítő támogatás elveinek a pontosítását ill. egységesítését jelentette. Itt többnyire 
arról volt szó, hogy egységes támogatási elvek bevezetésével igyekeztek lefaragni a korábbi 
években (főként kijárásos alapon ) elért intézményi privilégiumokat, ill. az  1996-os oktatási 
törvénymódosítás előírásaira hivatkozva csökkentették bizonyos iskolai szolgáltatások 
finanszírozását (pl. a csoportbontásokat). 
 
Az önkormányzatok által elhatározott takarékossági intézkedések mindegyike azzal a 
következménnyel járt, hogy a korábban alkalmazott pedagógusok egy része feleslegessé vált. 
A pedagóguslétszám csökkentésére szinte minden önkormányzatnál sor került, de az 
előrelátóbb önkormányzatok több évre igyekeztek elhúzni a létszámleépítéseket, hogy ezzel is 
enyhítsék az elégedetlenséget és a konfliktusokat. 
 
Az adatgyűjtés ill. az átvilágítás ugyan nélkülözhetetlen volt a döntéselőkészítéshez, de a takarékossági 
intézkedések az önkormányzatoknál az információk birtokában is csak igen nehezen születtek meg. Lényegében 
a települések szintjén is ugyanaz játszódott le, mint az országos politikában: az önkormányzatok a  90-es évek 
elejétől görgették maguk előtt a problémákat és halogatták a népszerűségüket veszélyeztető takarékossági 
döntéseket. Csak amikor már nagyon súlyos finanszírozási problémák halmozódtak fel, és amikor már mindenki 
számára nyilvánvaló volt a változás halaszthatatlansága, akkor szánták rá magukat a döntésre. 
 
A takarékossági döntések meghozatalát bizonyos értelemben a választási ciklusok dinamikája is korlátozta. 
Általában a ciklus első évében még nem mernek vállalkozni az önkormányzati  testületek komolyabb döntésekre 
(hiányzik a döntéshozók felkészültsége és hiányoznak az információk), a ciklus utolsó évében (a következő 
választásra készülve) pedig a politikusok már igen körültekintően ügyelnek a népszerűségükre. Nem véletlen, 
hogy a takarékossági intézkedések többsége 95-96-ra és 99-2000-re esett. A helyi politikusok fokozatosan  
megtanulták, hogy a lakosságot kedvezőtlenül érintő döntések meghozatalát a legcélszerűbb egy-egy 
önkormányzati ciklus közepe tájára időzíteni. 
 
A takarékossági intézkedésekre vonatkozó döntések mindenütt nehezen születtek meg és számos konfliktussal 
jártak. Volt olyan önkormányzat, amelyik többszöri nekifutásra, maratoni (8- 10 órás) vitákon döntött egy-egy 
iskolabezárásról vagy átszervezésről, és olyan is, ahol parázs vitában dőlt el, hogy hány százalékkal csökkentsék 
az iskolák támogatását. A takarékossági intézkedésekről szóló vitákban nemcsak a politikai pártok, hanem 
különböző érdekcsoportok (pedagógusok, szülők) is küzdöttek egymással. Az érdekcsoportok lobbizása nem egy 
esetben oda vezetett, hogy a takarékossági szándékok meghiúsultak és kibicsaklottak a racionális intézkedésekre 
vonatkozó önkormányzati kezdeményezések. Előfordult az is, hogy a takarékossági intézkedések 
szükségességében valamennyi önkormányzati illetékes egyetértett, de a megvalósítás konkrét módjában (pl. 
hogy melyik iskolát zárják be vagy szervezzék át), mivel ez nemcsak az intézmény dolgozóit, hanem a 
képviselők népszerűségét is veszélyeztette, már nem tudtak megegyezni. 
 
A döntéshozás sikere részben attól függött, hogy mekkora ellenállást váltott ki az 
érintettekben a tervezett döntés (mennyire volt szervezett ill. szervezhető az érintettek 
csoportja), mennyire volt jól előkészítve a döntés (mennyire tudta az önkormányzat 
elfogadtatni érveit az érintettekkel) és részben attól, hogy mekkora volt a döntéshozók 
politikai tőkéje az adott településen (mennyire voltak népszerűek), ill. volt-e bátorságuk 
ahhoz, hogy kockáztassák a népszerűségvesztést. 
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Miután a döntéseket sok esetben a helyi érdekcsoportok erősebben befolyásolták, mint a szakmai érvek, 
különösen azoknak a belvárosi iskoláknak volt esélyük arra, hogy megússzák a takarékossági intézkedésekkel 
járó kellemetlenségeket, ahova a helyi elit gyerekei jártak és amelyek érdekében a szülők is mozgósítani tudták 
kapcsolataikat. Az is előfordult azonban, hogy azon bukott meg az önkormányzat racionalizálási szándéka, hogy 
a döntés során figyelmen kívül hagyta egyeztetési kötelezettségét az adott intézmény működtetésében érdekelt 
társadalmi szervezetekkel (pl. kisebbségi önkormányzattal, diákönkormányzattal stb.). 
 
Vagyis a 90-es évek takarékossági döntései során alkalom nyílott arra, hogy mind az 
iskolafenntartók, mind az iskolahasználók megtapasztalják a helyi érdekérvényesítés 
lehetőségét, ill. kipróbálják azokat a formális és informális eljárásokat, amelyek során 
befolyásolni lehet a hatalmat gyakorlók döntéseit. Az iskolafenntartók megtanulhatták, hogy 
kiknek a véleményére kell figyelni a döntések meghozatala előtt, az iskolahasználók pedig 
megtanulhatták, hogy hogyan kell lobbizni, ill. milyen társadalmi szervezeteket kell létrehozni  
és működtetni annak érdekében, hogy érdekeiket figyelembe vegyék a döntéseknél. 
 
6. Iskolaátszervezések 
 
A 90-es évek közepén a nagyobb településeken általánosnak számítottak azok a takarékossági 
intézkedések, amelyek az oktatási intézmények számának csökkentésével (iskolabezárás, 
összevonás) próbálták racionalizálni a helyi intézményrendszert. Az intézményátszervezések 
sikere nagy mértékben függött attól, hogy mennyire voltak előkészítve a döntések. Az 
előkészítés alatt részben az értendő, hogy mennyire volt elfogadható (racionális érvekkel 
alátámasztható) a döntés, és mennyire sikerült az érdekeltekkel előre elfogadtatni az érveket. 
 
Az átszervezési javaslatok kimunkálásában valamennyi önkormányzatnál az oktatási 
bizottságok és az oktatási irodák szakemberei játszották a főszerepet. A legtöbb esetben ők 
gyűjtötték össze az intézményekre vonatkozó statisztikai adatokat, és ők tettek javaslatot arra, 
hogy milyen intézkedéssel mennyi pénz takarítható meg.  (Előfordult, hogy a javaslatok első 
változata többféle alternatívát tartalmazott, pontosan kiszámítva, hogy melyik intézkedés 
milyen ráfordítással és milyen haszonnal jár.) A helyi oktatási szakemberek javaslatai 
azonban nem minden esetben feleltek meg az önkormányzati testületek várakozásainak. 
(Előfordult, hogy részrehajlással, ill. elfogultsággal vádolták az irodák munkatársait és 
keveselték a megtakarítható összegeket.) Még kevésbé bizonyult sikeresnek az az eljárás, 
amikor az irodák ill. az oktatási bizottságok az intézményvezetőket is bevonták a javaslatok 
előkészítésébe. Az igazgatók többsége ugyan mindenütt elismerte az átszervezések 
elkerülhetetlenségét, de amikor a konkrét javaslatokra került sor, mindenki a másik iskoláját 
vélte megszüntetendőnek. 
 
A 90-es években a tanulólétszám csökkenése által szükségessé vált takarékossági 
intézkedéseket a fenntartó önkormányzatok kétféle módon hajtották végre: az intézmények 
átszervezésével (bezárásával, összevonásával, leépítésével stb.) és a pedagóguslétszám 
csökkentésével. Miután az intézményi átszervezések jelentették a nagyobb volumenű 
változásokat, ezek jártak több munkával, és ezeknél merült fel inkább a lakossági és a 
szakmai tiltakozás veszélye, az önkormányzatok ritkábban választották ezt a megoldást.  
 
Az általunk  vizsgált iskolák 77%-ában az elmúlt két évben nem történt szervezeti változás. 
16%-ukban valamilyen képzési formát megszüntettek (leépítés), 7%-ukhoz pedig 
hozzácsatoltak valamilyen intézményt. Az adatokból az derül ki, hogy a kisebb településeken 
az átlagosnál gyakrabban érintették az iskolákat az intézményi szintű változások. 
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Az adatokból az is látszik, hogy a helyi önkormányzatok iskoláit  gyakrabban érintették az 
átszervezések, és ezen belül a leépítések, mint a megyei önkormányzati iskolákat. 
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Az iskolabezárásokat ill. az oktatási intézmények átszervezését mindenütt a gyereklétszám 
csökkenése tette lehetővé és a gazdasági depresszió, a települések szegénysége ill. az oktatás 
költségvetési támogatásának a szűkmarkúsága kényszerítette ki. Annak ellenére, hogy 
ezekben az években a városi iskolabezárások sokkal nagyobb publicitást kaptak, azt 
tapasztaltuk, hogy az iskolabezárás főként az elnéptelenedő kisközségek iskoláit fenyegeti, 
amelyekben egyre kevesebb a gyerek. Ezeket az iskolákat a 70-es évek iskola-körzetesítési 
hullámában általában egyszer már bezárták és a gyerekeket a legközelebbi körzeti iskolákba 
telepítették át. A rendszerváltást követően azonban az újonnan életre kelt és ebből adódóan 
optimista helyi önkormányzatok felélesztették ezeket az intézményeket. Azt remélték, hogy a 
helyi iskola életre hívásával megakasztható a település elnéptelenedésének ill. leépülésének a 
folyamata. A 90-es évek első felében azonban kiderült, hogy ezek a fogyó létszámú 
kistelepülések a speciálisan nekik juttatott állami segítséggel sem képesek iskoláikat 
fenntartani. Részben azért, mert továbbra is kevés a gyerek, részben pedig azért, mert a helyi 
lakosság összetétele az elmúlt évtizedekben olyan irányban alakult át (az őslakosok idősek, 
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tehát gyerektelenek, a beköltözők pedig főként szegények, munkanélküliek és cigányok), 
hogy a helyi adóbevételekből nem futja az állami költségvetésből származó támogatás 
kiegészítésére.  
 
A városi iskolák bezárására is azért került sor, mert az adott településen csökkent a 
gyereklétszám és az amúgy is szegény önkormányzatok számára gazdaságtalannak látszott a 
korábbi intézményhálózat változatlan formában való fenntartása. Vagyis az önkormányzat a 
gyereklétszám csökkenésének megfelelően racionális gazdasági megfontolást követve 
csökkenteni kívánta az intézmények számát. A városi helyzet abban különbözött a 
kistelepülések esetétől, hogy míg ott a gyereklétszám csökkenése egyetlen intézményen 
mérhető, a városokban többet is érintett, és itt a konfliktusok legfőbb forrása az volt, hogy a 
megszüntetésre kiszemelt iskolák pedagógusaiban és az érintett szülőkben azonnal felmerült a 
kérdés, hogy miért éppen az ő intézményüket szüntetik meg és miért nem egy másikat.  
 
Az önkormányzatok takarékossági intézkedései a városokban sem egyforma mértékben érintették a különböző 
típusú oktatási intézményeket. Miután a gyereklétszám csökkenése az általános iskolákban volt a 
legradikálisabb, a takarékossági intézkedések is az általános iskolákat érintették a leggyakrabban. 
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A középfokú iskolák esetében bonyolultabb volt a helyzet. Mivel a 90-es évek közepén igen magas volt az 
ifjúsági munkanélküliség, és megnövekedtek az érettségit nyújtó képzési formák iránti szülői igények, ez 
némiképpen ellensúlyozta a demográfiai hullámvölgy hatásait. A középiskolák siettek alkalmazkodni a 
megváltozott körülményekhez. A gimnáziumok enyhítették felvételi követelményeiket (a korábban elutasított 
közepes tanulókat is felvették), a szakmai iskolák pedig sorra indították érettségit is adó szakközépiskolai, és a 
képzési időt 5 évre meghosszabbító technikumi osztályaikat. Ily módon a gyereklétszám főként a hagyományos 
3 éves szakmunkásképzésben csökkent és az önkormányzatok takarékossági intézkedései is főként erre az 
iskolatípusra koncentrálódtak. 
 
Viszonylag sikeresen kerülték el a takarékossági intézkedéseket azok a gimnáziumok, amelyek a 90-es évek 
elején belekezdtek a szerekezetváltásba (6 vagy 8 osztályos gimnáziumi osztályokat indítottak) vagyis a képzési 
idő megnövelésével biztosították létszámaikat. Érzékenyen érintették viszont a takarékossági intézkedések 
azokat a "kiegészítő" típusú oktatási intézményeket (dolgozók iskolái, kollégiumok, nevelési tanácsadók stb.), 
amelyeknek a támogatását anélkül lehetett csökkenteni, hogy az iskolafenntartók alapvető feladatellátása sérült 
volna. 
 
Hogy egy-egy településen melyik iskola átszervezésére került sor, azt elsősorban a 
gyereklétszám csökkenésének  mértéke befolyásolta. A gyereklétszám csökkenés 
településenként és település-részenként is különböző mértékű volt. Függött az adott 
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településrész lakossági összetételétől (pl. lakótelepek elöregedése), de függött az adott iskola 
programkínálatától is. Az elmúlt évek oktatási szolgáltatási versenyében a megújulásra 
képtelen igazgatók ill. ambíció- és ötletszegény tantestületek gyakran voltak kénytelenek 
átélni iskolájuk elnéptelenedését. 
 
Gyakori szempont volt a kiválasztásnál az iskolaépület elhelyezkedése is. Ebből a 
szempontból főként a belvárosi iskolák kerültek veszélybe, ahol több általános iskola 
működött kis távolságon belül. Előfordult, hogy az iskolaépület állapotát is mérlegelték. A 
megszüntetés melletti érv volt, ha az épület elavult volt, romos vagy költséges felújításra 
szorult volna. Ezekben az esetekben a takarékossági intézkedés azzal a pozitív 
következménnyel járt, hogy jónéhány településen sikerült végleg bezárni néhány oktatási 
célra tökéletesen alkalmatlan iskolaépületet. Néha azonban az is előfordul, hogy éppen 
ellenkezőleg, az épület jó fekvése ill. jó minősége (jó pénzért való eladhatósága) szolgált 
érvként a megszüntetés mellett. 
 
Általában könnyebben megvalósultak azok az átszervezési szándékok, amelyek olyan 
szakmai vagy egyéb iskolákat érintettek, amelyek nem kizárólag (vagy nem elsősorban) az 
adott település oktatási igényeit elégítették ki. Miután a szülők nagy része nem volt helybeli 
lakos, ritkábban szerveztek ellenállási akciókat, és a képviselőket sem fenyegette a helybéli 
voksok elvesztése. 
 
A takarékossági intézkedések során elég sok településen került sor külterületi, oktatásra 
alkalmatlan, romos épületekben működő, kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekeket, vagy 
cigány gyerekeket oktató iskolák megszüntetésére. Ezeknek a változásoknak a következtében 
ugyan távolabbi iskolákba kell bejárniuk, de jobb minőségű iskolákba kerültek át a gyerekek. 
Az ilyen átszervezéseket azonban általában fokozott ellenállás kísérte, ugyanis nemcsak a 
megszüntetett iskolák tanulóinak a szülei tiltakoztak, hanem a befogadó iskolákba járó 
gyerekek szülei is kifejezték “az iskola színvonalát rontó” gyerekekkel szembeni 
elégedetlenségüket. 
 
Míg a javaslatokat előkészítő felmérések és átvilágítások pártatlanságát mindenki nagyon 
komolyan vette, a döntések során már számtalan politikai és protekcionista szempont 
homályosította el az objektivitást. Ennek következtében kerülhetett sor azokra az esetekre, 
amikor nem azt az iskolát zárták be, amelyiknek a bezárása leginkább racionális lett volna, 
hanem egy másikat, ahonnan az önkormányzatnak kisebb ellenállással kellett megküzdenie.  
A gazdasági megfontolások mellett pl. helyenként olyan szempontok is szerephez jutottak, 
hogy mennyire stabil az iskola vezetése (pl. frissen kinevezett igazgató van, vagy nyugdíj 
előtt álló, esetleg megbízott igazgató), mennyire volt tekintélyes személyiség az iskola 
igazgatója az adott településen, mennyire játszott aktív szerepet a település közéletében és 
mennyire volt képes a kapcsolatait mozgósítani az iskola bezárása elleni küzdelemben. 
 
