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A XXI. század társadalmi és gazdasági folyamatai tükrében Magyarországon 

elengedhetetlen szükségletté vált a nagy rendszerek – mint az egészségügy, 

az államigazgatás, az oktatás-modernizációja. A reform elindítása, végrehajtása még

gondos elôkészítés mellett is nehézkes, mert egy ekkora méretû rendszer csak 

nehezen mozdítható. Az oktatás ezen túl is sajátos terület, hiszen 15-17 év telik el, 

mire az elsôs kisgyermekbôl diplomázó fiatal lesz. A változtatások eredménye 

– a reformlépések igazolása – csak évtizedes léptékben mérhetô. 

A globalizálódó világ társadalma és gazdasága azonban nem vár, 

gyors ütemben változik. Az átalakulás halogatásával az elérendô cél egyre nagyobb

sebességgel kerül egyre messzebb. A leszakadás megfordítása érdekében 

Magyarország számára létszükségletté vált, hogy az oktatás egészében egyszerre

több ponton lépjenek életbe reformok. A célok magától értetôdôek. 

Egyenlô esélyek megteremtése a társadalom valamennyi rétege számára, 

hogy a munkaerôpiacon hasznosítható ismeretket szerezhessenek, és ezáltal rövid

idôn belül létrejöhessen Magyarországon az információ központú, 

tudásalapú társadalom.

Ez vezérelte az Oktatási Minisztérium 2002 –  2006 közötti tevékenységét. 

Ezért történt meg a közoktatási törvény átfogó módosítása, ezért indult el 

a szakképzés átfogó reformja, ezért született új törvény a felsôoktatásról. 
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■ Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) vétójogának helyreállítása
■ A központi kerettanterv kötelezô használatának feloldása – választható kerettantervek
kidolgozásának támogatása
■ Az oktatási ombudsman függetlenítése a minisztertôl
■ 50 %-os közalkalmazotti béremelés a köz- és felsôoktatásban, 2002. szeptember 
(pedagógus szakma presztízsének helyreállítása)
■ A beiskolázás szabályainak megváltoztatása (Nemzetközi összehasonlításban 
Magyarországon tapasztalható az egyik legnagyobb különbség az egyes iskolákba járó
diákok teljesítménye között. Ezen az alapvetôen igazságtalan helyzeten változtat 
az a szabály, melynek értelmében az adott településen élô, hátrányos helyzetû 
gyermekeket kötelezô felvenni az iskolába.)
■ Integrációs program: Az óvodától a diplomáig tartó programmal (normatíva, 
ösztöndíj, pozitív diszkrimináció a felvételinél stb.) ösztönözzük az iskolákat arra, hogy 
a gyerekeket ne válasszák szét egymástól, az érintett diákoknak pedig segítséget 
nyújtunk az oktatás minden egyes szintjén a továbblépésre
■ Az egészségesebb iskoláért: Rendeleteket alkottunk az iskolai büfék kínálatának 
egészségesebbé tétele érdekében, az iskolatáskák súlyáról. Programot indítottunk 
az iskolai világítás korszerûsítése érdekében (Szemünk fénye) és 
a tornaterem építés támogatására
■ További elôremutató intézkedések: diszkrimináció tilalma; évismétlés alsóban csak
szülôi beleegyezéssel; a szöveges értékelés az osztályzás helyett. A törvénymódosítás 
a gyakorlat-orientált, használható tudás érvényesítését, a készségfejlesztés 
elôtérbe helyezését, az esélyegyenlôség megteremtését célozta
■ Jelentôs lépésekre került sor a kistérségi közoktatási feladatellátás 
megszervezésében a többcélú kistérségi társulások feladatainak kimunkálásában
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Helyreállítás és fejlesztés 
az oktatásban

„Ez a négy esztendô megerôsített

abban, hogy az oktatás helyzete

megmutatja az ország helyzetét,

továbbá abban is, hogy 

amennyiben az oktatás változik,

változhat az ország is. 

