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Zárójelentés
a T 049593 számú „A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai” című OTKA

kutatásról
(Témavezető: Polónyi István)

A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett szakkönyv „nulladik
változata” is tíz fejezetben tekinti át az oktatáspolitika jellemzőit, fejlődését és hazai
sajátosságait.

Az első fejezetben az oktatáspolitika kialakulását, fejlődését, általános célkitűzéseit és
legfontosabb szereplőit tekintettük át, és vizsgáltuk meg. Elemeztük a szakpolitika fogalmát,
az oktatáspolitika specifikumait, a tudás és az iskolai oktatás kapcsolatait, s az
iskolarendszer történelmi fejlődését. Áttekintettük az oktatáspolitika olyan általános
célkitűzéseit, mint az igazságosság, méltányosság és esélyegyenlőség, a társadalmi
kohézió, a minőség, a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság, a szabadság és
választhatóság, az átláthatóság és elszámoltathatóság, a kiszámíthatóság, stabilitás,
valamint a gazdaság és az oktatás kapcsolatát. Az elemzés végén azonosítjuk az
oktatáspolitika feladatait és kapcsolatrendszerét.

A második fejezet a magyar oktatáspolitika általános jegyeit és sajátosságait tekinti át.
Bemutatja a nemzetközi összehasonlításnál használt legfontosabb módszereket, majd
megvizsgálja a magyar oktatást nemzetközi összehasonlításban (a népesség
iskolázottságát, az oktatás eredményességét, a foglalkoztatottság és az iskolázottság
kapcsolatát, az oktatás költségeit). Ezt követően áttekinti a hazai oktatáspolitika szereplőit
(pártok, önkormányzatok, alternatív iskolafenntartók és a központi irányítás) néhány fontos
jellemzőjét, majd az oktatáspolitika legfontosabb eszközeinek (törvények, jogszabályok, a
tartalmi szabályozás és a vizsgarendszer valamint az oktatáskutatás) egyes jellemzőit.

Ennek a két fejezetnek a kimunkálása során, az eredményekről többször is számot adtunk, -
négy publikációt is megjelentettünk a témával kapcsolatban.
 Polónyi István - Tímár János: Gondolatok az oktatáspolitikáról (3-26 p), Új Pedagógiai

Szemle 2005 szeptember; 2005
 Polónyi István - Tímár János: Az oktatáspolitika fejlődésének változásai (174-185 p.);

In.: Széchy Éva (szerk): Új felismerések és kihívások az ember formálásáról
Gondolat Kiadó Budapest, 2005

 Polónyi István - Tímár János: Az oktatáspolitika a nemzetközi összehasonlítás
tükrében (826-840 p), Statisztikai Szemle 2005 szeptember, 2005;

 Polónyi István - Timár János: Oktatáspolitika (38-47 p.), Magyar Tudomány 2006. 1.,
2006)

A harmadik fejezet az oktatás-politika és a demográfia összefüggéseit elemzi. Áttekinti a
demográfia fő fogalmait, elméleteit, s a népességet, ezen belül az oktatási rendszer
szempontjából releváns népesség számát befolyásoló tényezőket. Bemutatja a hazai
népesség számának előreszámításait, s bemutatja az oktatási rendszer egyes szintjei
számára releváns népesség várható alakulását, kitérve annak etnikai vonatkozásaira is.
Ezen fejezet eredményeit – illetve annak egy részét - is közreadtuk egy publikációban
 Polónyi István - Tímár János: Oktatáspolitika és demográfia (60 p), Kutatás közben

No. 274 Felsőoktatási Kutatóintézet 2006

Az ezt követő négy fejezet a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés
hazai jellemzőinek és oktatáspolitikai sajátosságainak a mélyreható elemzését adja. Ezen
területek elemzésének eredményeiről négy publikáció született
 Polónyi István - Tímár János: A magyar felsőoktatás-politika és a diplomás túlképzés

(96-105), Külgazdaság 2006 április-május, 2006;
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 Polónyi István - Tímár János: Az Akadémia és az egyetemek reformjai (1261-1265),
Magyar Tudomány 2006 október, 2006;

 Polónyi István: A hazai szakképzés formálódása (371-386), Educatio 2006 Nyár,
2006