A bezárás vagy a megtartás mellett szóló érvek között csak a legritkább esetben szerepelt az 
adott intézményben folyó pedagógiai munka minőségének, hatékonyságának és az ott dolgozó 
pedagógusok felkészültségének a mérlegelése. Vagyis igen ritkán került sor azoknak az 
iskoláknak a bezárására, amelyeknek a munkájával mindenki elégedetlen volt, ill. amelyek az 
adott település leggyengébb iskolájának számítottak. Nem véletlen, hogy az iskolabezárások 
ellen tiltakozó szülők, iskolaszékek és pedagógusok ennek a szempontnak a figyelembevételét 
hiányolták a leghevesebben. Érveik között igen gyakran szerepelt, hogy könnyen előfordulhat, 
hogy az iskolabezárásoknak és a gyerek- ill. pedagógus-átcsoportosításoknak éppen a legjobb 
iskolák ill. a legszínvonalasabb pedagógiai műhelyek esnek áldozatul, vagyis a viszonylag jól 
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működő, emberszabású kis létszámú iskolák beleolvadtak és beleszürkültek a "feltöltésre" 
váró mamut-iskolák átlagos közegébe. 
 
Az iskolabezárás valamennyi iskola esetében éles konfliktushelyzetet teremtett, amelyben a 
pedagógusok és a szülők szemben álltak az önkormányzatokkal. Az iskolák védelmében az 
igazgatók a szülőket ill. a frissen szervezett iskolaszéket hívták segítségül. Ezekben az 
esetekben jelentősen megnőtt az iskolaszékekben aktív szerepet vállaló szülők és az 
iskolaszék, mint intézmény jelentősége. Gyűléseket (szülői értekezleteket) hívtak össze, a 
sajtóhoz és a tömegkommunikációs eszközökhöz fordultak segítségért, vagyis a 
nyilvánosságtól vártak megerősítést az önkormányzat döntésével szemben. 
 
A szülők szervezettsége és aktivitása, ill. a nyilvánosság képviselőinek a jelenléte általában 
zavarba ejtette az önkormányzatok tisztségviselőit. A gyűléseken éles vita alakult ki és szinte 
egységes volt a fellépés az önkormányzat képviselőivel szemben, akik ilyenkor igyekeztek 
legalább formálisan a demokratikus játékszabályokhoz igazodni, és ígéretet tettek arra, hogy 
minden illetékesnek (köztük az iskolaszéknek is) kikérik a véleményét az iskolaátszervezést 
illetően. A szülők ezt követően lázas munkába kezdtek, adatokat gyűjtöttek és beadványt 
szerkesztettek, amelyben racionális érveket sorakoztattak fel az iskola védelmében. Csakhogy 
hamarosan kiderült, hogy mindez hiábavaló, a döntés során nem veszik figyelembe az 
érveiket, vagy a döntés már régen megszületett. 
 
Az iskolabezárásokról tárgyaló szülők általában azt követelték, hogy ha már elkerülhetetlen a 
bezárás, legalább fokozatosan a már beiratkozott gyerekek "kifuttatásával" történjen meg. Ezt 
általában nem fogadták el az önkormányzatok, mert az iskolabezárástól remélhető előnyökhöz 
(a támogatás megtakarításához, vagy az épület eladásából származó bevételhez) mielőbb 
hozzá akartak jutni. De ahol ez a megoldás mégis felmerült, ott rögtön kiderültek a fokozatos 
megszüntetés hátrányai. Többek között az, hogy egy ilyen átmenet során elkerülhetetlen a 
tantestületek felbomlása és az intézmény fokozatos eróziója. 
 
Az önkormányzattal folytatott viták a sajtó és a tömegkommunikációs eszközök jóvoltából 
általában a nyilvánosság elé kerültek. Megjelentek az iskolabezárással foglalkozó 
újságcikkek, elhangzottak a riportok az érdekeltekkel és az iskola ill. az önkormányzat körül 
kialakult a botrány és a válság-helyzet. Az önkormányzat előbb-utóbb védekező hadállásba 
kényszerült, az iskolaszékekben pedig heves aktivitás kezdődött. A szülők aláírásokat 
gyűjtöttek, petíciókat fogalmaztak, forrósodtak a potenciális támogatók telefonvonalai, és 
helyenként utcai demonstrációra is sor került. 
 
A létükért küzdő iskolák és iskolaszékek általában elfogadták az önkormányzatok gazdasági 
indokait, de szinte minden esetben méltánytalannak érezték, amiért éppen az ő iskolájukat 
szemelték ki megszüntetésre. Hajlamosak voltak azt a stratégiát választani, hogy azt 
bizonygatták az önkormányzatnak, hogy az ő iskolájuk helyett egy másik bezárása lenne 
célszerűbb. Az önkormányzatok azonban ebben a tekintetben ritkán voltak befolyásolhatók. 
Valószínűleg nemcsak racionális megfontolások miatt ragaszkodtak eredeti elképzeléseikhez, 
hanem azért is, mert féltek, hogy döntésük megváltoztatásával hitelüket vesztenék, és 
egyébként is sejtették, hogy egy másik iskolában hasonlóan elszántan harcoló pedagógusokkal 
és szülőkkel találnák szemben magukat. 
 
Természetesen az iskolabezáró önkormányzatok sem voltak egyformák. Voltak olyanok, 
amelyek az iskolabezárást előzetes felmérésre alapozva, jól kidolgozott és számításokkal 
alátámasztott helyi oktatáspolitikába illesztve folytatták le, és olyanok is, amelyek semmilyen 
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előzetes felmérést nem végeztek, és úgy hozták meg a döntést, hogy nem tudták pontosan, 
hogy milyen létszámnövekedést fog okozni az adott iskola bezárása a környező 
intézményekben. 
 
Az átszervezés híre minden esetben ártott az intézmények presztízsének. A szülők szemében 
elvesztette vonzerejét a bizonytalan státusú iskola, és nem szívesen íratták ilyen intézménybe 
a gyerekeiket. A gyereklétszám további csökkenése pedig újabb “nyomós” érvet szolgáltatott 
az iskola megszüntetéséhez. A bizonytalan státusú iskolákból a pedagógusok is kezdtek 
“elszivárogni”. 
 
Az iskolaátszervezési vagy racionalizálási akciók fokozták az iskolák közötti rivalizálást. A 
gyerekekért folytatott versengés egy bizonyos mértékig előnyös lehet, mert ez az oktatási 
színvonal emelésére és a szolgáltatások bővítésére sarkallja az iskolákat. Az átszervezési 
stresszből fakadó rivalizálás azonban helyenként már olyan méreteket öltött, hogy az iskolák 
később nehezen beváltható “ígéretekkel” szabályosan “elcsábították” egymástól a tanulókat. 
Mindez jelentősen rontotta az intézmények, az intézményvezetők és a pedagógusok közötti 
kapcsolatokat és a szolidaritási hajlandóságot. Pedig ha valamelyik intézmény mégis 
“áldozatul esett” a racionalizálási törekvéseknek, a pedagógusok csak a rivális iskoláktól 
remélhettek további foglalkoztatást. 
 
Az iskolabezárás az iskola dolgozóit legalább olyan érzékenyen érintette, mint a szülőket. Az 
igazgatókat és helyetteseiket általában megfosztották vezető beosztásuktól, a pedagógusok 
közül, akiket lehet, nyugdíjaztak, másoknak az önkormányzat segített új munkahelyet keresni. 
Természetesen előfordult, hogy nem kaptak az igényeiknek vagy képzettségüknek megfelelő 
állást, és munkanélkülivé vagy pályaelhagyóvá váltak. Ha kaptak helyet, akkor is gyakran 
csak szerződéssel vették fel őket. Az iskolabezárás tehát a pedagógusok számára is súlyos 
válságot jelentett, évtizedes munkájuk eredményeit látták felmorzsolódni, és fontosnak 
hirdetett hivatásuk devalválódását élték át. 
 
Az iskolabezárások nemcsak a pedagógusok és a szülők, hanem a gyerekek életét is 
felkavarták. Nemcsak azért, mert elvesztették megszokott iskolai környezetüket és új 
intézménybe, új közösségbe kellett beilleszkedniük, hanem azért is, mert szüleik révén 
részeseivé váltak az iskolabezárás körül zajló vitáknak, sőt a nagyobbak gyakran még a 
szülők akcióiban és megmozdulásaiban is részt vettek. 
 
Az iskolabezárás után a korábban létező intézmények és szervezetek (iskolák, tantestületek, 
iskolaszékek) felbomlottak és a kollektív érdekérvényesítés individuális szinten folytatódott. 
Egy-két helyen előfordult, hogy egy-egy pedagógushoz annyira ragaszkodtak a szülők, hogy 
megpróbálták az egész osztályt "átmenteni" egy másik iskolába, de az volt a tipikus, hogy 
ebben a fázisban a pedagógusok már egyéni munkavállalóként, a szülők pedig gyerekeik 
egyéni érdekeit követve próbálták személyes kapcsolataikat felhasználva megoldani a 
helyzetet. Az iskola bezárása után a pedagógusokat elsősorban az érdekelte, hol tudnak újra 
elhelyezkedni, a szülőket pedig az, hogy hol találnak megfelelő új iskolát gyerekeik számára. 
Vagyis a pedagógusok és a szülők csak az iskolák megőrzéséért folytatott harcban voltak 
szövetségesek, a vereség után már eltérő érdekek vezérelték őket. 
 
Az iskolabezárási történetek általában az iskola megőrzéséért küzdő szülők tökéletes 
csalódottságával értek véget. A kiábrándulást fokozta, hogy az iskolák megszüntetésével 
egyéni problémáik csak nehezen nyertek megoldást. Igen gyakran csak a döntést követően 
derült ki, hogy az a helyzet, ami az önkormányzat íróasztalán gazdaságos és egyszerűen 



 

 24

elintézhető ügynek látszott, a valóságban, a gyakorlati kivitelezés során számos, a szülőkre 
háruló problémát vetett fel. Ilyenkor kiderült, hogy nem hiába tiltakoztak a szülők már előre, a 
másik iskolába való áthelyezéssel a gyerekek többsége valóban rosszul járt. Nemcsak azért, 
mert új környezetet, új pedagógusokat, új osztálytársakat kellett megszoknia, és mert 
messzebb volt az iskola, és nem tanulhatta ott azt a nyelvet, amit itt elkezdett, hanem azért is, 
mert az új iskolák saját körülményeik romlásától tartva nem fogadták szívesen a 
jövevényeket. 
 
A gyerekek “szétosztása” településenként és társadalmi helyzetüktől függően eltérő módon alakult. Egyrészt 
mindenütt voltak olyan gyerekek (főként az értelmiségi és középosztályi szülők gyerekei között), akiknek a 
további sorsát maguk a szülők “vették a kezükbe”, és már vagy egészen korán, az iskolabezárás hírére, vagy az 
átszervezési bonyodalmak idején új iskolát kerestek a számukra. Voltak olyan települések, ahol az önkormányzat 
a megszüntetett iskola osztályait és pedagógusait szabályosan “szétosztotta” a település megmaradt iskolái 
között. Az átszervezések egy részénél az az eljárás volt jellemző, hogy a megszüntetett iskola osztályait a 
csökkentett létszámú tantestületekkel együtt egy másik iskolához csoportosították át. Ebben az esetben a 
pedagógusok is és a gyerekek is “jövevényeknek” számítottak és alkalmazkodniuk kellett az új helyzethez és a 
befogadó iskola vezetőségéhez, a számukra új szellemiséghez, új rendhez és új szokásokhoz. Ez az állapot 
természetesen számos adaptációs problémát vetett fel, amiből az következett, hogy az “átcsoportosított” 
pedagógusok, szülők és gyerekek elégedetlenek voltak az új helyzettel és az sem volt ritka, hogy a “vándorlás” 
folytatódott, a pedagógusok és a gyerekek egy része az új iskolától is megvált. 
 
Az adaptációs problémákat súlyosbította, hogy annak ellenére, hogy a “befogadó” intézmény érdekelt volt a 
“befogadásban”, hiszen így hosszú távra stabilizálhatta létszámát, a “jövevények” számukra is sok gondot 
okoztak. Az egyik nehézség az volt, hogy megnövelték az osztályok és az iskola létszámát, ami a korábbinál 
nehezebb munkát jelentett az iskolavezetés és a pedagógusok számára. A másik pedig az, hogy a “jövevények” 
új szokásokat, új pedagógiai módszereket, sőt esetenként új szemléletet képviseltek, ami nem illeszkedett a 
befogadó intézmény hagyományaihoz. 
 
 
 
7. Az igazgatók szerepe 
 
Nehezen eldönthető kérdés, hogy az igazgató személye, ill. kapcsolatrendszere és vezetői 
kvalitásai mekkora szerepet játszottak az intézmények megszüntetésre ill. átszervezésre való 
kijelölésénél. Valószínűnek látszik, hogy volt olyan eset, amikor ezek a szempontok is 
szerephez jutottak (pl. amikor az önkormányzatok két hasonló adottságú iskola 
megszüntetését mérlegelték), és olyan is volt, amikor nem  (amikor egyéb szempontok 
egyértelműen döntötték el a helyzetet.).  
 
Az önkormányzati munkatársakkal készített interjúk alapján azonban mégis az a határozott 
benyomásunk, hogy azoknak az intézményeknek volt nagyobb esélyük a megszüntetésre ill. 
átszervezésre, amelyeknek az igazgatóival  a fenntartó nem volt elégedett. Az elégedetlenség 
oka a legtöbb esetben az volt, hogy az igazgató nem volt elég innovatív (nem vezetett be 
vonzó, új programokat), nem bizonyult elég jó menedzsernek (nem szerzett elég pénzt 
pályázati úton az iskolának), nem volt elég határozott vezető (túlságosan humánusnak és 
gyengének mutatkozott a tantestülettel szemben), vagy nem volt elég népszerű a 
tantestületében. A 90-es évek közepének iskolaátszervezései tehát (egyéb hozadékaik mellett) 
jó alkalmat teremtettek az iskolafenntartóknak arra is, hogy megszabaduljanak azoktól az 
intézményvezetőktől, akiknek a munkájával nem voltak elégedettek. 
 
Az önkormányzati munkatársak beszámolói szerint a szakmai (pedagógiai) felkészültség és a 
politikai elkötelezettség (melyik igazgató melyik pártnak volt a híve) nem játszott lényeges 
szerepet az igazgatók megítélésében. Vagyis az volt a benyomásunk, hogy a 90-es években az 
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igazgatók többsége már nem politikai lojalitásának (mint az 50-70-es években) és nem is 
szakmai felkészültségének (mint a 80-as években), hanem kifejezetten menedzseri 
képességeink köszönhette a fenntartóknál kivívott elismertségét. 
 
Az átlagosnál nagyobb volt az intézmény esélye a megszüntetésre akkor is, ha nem volt 
kinevezett igazgatója (aki menedzselte volna, és aki lobbizott volna érte), hanem csak 
átmenetileg bíztak meg valakit a vezetésével. Ez a helyzet azonban tudatos politikaként  is 
jellemző volt. Előfordult, hogy a régi igazgató nyugdíjazása után a fenntartó azért nem 
nevezett ki újat, mert már tervbe vette az iskola megszüntetését és az elképzelés így 
egyszerűbben volt végrehajtható. 
 
Az átszervezések ill. iskolabezárások folyamatában az igazgatók helyzetét “kettős kötésük” 
nehezítette. Ez egyrészt abból adódott, hogy érzelmileg akkor sem tudtak azonosulni az 
iskolaátszervezési döntéssel, amikor kénytelenek voltak elfogadni a racionális érveket, 
másrészt pedig abból, hogy mint önkormányzati alkalmazottak, kénytelenek voltak elfogadni 
a döntést, de mint intézményvezetőknek, a tantestület, a szülők és a gyerekek érdekeit kellett 
képviselniük. 
 
Ebben a szorongató helyzetben,  ki-ki személyiségének és  a konkrét körülményeknek 
megfelelő stratégiát választott. Voltak olyan igazgatók, akik az önkormányzatokkal kezdettől 
kompromisszumkész és együttműködő magatartást tanúsítottak. Ennek a magatartásnak a 
politikai tisztánlátás volt a feltétele (a helyi erőviszonyok felmérését és az oktatáspolitikai 
szándékokat illetően), és feltételezte az intézményi érdekeken való felülemelkedést, valamint 
a tantestülethez fűződő érzelmi kötöttségektől való mentességet. Igaz, hogy az ilyen 
igazgatónak a pedagógusok körében népszerűségvesztéssel kellett szembenéznie, de cserében  
arra számíthatott, hogy az intézményt megszüntető önkormányzat nem lesz hálátlan vele 
szemben.  
 
Gyakoribb volt az az igazgatói magatartás, amelyik a döntéselőkészítés során ellenezte ugyan 
az iskolaátszervezést (bezárást) de a döntést követő gyakorlati kérdések megoldásában 
együttműködött az önkormányzattal. Ez az álláspont nemcsak praktikus, de morális érvekkel 
is indokolható volt: az igazgató lojális maradt a tantestülettel szemben (ellenezte a döntést), 
de mint önkormányzati alkalmazott, végrehajtotta az átszervezésből rá háruló feladatokat, 
esetleg eközben is alkalma nyílt a pedagógusok érdekeinek képviseletére. 
 