Nem mindegy ezért, hogy 

az oktatás milyen irányba 

változik.”

Dr. Szüdi János 
közigazgatási államtitkár
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Négy év 
a reform jegyében 1

■ A közoktatási törvény radikális megreformálása – gyakorlat orientált, használható
tudás érvényesülésének elôsegítése
■ Az évismétlés szigorítása az alsós évfolyamokon – döntôen a hátrányos helyzetbôl
adódó különbségek csökkentése érdekében
■ A szöveges értékelés kötelezôvé tétele az alsós évfolyamokon, hogy a gyermekek és 
a szülôk valódi, személyre szabott információt kapjanak a tanulmányi eredményekrôl
■ Tananyag reform: a Nat felülvizsgálata, megújítása, fokozatos bevezetése,
kompetencia alapú oktatási programcsomagok kidolgozásának megkezdése, tesztelése
■ A NFT Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program: “Az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése” és a “Hátrányos 
helyzetû tanulók esélyegyenlôségének biztosítása az oktatásban”
■ Az integrált oktatás megvalósítására a közoktatási intézmények 
a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1 pályázatokon keresztül nyertek
támogatást. Az intézkedéshez tartozó, a suliNova Kht. által gondozott központi program
többek között képzésekkel, továbképzésekkel, szakmai szolgáltató hálózattal, valamint 
a pedagógiai gyakorlat és tevékenység szintjén segíti a pedagógusok munkáját
■ A képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba
helyezô oktatás megvalósulásáért - az egész életen át tartó tanulás megalapozását 
tartva szem elôtt - a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.2 pályázat
keretében létrejött 12 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztô Központ, amelyek tesztelték 
a 2006 szeptemberétôl több, mint 350 intézményben bevezetendô oktatási 
programcsomagokat 
■ A Világ - Nyelv program. Az OM megteremtette a  nyelvi elôkészítô, vagy más néven
„nulladik” évfolyam indításának jogi lehetôségét és pénzügyi hátterét. 
A Világ – Nyelv pályázati csomag bekerült Európában a legjobb nyelvtanulást ösztönzô
programok közé. A Világ – Nyelv pályázati csomagnak iskolarendszerû oktatáson kívüli,
motivációt szolgáló alprogramjai is vannak. Ezen alprogramok segítségével 
a 2003/2004-es tanévben több mint 1200 felnôtt pályázó szerzett nyelvvizsgát, 
15 konferencia megrendezésére, 9 szakmai kiadvány megjelenésére kerülhetett sor. 
80 „Forrás” tanulóközpont felállítását támogatta a Világ – Nyelv program szerte 
az országban
■ Az érettségi reform megvalósítása, a kétszintû érettségi bevezetése, a követelmények
sztenderdizálása. Ezzel a közoktatás felszabadult a felsôoktatási felvételi vizsga lexikális
követelményeinek nyomása alól, a középfokú oktatás éveiben elôtérbe kerülhet 
a gyakorlat orientált, használható tudást nyújtó, készségfejlesztô tanítás, tanulás, 
a kreatív, kritikus, problémamegoldóan gondolkozó, etikus személyiség kibontakoztatása
■ A tankönyvek tartalmi felülvizsgálata – Az új akkreditációs szabályoknak köszönhetôen
a jövôben lényegesen kevesebb lesz a döntôen lexikális ismeretekre építô, korszerûtlen 
tankönyv az oktatásban