 Polónyi István - Tímár János: A sikeres felsőoktatás. Ábránd és valóság.
Dokumentum-elemzés (811-818), Educatio 2006 tél, 2007

Ezt követően az oktatás illetve az oktatáspolitika három kiemelkedő elemével foglalkozunk
egy-egy fejezetben: a pedagógusokkal, az oktatás finanszírozásával, és az oktatás
minőségügyével. Ezen vizsgálódásaink eredményeit hat publikációban tettük közzé.
 Polónyi István - Tímár János: A pedagógus probléma (15-31 p), Új Pedagógiai

Szemle 2006 április, 2006;
 Polónyi István: Az egyházi közoktatás néhány oktatásgazdasági sajátossága (604-

614 p.), Educatio 2005 Ősz, 2006;
 Polónyi István: A mnkaerőpiacra orientált felsőoktatási minőségbiztosítás (10-38.p),

In: Bálint Julianna – Polónyi István – Siklós Balázs: A felsőoktatás minősége FKI
Budapest 2006 (160. p.), 2006;

 Polónyi István: A felsőoktatás minősége és a gazdaság elvárásai (4-8), Magyar
Minőség 2006. október, 2006;

 Polónyi István - Tímár János: Az oktatás költségei és finanszírozása (11-50 p.),
Competito 2006. március, 2006)

 Polónyi István: Minőség az oktatásban Competitio (149-182), Competitio 2007/ 1,

Végeredményben a kutatás eredményeként egy közel 600 ezer karakter terjedelmű
zárótanulmány ''nulladik változata'' született. Ez áttekinti az oktatáspolitika fogalmait,
fejlődését és hazai sajátosságait. További finomítások után alkalmas arra, hogy egy, a
felsőoktatásban jól használható szakkönyv alapanyag legyen. A kutatás közben 14
publikáció született, az oktatáspolitika témakörében.

A zárótanulmány – amelyet egy leendő szakkönyv kéziratának a „nulladik változatának”
tekinthetünk - tartalomjegyzéke a következő:

TARTALOM
Előszó 7

I. Az oktatáspolitikáról általában 8
1. Politika és szakpolitika 8
2. A szakpolitikák 9
3. A szakpolitikák specifikuma 11
4. Tudás és iskolai oktatás 12
5. Tapasztalat és társadalmi tudás 13
6. Az iskolarendszer kialakulása 14
7. Az oktatáspolitika céljairól 17

a.) Igazságosság, méltányosság és esélyegyenlőség 17
b.) Társadalmi kohézió 20
c.) Minőség 21
d.) Gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság 23
e.) Szabadság és választhatóság 24
f.) Átláthatóság és elszámoltathatóság 26
g.) Kiszámíthatóság, stabilitás – adaptivitás, alkalmazkodó képesség 27

8. Oktatáspolitikai kihívások 28
a.) Globalizáció és integráció 28
b.) Az oktatás expanziója 31
c.) A gazdaság igényei 33
9. Az oktatáspolitika feladatai 34
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10. Az oktatáspolitika kapcsolatrendszere 36
11. Befejezésül 37

II. A magyar oktatás és oktatáspolitika néhány jellemzője 40
1. A hazai oktatás nemzetközi összehasonlításban 40

a. Fogalmak és módszerek 40
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e. Az oktatás költségei 52
f. A felsőoktatás egyéb problémái 55
g. Befejezésül a nemzetközi összehasonlítás kapcsán 58

2. Az oktatáspolitika szereplői 59
a. Pártok és ciklusok 59
b. Az oktatáspolitika további szereplői 62

i. Az önkormányzatok 62
ii. Az alternatív iskolafenntartók 63
iii. A központi oktatásirányítás 64

3. Az oktatáspolitikai eszközök 68
a. Törvények, jogszabályok 68
b. Tartalmi szabályozás és a vizsgarendszer 69
c. Oktatáskutatás 70
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1. Bevezetés 73
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a.) A népesség előreszámítása Magyarországon 98
b.) A cigány népesség 104

10. Az oktatási rendszer inputja 107
11. Az oktatás outputja 108
12. Befejezésül 111
Melléklet 112
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