A megszüntetett iskolák igazgatói között azonban olyanok is voltak, akik nem értettek egyet 
az önkormányzati döntéssel és ezt az álláspontjukat következetesen megtartották, sőt az 
önkormányzati döntéssel szembeni ellenállás élére álltak. Ezek az igazgatók mindvégig 
lojálisak maradtak tantestületükhöz, de kissé idealistának bizonyultak az erőviszonyok 
felmérését illetően. Az is előfordult, hogy azért vállalták a nyílt szembeszegülést, mert úgy 
érezték, hogy iskolájuk megszüntetésénél nagyobb veszteség már nem érheti őket. 
 
Akárhogy viselkedtek is az igazgatók, az iskolaátszervezést (megszüntetést) valamennyien 
életük válságos helyzeteként élték át.  Még ha el is fogadták a döntés racionális érveit, akkor 
is úgy érezték, hogy korábbi tevékenységük értelme kérdőjeleződik meg és munkájuk 
eredménye vész kárba. Különösen deprimálta ez a helyzet a nyugdíj előtt álló igazgatókat, 
akiknek vezetői pályafutása dicstelen véget ért, és iskolájuk megszüntetése után sem idejük, 
sem erejük, sem kedvük nem maradt az újrakezdésre. 
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Az átszervezett iskolák igazgatóinak további sorsa is sokféle variációt mutat. Ez részben 
életkoruktól (nyugdíjkorúak voltak-e), egyéni ambícióiktól (kiábrándultak-e véglegesen a 
vezetői szerepből vagy továbbra is vezetők akartak maradni) és a lakóhelyük adottságaitól 
(nagyobb településeken sokkal több lehetőség kínálkozott az elhelyezkedésre) függött, 
részben pedig attól, hogy milyen viszonyba kerültek az iskolafenntartóval az átszervezések 
során. Azok az igazgatók, akik legalább az átszervezések lebonyolítása során lojálisak voltak 
az önkormányzathoz később több segítségre (pl. legalább egy igazgatóhelyettesi állásra)  
számíthattak, mint azok, akik látványos ellenállási akciókat szerveztek.  
 
 
8. Az intézkedések fogadtatása 
 
A 90-es évek takarékossági intézkedései (iskolaátszervezések, iskolabezárások, elbocsátások) 
valamilyen mértékben minden településen ellenállásba ütköztek, hiszen nem volt olyan 
intézkedés, amely ne sértett volna szülői vagy pedagógusi érdekeket. Abban azonban elég 
nagy volt a különbség, hogy milyen mértékben került nyilvánosságra az érdeksérelem, 
mennyire volt szervezett ill. látványos az ellenállás és volt-e ennek valamilyen hatása az 
önkormányzati döntéshozókra és döntésekre. Az ellenállások hevességét és látványosságát 
nemcsak a helyi adottságok (milyen volt az iskola népszerűsége, mennyire voltak elszántak és 
szervezettek a pedagógusok ill. a szülők), hanem az átszervezés időpontja is befolyásolta. Míg 
az első iskolabezárások országos érdeklődésre számíthattak a sajtó és a tömegkommunikáció 
részéről, a 90-es évek végére az iskolaátszervezések körül zajló viták már nem számítottak 
szenzációnak, megszokott, szinte “mindennapos” eseménnyé váltak. 
 
Az iskolaátszervezéseket mindenütt a pedagógusok éles vitái és ellenállási akciói kísérték. A 
viták mellett tüntetések szervezése és  aláírásgyűjtés is előfordult. Gyakori volt az is, hogy a 
veszélyeztetett iskola tantestülete újságírókat hívott segítségül, akik a helyi vagy az országos 
sajtóban tudósítottak az iskolabezárás körüli megpróbáltatásokról. Ha pedig valakit 
munkajogi sérelem ért, számíthatott rá az iskolafenntartó, hogy bírósági úton keres orvoslást a 
sérelmére. A pedagógusok ellenállási akcióiban a szakszervezetek különböző intenzitással 
vettek részt, attól függően, hogy mennyire voltak bátrak a helyi aktivisták. Az önkormányzati 
döntésekkel szemben nyíltan fellépő pedagógusoknak azzal a kockázattal kellett 
szembenézniük, hogy ha az ellenállást nem kíséri siker, és iskolájukat mégis bezárják, nem 
számíthatnak az önkormányzat segítségére. Sőt az is előfordult, hogy a szakszervezetekben 
aktív pedagógusok magatartását az önkormányzatok később keményen megtorolták. 
 
A pedagógusokkal szinte minden településen szolidaritást vállaltak azoknak a gyerekeknek a 
szülei, akiket korábban tanítottak. Heves szülői tiltakozások általában azokon a településeken 
robbantak ki, ahol valamelyik iskola önálló léte került veszélybe. A szülők minden esetben 
gyerekeik megszokott és általuk megfelelőnek tartott iskoláját védték, valamint az általuk 
megismert, elfogadott és olykor kiválónak tartott tanárokat. Az önkormányzati tisztviselők 
több településen megjegyezték, hogy a szülők akkor is tiltakoztak az iskolabezárások és 
összevonások ellen, ha ennek következtében arra nyílott esélyük, hogy gyerekeik jobb 
minőségű iskolákban folytathassák tanulmányaikat. Ennek részben az volt az oka, hogy 
gyanakodva figyeltek minden olyan változtatást, ami a megszokott környezetüket fenyegette, 
részben pedig az, hogy az iskolabezárás a gyerekek, a szülők és a pedagógusok számára is 
többet jelentett, mint amennyi az intézkedéseket tervező önkormányzat íróasztalának 
perspektívájából látszott: ilyenkor ugyanis tradícióik, szokásaik sérültek, vagyis az érintettek 
életének egy darabja veszett el. 
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Az önkormányzati tisztviselők az interjúk során többször utaltak rá, hogy a szülők nem 
fejtettek volna ki ilyen heves ellenállást az iskolák védelmében, ha a háttérből az 
iskolaigazgatók, a pedagógusok és az ellenzéki politikusok nem szervezték volna az 
eseményeket. Nyilvánvaló, hogy ebben is van igazság. Valószínű, hogy az állásukat féltő 
pedagógusoknak jól jött, ha a szülők az iskola védelmére keltek, és valószínűleg az ellenzéki 
politikusok is örültek, ha egy-egy látványos lakossági megmozdulás dokumentálta a hatalmon 
lévő pártok népszerűségének csökkenését. A szülői tiltakozások őszinteségét azonban mindez 
nem kérdőjelezheti meg. Egészen bizonyos, hogy sem a pedagógusok sem az ellenzéki 
politikusok nem tudták volna mozgósítani a szülőket, ha nem érzik úgy, hogy sérelem érte 
őket. 
Az ellenállási akciók szervezésében mindenütt az értelmiségi szülők jártak élen. 
Megfigyelhető, hogy sokkal hevesebb volt a szülői ellenállás azoknak az iskoláknak az 
esetében, ahova több értelmiségi szülőnek a gyereke járt. Ennek nyilvánvalóan az az oka, 
hogy az értelmiségiek érzékenyebben reagálnak minden jogsértésre, inkább birtokában 
vannak azoknak a készségeknek, amelyekkel artikulálni tudják  érdekeiket, és többen 
vállalnak közülük tisztséget olyan szülői szervezetekben (pl. alapítványok, iskolaszékek), 
amelyek a szülői tiltakozási akcióknak fórumot és legitimitást nyújtanak. 
 
Az önkormányzatoknál készült interjúk alapján azt mondhatjuk, hogy a 90-es évek közepének 
iskolabezárásai esetén a szülők minden olyan ellenállási formát ill. elégedetlenséget kifejező 
eszközt felhasználtak, ami egyáltalán rendelkezésükre állt. Aktívan felszólaltak és vitáztak az 
iskolai fórumokon, szülői értekezleteken. Hasonló aktivitást tanúsítottak az önkormányzatok 
nyilvános közgyűlésein, vagy azokon a lakossági fórumokon, amelyeket az önkormányzat a 
takarékossági intézkedések megvitatására szervezett. A nyilvános vitákon kívül az írott sajtó 
és az elektronikus média kínálta az alkalmat az ellenvélemények megjelentetésére. Az 
újságcikkek mellett jónéhány helyen aláírásokat gyűjtöttek a szülők az iskola megőrzését 
követelő petíciókhoz, amelyeket szülői küldöttségek nyújtottak át a polgármestereknek. A 
leglátványosabb és leghatásosabb eszköznek mindenütt az utcai tüntetések szervezése 
bizonyult, már csak azért is, mert ez számot tarthatott a helyi sőt az országos sajtó figyelmére. 
A tüntetésekre a szülőkkel együtt a pedagógusok, sőt gyakran a gyerekek is kivonultak, ami 
növelte a látványosságot. A takarékosság intézkedéseket ellenzők leszerelésének és az 
ellenállás csökkentésének a legfőbb eszköze mindenütt a személyes beszélgetés és a 
meggyőzés volt. Volt olyan önkormányzat, ahol ezt a feladatot az oktatási irodákra bízták, de 
olyan is, ahol az oktatási bizottság, és a képviselőtestület tagjai, sőt az önkormányzat vezetői 
is aktívan részt vettek az értekezleteken és a vitákon. Az önkormányzati vezetők és 
tisztviselők minden esetben megpróbálták meggyőzni és maguk mellé állítani a szülők 
képviselőit, az iskolák igazgatóit és pedagógusait. Ha meggyőzhetőnek bizonyultak, az 
önkormányzat is kész volt kompromisszumokra (pl. nem annyi iskolát zárt be, vagy nem 
annyi pedagógust bocsátott el, mint amennyit eredetileg tervezett. ). 
 
A szülők tiltakozása, és a pedagógusok szervezkedése helyenként sikerrel járt. Ilyenkor általában egy-két évvel 
sikerült elhalasztani az iskolaátszervezési vagy bezárási akciót, de miután az átszervezési vagy takarékoskodási 
szándék okai nem szűntek meg, egy idő után a fenntartók újabb átszervezési javaslattal álltak elő. Arra is akadt 
példa, hogy az iskolabezárást vagy átszervezést a szülők és a pedagógusok közös erővel végleg 
megakadályozták. Ilyenkor azonban mindig arról volt szó, hogy egy másik iskolára hárították az “áldozat” 
szerepét, vagyis annak az árán mentették meg saját intézményüket, hogy bebizonyították, hogy egy másik iskola 
bezárása vagy átszervezése jelenti a praktikusabb megoldást. Ilyenkor általában az az iskola esett áldozatul a 
racionalizálásnak, amelyiknek gyengébb volt az érdekérvényesítő képessége. És végül néhány olyan példa is 
akadt, amikor az intézményt egy-egy elszánt igazgatónak, tantestületnek és szülő-csoportnak olymódon sikerült 
“megmenteni”, hogy hatalmas energiával, ügyességgel és szervezőerővel önkormányzati fenntartásúból, 
alapítványi iskolává alakították át.  Ilyenkor természetesen nem csökkent az adott településen az intézmények 
száma és kapacitása, de csökkentek az önkormányzat iskola-fenntartási költségei. 
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A felsorolt példák ellenére a leggyakoribb eset azonban mégis csak az volt, hogy a szülők is 
és a pedagógusok is belefáradtak az ellenállásba, ki-ki megoldást keresett egyéni 
problémájára és az önkormányzat kitartott eredeti döntésének végrehajtása mellett. 
 
 
9. Létszámcsökkentés 
 
A 90-es évek takarékossági intézkedéseinek minden önkormányzatnál az volt az egyik célja, 
hogy a gyereklétszámhoz igazodva csökkenjen az iskolákban alkalmazott pedagógusok 
száma. Kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy valamennyi önkormányzat igyekezett a 
létszámleépítés kevésbé fájdalmas módját választani. A leggyakoribb eljárás a nyugdíjazás 
volt (a vizsgált  iskolák majdnem háromnegyed részében előfordult), de az iskolák több mint 
egyharmadában sor került korkedvezményes nyugdíjazásra és a pedagógusok önkéntes 
kilépésére is. A legritkább megoldás az elbocsátás és a pedagógusok áthelyezése volt (ez az 
iskolák szűk egyharmadát érintette). A legtöbb iskolában a létszámcsökkentés többféle módját 
is alkalmazták.  
 

42

28

41

46

32

A létszámcsökkentés módja

igazgatók, 1997

elbocsátás
kilépés

áthelyezés
korkedvezmény

nyugdíjazás

v
á
l
a
s
z
a
d
ó
k
 
%

50

40

30

20

 
 
A létszámleépítés módja településenként eléggé különbözött. A nagyobb településeken 
gyakoribb volt az áthelyezés és az önkéntes kilépés. A kisebb településeken viszont a 
pedagógusok korkedvezményes nyugdíjazása és elbocsátása volt az átlagosnál gyakoribb. 
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Fenntartók szerint is mutatkoztak különbségek: A megyei önkormányzatok által fenntartott 
iskolákból (ezek általában szakmai középiskolák) a pedagógusok önkéntes kilépése, a helyi 
önkormányzati iskolákból (ezek többnyire általános iskolák) viszont elbocsátásuk volt  
gyakoribb. 
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Iskolatípusonként pedig azt tapasztaltuk, hogy a pedagógusok önkéntes kilépése a középfokú 
iskolákból (és ezen belül a szakközépiskolákból), az elbocsátás viszont az általános iskolákból 
volt a leggyakoribb. 
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A pedagógusok létszámának csökkentése általában kétféle módon történt: vagy úgy, hogy az 
önkormányzat átszervezett (bezárt, összevont) iskolákat és ily módon tudott megtakarítani 
pedagógus állásokat, vagy az óraszámemelés ill. az oktatási szolgáltatások mennyiségi ill. 
minőségi csökkentése útján építette le az intézmények pedagógusainak számát (előfordult, 
hogy kijelöltek egy minden intézményre érvényes arányt és ennek megfelelően mindenütt 
csökkenteni kellett a létszámot.) Olyan település is bőven akadt, ahol mindkét eljárást 
alkalmazták. 
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Annak ellenére, hogy egy-egy településen az elbocsátás viszonylag kevés pedagógust érintett, 
rendkívül nagy volt a pedagógusok körében és a lakosság körében is a felháborodás a 
pedagógusok állásvesztésével kapcsolatban. Ennek részben az volt az oka, hogy bár a 90-es 
évek elejétől Magyarországon is mindennapos tapasztalattá vált a munkanélküliség, az 
emberek azt is megszokták, hogy ez elsősorban az alacsony iskolázottságú fizikai munkásokat 
érinti és nem a diplomás, értelmiségi csoportokat. Emellett hiába igyekeztek az 
önkormányzatok bizonyítani, hogy a csökkentett létszámú tantestülettel is biztosítani tudják 
az intézmények oktatási szolgáltatásait, mindenki arra gyanakodott, hogy megint az 
állampolgároknak “járó” szolgáltatásokon akarnak takarékoskodni. Harmadrészt pedig a 
pedagóguslétszám csökkentés a lakosság (a szülők) által jól ismert személyek (tanárok, 
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osztályfőnökök stb.) elvesztését jelentette, tehát sokkal közvetlenebb élmény volt, mint 
amikor a település nagyüzeme csökkentette felére munkásállományát. Az ellenállást 
természetesen politikai tényezők (ellenzéki pártok, szakszervezetek) is inspirálták, amikor 
éberen figyelve a takarékossági intézkedéseket, a legkisebb jelre a tömeges pedagógus 
munkanélküliség rémével riogatták az érintetteket. 
 
Számítva az elégedetlenségre, a pedagógus létszámcsökkentést minden településen hosszú 
előkészítő munka előzte meg (felmérések, számítások, elemzések, a variációk mérlegelése, 
hosszadalmas viták és egyeztetések), és mindenütt rendkívül óvatos és körültekintő 
lebonyolításra került sor. Ennek nemcsak az volt az oka, hogy az önkormányzatok joggal 
féltek a kellemetlen intézkedések nyomán várható népszerűségvesztéstől, hanem az is, hogy a 
pedagógusok, az érdekvédelmi szervezetek sőt néhol maguk az igazgatók is éberen figyelték a 
lebonyolítás jogszerűségét készen állva arra, hogy sérelem esetén azonnal bepereljék az 
önkormányzatot. 
 
A létszámleépítés folyamatában kulcsszerepet játszottak az intézményvezetők. A 
takarékossági döntéseket ugyan az önkormányzati testületek hozták, de a konkrét intézkedést 
(nyugdíjazást, elbocsátást) az igazgatóknak kellett lebonyolítaniuk. Az ő korántsem kellemes 
szerepük volt az is, hogy kiválasszák a tantestületből a nélkülözhető (nyugdíjazható, 
elbocsátható) pedagógusokat, közöljék velük a döntést és megoldást próbáljanak találni 
további helyzetükre. 
 
Akármilyen “körültekintően és humánusan” közölték az igazgatók a pedagógusokkal, hogy a 
továbbiakban nincs szükség a munkájukra, ez nyilvánvalóan mélységesen sértette és 
megviselte őket. Vagyis nagyon valószínű, hogy az önkormányzati statisztikák szerint nem 
túlságosan nagy mértékű és rendkívül körültekintően lebonyolított pedagógus 
létszámcsökkentés az érintettek esetében minden óvatosság ellenére számos életpálya időnek 
előtti kerékbetörését eredményezte és jónéhány drámai élethelyzetet produkált. 
 
