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a helyi értékelési tapasztalatokon nyugvó feltételezésből indul ki, hort}' az önkprmányzati oktatásirányítás továbbfejlődése a jelenlegi keretek között erősen kérdéses,
és a rendszerben rejlőtartalékokat az állami politikaformálók a mai napig képtelenek voltak felszabadítani.

Az önkonn~nl3~fi'lj~1J~g(í p~~C\táspoli tik~i Jéf:~al*ul~sa: az
örökség és a legitimátiós válság
Az ön~pr.rn~~t,i}~~w;l~~eEr~~•. apr~ ()kt~~á~po\irik~.h~~~ere,!~i.r~.r,9~q~~aJ1 l~~gj!ó
nagypl.~~ték4 ·s~m~lx~~~rék. ;~~. s~rv~ze~i·ycílF9~~.9~.··~U~l;"l.~J'T~.~.1J1·. •$~W~r~ el .•~l~z
mény~i(t91. .• 'Jyf'lQ3Q;~ti$~K~;~()s,k\ ()k:t.Bt~si'·iprog0a,fQ9~Qf~~h~s,9J)~írRiel~pzés~:jpl
szeml~ltefi. a h~IYt. • 9k:f~~4~ir~~íté}s.#:tal.··h~9s~lYQ~tr.• éf,ték~~·t()h~fm~t()~ság~t . . .<T\z
alábbi:.Rs~zehaso~líféíS~!J,~~p~~st ..f<5yáfo.~ii·i~,rÍl).f)~ .éSFP9&.}~~rW75e.,·x~arpittt ,.g;~Pr'
Sárbog;árd, Sopron,. Kiskunfélegyháza,. 'Kaposvár, Ke9~~9D~t.?,q~9i? .~~~~~C~~?~,
Szolpgk, .1,'1isk()~$,:.,~.~~~e~t~h~:r:y4frR~p~eftg,.·~}'í~~gy9.~a~'§'~DWs.z~r~.~é~ .• p:'tna*jy,áros 1.·~. ~Q .•. ~t~~•.•.9grBt4~f•.~rgpm,Tj.~!?~•. ~ltl~~zp~~n~I~Bel. •)• .~.• ~"P9S"vlt9S.· ~llék~~,.j ó
része•.1fet,~~g~~len! f9lY~~Y9~~~9ot·JlÍut~F . ~z128 5, ,:'~t~;~.9~~ti~sp,?lit~~·.~Ö:lB,9riÚ

érték~ili~f.kép~~~? .....;,l: ;..;<' .':;

. ,.: '. . .• ". '.' '. ••.• ,'; i '~".".. ,il/.:. ',:.;': ,;./.".;:.'.:; '. ",:<> . '
• Ai,~t.y%os~ •.·.9.~ff~~~ . P;f~gr~.~pK.Ini~degyif~:~z,~M.tol1,9rn~.a,' .y~~~.eIlY' és sZ9-bad

isk()!~y~~z~ts~~~R~~é?{!n;·W~~iil~. •. . . .;....•.•... ,."'" ..........•.......,...........•..•.... ?; ·'>;i.:,
• Az. i~.~ulás..ogf<lta~~:•.• Rf9~f~).ái,~()z; l~ellé~elt.:.~á,r?si.,,!=!f:it;~" . $zír1V()nal~ . -:·a'::s:ie~
mély9s)rék'lltéÍrl.jóx~~7t:~~.?~il{__h~r~~~:~• yo~all),ól •.vf,~'gZ~~B~g,~si. áll~s~ól.,.~h5lépett ."-fökozatósán: professzionalizalódólidyi okta1:ásig~zgatás:raengedkövetk~z~
t e t n i : " ' ; .>'>... . " " ; ' : ....• ;::;,f::: l,"., . '
• Az ~jprogra,m~k~~erős hangsú~lya~jelent1l1ega.zi~f()1~i~ánrífás"társ~d~ma]í~
tásának~'d;e:' a., taJlá~sadó ·t~st~l~tek~'. az' iskolaszé~ekés~s~~'~r~~~egyeztető
testülftek l:írás~.·.val~~.e,~~yi·prog~~'.'. legki~?lgo,~~it~~bb·.:fé~z~~.~.z. ~art?~néll<~
Ami . . ~. ,Rrdgramokban~e?fd?~mazot~'elvfk; t:réh~j3?ns~g~ép.tírh~tóle,~; a
helyi' isk()lák·l~g~t~áció.s,,;b<i~i~fn~ö~kotm~Ip1ti •.•·~~~~tú.mf~~~rdőj.el~.~se·yolt.
Az 1· 985 • ··lftCÍl1..··51?t~rbe.·.került • . ',,~eaagogi~~ • in~?~~~iÓs:'·1ll()~elF'•. . szeri~p ·~,l~.i~iszt~~i
um és' ·az·· autonóm.' iskolák közöttiide~yip~kus"'e~ttlhűkö,~és~e:n;;~~mjelentlll~g
köztes ·~rányító. s~~rvezet, és. az.oktatási.rendszer vált?~sft intézTényi szintúi nol1
vációk·• ·voltak·hiyat?ttak .bizt;~sítani,~ .A . ·Iilúkö.~ő • .'o~tatá.si. ·.• piac. . ineglétét .·felté~elező
spontán.tsK?lai . pr~grambő~ítfs..~;:ér=é~elő~•. •tal?a~~t~Ia~~i.·sz~ri~t"g}'akr~ •. irikább··a
minisztériuini elvárás0kh.0z és az országoser6forrás9khozigazodó·"innovációs szimuláció"~9lt,·~e~t.·~.··h71,y~:·s~iriten .11ssan.~~9bn~ód6t.~~~ö~~e,gi.·•.ér~.ek .• szertl~()~t

jaival.(~elyi ~a~l1os~~g;~~l~i 'g~?blél11~' me~0~dáf~; fl~z.~~ltatH,at~~áp,~ölt~é~r~
tékonyságJ .ütközött.',;~ if1olrJ~,t~véke~lsé~t~giti~dciós. b1~~1n~k ~e~i:s~i~tre:felye
ződését·.elsős9rban.· ·ternlészetesen.···.·IieIh'·!~g}')aj.ta·. .~elyii .~özö~S~&~ ·.• e~.z~e.rrie~j,el?~ése
váltotta ki··tetr~ . ~·. rell~szerv~tásti tú1é16~özp~~ro~í~ó,'é$:'úji~~1~sz~~ .• ~d?rend~zer
aligha . ado~taIapot) ,:h~?Irl' a.v~lt~zci~~··~~ül~~~s?~iasz~~.p~és. eset~b??:~a~'hel}'i
gazdas~F;.·. é~ t~sadal0111. átal~ul~sa. •·e~e(lmé~yé~té.·:·~'é··pkt~téÍs . l-ie~~i ·'legit.ilTlációs·.i~é
nyének megerősödése a korábbi megközelítések átalakulásával is'jart: Nem véletlen,
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hogy a korábbi, országo~inozgásokra figyelő innovációsmodellben törvényszerűen
elhanyagolt swlgáltatási területeket (lemaradók, hátrányos helyzetűek, cigány tanulók) valósággal "újrafelfedezték" aközéposztálynak szánt ingyenes oktatási többletszolgálta.tások burjánzásával,- vagy az elavult proHIúiskolák '"menekülőinnovációjá
val" (Setényi 1994/a) szembesülő önkormányzatok
l. eset: A kétféle legitimációs modell ütközését jól szemlélteti a Fővárosi Önkormányzat alpolgármesteri
szintű tanácsadó testületében lezajlott vita. A fővá~ósi irányítás' alá tartozó szakképző intézmények áttekintésének módozatairólszóló beszélgetés nyomán világossá yált, hogy az intézmények - vélhetően - jelentős
része elavult, háttéripar nélküli programokat oktat,és a fővárosi beiskolázási rendszerben való.manővere
zéssel képes új taIlUlókkal feltölteni évjáratait. A beszélgetés időpontjában semJétezett olyan kényszer,