Közoktatási intézkedések

„Az elmúlt, közel négy évben 

a közoktatás terén bekövetkezett

jogszabályváltozások és szakmai

fejlesztések a gyerek személyiségére

való nagyobb odafigyelést és 

a társadalom egészének fejlôdése

szempontjából is alapvetôen fontos

együttnevelés lehetôségének 

javulását szolgálták. Az új 

– a közvélemény által kétszintû-

ként ismert – érettségi követel-

ményrendszere évtizedes fejlesztô 

munka után egyértelmû szakmai

siker, egy olyan léptékû tartalmi

változás a magyarországi 

közoktatásban, amihez hasonló

nagyságrendû évtizedek óta nem

volt. Az elmúlt tíz évben gyakran

változó tantervi szabályozással 

ellentétben már néhány év alatt

jelentôsen át tudja alakítani 

a közoktatás hangsúlyait, hiszen 

a követelményekben komoly 

elmozdulás történt a lexikális 

ismeretek mindenhatósága felöl 

a képességfejlesztés felé.”

Sipos János 
közoktatási 
helyettes államtitkár



■ A közoktatási törvény új elemeként jelent meg az iskolai szegregáció tilalma. 
Az új szabályozás lehetôséget nyújt a közvetett diszkrimináció feltárására is.
■ 2003. szeptember 1-tôl ún. képesség-kibontakoztató vagy integrációs normatíva
vehetô igénybe az iskolák 1., 5. és 9. évfolyamán felmenô rendszerben. 
Az OM integrációs programja keretében azokat az iskolákat támogatja, amelyek 
vállalják, hogy a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeket együtt, azonos 
csoportban nevelik. A támogatást az elmúlt tanévben közel 50.000 diák után 
vették igénybe az iskolák, illetve fenntartóik.
■ A Nemzeti Fejlesztési Terv Humán-erôforrás Fejlesztési Operatív Program 2.1-es
intézkedés (Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlôségének biztosítása az oktatási
rendszerbe) központi programjának keretében közel tízezer pedagógus továbbképzése
valósul meg; a pályázatok során pedig mintegy száz integráló, közel negyven, 
a települési adottságok miatt szegregált, mintegy tíz, a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulókat szegregált intézményekbôl befogadó iskola valamint közel hetven tanoda
részesült támogatásban több mint 5.1 milliárd forint nagyságban.
■ „Utolsó Padból…” címmel az oktatási tárca 2003-ban programot fogadott el a nem
fogyatékos gyermekek enyhe fokban fogyatékossá minôsítésének visszaszorítására, és
2006-ban megkezdte a sajátos nevelési igényû tanulók diagnosztikai rendszerének 
átalakítását
■ 2005-tôl a felsôoktatási intézményekbe jelentkezô hátrányos helyzetû hallgatóknak
tandíját az állam átvállalja az adott szak, szakpár, tagozat irányszámának legfeljebb 
3 százalékáig. Az így felvett hallgatókat mentori rendszer segíti tanulmányaik során,
hogy kezdeti hátrányaikat leküzdjék, behozzák lemaradásukat
■ Az „Útravaló” Ösztöndíjprogram megindítása: a program célja a hátrányos helyzetû
általános és középiskolás tanulók ösztöndíjjal és mentori segítséggel való támogatása,
valamint a tehetséggondozás. Az esélyegyenlôségi ösztöndíjak esetében több mint
20.000 diák és 8.000 mentor nyert támogatást. A rendelkezésre álló keretösszeg 
2005-ben 750 millió forint volt, 2006-ban pedig további 1,94 milliárd forint.
■ Az Arany János tehetséggondozó program kibôvítése, átalakítása, a hátrányos
helyzetû tanulók számára kollégiumi tehetséggondozó program indítása. Az Arany János
Tehetséggondozó Programban 2810, a kollégiumi programban közel 300 diák vesz részt.
■ Ingyenes étkezés a rászorulóknak és a nagycsaládosoknak az óvodában és az iskola
elsô négy évfolyamán, valamint ingyenes tankönyv biztosítása számukra a közoktatás
minden évfolyamán. Az intézkedés célja a nehéz anyagi körülmények között élô családok
óvodáztatással
■ Szigorodott a magántanulóvá nyílvánítás folyamata. A rendelkezés célja, hogy  
a  leghátrányosabb helyzetû  fiatalok se essenek ki a közoktatásból. 
■ A közoktatási törvény kötelezôvé teszi a hátrányos helyzetû gyermek, tanuló felvételét
az óvodába, az iskolai napközibe, illetve a kollégiumba. Számos pályázati lehetôség nyílt
óvodai/iskolai férôhelybôvítésre. Az intézkedések célja a hátrányos helyzetû gyerekek
három éves óvodáztatásának biztosítása. 
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Esélyegyenlôség
„Történelmi pillanatnak tartom,