A létszám csökkentést kísérő körültekintés elsősorban arra vonatkozott, hogy mindenféle 
megoldást előnyben részesítettek az aktív korú pedagógusok elbocsátásával szemben. 
Mindenek előtt megszüntették a betöltetlen állásokat, ezután felbontották a félállásúakkal és a 
nyugdíjas pedagógusokkal kötött szerződéseket, ezután került sor a megfelelő korú 
pedagógusok nyugdíjazására, majd pedig arra, hogy az idősebbeknek felajánlották az 
előnyugdíjazás lehetőségét. Aktív korú pedagógusok elbocsátására lényegében csak azokban 
az esetekben került sor, ha a fenti megoldások nem bizonyultak elegendőnek az tervezett 
létszámcsökkentés eléréséhez. 
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A létszámcsökkentés módja
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Ennek az eljárásnak, amellett, hogy nem növelte lényegesen a munkanélkülivé váló 
pedagógusok számát, egyenes következménye volt a “tantestületek fiatalítása”. 
Következményként kell azonban számolni azzal is, hogy a létszámcsökkentést elszenvedett 
intézményekben az elkövetkező években nem várható nyugdíjazás, tehát nem fognak felvenni 
pályakezdő pedagógusokat, ami  nyilvánvalóan szűkíti a leendő pedagógusok munkapiaci 
esélyeit. 
 
Iskolatípusonként is eltérő volt a pedagógus-létszámcsökkentés módja. Az önként kilépő 
pedagógusok aránya a szakközépiskolákban és a gimnáziumokban volt a legmagasabb, 
feltehetően azért, mert ők rendelkeztek a leggyakrabban olyan képzettséggel, amellyel a 
munkapiacon a legkönnyebb elhelyezkedni. A gimnáziumokban az előnyugdíjazás és az 
áthelyezés is gyakoribb volt (44%) az átlagnál, az általános iskolákban viszont a pedagógusok 
elbocsátása volt gyakori (38%). A leginkább fájdalommentes megoldások tehát főként a 
középiskolákat jellemezték, és az általános iskolai pedagógusok szenvedték el a takarékossági 
intézkedések következtében a legsúlyosabb sérelmeket.  
 
 
 
 
 
Az állásvesztő pedagógusok számának átlaga a vizsgált iskolákban iskolatípusonként (N====282) 

 
                                            nyugdíj  kork. nyugd.  áthelyezés  kilépés  elbocsátás 
 
8 osztályosnál kisebb ált.         2,25        1,00             3,00           3,50        2,50 
8 osztályos általános               2,35         2,12             2,71           3,00        3,69  
4 oszt. gimnázium                   2,58         3,18             2,88           4,50        2,52   
6 oszt. gimnázium                   2,94         1,18             2,00           1,71        2,20   
8 oszt. gimnázium                   2,66         2,00             6,20           5,33        2,00   
szakközépiskola                      3,09         3,78             2,71           4,49        3,11   
szakmunkásképző                   3,18         4,39             2,22           5,50        4,66 
 
összesen                                 2,63         2,56             2,81           3,90        3,18 
Forrás: Liskó, igazgatók, 1997 
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A helyi takarékossági intézkedések végrehajtásában az oktatási kormányzat mindvégig 
háttérben maradt, de kormányzati eszközökkel segítséget nyújtott a feladatot végrehajtó 
önkormányzatoknak.  Ezek közé az eszközök közé tartozott, hogy lehetővé tették az 
önkormányzatok számára, hogy pályázati úton korengedményes nyugdíjazási lehetőséghez 
jussanak azok a pedagógusok, akik hajlandók voltak élni ezzel a lehetőséggel. Ezek a 
kedvezmények jelzés-értékűek voltak az önkormányzatok számára. Azt jelezték, hogy a 
központi kormányzat akaratával egy irányba tartanak, ha nekilátnak a takarékossági 
intézkedések foganatosításának. 
 
A másik eszköz, amellyel a kormány az önkormányzatok segítségére sietett az elbocsátott 
pedagógusok  végkielégítési költségeinek átvállalása volt. Közalkalmazottak lévén, a 
pedagógusoknak mindenképpen járt végkielégítés, de egyáltalán nem volt mindegy, hogy ezt 
az önkormányzatnak, mint iskolafenntartónak kell kigazdálkodnia, vagy kifizeti az állam. 
(Volt olyan önkormányzat, amelyik csak a racionalizálási döntés után értesült arról nagy 
megkönnyebbüléssel, hogy visszaigényelheti a tetemes összegre rúgó végkielégítéseket.) A 
végkielégítések állami átvállalásával a kormányzat a takarékossági intézkedésekkel (és ezen 
belül a létszámleépítéssel) való egyetértését fejezte ki. 
 
Hogy ki, milyen feltételek mellett távozott az iskolától az nemcsak az ő esetére vonatkozó jogszabályoktól 
függött, hanem az adott települési önkormányzat “tehetősségétől” ill. belső szabályzatától, valamint az 
iskolavezetők ügyességétől és jóindulatától is. Ilyenformán előfordult, hogy valaki több évtizedes munkaviszony 
után is nagyon kevés pénzzel, “kisemmizve” ment el, de az is, hogy néhány éves munkaviszony után is “jól járt” 
anyagilag, amikor kilépett. 

 
Az önkormányzati fenntartású intézményekben bekövetkezett létszámcsökkenés 
természetesen nem jelenti azt, hogy valamennyi kilépő és elbocsátott pedagógus 
munkanélkülivé vált. Az országos foglalkoztatási adatok azt bizonyítják, hogy a 
pedagógusokat más társadalmi csoportoknál még mindig nagyobb foglalkoztatási biztonság 
jellemzi. Vagyis a pedagógus szakszervezetek pesszimista jóslatai ellenére az elmúlt években 
bevezetett takarékossági intézkedések (óraszámemelés, iskola összevonások, ill. 
iskolabezárások stb.) sem növelték lényegesen a munkanélküli pedagógusok számát. 
 
 
 
 
A munkanélküli pedagógusok számának alakulása 1995–1997 

 1995  1996  1997  
Óvodák 751 1159 1279 
Általános iskolák 859 1644 1947 
Gyógypedagógiai intézmények 36 35 35 
Szakmunkásképzők Szakiskolák 153 247 243 

Középiskolák 196 329 439 
Egyéb iskolatípusok 839 1282 1283 
Pedagógusállást kereső képesítés 
nélküliek 

563 670 474 

Összesen 3397 5366 5700 
Forrás: Oktatás-politikai adatok, KSH 1997 
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10. Veszélyeztetett pedagógusok 
 
 
A kutatás során megkérdezett pedagógusok közel felét elbocsátották, közel egyharmaduk 
munkaviszonyának korkedvezményes nyugdíj vetett véget, és közel egynegyedüket 
nyugdíjazták. Önkéntesen mindössze 5 %-uk távozott a munkahelyéről. 
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Természetesen a nyugdíjazottak voltak a legidősebbek, de az elbocsátottak átlagéletkora is öt 
évvel magasabb volt, mint az önként kilépőké. 
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A munkahelyüket vesztett pedagógusok közel kétharmada (65%) volt nő. A férfiak és a nők 
csoportját összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy az elbocsátottak a nők között, az önkéntesen 
kilépők pedig a férfiak között voltak többen. 
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A vizsgált pedagógusok több mint fele (52%) főiskolát, egynegyede pedig egyetemet végzett, 
17% volt a tanítóképzőt végzettek, és 5% az érettségizettek, ill. szakmunkásképzőt végzettek 
aránya. Míg az elbocsátások az átlagosnál nagyobb arányban érintették az alacsonyabb 
képzettséggel rendelkezőket, az önkéntes távozás az egyetemet végzettek körében volt 
gyakoribb. 
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Vagyis képzettségüket tekintve az elbocsátottakra volt jellemző az alacsonyabb, a kilépőkre 
pedig a magasabb szintű kvalifikáció. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy azok a pedagógusok 
léptek ki nagyobb valószínűséggel önkéntesen, akiknek több volt az esélyük arra, hogy másik 
munkahelyet találjanak. 
 
Az iskolákból való kényszerű távozás a pedagógusok többsége számára “keservesen” felépített értelmiségi 
karrierjük végét, vagy legalábbis súlyos megrendülését jelentette. Az interjúk során az derült ki, hogy az 
állásukat vesztett pedagógusok döntő többsége első generációs értelmiségi volt. Tipikusnak számított, hogy az 
apa szakmunkás volt, az anya pedig valamilyen irodai munkát végzett, esetleg háztartásbeliként nevelte a 
gyerekeket. Viszonylag sok volt közöttük a falusi középparaszti, majd tsz-paraszti családból származó 
pedagógus is, ahol az előző generációban szintén nem volt jellemző az értelmiségi foglalkozás. A családok 
többsége saját családi házban vagy szerény városi bérlakásban élt az adott időszakban átlagosnak számító anyagi 
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körülmények között. Ahogy egyikük megfogalmazta: “Szolidan éltünk, de nem nélkülöztünk soha.” Az általunk 
vizsgált, 40-50 éves pedagógusok generációjában a “továbbtanulás” általános jelenségnek számított. A testvérek 
közül is sokan lettek diplomások, de legalább az érettségiig szinte minden testvér eljutott. 

 
Ezekben a családokban a gyerek diplomás pedagógussá válása jelentős léptékű mobilitásnak számított, amihez 
határozott ambícióra, nagy akaraterőre és komoly családi támogatásra volt szükség. Amelyik családban a szülők 
ilyen támogatásra valamilyen oknál fogva (az egyik szülő korai halála, családfelbomlás, devianciák stb.) nem 
voltak képesek, ott a mobilitáshoz szükséges “energiát” a gyereknek saját tartalékaiból kellett pótolnia. 

 
Az iskolákból távozó pedagógusok másik csoportja  ugyan értelmiségi származású volt, de 
szüleik között csak elvétve fordul elő egy-egy mérnök vagy jogász. Az volt a tipikus, hogy 
tradicionális pedagógus-családból származtak, ahol a nagyszülők, a szülők, és a rokonok 
között is akadt pedagógus, a családban felnövő gyerekek pedig szabályosan átvették a 
szülőktől a “stafétabotot”.  
 
A 90-es évek közepén az állásukat vesztett pedagógusok életkoruk alapján két csoportba voltak sorolhatók. A 40 
éven aluliak vagy önként mentek el a bezárásra ill. átszervezésre kiszemelt iskolákból, vagy végkielégítéssel 
bocsátották el őket. Ezt a csoportot iskolázottság szempontjából viszonylag sima, zökkenésmentes életút 
jellemzi. Az érettségi után valamilyen felsőfokú intézményben (többségük főiskolán) végeztek, nappali 
tagozaton. 

 
A kényszernyugdíjazott idősebbeket ennél sokkal bonyolultabb iskolai pályafutás jellemezte. 
Ebben a csoportban tipikusnak számított, hogy a pedagógus képesítés nélkül, vagy alacsony 
képesítéssel pl. óvónőként, tanítónőként, (a szakoktatók szakmunkásként) kezdte tanári 
pályáját és idősebb korban, családosan, munka közben szerezte meg a munkahelyén 
megkívánt iskolai végzettséget.   A családi élet és a munka melletti tanulás valamennyiük 
számára komoly megpróbáltatást jelentett, amelyet csak anyagi áldozatok és jelentős 
erőfeszítések árán tudtak megvalósítani. Néhányuk esetében előfordult, hogy szinte egész 
életükben tanultak, és felnőtt fejjel többféle felsőfokú iskolát is elvégeztek. 
 
A levelező tagozaton folytatott tanulásnak nemcsak az volt a hátránya, hogy fárasztó volt, 
mert munka mellett utazni és tanulni is kellett, hanem az is, hogy a képzés színvonala sem 
volt túlságosan magas, s az ilyen úton szerzett tudás sem bizonyult túlságosan 
megalapozottnak. Ráadásul  a tanulmányok folytatása mellett a munkahelyen már olyan 
tantárgyakat kellett tanítani, amelyekhez az ismereteket még  éppen akkor próbálták 
megszerezni a felsőfokú intézményben. Többségük életpályáját a “permanens” tanulás 
jellemezte, a diploma megszerzése után is továbbképzésekre, tanfolyamokra jártak, vagyis a 
több fizetés és a jobb munkakör reményében szinte állandóan tanultak valamit.  
 
Az általunk vizsgált pedagógusok korábban különböző iskolatípusokban és különböző képzési 
formákban tanítottak, a többség általános iskolában vagy valamilyen szakképző iskolában. 
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Az állásukat vesztett tanárok többsége beosztottként dolgozott a munkahelyén, igazgatót vagy 
igazgatóhelyettest alig találtunk közöttük. 86%-uknak a munkaszerződése határozatlan időre 
szólt. 
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Az elbocsátottak átlagosan 5 évvel többet dolgoztak a munkahelyükön, mint azok, akik 
önkéntes kilépéssel távoztak.  
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A vizsgált pedagógusok 47%-ának egy, 41%-ának kettő, 12%-ának pedig három szakja volt. 
Azt tapasztaltuk, hogy az elbocsátás lényegesen gyakoribb volt az egy szakos pedagógusok 
esetében. Az adatokból az is látszik, hogy  a tanítók, a készségtanárok, az orosz tanárok és a 
szakoktatók voltak esélyesebbek az elbocsátásra, míg a matematika tanárok és a szakelméleti 
tanárok az átlagosnál gyakrabban szánták el magukat önkéntes kilépésre.  
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A szakmai tanárokat és a szakoktatókat kivéve (akik általában nem pedagógusként kezdték a 
pályájukat) többségükre az volt  jellemző, hogy egész életpályájukat beosztott 
pedagógusonként, tanítással töltötték el. Voltak közöttük olyan pedagógusok, akik évtizedek 
óta egy iskolában dolgoztak, és olyanok is, akik viszonylag sűrűn változtattak munkahelyet, 
elbocsátásukig, ill. nyugdíjazásukig valamennyi esetben saját akaratukból. 
 
Néhány esetben előfordult, hogy az elbocsátott pedagógus hosszabb-rövidebb ideig vezető beosztásban 
(igazgatóhelyettesként, igazgatóként) dolgozott valamelyik munkahelyén. Az volt a jellemző, hogy ez jóval a 
nyugdíjazás vagy elbocsátás előtti években történt.  Iskolafokozatok közötti változtatás főként azokban az 
esetekben volt jellemző, amikor valaki pályakezdőként csak a képzettségénél alacsonyabb szintű iskolatípusban 
tudott elhelyezkedni (pl. egyetemi végzettséggel általános iskolában), és csak később sikerült igényeinek és 
képzettségének megfelelő állást találnia. Néhány esetben az is előfordult, hogy levelező tagozaton folytatott 
tanulással, ill. továbbképzéssel sikerült elérni az iskolafokozatok (óvodából iskolába, vagy általános iskolából 
középiskolába) közötti átlépést. 
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A pedagógus pályán belül az is emelkedésnek számított, ha valaki azonos iskolatípuson belül falusi iskolából 
városi iskolába “lépett át”. Különösen az idősebbek közül sokan kezdték falusi általános iskolai pedagógusként a 
pályájukat, és később sikerült városi lakóhelyre költözniük, ill. városi iskolába átkerülniük. Ugyancsak a 
“karrier” lépcsőjének számított, ha valaki egy alacsony presztízsű iskolából magasabb presztízsűbe, un. “elit” 
iskolába került át. Természetesen voltak állásváltoztatások, amelyeket családi okok (a férj munkahely-
változtatása, elköltözés, a gyerekek ellátása, stb.) indokoltak. Gyakran olyan áron is hajlandók voltak a család 
érdekeit szolgáló munkahely-változtatásra, ha ez fizetés-csökkenéssel, vagy státus-csökkenéssel (pl. napközis 
tanár) járt együtt. Néhány esetben az is előfordult, hogy valaki elégedetlen volt a munkahelyi vezetőjével vagy a 
kollegáival, és ezért változtatott munkahelyet. 

 
Feltűnő, hogy az állásváltoztatások között szinte egyáltalán nem szerepelt a nagyobb kereset elérésének reménye 
(ami pl. a szakmunkások állásváltoztatásainál első helyen áll). Miután a pedagógusok közalkalmazottak, akik 
életkoruknak és képzettségüknek megfelelő fizetési kategóriákba vannak besorolva, nem remélhetnek jelentős 
béremelkedést az állásváltoztatástól. Ebben a tekintetben az utóbbi években az alapítványi és magániskolák 
megjelenése hozott némi változást (előfordul, hogy itt magasabbak a bérek, mint az állami iskolákban), de ez az 
általunk vizsgált pedagógusokat még alig érintette. A vizsgált pedagógusok közül mindenki folyamatosan és 
egyértelműen elégedetlen volt a keresetével. Többen kijelentették, hogy soha nem “a munkabérért” dolgoztak. 
 