amely a profilváltásra és megújulásra késztette volnaaz intézményeket A beszélgetés egyik meghívott
szakértője fővárosi szintű program-akkreditációs eljárás bevezetését javasolta, azzal akiegészítéssel , hogy az
elfogadhatatlan tevékenységű iskolákat ideIgleneS fővárosi:'siaklIlaiirányítás alakít:i.riá át kereséttebb profilúvá. Érvelését elsősorban az adófizetők által fenntartott képzés drágaságának és a hozzá képest alacsony
közhaszonnak hangsúlyozása jellemezte. A javaslatot az iskolai autonómiára hivatkozó szakértők elutasították, más fajta eljárásmód lehetősége nem merült fel.
.

Az új legitiináciÓS megközelítés.tnódotképviselőknem támaszkodhattak kialakult
szakmai érvkészletre: Bár városi 'programok készítésekor az elerl1zett önkormányza.:.
tok többségében születtek statisztikai. jellegúösszefö~alások, ezek többsége' nem
haladta meg a tanácsi rendszert jellemző' hivatali jeleritések magyarázóeiejét. Ez a
jelenség felhívja a figyelmet a 80-as évekból örökölt'oktatáspólitikaikultúrakét
fontos problérl1ájára, a rl1enedzseri képességek és' tudásanyag hiányára, valamint a
közszolgáltatások állami szabályozórendszerének kimunkálatlahságára; .Így csak néhányvárosi program volt ;képesaz iskolai autonómiát ldmélőrl1ódon, operacioriális
elemeket rendell1ia célkitúzésekhez; az iskolai p.t;ogramkínálat,;városbatáttá" tétele,
azaz mennyiségi-költségelvú ésminőségi:·tartalmi újraszabályozásaa fenti hiányok
miatt csak a szólamókszintjén tudottmegjelellni.
2. eset: Egy dunántúlimegyei jogú várósszakközép~ ,és· szakmunkásképző iskolája bányászati képzését
- minisztériumi kijárások alkalmával szerzett ötlet nyomán- "mechatronikai" szakközépiskolává alakította, sőt az önkorrnánpat .elé egy középtávon kifejlesztendő speciális."geológiai szakgimnázium" tervét
terjesztette be. A szakk~pző ginmázium""" országos~n szokatlan - ötl~tének támogatására fővárosi ajánlásokat is szereztek az iskolai ,vezetői. Az önkormányzat által megrendelt külső, értékelés megállapításai
szerint, a tényleges, oktatómunka minden látványos y;íltozás dacára a .korábbi bányász!lti tananyag minimális újracsoportosításával folyt tovább - immáron biztos munkanélkülieket képezve afenritartónak. Az
innováció ilyetén felfogása a városi oktatási programban rögzített autonómia-értékkel párosulva lehetetlenné tették, hogy az első önkormányzat négy éve alatt profilváltás történjen az intézményben.

Ugyancsak az oktatás helyi legitimáltatásának igényével magyarázható az a tény,
hogy a legjobb minóséglí városi ()ktatáspolitikai progiamok ~lyan fejlesztési célokat
is kitúztek, melyek az állami oktatásirányírás sz~ntjén 1990 és 1994 között meg sem
jelentek. Ilyen volt pl. az. önkor~ányzatonbelülinormatív firianszírozáskiala.kítása,
a helyi gondok kezelés ét célzó pedagógus-továbbképzés kiemelése, a GAMESZ-ek
felszámolása és az önálló iskolai ~zdillkodásáltalanossátetde,' helyi kÖzSzolgáltatási
standardok kidolgoza.sa vagy akár a helyi'felső6ktatás ,inegteremtésének igénye.
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Az intézményimozgástér: az iskolákmúködési stratégiái
Az önkormányzati jellegűoktatáspolitikai tér elemzése után célszerűnek látszika
választott politikusokkal és a szakigazgatással új .kapcsolatba kerülő iskolák jellemzése. Érdemes megvizsgálni, hogy milyen iskolai stratégiák jöttek létre az elmúlt
években (évtizedben) 'a szakmai fejlesztésre és a ,pénzügyi nehézségek elhárítására. A
külső ért~kelők számára az általános iskolák, gimnáziumok, valamint a szakközépiskolák és szakmunkásképző iskolák menedzsmentjénekminősége (azaz hatékonysága éskoncepciózussága) elsősorban az intézményi viselkedés és az intézményi jövőkép
szempontjából tűnt vizsgálhatónakés összehasonIíthatónak. A külső értékelők által
kidolgowtt csoportosítás ok némileg ideál tipikus jellegűek ugyan, ám az alábbi fogalmi háló az értékelési munka során jól használhatÓ osztályozási rendszerként
működött.