hogy Magyarországon 2003-ban

megindult az oktatás 

deszegregációja. Majd’ minden 

európai országban súlyos 

probléma a roma gyermekek

szegregációja, büszke vagyok arra,

hogy Magyarország az elsôk közt

léptetett életbe kormányzati 

szintû deszegregációs 

intézkedéseket a liberális 

vezetésû OM-ben.“ 

Mohácsi Viktória 
Hátrányos helyzetû és roma 
gyermekek miniszteri 
biztosa 2002- 2004

„Az oktatásban megkerülhetetlen

szemponttá vált a roma és 

a hátrányos helyzetû gyermekek

esélyegyenlôségének a kérdése, 

hiszen az ô sikerességük egyben 

az ország versenyképességét is 

növeli. A hivatal élén eltöltött

másfél évben rá kellett jönnöm,

hogy a – minisztériumban dolgozó

roma szakemberek munkájának is

köszönhetôen elért – számos 

pozitív szakmapolitikai változás

ellenére még rengeteg a tennivaló,

különösen az iskolai szegregáció

tekintetében.”

Daróczi Gábor 
Hátrányos helyzetû és roma
gyermekek miniszteri 
biztosa 2004
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■ 2002-ben az intézmények alig felében volt internet, most valamennyi közoktatási
intézményben, 5500 iskolában, illetve mintegy 400 határon túli oktatási intézményben is 
elérhetô a világháló
■ A sávszélesség az átlagosan 64 Kbit teljesítményrôl 1 Mbit sávszélességûre növekedett
■ A Sulinet Digitális Tudásbázis segítségével hozzáférhetôk

kategóriák:
– 11 mûveltségterület/tantárgy digitális tananyagai
– 17 szakmacsoport tananyaga a szakképzésben
típusok:
– példák, animációk, demonstrációs filmek
– szimulációk, tesztgyûjtemények, linkgyûjtemények
– módszertani segédletek, óravázlatok
darabszámok:
– 4600 foglalkozás (tanóra) anyaga már publikálva
– 2006 szeptemberig további tanévkezdésig kb. 15000 db foglalkozás (tanóra) anyaga
– Kb. 8500 db szimuláció
– Kb. 22000 db tesztfeladat
– Kb. 40000 db kép, 700 db hang elem, 1000 db videó

■ Az Oktatási Minisztérium bevezette a közoktatási informatikai normatívát.  
Összege 2005-ben 7,5 milliárd Ft (2.600 Ft/tanuló), 2006-ban 5,4 milliárd Ft, például 
hardverbeszerzésre (lízing): 2.250 Ft/tanuló/év; adminisztrációs és ügyviteli szoftverek
beszerzésére: 1.600 Ft/tanuló/év; illetve kis értékû hardvereszközök (pl. festékpatron)
beszerzésére is: 365 Ft/tanuló/év fordítható.