Az ő esetükben az alacsony bérek kompenzálására a szabadidőben végzett “mellékes” munka kínált lehetőséget. 
A 90-es években már olyan alacsonyak voltak a pedagógus bérek, hogy a pedagógusok szinte bármilyen 
kiegészítő munkát elvállaltak (ügynökösködés, mezőgazdasági munka, óraadás, vállalkozás stb.) annak 
érdekében, hogy családjuk megélhetését biztosítani tudják. 

 
Az állásvesztés előtt a vizsgált pedagógusok 13%-a a szakmáján belül, és közel ennyien 
szakmájukhoz nem kapcsolódva végeztek valamilyen pénzkereső tevékenységet. A 
másodállás (vagy egyéb kiegészítő munka) a férfiak esetében volt gyakoribb, és rájuk volt 
jellemzőbb az is, hogy szakmájukhoz kapcsolódó másodállást találtak. 
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Azt tapasztaltuk, hogy a munkahelyről való önkéntes kilépés gyakoribb volt azoknak a 
pedagógusoknak az esetében, akik már korábban rendelkeztek olyan mellékállással, amely a 
szakmájukhoz kapcsolódott, vagyis akiknek korábban már máshol is sikerült munkát találni. 
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Az elküldendő tanárok kiválasztása mindenütt az igazgató feladata volt. Ezt esetenként olyan igazgatóknak 
kellett megtenniük, akik maguk is nyugdíjazásra vagy elbocsátásra voltak ítélve. Ezekben az esetekben az 
igazgató szabályosan “felszámolta” saját tantestületét. Az igazgatók természetesen különböző szempontok 
alapján választották ki a nyugdíjazásra és elbocsátásra esélyes pedagógusokat, a pedagógusok utólagos 
beszámolói alapján mégis összeállítható az a szempontrendszer, amelynek alapján a legtöbb iskolában a döntések 
megszülettek. 

 
Az elbocsátásokat minden iskolában az óraadó tanárokkal kezdték. Miután többségük nyugdíj 
mellett vállalt tanítást, vagy valahol máshol is volt állása, az ő elbocsátásuk az igazgatóknak 
viszonylag kevés gondot okozott. Esélyesek voltak az elbocsátásra azok a fiatal tanárok is, 
akik “friss tanerőnek” számítottak az iskolákban és akik alkalmasak voltak még az átképzésre 
és elég rugalmasak a foglalkozás-váltáshoz. Nyugdíjazni, vagy legalább előnyugdíjazni 
azokat az idősebb tanárokat lehetett, akik a jogszabályokban előírt életkori határoknak 
megfeleltek.  
 
Ugyancsak esélyesek voltak az “áldozat” szerepére azok az orosz tanárok, akiknek nem 
sikerült átképzéssel új szakmai képzettséget szerezni, és akiket az iskolák már korábban is 
csak szociális szempontok miatt foglalkoztattak. Esélyesek voltak az elbocsátásra az adott 
iskolafokozathoz szükségesnél alacsonyabban képzett tanárok is. Itt elsősorban olyan 
általános iskolai tanárokról volt szó, akik képesítés nélkül kezdték a pályájukat és még nem 
fejezték be kiegészítő tanulmányaikat, ill. olyan szakoktatókról, akiknek a törvény előírása 
ellenére nem sikerült megszerezni a felsőfokú képzettséget. A szakmai iskolák esetében 
esélyes volt az elbocsátásra valamennyi olyan szakoktató és a szakmai tanár, aki korábban 
olyan szakmai ismereteket oktatott amely a szakmastruktúra átalakítása miatt feleslegessé 
vált. Esetenként az igazgatók a pedagógusok további elhelyezkedési esélyeit is figyelembe 
vették és szociális szempontok alapján is mérlegeltek. És végül helyenként az is szerepet 
játszott a kiválasztásban, hogy ki volt az igazgató “embere” és ki tartozott a tantestületen belül 
az “ellenzékhez”.  
 
A vizsgált pedagógusok közül korábban 16% került konfliktusba az igazgatóval és fele 
ennyien a tantestület valamelyik tagjával, ill. a fenntartóval. Azt tapasztaltuk, hogy a 
kollegákkal való konfliktusok általában nem befolyásolták a pedagógusok elbocsátását, de az 
igazgatóval konfliktusos viszonyban lévők közül az átlagosnál többen szánták rá magukat 
önkéntes kilépésre, és többen kerültek az elbocsátottak listájára. 
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Az “ellenzékiség” többféleképpen is értelmezhető: előfordult, hogy csak személyes 
ellenszenv volt mögötte, de az is, hogy pedagógiai nézetek, vagy esetleg politikai pártállás 
különbözősége. Az interjúkban erről a következők olvashatók: 
 
Az önkormányzat ötvenedik embere azt mondta, hogy innen el kell küldeni egy szakmunkást, onnan meg el kell 
küldeni egy takarítónőt, nyilván TB és egyéb járulékok miatt. Úgy gondolom, ha én elkezdenék tisztogatni, 
nyilván én is azt az embert küldeném el, aki nem a legszimpatikusabb nekem, függetlenül attól, hogy annak a 
diplomái kitűnőek. Magyarul, így takarították ki az ellenzéket az iskolából. Szóval ilyen formájú tisztogatás is 
folyt. (szakoktató) 
 
A leépítések során szerintem igazságtalanságok is történtek. Személyes kicsinyesség, emberi szempontok 
előnyben részesítése szakmai szempontok helyett. Értem ez alatt egész konkrétan, hogy  csak azért, mert valaki 
46 éves, két gyerekét egyedül neveli, de egyébként "messziről ugatja " a pedagógiát, az óráin nem folyik komoly 
munka, mindenki tudja, hogy szerezhetők meg az osztályzatok. És mégis ő marad meg arra való tekintettel, hogy 
idős, úgysem vennék  föl máshova, egy olyan pedagógussal szemben, akinek férje van, 30 éves, de kísérletezik, 
harcol, küzd, próbál új módszereket bevezetni a legújabb szakirodalom alapján, és szakmailag a legjobbat 
próbálja adni a gyereknek. Ha két azonos hajtós, küzdő ember volt, akkor az repült, aki egyébként a 
szakszervezetben és minden más helyen a közösség érdekében és az iskola érdekeiben más véleményt mert 
nyilvánítani mint az iskolavezetés. (szakmunkásképzős tanárnő) 
  
Én nem voltam hajlandó szimpatizálni olyan módszerekkel, hogy szerdán összejött egy értekezlet és ott az 
igazgató autokratikus módon lerendezett dolgokat. Ez egy hagyomány volt az iskolában, de én nem igazán 
tartottam jónak ezeket a dolgokat, és ha pont dolgom volt, akkor nemigen látogattam ezeket az értekezleteket. 
Egy igazgató megengedheti magának és meg is tudja csinálni, hogy a saját embereinek kedvez. Volt egy 
önkormányzati döntés, amit végre kellett hajtani, és ő megpróbálta elsősorban azokat kisöpörni, akik hiába jó 
szakemberek, jó tanítók, valamilyen formában vagy politikailag, vagy más szempontból nem fértek be a keretbe. 
Az önkormányzat nyilván megmondta, hogy három embert küldjenek el, de hogy ki legyen az a három, annak 
semmi köze nem volt az önkormányzathoz. (szakoktató) 
 
Ez egy koncepciós "per" volt, amit az igazgató elhatározott az én eltávolításomra. 1989-ben, közvetlenül a 
rendszerváltás után, a nagy eufórikus hangulatban megjelent egy újságcikkem. Abban az időszakban még elég 
sok olyan igazgató volt, aki a pártbizottságról ejtőernyőzött az iskolákba, és én erről írtam egy elég éles hangú 
cikket, ami szerencsétlenségemre megjelent, a 168 óra című újságban. Amikor az iskolaigazgatónak tudomására 
jutott, hogy én egy ilyen politikai beállítottságú cikket közöltem, mivel ő is ejtőernyős volt, megbántva érezte 
magát, és sértődötten viselkedett. Fel volt háborodva azon, hogy hogy merek ilyet leírni, és főleg nyilvánosságra 
hozni. Köztudott, hogy az igazság mindig jobban fáj. Szerintem már akkor megfogadta, hogy az első adandó 
alkalommal lapátra tesz. És mivel a munkámba nem tudott belekötni, és átszervezés nem volt,  1995-ig kellett 
várnia. Addig semmiféle szakmai vagy erkölcsi támadási felületet nem talált. (általános iskolai tanárnő) 
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Azért pont engem küldtek el, mert én végig szakmunkásképzőben tanítottam, és ott a szakmunkásképző 
osztályok száma évről évre csökkent, fogyott. Leépülő félben volt az iskola, kevés volt a gyerek, egyes 
szakmákra már alig tudtak beiskolázni, osztályokat vontak össze. A hivatalos indoka az elbocsátásomnak az volt, 
hogy megszűnt a feladatköröm. De már korábban sem bánta volna az új igazgató, aki '85 körül váltotta az előzőt, 
ha elmegyek, mert nem voltunk egy nézeten sem pedagógiailag, sem politikailag. Ő a merev, poroszos, mini-
sztalinista iskolavezetés híve volt, tehát egyrészt bürokrata, másrészt a gyerekeket szigorúan fegyelmező. Én 
meg ilyen megengedő típus vagyok. Ez nem tetszett neki módszertanilag sem. Egyébként pedig ő egy kicsit 
szemellenzős volt politikailag, önmagát fundamentalista MSZMP-snek tartotta, de később MSZP-s lett, félévi 
meditálás után Hornékat választotta. Politikailag sem voltunk együtt, mert én pedig szabadgondolkodó voltam, 
balközepes. (szakmunkásképzős tanár) 

 
Ahogy az iskolaátszervezéseknél és megszüntetéseknél sem volt szempont, hogy a legjobb színvonalú iskolák 
maradjanak meg, a pedagógusok szerint az elbocsátásoknál sem játszott túlzottan komoly szerepet a tanárok 
munkájának a minősége.  

 
 
11. Állásvesztés 
 
Az iskolaátszervezések következtében állásukat vesztett pedagógusoknak “saját bőrükön” 
kellett megtapasztalniuk a magyar pedagógus társadalom jogilag tökéletesen ellentmondásos 
helyzetét. Státusuk szerint ugyanis “közalkalmazottak”, akiknek elvileg az állam garantálja a 
munkahelyi biztonságot (pl. csak különösen indokolt esetben, végkielégítéssel bocsáthatók el) 
és törvény szabályozza iskolázottságuk és életkoruk alapján a bérezésüket. Ugyanakkor 
munkaadójuk az iskola, amelynek a finanszírozását (vagy legalábbis annak egy részét) az 
iskolát fenntartó önkormányzatnak saját bevételeiből (pl. a személyi jövedelemadóból) kell 
kigazdálkodnia. Miközben tehát a “közalkalmazotti” státus munkahelyi biztonságot és 
bérezési garanciákat ígér, a gyakorlatban mégis az ingatag pénzügyi helyzetű helyi 
önkormányzatoktól függ, hogy mindez mennyire megvalósítható. 
 
Az intézményátszervezések és létszámleépítések híre felborította a tantestületek egyensúlyát, elbizonytalanította 
a pedagógusokat és megmérgezte a munkahelyi légkört. Ebben a jövőért és az egzisztenciáért aggódó 
bizonytalan lelkiállapotban nem lehetett tovább jó színvonalon tanítani. A tantestületekben megromlott a légkör, 
mindenki idegesen és szorongva várta a leépítésről szóló híreket. 

 
Az átszervezési döntés után az elbocsátástól való szorongást a tantestületekben felváltotta az “áldozatok” 
kiválogatásának stressz helyzete. Ilyenkor kezdődött meg a pedagógusok közötti ellenségeskedés, a rivalizálás, 
és a vetélkedés az állások megtartásáért.  

 

Az átszervezést vagy leépítést követő létszámcsökkentés különböző módon érintette a pedagógusokat. 
Előfordult, hogy a távozás önkéntesen történt, vagyis a helyzetet felmérve a feleslegessé váló pedagógus maga 
kérte a nyugdíjazását, vagy önként lépett ki és keresett magának másik munkahelyet. Előfordult, hogy a 
nyugdíjazásra vagy “leépítésre” kiszemelt pedagógus ugyan nem önként távozott, de elfogadta a helyzetet és 
belenyugodott ebbe a megoldásba, és az is előfordult, hogy a pedagógus mindvégig igazságtalannak ítélte 
“kiválasztását” és megpróbált ellenállni, támogatókat vagy jogorvoslatot keresni sérelmezett helyzetében. 

 
A munkaviszony megszűnését az általunk megkérdezett pedagógusok 40%-a saját maga 
kezdeményezte, 38%-uk esetében az igazgató, 22%-uk esetében pedig a fenntartó. A 
nyugdíjazást és a korkedvezményes nyugdíjazást az esetek több mint felében maguk a 
pedagógusok kezdeményezték, az elbocsátásokat viszont fele-fele arányban a fenntartók és az 
iskolaigazgatók. 
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A megkérdezett pedagógusok fele szívesen maradt volna a munkahelyén, egyharmada nem 
bánta, hogy el kell mennie, egyötöde pedig kifejezetten örült, hogy abbahagyhatja a munkát. 
A nyugdíjba vonulóknak alig egyötöde dolgozott volna szívesen tovább, és a fele mondta azt, 
hogy örült a nyugdíjazásnak. Az elbocsátottak és a kilépők több mint fele viszont szívesen 
maradt volna továbbra is a munkahelyén. 
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A pedagógusok “ellenállása” szinte soha nem vezetett eredményre. Nemcsak azért, mert 
kevés esetben találtak hatékony támogatóra (a jogszabályok ellenük szóltak, a szakszervezet 
nem működött stb.), hanem azért sem, mert előbb-utóbb maguk is belátták, hogy a fenntartó 
és az iskolavezetés “ellenében” állásban maradva lehetetlenné vált volna további helyzetük az 
iskolában. 
 
Az iskolaátszervezések és a létszámleépítések valamennyi érintett szereplőre rossz hatással 
voltak. A pedagógusok többségét már az is megviselte, hogy az iskola, amelyhez hivatásuk 
kötötte őket, és amelyről a korábbi évtizedekben úgy tudták, hogy rendkívül stabil 
munkahely, és a nyugdíjig egzisztenciális biztonságot nyújt, egyszerre megingott, és instabillá 
vált.  
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Az iskolából való kilépés, elbocsátás vagy nyugdíjazás mindenkit fájdalmasan érintett, de ennek is voltak a 
körülményektől és az emberek személyiségétől függő fokozatai. A legkevesebb negatív élménnyel azok 
távoznak, akik az elbocsátást megelőzve önként léptek ki. Viszonylag kevéssé sérültek azok is, akik az 
átszervezési vagy leépítési folyamat során reálisan felmérték az esélyeiket és számítottak az elbocsátásra vagy 
nyugdíjazásra, tehát érzelmileg volt idejük felkészülni. Az állásvesztettek között azonban szükségképpen 
akadtak olyan pedagógusok is,  akik annak ellenére, hogy esélyesek voltak rá, mégis úgy gondolták, hogy velük 
ez valamiért nem történhet meg. Őket váratlanul érte a döntés, és ezért érzelmileg is jobban megviselte. Az 
interjúkban erről a következőket mondták el: 
 
Derült égből villámcsapás volt, teljes mértékben. Amikor kijöttem az iskolából, mondták a kollegák, hogy 
maradjak még egy kicsit. De én egy percig sem tudtam ott maradni. (általános iskolai tanárnő)  
 
Tényleg fájdalmas volt ennyi idő után. Egyáltalán nem számítottam rá. Engem teljesen kikészített. Számítottam 
arra, hogy megszűnik az iskola, de úgy gondoltam, hogy mindenkivel lesz valami, átkerülünk egy másik 
iskolába. De hogy létszámcsökkentés lesz, arra nem számítottam. Azt hiszem, hogy tizenhatunknak  köszönték 
meg, nyugdíjassal, óraadóval, mindenkivel együtt a munkáját. Én nem számítottam arra, hogy ebben benne 
leszek. Mindenre számoltam, csak erre nem. Biztos voltam benne, hogy én maradok, úgyhogy engem nagyon-
nagyon szíven ütött. (általános iskolai tanárnő)  
 
Volt, aki nehezebben viselte, volt aki sírt, ki így, ki úgy. Felmerült, hogy hova írjunk, hova menjünk. Szinte 
minden szünetben ez volt a téma a nevelők között. Nagyon szörnyű időszak volt, két évig tartott. Az utolsó év 
különösen szörnyű volt. (általános iskolai tanárnő)  
 
Számomra eléggé meglepő volt, mert az iskolavezetőktől úgy hallottam, hogy aki egyedülálló azt nem nagyon 
szokták elküldeni. Hidegzuhanyként ért ez a dolog. (általános iskolai tanítónő)  
 