Az intézményi viselkedés jelen esetben a gazdálkodást érintő stratégiák eredményét jelöli, azaz arra a kérdésre ad választ, h()gyegyrésr;t az adott terepen a menedzsmentmilyen szinten tekinti önálló nak a rábfr;ottintézményt (függetlenül az önállóság hivatalos mértékétől), másrészte.bből azeli5.épzelésből, vagy~dott esetben szándékból kiindulva, az intézmény;lJ,Qgyan visell{(~d.ik ténylegesen az oktatási piacon.
Az intézményi viselkedést .elemezve, a következŐk típtisok voltak. megkülönböztethetők:"költségvetési" ,,,'tégszer;ű", ."kevert".A ,,,költségvetési" típus . esetében az
önállóság nem befolyásolja a vezetésiattitűdöket, a menedzsment gazdaságpszichológiaiértelemben ."nem tekinti sajátjának" az intézményt, neIll tud mit ke~deni az
önállósággal. A "cégszerű" típus esetében a menedzsment extra forrásokkal gazdálkodik, amelyek elérhetőségét ismeri, ésszerűen bánik velük, a források.az oktatás- és
intézményfejlesztési koncepció szerves részét képezik, az intézményt (épület, oktatási és egyéb infrastruktúra, tantestületi személyi.i,gyi politika) stratégia alapján használja és fejleszti. Gazdaságpszichológiai értelemben az intézményt a sajátjának tekinti, és vezetési módszere!tez határozza meg. A "kevert" típus megjelenésekor a
menedzsment vagy csak szűkebb oktatási-fejlesztési koncepció részeként tár fel forrásokat, vagy a fejlesztési elképzelésekhez való forrásfeltárás "kijáró", "lobbizó" jellegű; Inkább "spórol", mint fejleszt, gazdaságpszichológiai attitűdjeire pedig két
stratégia jellemző: a "szocialista vállalatigazgató~", azaz a költségvetési támogatás
növelése jelenti számára a fejlesztési forrásokat; vagya "családi költségvetésfelelősé" ,
azaz a forrásokat adottnaktekintve, inkább költségeit igyekszik lefaragni vagy belső
átütemezéssel él.
Az intézményijövőkép ebben az esetben az oktatási profJlt illető stratégiák eredményét jelöli, azaz azt, hogy a. menedzsment az oktatást mennyire látja és éli meg
piacnak, illetve mellnyire .prób:ál bővülni és terj~szkedni ezen a piacon. A jövőkép
alkategóriái a következőek: "alapelhító", ezen. belül stagnáló, és lTIinőségi fejlődésre
törekv-ő, valamint "oktatási piacon fejlődést választó" ,ezen belül "stratégiávalbíró",
és "túlélő". Az ún. "alClpellátó" típus nem ,t~kinti feladatának, hogy túllépjen az
alapító okiratban alapellátásként megjelölt feladatokon. Az intézményi jövőt az
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alapellátás fenntartásában, és esetleges bővítésében látja. A "stagnáló" altípusban az
alapellátáson ,belül a hagyományos szakok éscsoportbontások érvényesülnek. A
"minőségi fejlődésre törekvő" intézményaltípusának érvényesülésekor az alapellátáson belül igyekeznek aZ iskola vonzerejét növeln i a szakok, csoportbontások, szakkörök, versenyekminőségelvlí fejlesztésével.
Az "oktatisi pia<:;Ol1 fejlődést választó" iskolák esetében az iskolai alapító okiratban
meghatározott alapftJnkciótól függetlenül a menedzsment célja, hogy az iskola profilja megfeleljen a piaca)nuális vagy távolibb követelményeinek. A profiltisztítás,
szakok, csoportbQn~ások folyamatos megszüntetése és újak létrehozása ezt a célt
szolgálja. Az ezen belüli "stratégiával bíró" iskola altípusa esetében a vezetés együtt
jár azzal, hogy a menedzsment tisztában van a piac igényeivel, hosszú távon gondolkodik, integráltan foglalkozik a profil- és az intézményfejlesztés kérdéseivel. A "túlélő" altípus nál az iskola menedzsmentje középtávon gondolkodik, célja nem csak
elébe menni a várható igényeknek, hanem egyúttal bizonyos piaci területek vagy
válságos örökölt ,képzési irányok összeomlásának következményeit igyekszik elkerülni. Mozgási irányánakmegválasztásakor azonban nem feltétlenül a helyi oktatási
igényeket veszi alapul. A fenti fogalmi hálót az 1. ábra szemlélteti:
l. ÁBRA

Az iskoldk működési stratégidi
INTÉZMÉNYI VISELKEDÉS

I
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I
STRATÉGIÁVAL BíRÓ

I

TÚLÉLŐ

3. eset: A "túlélő" altípustmegjelenítő intézmények viselkedésének leírása egyike a hazai iskolaszociológia legérdekesebb kihívásainak. A piaci jelzésekre nem piaci, de expanzÍv módon válaszoló közintézményeket valamennyiviZsgá1t önkormányzatban megtalál ták az értékelők. Jól példázza ezt az intézményi
jövőképet egy tis#nttÚi megyeijogú város építőipari szakmunkásképző iskolájának esete. Az intézmény
oktatási programja a nagy állami lakásépítések leállta és a helyi gazdasági szerkezetváltás nyomán feleslegessé vált. Az intézmény igazgatója és a volt tanácsi pénzügyi revíziós terület egykori irányÍtójábóllett
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igazgatóhelyettes ú} stratégiát alakított ki: a környező települ,ések sehova fel, nem vett bejáróival töltötték
fel az. ,skolát, .és a, helyi Partnervállalat által korábban pénzben; és •felsz~relésben folyósított szakképzési
támogatást betonbanigényelték Aziskolavezetéscsupánnéhány elméletjtanárttartott meg, míg gyakor,.
lati okt~tpvá a pi~cothozp,építke,zési vállalko~ókat léptette. eUL A jól ir~nyí~ható munka~r?ve1, ing}'epes
betonnal és önműködő marketinggel rendelkező ,,;skola" a város kem'ár?sirészében bei~:dpló rnag~p~rő~
építkezéseklegsi~e~esebb,,~lalkozójává vált. Az. értékel ők látpgatásak<?r aköv~t~ező,év "gyakorl~~i, ké~zé~
se" (~zleti terve) már m~gtelt tetőtérbeépítéss~lés családi ház ,építéssel. A IllegrendelésekszáIl'lá~~
növekedésével akorábbanfenntar~o~ esti. képzéstmegszüntett~k és ~. tahulőkat a teljesm~nkaÚiejű'
"oktatásba" csoportosított~ át. Az intéZffiénysikeresen túlélte a gazdasági sze~kezetváltás~,ískob.je1~ege
erősen átértékelődött-bára közpénzek iránti éhsége nem változott. Tanulók~munkavállaló~ - elődeikkel
szemben,... jól, jártak: tanulóéveik alatt felnőtteknek is elfogatlható órabéit káptak, é~ munkahelyük
biztosítva lett "gyakorlati' oktatóik" cégeiben. ,
Összefoglalóan '. megállapítható,. hogy az újollna.q. ,létrejött önkormányzatok .' egy
erősen tagolt, ··bonya!ultérdekviszonyokkal átszőttiskolahálózattalszembesültekE
hálózat viselkedésének,""" inkább. csak ·kívülről tapasztalható ,-" viszonylagos egyönte,túségétaz a korábbi Jegitimációs ,modell, biztosította,melyben az iskolákiaz ors~g()s
fejlesztési elképzeléseket' követték ·(központosított ,vagy éppen .decentralizált ·formá-'ban), míg a helyi közösségirányáhán elsősorban költségigértyekkelléptek feL. Arrlikor a helyi közösség költség/haszon elemzéseivel szembesültek, az önmagukról szóló
tudás hiányosságai is felszínre kerül tek.
4. eset: A dél-dunántúli megyei jogú város ipa,ri szakközépiskolája'igazgatóválasztási,válságba,került. A
volt igazgató lemondása után az új, ideiglenes vezetés profilváltást is kezdeményezett, minek következtében két párhuzamos osztály négy szakmát tanult. A többéves-yáls,ágvépén megválasztott új igazgató
határozottan új irányba terelte az iskolát:leepíteni ,~ szakkép'zéstes ginináZiummá válni. Ezt a programot
névcserével is alátámasztotta,akifutóosztályokazönbanmegmaradtak. Az értékelők első jelentését
olvasva döbbenten látták,iskoláju~ kimagasló költség;1rányait, és mivel ~ztse,I!l~~as bérezés, se más, a
többi intézménynél kedvezőbb helyzet nem indokolta, kételkedtek az elemzés hitelességében. Az igazgató
"nyomozása" során derült ki, hogy a magas költségek a korábban senki: által nem engedélyezett szakmaváltásból eredtek: a két szakmát tanuló osztályok heti óraszáma elérte a kilencvenet.
A vizsgált önkormányzatok áltcUk~pY,is~# .újlt!?i~ifi14~i,9,~ modell eredményes képviselete pedig elsősorban~zon mÚlt,h<.:>gy a választott testÜletek és szakapparátusuk
milyen politikai eszközökkel rendelkezik elképzeléseik valóra váltasához.