Én mindenre gondoltam, csak erre nem. Biztonságban éreztem magam, mondván hogy nem létezik, hogy 
leépítenek, mikor inkább több pedagógusra lenne szükség, nem kevesebbre. Abszolút nem gondoltam rá, mert 
nem gondoltam, hogy ennyire kétszínűek. Szóval ennél tisztességesebbnek gondoltam őket. Nem gondoltam, 
hogy ennyire alattomosan csinálják. Nagyon letört a dolog, hónapokig nem hevertem ki, nagyon-nagyon sokáig 
nem hevertem ki. Nagyon sokat sírtam, amivel ugyan nem változtattam a dolgon semmit. Eleinte prüszköltem 
fűnek-fának, mondtam, hogy megyek és alájuk gyújtok valamit, de aztán nem csináltam semmit. Úgy voltam 
vele, hogy a sorsra bízom, de nagyon megviselt. (általános iskolai tanárnő)  
 
Akár önként, akár belenyugvással, akár lázadozva távozott a munkahelyéről a pedagógus, 
mindenképpen csalódottnak és vesztesnek érezte magát. Nemcsak a hivatását és a 
munkahelyét sajnálta, hanem azt a rengeteg munkát, energiát, lelkesedést és igyekezetet is, 
amit rendkívül kevés bérért és nagyon kevés megbecsülésért évek során a tanításba fektetett. 
Az interjúk során erről így nyilatkoztak: 
 
Nagyon rosszul esett, mert úgy gondoltam, hogy a munkámért nem ezt érdemlem, és hogy engem csak utoljára 
lehet elküldeni. Én éltem-haltam a munkámért meg a gyerekekért. Még éjfélkor is a Tanítót olvastam meg a 
módszertani közleményeket. (általános iskolai tanárnő)  
 
Korengedélyes nyugdíjba mentem, és nagyon meg voltam sértődve. Nagyon sértettnek éreztem magam mikor ezt 
megmondták. Később, már úgy gondoltam, hogy lehet, hogy nem volt igazam, mert végeredményben kell a hely 
a fiataloknak. De akkor ez nagyon szomorú dolog volt, szívfacsaró. Az órán a gyerekek is elsírták magukat. Az 
volt a legnagyobb bók a gyerekektől, hogy én még nem vagyok öreg. Mondtam nekik, hogy nem vagyok öreg, 
de már  idős vagyok. (általános iskolai tanárnő)  
 
Valamit elvesztettem, valami megkopott bennem. Régebben megálltam a tanterem ajtajában, szólni se kellett, és 
mindenki észrevette, hogy ott vagyok. Mindenki elhallgatott, csend volt, és tudták, hogy megkezdődött az óra. 
Úgy éreztem magamat, mintha színpadon állnék, mintha előadáson lennék. Tudtam játszani, amiben a gyerekek 
is részt vettek és mindenki élvezte, én is. Ezt vesztettem el. (általános iskolai tanárnő)  

Engem megdöbbentett, hogy kiképeznek egy ilyen embert mint én vagyok, nem akármilyen eredményekkel. Én 
mindent kitűnővel végeztem el, a műszaki egyetemet is. Én ezt annyira agilisan csináltam, annyira a műszaki 
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oktatásnak éltem, hogy az hihetetlen. Képes voltam arra, hogy három hónapig nem ittam alkoholt, annyira a 
szakmának éltem.  Aztán beláttam, hogy nem érdemes, ha a nyolcvanadik senki dönt arról, hogy én tanítsak vagy 
ne tanítsak, akkor nem érdemes erről beszélni. (szakoktató) 
 
Borzasztó élethelyzeteket hoz létre az, amit az iskolával kapcsolatban véghezvittek. Ezt nem is tudja felmérni az, 
aki nem volt benne. Ez egy tragédia volt. Tragédia volt a szülőknek is meg a gyerekeknek is, de ők attól, hogy 
másik iskolába léptek át, valahogy le tudták vezetni ezt a negatív emléket. De azok a dolgozók, akik ezt 
végigélték, ezen sosem jutnak túl.  Főként azok, akik szinte a diploma után közvetlenül itt helyezkedtek el és 
hűségesek voltak ehhez az iskolához, kialakítottak itt egy olyan közösséget, egy olyan alkotóműhelyt, ami 
mintaszerű volt. (általános iskolai tanárnő)  
 
Hivatásból mentem erre a pályára és nagyon-nagyon megszenvedtem, hogy korengedménnyel nyugdíjba 
mentem, mert nem gondoltam, hogy ennyire fog a tanítás hiányozni. A füzetek még ott vannak a szekrényben, 
néha el is sírom magam mikor előveszem őket. Nem is bírtam kipakolni, annyira rossz hatással volt rám, hogy 
most minden mást csinálok, de nem tanítok. Nem tudtam, hogy ez ilyen rossz hatással lesz rám. Nagyon 
szerettem a gyerekeket. Sokat szenvedtem életemben, de igazán akkor szenvedtem, amikor eljöttem nyugdíjba. 
Nem lehet leírni azt az érzést, mikor az ember még aktív, de már nincs szükség rá. Nagyon kötődtem a 
gyerekekhez, nagyon szerettem őket.  Magamban ma is azt  gondolom, hogy igazságtalanság volt, hogy az olyan, 
aki nem szívesen tanított és nem is olyan szívvel-lélekkel, mint én,  még mindig a pályán van, én meg már nem. 
(általános iskolai tanárnő)  
 
Jött a nyári szünet, és nem tudtam aludni. Megnyugtattam magam, hogy nyári szünet van. Aztán jött a tanév, és 
minden reggel felébredtem, hogy kell menni tanítani! Kiugrottam az ágyból, de aztán rájöttem, hogy jaj, én már 
nem tanítok. Ezt nem tudja senki elképzelni, csak az, aki átéli, hogy milyen az, amikor én már nem kellek. 
Voltam valaki, de már nem vagyok. Mit kezdjek magammal? Eddig úgy éltem éveken keresztül, beosztva 
rendesen, hogy megyek dolgozni. Úgy éreztem magam, mint akit gúzsba kötöttek. Eleinte kiugráltam az ágyból 
reggelente, utána már nem ugráltam ki, de enni sem tudtam, az egészségem is tönkre ment. Nem találtam a 
helyemet,  nagyon rossz volt. (általános iskolai tanárnő)  
 
Annak ellenére, hogy a legtöbb elbocsátott pedagógus (még a nyugdíjasok is) előbb utóbb 
talált valamilyen munkát (legalább egy félállást), az átmeneti bizonytalanság, és az 
akármilyen rövid időszakra korlátozódó, de mégis bizonytalan és megalázó munkanélküli 
helyzet, pszichésen mindenkit megviselt, ami gyakran okozott az elbocsátott vagy 
nyugdíjazott pedagógusoknál mentális vagy fizikai betegségeket. Az interjúkban így 
számoltak be erről: 
 
Az a fájó pont, amit  a mai napig sem tudok megemészteni, és ettől egy ideg-összeroppanást is kaptam, hogy 
valótlannak bizonyult az elbocsátási indok és jogorvoslattal mégsem lehetett élni. (általános iskolai tanárnő)  
 
Alapvetően egy nagyon jó kedélyű és béketűrő, toleráns valaki vagyok, ritkán hoz ki a sodromból bármi. Ez a 
munkanélküliség azonban megviselt, ebbe belebetegedtem. Általában olyan 52-56 kg szoktam lenni, de most fél 
éven belül 40 kg körül mozogtam. Nem is depresszió volt, hanem teljes letargia és még a mai napig is tart. 
(általános iskolai tanárnő)  
 
Tulajdonképpen izomgyengeségem van, ami 1991-92-ben kezdődött. Az utóbbi két évben, hogy itthon vagyok, 
rosszabbodott az állapotom. Ehhez nyilván az idegi megterhelés is hozzájárult. (általános iskolai tanárnő)  
 
Soha életemben nem voltam beteg, és soha életemben nem voltam táppénzen, hiába volt két gyerekem,  még a 
gyerekek betegsége idején is megoldottuk valahogy. Szóval az a buzgó-mócsing pedagógus voltam. Borzasztó 
nehezen éltem meg, hogy mégis el kellett  jönnöm. Ez annyira elhatalmasodott rajtam lelkileg,  hogy pajzsmirigy 
túltermelésem lett. Ez egy nagyon lassú folyamat, eleinte csak azt vettem észre, hogy rohamosan fogytam. Mikor 
már olyan 9-10 kg-nál tartottam, akkor mentem először orvoshoz és akkor egyértelművé vált, hogy ez van. 
(szakmunkásképzős tanárnő)  

 
Ez a visszafojtott feszültség nagyon komoly cukor-problémát hozott nekem, úgyhogy én azóta cukorbeteg 
vagyok.  Ez tavaly jelentkezett nálam, mondjuk nem csinálok belőle tragédiát, úgyhogy a diétát is megcsalom. 
Nem jellemző rám, hogy annyit foglalkozzam magammal. (gimnáziumi tanárnő) 
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Egy alap szívbetegségem mindig is volt fiatal koromtól kezdve, ami gyógyszeres kezelésre szorult, de emellett 
teljes értékű munkát tudtam végezni, sőt még a gyerekekkel való egyedül maradás sem terhelt meg annyira, hogy 
összeroppantam volna. De amikor megkaptam ezt az elbocsátási papírt, nem is rögtön, hanem amikor közölték, 
hogy minden fellebbezési út bezárul, és igen is el kell fogadnom a körülményeket és el kell onnan jönnöm, akkor 
a meglévő szívbetegség mellé egy olyan ritmuszavart kaptam, hogy állandóan a mentő cibált egyik kórházból a 
másikba. Akkor fordultam ismeretségi alapon pszichológushoz, és ő mondta, hogy ennek valószínűleg idegi-
lélektani háttere van, hogy hirtelen ekkora rosszabbodás következett be az állapotomban. A meglévő 
szívbetegségre rárakódott a gyomorfekélytől kezdve, bél-problémákon keresztül rengeteg minden, ami 
ténylegesen munkaképtelenné tett. Később már nem is igyekeztem annyira felépülni, hogy munkát tudjak vál-
lalni. (általános iskolai tanárnő)  
 
Akit elbocsátanak, annak az mindig igazságtalan. Tudom, hogy voltak akik panaszkodtak, tudom, hogy volt 
olyan kollegám, aki az elbocsátása után három hónappal szívinfarktust kapott, mert annyira emésztette magát, 55 
év körüli volt, és előző este is azon panaszkodott, hogy mit csináljon már ő ilyen idősen. (szakoktató) 
 
 
 
12. Elhelyezkedési esélyek 
 
Az önkormányzatok óvatos és körültekintő magatartása a takarékossági intézkedések során 
nemcsak az iskolabezárások és az elbocsátások folyamatát jellemezte, hanem az intézkedések 
által érintett pedagógusok további sorsának alakulásán is meglátszott. Az önkormányzati 
vezetőkkel készített interjúkból az derült ki, hogy a nagyvárosokban sem érte el a 100-at a 
takarékossági intézkedések következtében munka nélkül maradt pedagógusok száma, a 
kisvárosokban pedig általában 10 alatt maradt. Ugyanezt jelzi, hogy a majdnem minden városi 
települést érintő létszámcsökkentések ellenére a munkanélküli pedagógusok aránya 1993 és 
1999 között 2,3%-ról mindössze 2,9%-ra emelkedett, vagyis más foglalkozási csoportokhoz 
viszonyítva kifejezetten alacsony szinten maradt. 
 
 
A közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok és a regisztrált pedagógus-munkanélküliek száma 

 
 1993/94 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 
foglalkoztatottak 160 684 158 180 154 234 153 673 154 956 
Regisztrált munkanélküliek 3 629 5 227 5 199 4 721 4 418 
Munkanélküliek %-os aránya 2,3 3,3 3,4 3,1 2,9 
Forrás: Szép Zs, 1999 
 
 
A regisztrált pedagógus-munkanélküliek számának alakulása végzettségük szerint 
 
végzettség 1993. 03. 1994. 03. 1995. 03. 1996. 03. 1997. 03. 1998. 03. 1999. 03.
Középiskolai tanár 187 189 245 345 452 397 414 
Ált. isk. felső tagozat 553 527 551 838 1002 874 788 
Ált. isk. tanító 499 444 493 806 851 798 661 
Óvodapedagógus 897 823 892 1212 1150 1042 960 
Forrás: Szép, 1999  
 
Ez a viszonylag kedvező helyzet úgy volt elérhető, hogy a takarékossági intézkedéseket 
lebonyolító önkormányzatok egy része maga gondoskodott az elbocsátott pedagógusok 
elhelyezéséről. Az önkormányzatok egy másik csoportja szabályos személyi adatbankot 
működtetett, amelyben regisztrálták a “szabad” pedagógus-kapacitást és “kiajánlották” őket 
az oktatási intézményeknek, vagy legalább felhívták az iskolaigazgatók figyelmét az 
állástalan pedagógusok foglalkoztatására. Az önkormányzatok óvatos közvetítési akcióit az 
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indokolta, hogy bár rendkívül fontosnak tartották, hogy az elbocsátott pedagógusok állást 
találjanak, óvakodtak az intézményvezetők munkáltatói jogaiba való beavatkozástól. 
 
Erre a beavatkozásra általában két dolog miatt sem volt szükség.  Egyrészt azért, mert ahogy 
az egyik önkormányzati tisztviselő fogalmazott: “Nagyon erős volt a szolidaritás az iskolák 
között.” Vagyis az iskolaigazgatók hacsak tehették, felvették az elbocsátott pedagógusokat, 
hiszen nagyon jól tudták, hogy egy következő takarékossági hullámban ők is sorra 
kerülhetnek, és akkor nekik is jól fog jönni a szolidaritás. Másrészt pedig azért, mert 
miközben az egyik intézményben álláshelyeket szüntettek meg, a gyerekek és a feladatok 
átcsoportosításával más intézményekben pedagógus-hiány keletkezett. 
 
Nemcsak az elhelyezkedési esélyek, de a munka nélkül maradt pedagógusok helyzete sem 
hasonlítható össze pl. a munkanélküli szakmunkások helyzetével. Kétségtelenül közösek 
abban, hogy állásvesztés esetén ők is ismerőseik hálózatát “mozgósítják”, de igen nagy 
különbség van a tájékozódás, a munkahelykeresés  módjában. Míg egy munkanélküli 
szakmunkás szorongva és elbizonytalanodva keres munkát, a diplomával és jó 
kommunikációs készségekkel rendelkező pedagógus viszonylag könnyen megtalálja a módját 
annak, hogy egy új munkahelyen, ill. egy új munkaadóban rokonszenvet keltsen és bizalmat 
ébresszen.  
 
Kétségtelen, hogy az iskolaátszervezések súlyosan megrengették a pedagógusok 
egzisztenciális és érzelmi biztonságát, de az események után két évvel már kiderült, hogy 
legtöbbjük túljutott a “krízis” helyzeten és sikerült elrendeznie az életét. A nyugdíjasok idővel 
megbékéltek új helyzetükkel, az aktív korúak többsége pedig új munkát ill. új munkahelyet 
talált. Vizsgálatunk időpontjában ugyan 15%-uk éppen munkanélküli volt, de ez az esetek 
többségében átmeneti helyzetet és nem tartós munkanélküliséget jelentett. 
 
Az általunk vizsgált pedagógusok fele nyugdíjas lett, 35%-uk egy éven belül más 
munkahelyet talált és mindössze 15%-uk maradt munka nélkül. Az adatokból az derül ki, 
hogy az önként kilépettek közül mindenki el tudott helyezkedni (többségük nyilván azért 
távozott önként, mert volt hova mennie), vagyis a munkanélküli pedagógusok lényegében az 
elbocsátottak közül kerültek ki. 
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Az elhelyezkedés a pedagógusok 25%-ának azonnal sikerült, de 10%-uk csak némi idő 
elteltével (átlagosan 5 hónap után) talált munkát. A vizsgálat időpontjában a munkanélküliek 
átlagosan 9 hónapja  voltak munka nélkül. 
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Azt tapasztaltuk, hogy a férfiak közül majdnem annyian váltak munkanélkülivé, mint a nők 
közül. 
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Ugyanakkor azok, akik munkát találtak, lényegesen (4 évvel) fiatalabbak voltak a 
munkanélkülieknél, vagyis az alacsony életkor növelte az elhelyezkedés esélyeit. 
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Ugyancsak növelte az elhelyezkedési esélyeket, ha a munkáját vesztett pedagógus Budapesten 
lakott. A fővárosiak közül az adatok szerint mindenki talált új munkahelyet. Ugyancsak 
viszonylag sokan találtak új munkahelyet a nagyvárosokban és a kisebb településeken. A 
legtöbb munkanélküli pedagógust a közepes méretű városokban találtuk. 
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Azt tapasztaltuk, hogy az iskolázottság az elbocsátásnál is komoly szerepet játszott, és az 
elhelyezkedési esélyeket is befolyásolta: legtöbben az egyetemet végzettek közül tudtak 
elhelyezkedni, a legkevesebben pedig a képesítés nélküliek közül. Kivétel nélkül mindenki 
elhelyezkedett viszont azok közül a szakoktatók közül, akik korábban szakmunkás 
végzettséggel dolgoztak. 
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Ugyancsak nagyobb eséllyel tudtak újra elhelyezkedni azok a pedagógusok, akiknek (akár 
szakmájukon belül, akár azon kívül) már korábban is volt valamilyen mellékállásuk. 
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Az elbocsátott pedagógusok többsége tehát nem maradt munka nélkül. Egy részük főállású 
vagy félállású munkahelyet talált egy másik iskolában. A nyugdíjasok esetében is gyakori 
volt, hogy legalább félállásban elhelyezkedtek, vagy a nyugdíj mellett óraadást vállaltak. 
Előfordult olyan eset is, hogy valamelyik pedagógust nyugdíjazták, de óraadóként továbbra is 
ugyanabban az iskolában maradt. Az akármilyen csekély óraszámban folytatott tanítás azért 
volt rendkívül fontos, mert az idősebb pedagógusok számára az iskolától és a tanítástól való 
elszakadás súlyos traumát okozott. Többségük még akkor is ragaszkodott eredeti 
foglalkozásához, ha ezért jóval kevesebb bért kapott, mintha másfajta munkát vállalt volna. 
 