Az önkormányzatipolitikaformálás nehézségei
A városi oktads programokbankinyilvanított értékekéspolitikák átilltetése a gyakorlatbaolyan folyamatként írható le az értékelók által vizsgált önkormányzatokban, affiélyaz elemzés szempontjából két jellegzetességgel bírt:
• Az induló önkormányzatok nem jutottak olyan központilag szervezett tanácsadáshoz, arIlely a helyi oktatás.ügyi rnenedzsmentproblémarIlegol~óképes~~gét n.öv;elte
volna.
'
• A helyi problémákr:ladottszakmaiválas~kkimunkálásaegyfolyamatQ~,többéves
tanulási folyamat eredménye volt, arnelybenmeghatározószerepet játszott néhány
helyi oktatásirányító energiája és hozzáértése.
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Az önkormányzati rendszer kialakulásának első alapkonfliktusa a tanácsrendszerben nagyhatalmú, szakmai-informáCiós,monopóliummal rendelkező szakigazgatási
vezetők és a választott testületek(képvisel6testületek,bizottságok)újpoHtikusai
közötvzajlott le. AzönkorInányzatitörvény, mely joggal s~ámoltezzel.a lehetóséggel, minde~ komolyabb hatásk~rttestületi szintúdöntéshez telepíte~t.E konfliktus
a legtö?bhelyen elindította a polgármesteri hivat~okszemélyi ~talakulásának hullámát é~"Ill.egedzette" . ~z első helyipolitikusrie:mzedék~tjs. Ameg;ertssített,tesl:uleti
hatásk~r~khek és. a' demokratikus irányítcíst elfog~dó szakiga:z;gatá~i szerepkörnek
- melyekvalóban a helyidernokrácia~egteremtésének k~z4eti biztb~íté~tjelen
tették 7 aZ?ubaIl ára is vok A l<:~pviselőtestületek és. a bizottságok F~l1get~g olyan
napi. üggyel találták .szem~e,.rnagukat, . melyek 'nem tették.lehetŐvé ~ . szerkezeti
reforrnokbeindítását.A bizottságimunkápóljót ismerra "ma dönteni kel/erről a
tetőbeázdsról" típusú kényszerhelyzetek.sora ..• Ezért jelenthették.az·"átvilágítások",
városiJeImérések és kohcepcióalkotások a napi. döntések korlátai közül val6kitörés
lehetóségét a megrendelő helyi politikusokszátnára.
A második konfliktus a: sriatégiaalkoto szándékkalinformációtkeres()' helyi poHtikusok,és a hivatali információössze.sítést végzószakigazgatás; között robbant ki. A
helyi igazgatásis~kértel~malegtöbbesetberi ;intéZményi elkötelezettséget is jelentett, így 1992 után·. (részbep., az új. országos szabályozók okozta válsághelyzetek miatt
is) a helyi; ;,átvilágításokat" fokozatosan külső cégekáltal'Yégzett értékelések váltották feL ,A koalíciós egyeztetésekés politikai kompromisszumoklassanmegszilárdu- '
ló világában a. testületi döntések szerencsésesetekbehmár elértékaz elégséges gyorsasági szintet, azonban a kényes egyensúly bármely alkotóelemének hiánya (elfoga':'
dott polgármester,működó frakciómunka és ftakcióköziegyeztetés, ágazatidön~
téselókészítés alpolgármesteri szinten). nehezen menedzselhetó ·bizalmiválságokat
eredmenyezhetett.
A kiformálódó helyi oktatáspolit1kai.szándékokésreformtervek kivitelezése jelen- .
tette a h4:rmadik, napjainkig'l1legoldatlan oktatáspolitikai'·konfliktust.· Ez'akonfliktus az önkormányzatok és iskoláik között zajlott és zajlik. Mind a'helyipölitikai
szándékok, mind pedig az országos jogalkotásnyomán .fellépo megrakarításl és
ésszerűsítési kényszer arra ösztönözte az önkormányzatokat, hogy felmondják a
korábbi/évtizedek oktatáspolitikai status quo-ját, megakadály()zzák az ingyenes közszolgáltatások korláttalan, spontán hurjánzását, helyi költség/haszon-elemzéseknek
vessék ahi közintézményeiket,és egyes iskolákat meg is szüntessenek. .Az· intézményátalakítás nehézségeit nemcsak a }{özalkalmazotti törvény által védetté tett
pedagógusok ellenállása akad<üyozta, hanem élváltoz~ mened~mentj~hezszüksé
ges tudásanyag sem állt rendelkezésre. E tudásanyag még csak most termelődik a
hazai gazdasági szerkezetváltás folyamatában, és ennek· a tudásnak menedzser-tanácsadók általi eljuqatása aközszolgáltatj~ol<:bél tová~bi időt igényeIpet.
o~t,atá
son belüli változás menedzsmentjének külföldön felhalmozott ismeretei természetesen átadhatók ma is, .ám a hazai pedagógiai-irányítási kultúra sok tekintetben
ellenáll a változásnak. Az p!. ,hogy,a jelenleg használatos iskolafogalom nem választ-
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ja szét az intézmény, az épület, az iskolatípus és az oktatási program elemeit,meggátolja, hogy rugalmas, nem· megtartá:s-bezárás ellentétpárban mozgóésszerúsÍtési
technikákat dolgozzanak ki a helyi szakemberek.
5. eset: Egy dunántúli megyei jogú~áros sikeres közgazdasági szakközépiskolai szintű .programjai helyhiány miatt nem tudtak bővülni, miközben. számos~ürülőben Iévő,általános iskolai progralJ1ak~ratlflnul
is helyiségtartalékokat szabadított feL A közgazdasági,sz#ö~épiskplaiprogram vezetője helyiséget~rt
bérelni a kiürülő szo~szédos általános iskoláktóLámazált~~nos is~olai mereven elzárkózott a má,~ik
iskola "terjeszkedésétől". A helyiség és épület intézméJ;lI1yel, iskolatípussalilIetve prograrIlm~törté~ő
azonosítása megakadályozta, hogy a fenntartó. önkorrnánY1ac, - az intézményi illetve programér~ekeket
nem sértő módon - a saját kezelésébe vonja és időről~id?rerugalmasan Újraossza az épület/helyiségkapacitásokat. A csökkenő tanulólétszámú általános iskolák által féltve őriött "iskolaépületek" fenntartásának
költségei természetesen nem az "épületükhöz" ragaszkodóigazgatóka.t, hanem a helyi adófiietőket terhe1~
ték. Megjegyzendő,hdgy 'a NAT és az 1995 ;elején javasolttörvényinódosÍtások egy részeelindíthatjáa
jelenlegi iskolafogaibm ésszerű éspűlitikailagkezelhetőbb elemekre tagolását.

A testületekben kimunkált politikák számos alkalommal sértettékakorábbról
örökölt érdekviszonyokat. Így azöllkormányzati el~épzelé.s~khatékohy képviselete
közös közszolgáltatási stratégiát és egységes képvise~ői fellépést feltételezett. Ennek
szervezeti biztosítéka két úton j öhetett létre:vagyegyseges humánpolitikai biz()ttság
váltotta fel. a hagyományos ágazati elkülönülés (oktatás, egészségügy,\kültúrastb.)
szerint létrejövő ;bizottságokat, vagyiaz ágazati bizottságok felett/mellett jött létre
olyan tanácsadóilszakértői testület, melynek ;ahelyi kÖiszolgáltatási politika prioritásainakvédelme és' gondozása volta feladata. ,A ,képviselői juttatásokról szóló
központi szabályozás a képviselőket irlkábbabizottságihelyek szaporításában tette
érdekeltté. Ennek következtében a bizottságok az ágazati .szétaprózódás jegyében
jöttek létre, ésakorm~nyzati szinthez hasonló módon a pénzügyi ill. költségvetési
bizottságoknak kellett ,;pótkormányként" összefogni azokat. A helyi politikaintegrációt lehetővé tevő ágazat feletti stratégiai-tervező bizottságok és pénzügyi kohtroller-szerepek a legröbbhelyen nem alakultak ki, helyettük gyakran polgármesteri és
alpolgármesteri szinten koordinált informális iUetve ad hoc jellegűdön'-'
téselőkészítés jelent meg.
6. eset: Egy észak-dunántúli megyei jogú városban eredetileg egységes humánpolitikai bizottság jött
létre, amit az ágazati versengés és a koalíciós osztozkodás hamarpsan szakbizottságokra darabolt fel. Ezt
követően a város eladósodására hivatkozó pémügyi ellenőrző bizottság és a költségvetési bizottság egyetlen
ésszerűsÍtési javaslatot. sem. tudott elfogadtatni az, oktatási biZ9ttságban, mert. a bizottságban. dolgozó
képviselők ágazatuk és a. "gyere~ek érdekeinek" megtámadás~t látták . azátalakítási tervekben. A külső
értékelők által moderált. vitában, az ,.okt:uási bizottság több k~pvi~elője kifejt~tte, hogy amiga többi
közszolgáltatási ágazatbanés az önkormányzati irányítás egészéb~n~em tapasztalnak hasonlÓ. irányú
ésszerűsÍtési törekvéseket, addig nem hajlandók támogatni az oktatás önkényes ,,kipécézését". Az elhúzódó vitának az önkormányzati cíklus lejárta vetett véget.
>

A 80-as évek gazdálkodási öröksége .és a helyi reformok
A fent elemzett problémák jó része pénzügyi vetülettel bírt, sőt jó részük közvetlen
költségvetési kérdésként képeződött lea vizsgált önkormányzatokban. Az e tanul-
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mányban elemzett városok gazdálkodasábana 80-as évek második felétől 1991-ig
olyan változások zajlottak le, melyekre az önkormállyzati törvény megalkot6i komoly m~rtékben támaszkodhattak.A 80-as évek végétől az SZ]AJakóhdyszerinti
visszautalása és aközszolgáltatasokban 1990..;beri bevezetett központi normatív fi.,;.
nanszírozás megtererntette az' önkormányzati törvényben igen tágra szabott péniügyi-gazdasági mozgáSté~ alapjait (Péteri '1994, p~ 55). Aiönkorrriányzati törvény
(II. fejezet, 8.§, 1. bek.) a "helyi közszolgáltatások" fogalrriának alkalmazásával
bevezette a központí és helyiszintú közszolgáltatások elválasztását, és ha a helyi
kiadásokat csak részben fedező nórmatívákmegállapításával akétsZintú feladatrendszer nem is váltel egymástóltökéletesen, a kiutaltnormatívák megkötés nélküli
felhasználhatósága szokatlan rugalmasságot tett lehetővé' a helyi döntéshozókszá'mára (Önkormányzati.. .1991, pp. 150-156). A helyi költségvetés alakításának tág
jogi keretei, az újonnan felálló önkormányzati testületek -jelen tanulmányunkban
különnefh elemezett - "oktatás barátsága" 'ai oktatási beruházások jelentős növekedését eredményeite. Az oktatáskezdetben'av~zsgáltönkormáhyzatokvalódi prioritásávávált.
.
A nagyjából a közalkalmazotti törvé11Y beveietéséi!gtartó látványos fejlesztésiidószakbanoktatásba befektetett .eróforrásdkszínvonalas tervezését elsosorban külső
tényezők nehezítették.A helyi pénzügyiterv~zéstjelent9sen akadályozta az állam""
háztartás és az éves költségvetésekkis~í~h4tat~~sága.~emcsak a közszolgáltatások után járó normatívák összege és szerkezete, hanem az! elkülönített, pályázható
költségvetési alapok működése is kiszámíth(ltatlatlnakbi~()l1yultak helyi szinten. Ez
az állapo~helyi szinten az előző évi állapotból kiinduló "bázisfinanszírozál' továbbéléséhez vezetett, annak teljes politikai. kultúráj4tis .beleértve (Drahos 1994). Az
önkormányzat és iskolái közötti pénzügyi kapcsolat professzionális intézményesülését nagyban akadályozta, hogy a központi szabályozás szintjén· csak csíráiban
jelentekmeg a közszolgáltatások mennyiségét !ésminoségét szabálypzóstandardpk,
és 1990. óta semmilyen. szakmai segítség sem . állt ,rendelkezésre belsp normatív
intézményfinanszírozási rendszerek kimunkálására.. Ahol ezt a munkát azönkormányzat maga kezdte el, ott a közalkalmazotti törvény lehetetlenítette el a helyi
reformot.
i