Az átmeneti munkanélküliség és az álláskeresés elsősorban az idősebb pedagógusokat viselte 
meg, akik megalázónak és reménytelennek érezték helyzetüket, különösen azok, akik egész 
pályájukat egy iskolában, ill. egy munkahelyen töltötték el. Nehéz helyzetükhöz az is 
hozzájárult, hogy a teljes foglalkoztatást nyújtó szocialista időszakban nem alakulhatott ki az 
a rugalmasságuk és azok a készségeik, amelyek az álláskereséséhez és a munkahely-
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változtatáshoz szükségesek. Az idősebb pedagógusok álláskeresését nehezítette az is, hogy a 
közalkalmazotti bértábla szerint viszonylag magas bérkategóriákba tartoztak, a 
“takarékosságra” kényszerített iskolák viszont szívesebben alkalmaztak alacsony bérű fiatal 
munkatársakat. 
 
Az újra elhelyezkedett pedagógusok közül 61% ismét tanítást vállalt, 27% talált iskolán kívüli 
munkát, és 12% lett vállalkozó. Az újra elhelyezkedők 78%-a egy másik önkormányzati 
iskolában talált állást, és 77%-uk ismét beosztott pedagógus lett. Vagyis az volt a jellemző, 
hogy az elbocsátott ill. a kilépett pedagógusok többségének útja egy másik önkormányzati 
iskolába vezetett és kifejezetten ritka volt hogy valaki vállalkozásra szánta el magát. 
 

12%

27%
61%

vállalkozó

nem pedagógus

pedagógus

Jelenlegi foglalkozása

pedagógusok, 1997  
 
A jelenleg is tanító nyugdíjas vagy aktív korú pedagógusok többsége azonban státusát illetően 
alacsonyabb kategóriába került új munkahelyén. Teljes állású pedagógusokból, napközis 
tanárok, kollégiumi nevelők, félállású tanárok, helyettesítők, vagy óraadók lettek.  Vagyis régi 
állásukkal együtt a legtöbben foglalkoztatási biztonságukat is elvesztették. Ez a változás azt 
jelzi, hogy ha egy foglalkozás területén munkaerő-kínálati helyzet alakul ki, akkor az 
álláskeresők számára az adott foglalkozási kategórián belül a legalacsonyabb presztízsű  
munkahelyek válnak elérhetővé. 
 
Lényegében csak a 40 éven aluli pedagógusok esetében volt igazán járható út az iskolától, a 
tanítástól való végleges elszakadás, új foglalkozás választása. Azok a fiatalok, akik még elég 
rugalmasak voltak a foglalkozásváltásra, általában “fehérgalléros” állásokat vállaltak a 
szolgáltató szektorban, vagy vállalkozók lettek. A fiatalabb szakmai tanárok és szakoktatók 
pedig jó eséllyel helyezkedtek el ipari üzemekben vagy kezdtek önálló vállalkozásba. 
 
Az újra elhelyezkedők többsége a lakóhelyén talált munkát. A legnagyobb esélyük erre 
azoknak volt, akik vállalkozásba kezdtek. Az újra pedagógusként elhelyezkedőknek az 
egyötöde, és a nem pedagógusként alkalmazottak 40%-a kényszerült arra, hogy a lakóhelyén 
kívül vállaljon munkát. 
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Annak ellenére, hogy az iskola átszervezését ill. saját állásvesztését a pedagógusok többsége súlyosan 
“megszenvedte”, két évvel az állásvesztés után már szép számmal akadtak olyanok is, akik jelenlegi helyzetüket 
kedvezőbbnek értékelik a korábbinál. Az újra elhelyezkedők háromnegyed része mutatkozott elégedettnek új 
munkájával. Az átlagosnál is elégedettebbnek mutatkoztak azok, akiknek sikerült ismét pedagógus munkakörben 
elhelyezkedniük. 
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Az állásukat vesztő pedagógusok viszonylag sikeres “újrakezdését” elsősorban az 
magyarázza, hogy a 90-es évek közepének takarékossági intézkedései egybeestek a 
közoktatás reformfolyamataival. Erre az időszakra nemcsak az oktatási szolgáltatások 
racionalizálása (leépítése) volt jellemző, hanem az oktatási szolgáltatások bővítése is 
(középiskolai expanzió, az általános képzés idejének meghosszabbítása, egyházi, alapítványi 
iskolák létesítése stb.). Lényegében ennek volt köszönhető, hogy az önkormányzati iskolákból 
a takarékosság jegyében elbocsátott aktív korú pedagógusok többsége nem vált véglegesen 
állástalanná, sőt közel fele újra pedagógusként kezdett dolgozni. Vagyis a 90-es évek 
létszámleépítései sokkal inkább bizonyos pedagógus csoportok foglalkoztatási 
átrendeződését, mint a pedagógus létszám radikális csökkentését eredményezték. 
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Jelenlegi foglalkozása

aktív korú pedagógusok, 1997
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Az elhelyezkedés azoknak a pedagógusoknak az esetében sem volt teljesen reménytelen, 
akiket végkielégítéssel bocsátottak el. Sokan lettek  ugyan közülük munkanélküliek, 
jónéhányan lettek pályaelhagyók, de olyanok is akadtak, akik sikeresen elhelyezkedtek egy 
másik településen, sőt még az is előfordult, hogy ugyanazon település másik iskolájában. 
(Egy-két élelmesebb pedagógus maga kérte a végkielégítéssel való elbocsátást, mert már előre 
biztosítva volt az új állása, tehát a végkielégítési összeget lényegében kereset-kiegészítésként 
könyvelhette el.) A végkielégítést kifizető iskolafenntartók némi szemrehányással emlegették 
ugyan ezeket az “ügyeskedő” tanárokat, de miután az iskolákban az igazgató gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, a fenntartó nem szólhat bele, ha olyan pedagógust vesz fel, akit egy 
másik iskolából végkielégítéssel elbocsátottak. Emellett természetesen a pedagógusok 
elhelyezkedésének sikerét szubjektív tényezők is meghatározták. Szerepet játszott a 
pedagógus képzettségi szintje, szakjának keresettsége, szakmai jó híre, és helyenként 
természetesen szerepet kapott a helyi társadalmi kapcsolatok hálója is. 
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A 90-es évek pedagógus elbocsátásait megelőzően országosan és egy-egy nagyvárosban is nagy volt a 
készülődés a pedagógus-átképzések lebonyolítására. A Munkaügyi Minisztérium pénzt különített el az 
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átképzések céljára, a regionális átképző központok készen álltak tanfolyamok szervezésére és egy-egy nagyobb 
cég (pl. biztosító társaság) azonnal jelentkezett, hogy szívesen foglalkoztatna az átképzés után pedagógusokat. 
Az önkormányzatoknál készült interjúk szerint azonban pedagógus átképzésre csak elvétve került sor, és az 
állásukat vesztett pedagógusoknak is csak egy töredéke számolt be arról, hogy részt vett valamilyen átképzésen. 
A legtöbben a vállalkozók és nem pedagógus munkakörben elhelyezkedők közül vettek részt ilyenen, a 
legkevesebben pedig az újra pedagógus munkakörben elhelyezkedők közül. 
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Az újra elhelyezkedett pedagógusok szinte valamennyien eredeti szaktudásukat használják, de 
a nem pedagógusként vagy vállalkozóként elhelyezkedők több mint fele is úgy nyilatkozott, 
hogy eredeti szaktudását tudja alkalmazni új munkakörében. 
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Továbbtanulásra, ill. átképzésre lényegében csak azok a fiatal tanárok vállalkoztak,  akik elég 
rugalmasak voltak még a foglalkozás-váltáshoz. Jellemző volt rájuk, hogy célirányosan, az új 
foglalkozásukhoz szükséges ismereteket igyekeztek elsajátítani. Előfordult, hogy az 
átképzésnek ill. a továbbtanulásnak az volt az akadálya, hogy a többnyire kisgyerekes 
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pedagógusok nem tudták kifizetni a magas tanfolyami díjakat. Más esetekben azért utasították 
el az átképzés lehetőségét, mert ragaszkodtak tanult szakmájukhoz ill. hivatásukhoz, és abban 
reménykedtek, hogy előbb-utóbb tanári állásra is lesz lehetőségük. 
 
 
 
 
13. Életkörülmények 
 
A kérdezés időpontjában a vizsgált pedagógusok négyötöde élt együtt a házastársával, közel  
egyharmaduk kiskorú, és több mint egynegyedük. nagykorú gyermekeivel is. 
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A családi együttélés tekintetében lényegében csak a nyugdíjasok különböztek a többiektől, 
amennyiben ritkábban fordult elő, hogy gyerekeikkel éltek együtt. A családok átlagos 
létszáma három fő volt.  
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Az interjúkból az derült ki, hogy a 90-es években a házastársak gyakran ugyanazt az állásvesztést és 
létbizonytalanságot élték át, mint a pedagógusok maguk. El kellett fogadniuk és bele kellett törődniük abba, 
hogy munkahelyeik megváltoztak vagy tönkrementek, vagyis átmenetiek, nem tartanak a nyugdíjig, ahogy ezt 
korábban a szocializmusban megszokták. Az állásvesztések és állásváltoztatások eredményeként a házastársak 
egy része (ha a szakmája alkalmas volt erre) önálló vállalkozásba kezdett. 
 
A pedagógusok házastársainak másik csoportja maga is tanár volt, aki az adott település iskolaátszervezéseiben 
interjúalanyainkhoz hasonló módon volt érintett. Előfordult, hogy egy-egy családban ugyanazon éven belül a férj 
is és a feleség is elveszítette a munkáját, vagy közel azonos időben nyugdíjazták őket. A fiatalabb házastársak 
esetében gyakori volt az is, hogy a pedagógus férj és feleség az állásvesztés után valamilyen, eredeti 
szakmájuktól egészen különböző közös vállalkozással próbálkozott. 
 
Természetesen azoknak az állásvesztett pedagógusoknak a helyzete volt a legnehezebb, akiknek nem volt 
házastársuk (meghalt, elváltak stb.), és akik a nyugdíjazás vagy elbocsátás krízis-helyzetében házastársuk 
együttérző támogatására sem számíthattak. A helyzet elviselhetetlenségét fokozta, ha az egyedülálló pedagógus 
kiskorú vagy felsőoktatásban továbbtanuló gyerekkel vált állásvesztővé. Ilyenkor az érzelmi megpróbáltatásokat 
anyagi nehézségek is tetézték. 
 
Az állásukat vesztett pedagógusok (csak úgy, mint a pedagógusok általában) nagy gondot 
fordítottak gyerekeik iskoláztatására. Legtöbbjük gyereke diplomás foglalkozásra készül, 
vagy már meg is szerezte a diplomát. Csak úgy, mint a pedagógusok között általában, az 
állástvesztettek között is gyakori a pedagógus-dinasztiák előfordulása, amikor nemcsak 
interjú-alanyaink szülei voltak pedagógusok, hanem az  ő gyerekeik is ezt a pályát 
választották. 
 
Az állásukat vesztett pedagógusok  gyerekeinek életében is gyakori a munkanélküliség, a 
munkahelykeresés és az átképzéssel járó foglalkozásváltás, de korántsem jelent olyan krízis-
helyzetet, mint a szülők esetében. Ha elvesztik az állásukat vagy nem tudnak elhelyezkedni, 
egyszerűen “átmeneti anyagi problémaként” élik meg a helyzetet, és sem megalázottnak, sem 
kisemmizettnek nem érzik magukat. Számukra a munkanélküli állapot a mindennapos 
tapasztalat részévé vált. 
 
A munkanélküliségből a gyerekek számára is gyakran a “vállalkozóvá válás” jelenti a kiutat. 
Egy-egy vállalkozás beindításához azonban igen nagy szükség lenne a szülők segítségére, 
amit az állásukat vesztett pedagógusok többnyire nem képesek nyújtani. Ha viszont a 
vállalkozás beindul, a pedagógusok döbbenten veszik tudomásul, hogy náluk képzetlenebb és 
jóval tapasztalatlanabb gyerekeik a tanításnál sokkal könnyebb munkával többszörösét keresik 
meg a pedagógus béreknek. 
 
A vizsgált pedagógusok előző munkahelyükön 1995/96-ban átlagosan nettó 31 430 Ft-ot, új 
munkahelyükön pedig 1997-ben 31 689 Ft-ot kerestek. Ha a kilépett pedagógusok korábbi 
jövedelmét összehasonlítjuk az újjal, azt tapasztaljuk, hogy a nyugdíjazottaknak csökkent a 
jövedelmük és ugyancsak csökkent az elbocsátott pedagógusoké is. Lényegesen megnőtt 
viszont azoknak a jövedelme, akik önként léptek ki a munkahelyükről. 
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A jövedelmi helyzetben bekövetkezett változás attól is függött, hogy kinek hol sikerült 
elhelyezkednie. A pedagógusként és az alkalmazottként elhelyezkedők keresetében nem volt  
jelentős változás, és viszonylag csekély volt a csökkenés a nyugdíjasok jövedelmében is. 
Jelentősen romlott viszont azoknak a pedagógusoknak az anyagi helyzete, akik nem találtak 
munkahelyet. A “vállalkozó” pedagógusok jövedelméről nincsenek információink, mivel erre 
a kérdésünkre nem voltak hajlandók válaszolni. 

korábbi
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1997-ben az újra pedagógusként dolgozók voltak a legkevésbé és a vállalkozók voltak a 
leginkább elégedettek keresetükkel. 
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A családokban átlagosan 61 ezer forint volt a havi nettó jövedelem, az egy főre eső jövedelem 
pedig átlagosan 23 395 Ft. Az alacsony családlétszámból következően a nyugdíjasok 
családjaiban kétszer akkora volt az egy főre eső jövedelem, mint a munkanélküliek 
családjaiban. 
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A családok rendkívül nehéz anyagi helyzetére utal, hogy 1997-ben kétharmaduk számára 
gondot okozott a rendkívüli kiadások és a tartós fogyasztási cikkek megvásárlása,  több mint 
egyharmaduk számára gondot okozott a lakásrezsi kifizetése és a ruházkodás, egyötödük 
esetében pedig az élelmiszerek megvásárlása is. 
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Az alapvető fogyasztási cikkek (élelem, ruházkodás) megvásárlása a pedagógus, vagy 
alkalmazotti munkakörben dolgozók 20-40%-a számára is gondot okozott, de kétségtelenül a 
munkanélküli pedagógusok voltak a legszegényebbek. Az ő esetükben az alapvető fogyasztási 
cikkeket nélkülözők aránya 50-60% volt. 
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Megkérdeztük a pedagógusoktól azt is, hogy hogyan értékelik anyagi helyzetük változását, 
mióta megszűnt a munkaviszonyuk. Alig 10%-uk mondta azt hogy javult a helyzete, viszont 
60%-uk érzi úgy, hogy a helyzete rosszabbra fordult. Rossz közérzetüket nyilvánvalóan 
befolyásolta, hogy a szűkös egzisztenciát biztosító, de mégis biztos pedagógus bérekhez 
képest az állásvesztés és az álláskeresés időszaka nemcsak szegénységet, hanem 
bizonytalanságot is hozott. A munkanélküliség “krízis” helyzetében a pedagógusok mind 
fogyasztásuk, mind egzisztenciájuk tekintetében  még “lejjebb csúsztak” korábbi 
helyzetükhöz képest. Ugyancsak romlott valamennyi frissen nyugdíjazott pedagógus anyagi 
helyzete is. Az alacsony bérek után számolt még alacsonyabb nyugdíjakból akkor sem jut elég 
pénz a tisztes megélhetésre, ha sokan vállalnak kiegészítő munkát (főként óraadást) a nyugdíj 
mellett. Az interjúk során így számoltak be erről: 
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Süllyedünk évről évre, egyre lejjebb szálltak az igényeim. (általános iskolai tanítónő) 
 
Nehezebb, mikor jön a gázszámla, villanyszámla. Nem voltak bekalkulálva ezek a nagy áremelések. Pedig már 
ebben a korban a mi generációnk összehúzza magát és alkalmazkodik a körülményekhez. (gimnáziumi tanárnő) 
 
Van mindenünk, de nagyon nehezen. Van autónk, de nem járunk vele, mert nem győzzük anyagilag, főleg mióta 
nyugdíjba mentem. (általános iskolai tanítónő) 
 
Teljesen kilátástalannak érezzük a jövőt. Nem tudom, hogy a kettőnk nyugdíjából hogyan tudunk majd megélni. 
(szakmunkásképzős tanárnő) 
 
Most már csak arra elég a pénzünk, hogy az étkezést megoldjuk. A téli hónapokban már kapkodjuk a fejünket, 
hogy fűtésre, vízre, villanyra meg a gázra is teljen. Ez egy borzasztó dolog. (szakoktató) 
 
Az állásukat vesztett pedagógusok anyagi helyzete elsősorban attól függött, hogy volt-e, aktív 
kereső házastársuk, és ha igen, mi volt a foglalkozása. Azok a nyugdíjas pedagógusok 
kerültek a legnehezebb helyzetbe, akiknek nem volt házastársuk, vagy a házastársuk is 
nyugdíjból élt.  
 