l

7. eset:.A tiszántúli megyei jogú város. szakmailag és politikailag erős vezetése (polgármester és .a
pénzügyi iroda irányítói) mára programalkotás szakaszában belső normatíyfinanszír0z4smegteremtését
túzték k,i célul. Ennek első lépcsőjeként iskolai telj~sÍtményniutat~kat dolgoztak ki) és ezek alapján
felnié~ték az intézményekműködését. A teljesítménymutatókáltal összehasonlíthatóvá válthelyi'iskolarendszer olyan erőteljes - és a bázisfin,anszír0zással évtizedeken 'áttartósÍtott ~ fin~nszíF?zási égyenlőtl~n
ségeket mutatott ki, melyeketfajlag?s költségek vagy oktatási ptogramok önmagtikbannem indokoltak.
Mivel a reformerek tisztában voltaICazZal) hogyaziritézményseriÜepes helyi ~ormatívák megállapítása
nem történhet lefelé egyenlősítés útj~n)'ázt a célt tűzték ki) hogya normatívák a legjobban finanszírozott
iskolák szintjét érjék el. A már elfogadott városi program oktatásbarátsága miatt a döntést támogattak az
érintett bizottságok is. Ezzel párhuzamosan a reformerek leválasztották az oktatási költségvetés fejlesztési
részét, és ezt egy iskolai költségvetésbenem beépüld, szabadon pályázható alapba csoportosítottákát.Az
átmenet "vesztesei" (azaz a korábban ind()kolatlariul túlfinanszÍrozott iskolák) számára ideiglenes pénz-
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forrásokat tartalékoltak ,Az átmeneti szakasz idején:bevezetert kö~mazot~i törvénya)'eforqIelalqdá;
sához vezetett.
"
.
Akpzalkalmazotti ,törvény ,nyomán 'helyi sZint~e t~lepített.;pé1).zügyi terh~k,),~s
bérka~egóúák l11egnehezítették. a f~lfelé:egyep.IŐs,í~9p.()~~atíva~beállítás f9Iytatá~~t~
Az élllami, ,szinten. megállapít,?tt . bérk:l,~yg<sr~ák {a,pérkö~tség~k, a legtöpb v~z.sg~h
oktatási~ölts~gvetés 75%-át.is meghaladják)'még,lf}lqbb növelték ~ normatí~,~
összeg~t,A helyinprmatívákra;Y::llé,átállásikís~rl~te~ ig::1Zivégét azonban a közalk~h
mazotti törvény határo:z;fltlan iclejűbes,or()lá~i gyéJ.k()rla,ta.és a rnegfize~hetetlenv~g"7
kie~égítési előírásai jelel1tett~k," Ennek::P:xoll1íÍP ,~ ,n()!matív .411aJI's#rozás .;é~tehI1,~
(csökke,nŐ gyerekszámhoz rendeh:.ssqkkenqtáJIl()ga~~, ,ésaz#tala keltett vers~IJ-Y'
válto~ské!1yszer) v~g;e,tt eL A peqagógu,s~.be~or()lások politikailag rendkívül k~l1-XC:;s
ügye (F..kategória) pedig jÓidŐre lekötptFea h~lyiszakigazgatás figyehnét. .
; ,.....
A.Magyatországon létrejött öBko~mátlYfAfi moq~qb~~sŐ elleJ.1~1;11ondásai (s91<, köz,
feladat,; nagy aut(),nómia, helyi és ,kÖzponti. el~:z;átnoJt::ltás hiánya,erő~, függŐs~g<1z
államik:öltségvetési tárn()gélt~~tól). ,~zét:ap ré>z9dottságga,Ié$ rossz méretgazdaságpss4..
gi mutatókkal egészülnek ki (Az Allami Szdmvevőszék... 1992). További gor4ot
jelent a" bapkrendszer ,~$ .éllütelpiélc; ~ulfejletts~ge,. amillek következtében avizsg41t
önkormányzatok jó része ,nagyob.b()ktéltáSi;fejleszté$eit csak pazarlókés,~péfl;z;es
beruházcísként V'0lt képes,gégigyiql1j~ '>,' . ',' ,.•.' ...... : ;"
8.es~t: Jól pé,ldázzaeztegybudapesti k~rii1ehahol: a lokálpatriorizmust ösztönözni kívánó vpzet~s a
kerület;?agy hagy'ományúgimnáziuwá?ak felúj.í~~áthatároztael.Mive1 a jelenlegi bankrendszer nem
kín~ közintézményekrt: szabott.likvi~itásik?;nstrukció~t" akerül~ti önkorIIlányzat köl~ségvetésehől
,,háZiasszony módjára" spórolta össze és fIzette ki,aszükséges ktszpénzt. Az aránytalanul nagy költségvetési terhekkel járó feliíjítás közepette elfogad?rtközálkal~azotti törirény újabb terheket Takorta kerület
gazdálkodására. A felújítás befejezése után az .oktatási bizottságclár nem volt képes' újabb· jelentős
fejlesitési források megszerzéséte.
'
A helyi közszolgcutatások, így az· oktatásönkorl11ányzati irányításának legnagyobb
pénzügyi-gazdasági· akadályát., azonban a' helyi ad6k elvoI1asánakés 'központi
újraelositáSának továbbélŐ rendszere képezi. Ennekkövetkeztében a helyi köiihtéz.ményekelszámoltatása szinte lehetetlenné válik, hiszen az adóját "szem elŐl tévesztő", azaz költségérzékenységételvesztÓhelyi.polgára közpénzeken biztosított szol"gáltatások mennyiségének korlátlan növelésében válik érdekeltté. (A minŐségi: szolgáltatás'okat, mint pl. a speciális oktatási ptogramdkafgyakran a piacról szerzik be).
Ez a körülmény, amelymind~r:>helyi:oktat~p()li~ikai vitát elosZtási probléfl1ává
szűkít,gyaluan a dön~~s~éptelenségig gyengévé t~szi az öpkormányzati politikus 0kat. Ennek a probléméÍnak~zakm~ vetületepedi~:az, hogy számos új iskola. és
program indulá~ával párhllzarnoséJ.n ne.IP:szűnn~krpe~ elavult intézmél1yek és pf(~g
ramok; nem jÖrtlétre a Schumpeteráltala, kapitalizl11us lényegeként leírt"kreatív
rombolás'? (Schumpeter1991).gz aszaQkció, nélküli$ég nemcsak a régi intézményekben folyó reformok és. innov;:Íciókt::trtalnlÍ IIlil1óségét kérdŐj~lezim~g, hanem
az oktatási rendszerekrŐl való tanulásJolyamatátish4tráltatja. Ahelyi.tapaSztalatok
arra engednek következtetni,,' hogy 1994, vegén az oktatási' csŐdmenedzsrnent, profilváltás VClgJ iskolabezátás szervezeti kultúrdja éppoly szinten állt, mint évtiiedekkel
.1

'
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korábban. Márpedig e szaktudásmegs:ierzéseazért is vált fdntossá az önkormányzatok szamára, mert,·amerev·iskolatípusokramegállapított· központi normatívák (a
belső felhasználás szabadsága ellenéreis}ca meglévő intézményrendszer tartósÍtása
felé hatottak.

Sze111besülve a küls6kihívasókka:1
Azörikorrriányzatibktatáspolitikákbelsó,: szerkezeti problémáinak taglalása nyo-:mán célsze.rúa négyéve~dk1us ideje alatt,kívülról ~rkezettbehatások viZ$gálata.,.A.z
első kihívás· az orsiágos.törvényalkotfÍSidőleges, 1991-1992 közötti hiánya volt A
közoktatási törvény, '. különösképpen:pediga Nemzeti Alapt:mterv, az iskolaszerkezet és a kormányzati dekoIiéent;ráltsz.ervek :sprsának tisztáZél.tlansága,: a iszakképzési,
közalkalmazotti és államháztartási törvény megalkotásán:ak. elhúzódásával
kiegészülve;oktatáspolitikai vákuumhelyzetet eredményezett. A fóváros- .országosan isnagy.hatásÚ··~. ,programj;l'·(EgytJildgvdros,~.· . 1991) tudatosan·.ment . débeaz
országos jogalkotásnak;ánJ..ez a •.megoldás- a döntések jogiiéspénzügyi von~tai
miatt c" ,c,sakideigle,nesen és részben jelenthetett iájékozódásipontot. azoktatáspolitikusoknak., .Megjelentek vis7;ont,' a. siociaIizmusból örökölt, .és a,demokráciában
életre Me1t:problémák oktatásivQnzat~:az 'önkormányzati mozgástér megsiilátdulásával· szétVálási hullám, indult eL a.korábbankörzetesÍtett települések között,a
privatizáció és dőcltörvény nyomán felszámolódott a szal<képző tanmúhelyek jó
része, az. egyházi ingatlanok visszaad:ísa.pedig helyi tulajdonjogLküzdelmekkel járt.
Az önkormányzati törvény elfogadása nyomáI). biztosított fejlesztési :forrásokaz
ágazati 'törvények ,időleges hiányávplpárhuzamosan - ideiglenesjelleggel.,--kedvező
pénzügyi feltételeket teremtettek az indul qönkor~ányzatoknak; 1994 végére azqnban már ehnondható, hogy, a ,központi törvényalkotás. minden ,ága~tban. atoyábbi
mesterséges keresletnövelé~t •. és többletszolgáltatást eredmény~zó. tön:ények~t,jl1.
joganyagQt alkotott, anélkül, hogy: an,nak költségeit biztosí~Qtta: volna',az önkormányzatoknak. A közoktatás területén az új oktatási törvény és a közalkalm~ottak
jogállását és .il1etll1ényét~zab~yozq jogClnyag.sorolható ebbe a, kat~górhíba. TQvább
súlyosbította ezt az iskolákon belüli,korábhan "rejtett" pedagógus-munkanélküliség továbbélése (melynek 1l1értékéről máig sincsenek megbízható hivatalos adatok).
Ezen. terhek nyomán megindult az énékelőkál!al vizsgált váro~ok el41d6sodá$a" .ami
elsősorban azért ad. komoly aggódalomraokot, mert a felvett hitel~ket nem közyetlenül megté.rwó befektetésekte,vagyközv~tve hasznos ul ó infrastrukttírára fQrdítják,
hanem,bérjellegű kiadások fedezésére,
9. eset:, K~let-magyarországi l11egyei jogú v4ro~ 1990-ben adósság nélküIiönkormán}'Altot örök~l~. Az
1991. évi költségvetés teljesítése során fennIllaradt a<p~nz~gyi egyensúly. Az 1992~ ~vi városiköltségvetési
előterjesztés -' az okt~tást. és .a szociálisgo~doskoqást jel?lvep1eg prioritás~~nt -. szÍI1té~. egyerysúVY~
számolt (59 millió Ft hitelt tervezett). Az 1993. évi kÖltségvetés végrehajtásakor - elsősorbfn aközaIkalmazotti törvény és a kapcsolódó joganyag követelményeinek végrehajtása miatt - több mint 200 inillió
Ft-os hiány állt elő, melyet az önkormányzat hitelből volt kénytelen fedezni. Az 1994. évi költségvetési
előirányzatok pedig már közel 360 millió Ft-os - jórészt működésre felvett - hitellel számoltak.
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Az eladósodásnál is kedvezőtlenebb hatással járt az 1993-t61 megindult jogalkotás,
amely.üj .feladatoktöbbletforrásnélküli telepítésével. fokozatosan beszűkítette·:az
önkormányzatok oktatáspolitikaim9zgásterét.
Az intézményértékelést végző szerzők tapasztalatai szerint az önkormányzatii~l<J.""
dósodás aggasztó folyamata az oktatási ágazaton belül- eleddig - nem járt az elemzők által érzékelhető válság megfogalmazásáyal. ;Mivel ,azo~~atás h,agy()Inányp~<l11.
befelé néző, és a külső változásokra las sabb an reagáló ágazat, feltételezhető, hogya
városi oktatásirányításokéspénzügyivezetések :nem fordították le kellő ;módonaz
aggasztó folyamatokat az oktatásriyelvere; iA ;tartósnak ígérkező pénzügyi-költségvetési nehézségek meg()ldására hivatott elképzelések megfogalmazása; az6ktatás
nyelvén azért is szükséges, mert minden közoktatási intézményt érint, míg a legjelentősebbnek tartott kihívás, a demográfiai apály 'egyelőre csak az általános 'iskolai
hálózato t érte el teljes egészében.
Avarosok köz6ktatásirendszerét ért másik külső kihívás a· tanulószám' fokozatos
csökkenése vokEzajelenlegi általános iskolai féI'óhelyekfelhasználásanak új ragondoIásátés helyi szintű demográfiai tervezéSt te$zszükségessé.. A' folyamat nehéznek
ígérkeZik~hiszenaz" oktátási fér6helyek racionalizálásának ésúj'rahClsznosításának
jelenleg nincs meg a. szükséges szervezeti,..jógi-pedagógiai kultúrája; Akadályozh.~uja
a folyamatot az érdekelt szülők ellenállása (a jelenlegi elvonó és.újraosztóad6rend'Szer miatt érzéketlenek 'a'· helyi kiadásokra),. az érintett/pedagógusok· tiltakozása; a
racionalizálás-ellenes j ogikörnyeietet terem to' oktatási és közalkalmazotti. törvé.ny~
Az intézményértékelést végzŐ szerzők tapasztalataiszerint'a demográfiai folyamatok
nyomán előállott helyzetet valamennyi vizsgált iskola vezetése érzékelte; Mivefaz
általános iskolai. férőhelyekegy részének újrahasznosítás'a aköiepiskolák egy; részé,;.
nek múködéséris érintheti, számos középiskolai vezetó;is' megfogalmaita intézmé...
nye javaslatát a<problétna egy-egy elemének kezelésére~Nemtapasitaltákviszont az
énékelők a probléma önkormányzati siÍntű feldolgozásának nyilvános jeleit, .noha
számos helyen informálisjavaslattev'és formajábankétsegtdenül történtek e téren is
erőfeszítések
.
.
A harmadik kihívás az oktatási ágaiaton belüli ptoblémáknak az a halmaza, amely
végsósoronaz irányítás hagyományos modelljének a.·fentiekben taglalt gondjaira
vezethető vissza. AtapasztaJatok szerint a helyi oktatásirányítástvégzőszervezerekés
testülerekműkodését magas fokú problémaérzékenység jellemzi, ám a tervezési·
döntési és .végrehajtási tevékenységformák szétválasztása,·nyomán· ~ltalában.'csak
kismértékben jelent meg egy átláthatóoktatáspolitikai stratégiakimunkálásának és
követésének szándéka. Mindezek következtében' szotosanegymáshoztartozó fela-datoklllenedzselése' (pL költségvetés-terVezés, alapító' okiratok elfogadása, szerkezet- vagy progiamváltási ·kérelmek elbírálása)' egységes szempontrendsze'r alkalmazá,sa nélküf- dtérőelv~k és célkitűZések alkalmazásával - törtent, az igazgatás eltérő
egységeihen.
.
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A hiányos eszköztár:. a helyi oktatáspolitika fórmálásának lehetóségei
A költségvetési,. demográfiai, oktatási1:'ányításié$'~ogi' alkalmazkodási problémák
leírása nyomán' a t~ulmáRY arra 'a,kérdésre keresi a v~lasztj hogy az önkormányzat
rendelk~zik:7e olyanproblérriakezelŐi~szközökkel; amelyek biztosíthatják az oktatáson bdiiÚés kAIső feszültség~k~redq1énye~ megoldását. Az elemzés során a helyi
problém.akezelés és,po\itikafonn.~ásötfajta eszkijzrendszere.különbÖzt,ethetó.meg:
oktatáspolitikai;költségvetési, szakmai és jogi,eszközt~ndszert, valamint ,a stratégiaépítés mechanizmusát.
Az oktatdspolitikai eszközrendszer a következő főbb elemeket tartalmazza:
• olyan középtávú oktatáspolitikai koncepció és abbóllebont~tt röv~dtáv:újntézke'
dési terv, amely az oktatásirányítás minden szereplőjének tevékenységét befolyáSolja,
• oly!!n szervezeti és döntéshozatali rend. kialakítása, amely (legalább ré~zben) .kiiktatja azág~atok költségvetési vet$ertyétés ygyezte.ti.azolctatásirányítás napi rutinszintjénJelmerü1q xészdöntéseket.
.;
...,
Költségt;etési eszkjj~rerzdszeral~tt akijv~tkezŐ:elewekrérte:ndők: '.'
'.
'.
• az ág~<lútervezés (a,?~a r~nde;lkezésre álló.költs~gvet;ési~rőf()rráso~.és azönkormányz~ti stratégia iitl<ö~teté~e) ,h~tékony é~ felelős. ren~szer~.t;lyk fll:(íködtetése,
• az elfog~d()tt kÖltségveté~en ~é!lap,uI9, hatékony és iptézmériyite:rvezést lehetővé
tévő iskolafinanszírozási' rendszer wegléte, .. " ". •..
.i· . . . ......... .' .'.
.
.
• a megtenrezett és f~IYamatosanlcihelyetenönh~rIl1ányz~ti költ~égvetési erőforrá
sok haté~ony és sZélbályos, felhélsznilását ellenőrzéS rendszÚ'111~gléte.. ..' ..
Szakmaiesz,közrendsz;eren elsősorban a következŐ elemek értend~~:
• az iskohi programok,. sZefke~~tváltások, csoport~Ondsok l~i~ősrtésének és elf'o-,
gadá~án~ (akkreditáció) oktatáspolitikailag és ~é~zügyil~~ is felelős eljárása, ..
• az iskolai alapfeladatok,h~lyiprioritások és piaci jelleg~tievékenrségek elhatárolására hivatott alap\tóokiratokelkészítésének és' idókÖzönU:énti{elülvizsgálatának
elj árása.,
.'
,
• az adófIzetők tájékoztatására·.ésaz oktatás··szín:voi?alának javítására szolgáló' helyi
minőségbiztosító rendsrerekkiépítése (ldsdpL Erz;sébetiJaros... 1994) ..
Jogi eszközrendszerenpedig'azalábbi elemek értendők:
• a helyi oktatási szolgáltatások differenciálását, .a felhasználók számára biztosított
hozzáférhetőségét ~saz" elvárhatÓ minőség alsó határát rögzítő "helyi iskolafelhasználóicharta"kimtinkálása,
• valamint 'olyan j ogi környezet biztosítása, amely precedensértékűítéleteivelbiz
tosítékotnyújt az iskolafelhasználóknaka helyi iskolafelhaszn<;i16i chartában rögzített szolgáltatások hozzáférhetőségét és minőségét.illetően(Setényi1994/b).
A stratégiaépítés mechanizmusaelsősofbcin a helyi. közoktatási rendszer folyamatos
figyelését, .' értékelését ,.és· tervezését· jelenti. Ugyancsak elengedhetetlen a fentebb
kifejtett négy eszközrendszer összehangolása.
Az értékelést végzők tapas~talat:;liszeri1).t a helyi oktatásügy irányításának oktatáspolitikai, költségvetési és s~áleszközrendszerét illetően, az átlagosnál jobban
múködő önkormányzatok rendelkeznek a kívánatos elemek többségével, ám azok
összehangoltsága nem mondható optimálisnak. Az egyes döntések okainak elemzéc