Az új foglalkozások szerint nagyon különböztek a vélemények. Egyértelműen a 
munkanélküliek számoltak be a leggyakrabban anyagi helyzetük romlásáról, és a nyugdíjasok 
közül is sokan érzik úgy, hogy romlott a helyzetük. Ugyanakkor a vállalkozók fele és a nem 
pedagógus munkakörben alkalmazottak közel egyharmada úgy ítélte meg, hogy 
állásváltoztatása óta javult az anyagi kondíciója. 
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Az ismét pedagógusként dolgozók közül szinte mindenki elégedetlen volt a keresetével. 
Legtöbbjüknek az volt a véleménye, hogy ebből a keresetből manapság képtelenség olyan 
egzisztenciát biztosítani, amilyen egy értelmiségi státusnak megfelel. Az interjúkban erről az 
alábbiak olvashatók: 
 
Ma már a lábtörlői sem vagyunk a társadalomnak. Az orvos még kap néha egy-egy kacsát-libát, de mi semmit 
nem kapunk. Ugyanakkor elvárják, hogy csinos legyél, gondozott, ápolt, divatos. Mindenben a a legjobbat várják 
el,  hiszen a szemük világát neveli az ember. De mindezekhez nincs adottságod. Arra sincs pénzed, hogy egy 
könyvet megvegyél, egy színházat, mozit megnézzél, és ez katasztrofális. Agyrém. (általános iskolai tanárnő) 
 
Mindenki belekeseredett. Nagyon sok tanár nagyon rossz anyagi körülmények között él, és nem tudja a saját 
gyerekét taníttatni. (szakmunkásképzős tanárnő) 
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Egy megtaposott, megnyomorított, megalázott pedagógusréteg van, akinek már nincs tekintélye, és nincs pénze. 
Pedig a gyerek ma már annak alapján ítéli meg a pedagógust, hogy milyen a cipője, és hány ezer forintos a 
szabadidő ruhája. (szakmunkásképzős tanárnő) 
 
Olyan szituációba hozták a magyar pedagógusokat, ami elviselhetetlen és megalázó. Anyagilag szerintem 
minden előzőnél rosszabb a helyzet.  Én például nagyon szeretem a pályámat, de szinte mindig szégyelltem,  
hogy mennyi a fizetésem, mert olyan alacsony volt. Sose vallottam be. (szakmunkásképzős tanárnő) 
 
A pedagógus fizetésekből nem hogy tartós fogyasztási cikkek megvásárlására, vagy családi 
beruházásra, de gyakran már a mindennapi létfenntartásra sem jut elég pénz. Az alacsony 
pedagógus-bérek azzal a következménnyel jártak, hogy a pedagógusok fogyasztási szintjüket 
és életmódjukat tekintve reménytelenül “leszakadtak” más értelmiségi csoportokhoz képest. 
Mindez nemcsak azért keserves tapasztalat, mert megnehezíti a mindennapi életet, hanem 
azért is, mert a pedagógusok ebben társadalmi presztízsük csökkenését és társadalmi 
megbecsültségük hiányát látják kifejeződni. 
 
 
 
14. A takarékossági intézkedések értékelése 
 
A 90-es évek második felének kellemetlen és kényelmetlen takarékossági intézkedéseit 
(iskolabezárás, iskolaátszervezés, létszámcsökkentés) az önkormányzatok nem jókedvükben 
hozták. Egyrészt a gazdasági és társadalmi körülmények (finanszírozási gondok, demográfiai 
viszonyok), másrészt a központi jogszabályok (pl. a normatív támogatás mértéke, pedagógus 
óraszámemelés) kényszerítették rá őket. A takarékossági intézkedésektől valamennyi 
önkormányzat azt várta, hogy racionálisabbá és olcsóbbá teszi az intézményrendszer 
működését.  
 
Amikor a végrehajtott takarékossági intézkedések hasznáról faggattuk az önkormányzati 
irodák munkatársait, legtöbben még nem tudtak beszámolni konkrét eredményekről. Részben 
azért, mert a változások nagy része még túlságosan friss volt és az eredmények még nem 
látszottak, részben azért, mert a “haszon” nem volt pénzben mérhető, részben pedig azért, 
mert a takarékossági intézkedések előre nehezen kiszámítható kiadásai miatt eredményről 
nem is lehetett beszélni. 
 
Az önkormányzati tisztviselők mindenütt az eredmények közé sorolták, ha sikerült kiüríteni 
egy iskolaépületet és ezzel megspórolni a fenntartási költségeket, vagy sikerült a pedagógusok 
létszámát csökkenteni, és ezzel béreket megtakarítani. A kiadások megtakarításán túl a kiürült 
iskolaépületek hasznosításától reméltek hasznot az önkormányzatok. Ezek egy része azonban 
pénzben nem volt mérhető, mert az iskola összevonások nyomán felszabadult épületeket arra 
használták fel, hogy kiváltsák vele más iskolák tanításra alkalmatlan, romos épületeit. Ily 
módon a haszon lényegében abban jelentkezett, hogy más iskolák tanulói valamivel jobb 
körülmények közé kerültek. 
 
Voltak azonban olyan települések is, ahol a kiürült iskolaépület az önkormányzat számára 
feleslegessé vált. Ilyenkor eladással és bérbeadással próbálkoztak, azonban a legtöbb esetben 
ez sem hozott sokat az önkormányzat konyhájára. Részben azért, mert a kiürült iskolaépületek 
meglehetősen leromlott állapotban voltak (sokat kellett volna rájuk költeni ahhoz, hogy 
eladhatók legyenek), másrészt pedig azért, mert többségük iskola céljára épült, és csak 
komoly átalakítással lett volna használható más célokra. Ugyanakkor a hosszabb-rövidebb 
időre üresen maradt épületek állapota szükségképpen egyre romlott. 
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A legsikeresebb értékesítési akciók azok voltak, amikor az önkormányzat valamilyen oktatási 
célra (vállalkozónak, alapítványnak, egyháznak) adta át az iskolaépületet. Ezek azonban 
általában  közoktatási szerződés alapján beszámított önkormányzati “hozzájárulás” alapján 
történtek, tehát pénzben mérhető hasznot ugyancsak nem hoztak az önkormányzatnak.  
 
Az iskolaépületek hasznosításáról szóló történetek azt dokumentálják, hogy a 90-es évek 
közepén történt iskolaátszervezések lényegében egy reformfolyamat részei voltak. Az 
önkormányzati iskolaépületek egy részét ugyan kiürítették, de az volt a leggyakoribb, hogy 
ugyanezekben az épületekben más intézményfenntartók (másfajta oktatási céllal, más 
gyerekcsoportok, vagy felnőttek számára) újra iskolát alapítottak. 
 
Végül is az eredményeket összegezve, több önkormányzati vezető jutott arra a 
következtetésre, hogy a rendkívül sok munkával, fáradsággal és konfliktussal megvalósuló, 
gazdaságilag indokolt, és ésszerű döntések sem anyagi sem egyéb tekintetben nem jártak az 
intézményfenntartók számára olyan haszonnal, amilyet reméltek. Sok önkormányzati 
tisztviselő belátta, hogy a takarékossági intézkedések lebonyolítása során óvatosabban és 
körültekintőbben kellett volna eljárniuk ahhoz, hogy kevesebb konfliktust és sérelmet 
okozzanak a változtatások. A tipikus lebonyolítási hibák közé sorolták a késlekedést (hogy túl 
sokáig halogatták a döntéseket, miközben a problémák egyre súlyosabbá váltak). A 
“választott” önkormányzati vezetők semleges és passzív magatartását a változtatások 
lebonyolításában, akik igyekeztek az oktatási irodák dolgozóira hárítani a kellemetlen 
helyzeteket. Valamint a külső szakértők alkalmazásának, ill. közreműködésének  hiányát 
(akiknek a szakmai véleményére hivatkozva el lehetett volna hárítani a személyes 
felelősséget). Vagyis az oktatási irodák munkatársainak egy része úgy érezte, hogy a 
takarékossági intézkedések során túlságosan sok kellemetlen helyzetet és feladatot kellett 
személyesen felvállalnia, és ennek következtében az intézményvezetők és pedagógusok 
körében korábbi tekintélyét és népszerűségét jelentős presztízsveszteség érte. 
 
Amikor az interjúk során azt kérdeztük, hogy mi okozta a legnagyobb nehézséget a 
takarékossági intézkedések végrehajtása során, szinte egyöntetű volt a válasz, hogy a 
legsúlyosabb megpróbáltatást a racionalizálások által érintett pedagógusok egyéni 
problémáinak, drámáinak, sőt tragédiáinak az elviselése jelentette. Az önkormányzati 
tisztviselők egy része annak is tudatában volt, hogy azok az iskolaátszervezések, amelyek a 
pedagógusokat érintették, érintették a gyerekeket is. Nemcsak úgy, hogy változásokat hoztak 
mindennapi életükben (pl. elvesztették régi tanáraikat), és új körülményekhez kellett 
hozzászokniuk (pl. új iskolába vagy új osztályba kerültek át), hanem úgy is, hogy az 
átszervezések és elbocsátások által érintett iskolákban megbolydult a tantestület, a 
biztonságukban veszélyeztetett pedagógusok idegesebben és türelmetlenebbül végezték a 
munkájukat, mint normális körülmények között. Vagyis a 90-es évek takarékossági 
intézkedései konfliktusos helyzetet teremtettek az oktatási intézményekben, ami rontotta az 
oktatás színvonalát. 
 
És végül valamennyi önkormányzati interjú-alanyunk tisztában volt a takarékossági 
intézkedések politikai veszteségeivel is. Miután ezek az intézkedések még akkor is sértették 
bizonyos csoportok (pedagógusok, szülők) érdekeit, ha a legnagyobb óvatossággal és 
körültekintéssel bonyolították le őket, és miután a takarékossági intézkedések pozitív hatása 
ilyen rövid idő alatt még nem volt érzékelhető, valamennyi önkormányzatnak számolnia 
kellett a népszerűségvesztéssel a választók körében. 
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A veszteségek listáját gyarapítja az is, hogy a takarékossági intézkedések a városok 
többségében alaposan próbára tették a demokrácia helyi szintű intézményeit és szervezeteit. 
Ezeknek a történeteknek a során meg lehetett tanulni az érdekegyeztetést és a 
konfliktuskezelést, és tapasztalatot lehetett szerezni különböző társadalmi csoportok és 
intézmények érdekérvényesítési esélyeiről. Miután a civil akciók a legtöbb esetben kudarccal 
végződtek, a demokratikus intézményrendszerből való kiábrándulást hozták a szülők és a 
pedagógusok számára. A demokratikus intézményrendszer működésének hiányosságait 
jelezte az is, hogy az indokolatlan sőt hibásnak tartott döntésekkel szemben a szülők és 
pedagógusok sehonnan nem számíthattak érdekvédelemre vagy jogorvoslatra. 
 
Az ipari üzemek összeomlása és a mezőgazdaság politikai céloknak alárendelt privatizálása a 90-es évek elején a 
magyar társadalom “fizikai rétegei” számára a korábbi biztos egzisztenciális helyzet elvesztését, “lecsúszást” és 
szegénységet hozott. Az ipari üzemek munkásai és a volt tsz-parasztok saját bőrükön tapasztalhatták meg azt is, 
hogy az átalakulás során sem érdekvédelemre sem szolidaritásra nem számíthatnak. Ennek következtében a 
rendszerváltásból való kiábrándulás a társadalom ezen rétegeiben már az évtized első felében bekövetkezett, és 
miután helyzetük azóta sem változott, a politikához való viszonyukat azóta is kiábrándultság és apátia jellemzi.  

 
A pedagógusok viszont a magyar társadalomnak ahhoz az értelmiségi csoportjához tartoztak, akik nagy 
reményeket fűztek a rendszerváltáshoz, és a 90-es évek elején valóban azt tapasztalták, hogy az új törvények 
nyomán nagyobb lett a szabadságuk, több önállóságot kaptak a munkahelyükön, nagyobb lehetőséget a szakmai 
önkifejezésre, és szabadabb munkahelyi légkört a politika által korábban szigorúan “kordában tartott” 
tantestületekben. Az  évtized második fele azonban az iskolaátszervezésekkel és létszámleépítésekkel, valamint 
munkabérük reálértékének az egymást váltó kormányok hangzatos ígéretei ellenére bekövetkezett folyamatos 
csökkenésével ennek a rétegnek a számára is létbizonytalanságot és elégedetlenséget hozott. Vagyis a 
takarékossági intézkedéseknek is jelentős szerepük volt abban, hogy a 90-es évek végére  kiábrándultság és 
politikai apátia tekintetében a pedagógusok is “felzárkóztak” a “fizikai” foglalkozásúak széles tömegei mellé. 
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Melléklet 
 
 

 
Kutatási részbeszámoló 1. 

 
 
 
A 90-es évek második felében lezajlott iskolabezárásokról és az ezek nyomán keletkezett 
pedagógus munkanélküliségről empirikus szociológiai módszerekkel folytattunk vizsgálatot. 
 
• 8 Összegyűjtöttük rendszereztük és feldolgoztuk a nagyvárosi intézményátszervezésekre 

(iskolabezárásokra, összevonásokra) vonatkozó adatokat. 
 
• 8 Kiválasztottuk azokat a településeket (nagyvárosokat), ahol az intézményi átszervezések 

több iskolát, ill. jelentősebb pedagógus-csoportokat érintettek. A település-minta 
kialakításánál arra törekedtünk, hogy a mintában különböző nagyságú települések és 
különböző régiókhoz tartozó települések is reprezentálva legyenek. 

 
• 8 A vizsgálat mintájába bekerülő településeken interjús adatfelvételt folytattunk a fenntartó 

önkormányzatok tisztviselőivel az intézményi átszervezésekről, azok következményeiről 
és az érintett pedagógusok helyzetéről. 

 
• 8 A vizsgált településeken kérdőíves adatfelvételt folytattunk az átszervezések által érintett 

pedagógusok körében. (A kérdőíves adatfelvétellel főként az érintett pedagógus-csoportok 
társadalmi jellemzőit, és az iskolabezárásokat követő egzisztenciális problémákat kívántuk 
feltárni.) 

 
• 8 Interjús adatfelvételt folytattunk az átszervezések által érintett  (nyugdíjazott, áthelyezett 

és munka nélkül maradt) pedagógusokkal egy kisebb mintán. (Az interjúk során 
elsősorban az érintett pedagógusoknak a változásokhoz való viszonyát, az eseményekről 
kialakított véleményét és a jövőre vonatkozó terveiket igyekeztünk kideríteni.) 

 
• 8 Elvégeztük az önkormányzati tisztviselőkkel készített interjúk elemzését. 
• 8 Folyamatban van a pedagógusokkal készített kérdőívek feldolgozása. 
• 8 A pedagógusokkal készített interjúk elemzésére 1999-ben kerül sor. 
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Kutatási részbeszámoló 2.  

 
 
 
1999-ben a 90-es évek második felében lezajlott iskolabezárásokról és az ezek nyomán 
keletkezett pedagógus munkanélküliségről folytatott empirikus szociológiai kutatás adatainak 
elemzését végeztük el. 
 
 
 
• 8 A vizsgálat mintájába bekerülő településeken interjús adatfelvételt folytattunk a fenntartó 

önkormányzatok tisztviselőivel az intézményi átszervezésekről, azok következményeiről 
és az érintett pedagógusok helyzetéről. 1999-ben befejeztük az interjúk elemző 
feldolgozását. 

 
• 8 A vizsgált településeken kérdőíves adatfelvételt folytattunk az átszervezések által érintett 

pedagógusok körében. 1999-ben befejeztük a pedagógusokkal készített kérdőívek  
feldolgozását. 

 
• 8 Interjús adatfelvételt folytattunk az átszervezések által érintett  (nyugdíjazott, áthelyezett 

és munka nélkül maradt) pedagógusokkal egy kisebb mintán. 1999-ben befejeztük a 
pedagógusokkal készített interjúk elemző feldolgozását. 

 
• 8 Az információk és az adatok összegző elemzésére és a kutatási zárótanulmány megírására 

2000-ben kerül sor. 
 