.
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sekor egypl~alú és ad h()c jell~gú ~g:1Zatpolitikai, költségvetési vagy épRen sza:l(lnai
logikát fedezhető fel. Ilyen ágazatpolitikái elem lehet pl. az oktatás - különösebb
város politikai megfontolások nélküli- kiemelése és ún. "stratégiaiágazattá~'kib.eve;.
zése. Aköltségvetésilogika egyoldahí érvél1yesítésének legjobb példáikéntaz évközi
elvonások, vagy, az éves'bázistervezéskor tanúsított' szakmai érdektelenség(pLbár~
milyen profil indítható,: de pénz ~incs hozzá): említhetők., Aszakméli logika ~~ol
dalú érvényesítését az alapít6 okiratok, új: profilindításivagy csoportbontásikételmek olyan elfogadása jellernezi, ahol' alig jelennek' meg pénzügyi vagy v"áráspölitikai
szempontok

T ovábbi kérdőjelek
A fenti ,megállapítások közül' három állítás látsZik kiemelésre' méltónak. Az első
értékelési tapasztalat: ai' ön.kormányiati jellegű oktatás politikai ',térkialak,.ulását és', a
benne múködő aktorokat .érinti'A:z.önkormányzati oktatáspolitikaitérkialaklllás~
val- néhány budapesti és :idéki elitiht~zfl1ényt leszámítva~aziskolák :lllűködésé
nek legitimácl?ja helyiszi~tre hehrez~dottát'Azebbőlkövetkezőváltoz~okmene
dzselésea~onban ,komolypröblémát okoz a ,helyioktatáspolitik~. térhen ~ozgó
aktorokÓ.ak, hiszen sem szakmai örökségük, sefll pedig il változás iechnéjére vonatko-

zó tuddshidnyuk ,nem segítielőazalkal~t!zkoddst.
A második értékelési tapasztalata.k~rmányzati ésöpk()rmCÍlIyzati szint: k~zötti
együttműködésről~iól.,A vizsgált időszakban (1990__ 1994),.a kormányza.t.az oktatást olyan ingyenesközszolgá1tatásnak' tekintette, mol ,a társadalIIü-gazdCls~gi, átala:kulás terheit ellensúlyo7:~dó, "visszaadllat" ,valatpit, az iskolafelhaszn.álóknak.:Az
ingyene~ oktatási forwák és tal1alUlé!k bóvítése úgy történt, hogyaz önkormányza:tok nem jutottak:pót1Ólagos.~f(5forrásokhoz, Ez- azállamh~ztartáshozhasonlq, de
annál gyorsabb lefolyású - eladósodási pályára állította a vizsgált önkormányzatok
többségét,Az oktatási közsz()lgáltat~~ok hatékonyságaJapú szabályozásáQak ,e~zköz~
rendszere (ún. nemzeti standardol<) jelenleg sem; áll rendelkezésre, .alegúj~bb tartalmi szabályozás, a Nemzeti Alaptanterv is e szempontrendszermellőzésé:velkészült.
A harmadik értékelési tapasztalat. az önkormányzati ,oktatásirányítás, és az. ún.
oktatási piac viszonyára vonatkozik A külsŐ értékelók megállapításai szerint avizsgált önkormányzatok általában a városi oktatási kínálat és kereslet pontos illeszkedéséhenérdekeltek, azazapiaci versenyhez szükséges ,,fölös" kapacitások fenntartásában nem. Az, önkormányzatioktatásirányítás állandó ésszerűsítésikényszere -a
kivitelezes eredményességétől függetlenül -'- atervezóiracionalitásnak kedvez.
Amennyiben a jelenlegi önkormányzati jellegű ()ktatáspolitikai teret tartosnaktételezik az elemzők, akkor indokoltnak látszik "a. fenti.·három következtetés szakmai
továbbgondolása.
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Alternatív Pedagógiai

Műhely Tanárképző

Stúdium

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete és az Alternatív Pedagógiai Műhely
Stúdium egyéves, posztgraduális képzést hirdet a Soros Alapítvány
támogatásával.
A Stúdiumon 14 alternatív elemi iskola és gimnázium tanárai és szakmai vezetői
tanítanak. Az iskolák programjait esetmegbeszélő és személyiségfejlesztő
csoport illetve iskolai gyakorlatok egészítik ki. A sikeresen végzett hallgatók az
Alapítványi és Magániskolák Egyesületének bizonyítványát kapják meg.
A jelentkezés feltétele: nappali tagozaton szerzett tanítói, óvodapedagógusi,
tanári diploma.
A képzés heti két délutánt vesz igénybe 14.00-17.30-ig.
A tandíj 5.000 Ft/félév.
A jelentkezés határideje: 1995. április 30.
A jelentkezéshez a diploma másolatát valamint szakmai önéletrajzot kérünk
mellékelni.
A felvételi beszélgetésekre 1995. májusában kerül sor.
Levélcím: Alternatív Pedagógiai Műhely Tanárképző Stúdium, 1388 Bp. Pf. 96/20.
Részletesebb információ telefonon kérhető:
Magániskolák Egyesülete: 215-6220 10.00-16.00 óráig
Stúdium (GáspárÁgnes): 155-6926, 16.30-18.30-ig.
Tanárképző