■ Az OM segítségével a következô típusú infokommunikációs eszközök kerültek 
az oktatásba:

– Digitális zsúrkocsi: mobil, digitális prezentációs eszköz
– Interaktív táblák
– Kollaborációs eszközök
– Wireless alkalmazások
– Kísérleti és mérôeszközök
– Szimulációs berendezések

■ A Sulinet Expressz programnak köszönhetôen: 
– 180 ezer új számítógép került a háztartásokba
– 500 ezer számítógépet újítottak fel
– 600 ezer család jutott számítástechnikai eszközhöz
– Az adókedvezményt igénybe vevôk 94 százaléka alkalmazott volt, 80 százalékuk évi 
jövedelme nem haladta meg a 3,5 millió forintot

Informatika
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„A tanulószerzôdéses képzési 

forma az elôkészítést követôen 

az elmúlt két év alatt 15 ezerrôl

több mint 33 ezerre növekedett,

amely egyértelmûen mutatja, hogy

az elmúlt négy évben dinamikusan

erôsödött és számos területen 

szorosabbá vált a gazdaság és 

az oktatás kapcsolata. Elkészült 

a Szakképzés-fejlesztési stratégia,

és megkezdôdött végrehajtása.

Eredményesen folyik a Szakiskolai

Fejlesztési Program, amelyen belül

lehetôvé tettük az alapfokú iskolai

végzettséggel nem rendelkezôk

számára a piacképes szakképesítés

megszerzésének lehetôségét. 

Kifejlesztésre került a munkaerô-

piac számára kiemelkedôen fontos

új OKJ és a mindenki számára 

elérhetô digitális tananyagok tára.

A TISZK-ek rendszerének 

kialakításával megtettük az elsô

lépéseket az iskolai rendszerû

szakképzés 

intézményszerkezetének 

megújításában.” 

Jakab János 
Szakképzési Helyettes 
Államtitkár

Szakma holnapra is
Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) I. 2003–2006 
■ A szakiskolai képzés tartalmi, módszertani megújítását, illetve tárgyi feltételeinek
korszerûsítését, az iskolák önfejlesztô képességének megteremtését szolgálja. 
Fontos eleme az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezô tanulók reintegrációja.
A program tervezett összköltsége 12–13 milliárd forint, ebbôl 2006 elejéig a fejlesztésre
fordított összeg 6,1 milliárd forint. 

Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Programja (NFT HEF OP)
szakképzési intézkedései (2004-2006)
■ A szakmaszerkezet megújítása: az Országos Képzési Jegyzék felülvizsgálata, 
átalakítása, a szakképzés tartalmának és szerkezetének – a magyar foglalkoztatási
szerkezet elemzésén és a moduláris szakképzési rendszer újonnan kidolgozott 
programjainak a továbbfejlesztésén alapuló – megújítását foglalja magában.
■ A Térségi Integrált Szakképzô Központok (TISZK) létrehozása, és infrastrukturális 
feltételeik megteremtése.
■ A szakképzési intézkedésekre rendelkezésre álló összeg összesen 23 milliárd forint.

Szakképzés-fejlesztési stratégia 2005–2013 (OM-FMM stratégia)
Fô intézkedései

– A felhasználók igényeinek megfelelôen alakítani a szakképzést
– Javítani a hozzáférést a szakképzéshez
– Korszerû tananyagokat a szakképzésben
– Javítani a felhasználók érdekérvényesítési lehetôségét
– Hatékonyabbá tenni a források felhasználását, javítani a kapacitások 
kihasználását
– Fejleszteni a szakképzés intézményrendszerét
– Megalapozottabbá tenni a döntéseket (fejlettebb információs rendszert)



A szakképzés-fejlesztési stratégia rövid távú intézkedései közül a 100 lépés programban
megtett szakképzési intézkedések:

– Alapképességek megerôsítése – közoktatási törvénymódosítás a szakiskolák 
9-10. évfolyamára hatályba lép 2006 szeptemberétôl, a kerettantervek 
kiadása folyamatban van
– A 9. évfolyamon folyó gyakorlati oktatás csoportbontásának finanszírozása – 
a költségvetési törvény szerint 400 millió forint áll rendelkezésre e célra 2006.
szeptember-decemberre
– Hiányszakmák oktatása – a szakképzési, továbbá a szakképzési hozzájárulásról
szóló törvényben szabályozott módon 20%-kal magasabb a tanulószerzôdés 
alapján fizethetô juttatás
– Teljesítménymérési rendszer kialakítása – folyamatban van
– Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) átalakítása, szakképesítések számának
csökkentése (800-ról 400-ra) – bevontuk a gazdaság szereplôit a szakképesítések
szakmai tartalmának meghatározásába
– 16 TISZK létrehozása (további 30–35 lesz)
– Szakképzési vizsgarendszer minôségének javítása – rendeletmódosítás megjelent
– Szakképzést elôkészítô évfolyamok indítása – 15 intézményben beindítottuk, 
a pedagógiai rendszer jogszabályban történô kiadása folyamatban van
– „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében az Út a szakmához alprogram során 
közel 2000 hátrányos helyzetû fiatal támogatása
– Tanulószerzôdések száma 14 0000–rôl több mint 33 000-re nôtt 2002 óta
– Szakmai tanácsadó testületek létrehozása – 500 fô feletti tanulólétszám 
esetén, továbbá a TISZK-ekben (bevontuk a gazdaság szereplôit a szakképzés 
világába).

17

Négy év 
a reform jegyében 1
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■ Sikerült teljes körûen bevezetni a kreditrendszerû képzést (ez a hallgatói 
mobilitás alapja)
■ A felvételi rendszer korszerûsítése: megszûnt a felvételi vizsga, a felsôoktatásba való
bejutásra a sztenderdizált követelmények szerint mûködô érettségi vizsgán szerzett
pontok száma alapján nyílik lehetôség
■ A hallgatói támogatások jelentôs mértékben növekedtek: 

– a kollégiumi támogatás közel megháromszorozódott
– az ösztöndíjak közel 50%-kal emelkedtek
– a tankönyvtámogatás közel 50%-kal
– a diákhitel összege közel 50%-kal
– a lakhatási támogatás közel kétszeresére növekedett
– a doktori képzés hallgatói normatívája több mint 60%-kal emelkedett

■ Az új felsôoktatási törvény teljesen új struktúrát valósít meg a felsôoktatásban
Legfontosabb elemei: 

– a bolognai folyamathoz kapcsolódóan új, többciklusú képzési szerkezet 
bevezetése
– az intézményirányításban az akadémiai és gazdálkodási menedzsment 
szétválasztása; A szenátus jogkörének szabályozása mellett a törvény új 
elemként elsôsorban a gazdálkodást, a hatékony mûködést biztosító stratégiai
döntés-elôkészítô Gazdasági Tanács létrehozását határozza meg
– A felsôoktatási intézmények autonómiája megnôtt, a törvény valamennyi
felsôoktatási intézménynek széleskörû gazdasági önállóságot biztosít
– Az új képzési struktúrának megfelelô finanszírozási rendszer kialakítása
– Az ágazati irányítás modernizációja

■ 2004 A Campus Hungary Társulás 

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Kapcsolódás az európai 
felsôoktatási térséghez

„A négy év legnagyobb 

eredményének azt tartom, hogy 

a bolognai folyamat keretében

Magyarországon is megindultak 

a szükséges reformok. 2005 ôszén

vadonatúj felsôoktatási törvény

született, amely kiszélesítette 

az intézmények, a hallgatók és 

az oktatók jogait és lehetôségeit,

modernizálta, s az európai 

vérkeringésbe bekapcsolta 

a magyar felsôoktatást. És nem

szabad megfeledkeznünk a soha

nem látott méretû infrastruktúra-

fejlesztési programról sem, 

amelynek keretében oktatási 

épületek és kollégiumok tucatjai

épültek, illetve újultak meg.” 

Dr. Mang Béla 
felsôoktatási helyettes 
államtitkár
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Közoktatás finanszírozása
A közoktatás finanszírozása nagyobbrészt az önkormányzatoknak biztosított normatív
költségvetési támogatások, hozzájárulásuk, kisebb részt az önkormányzatok saját
forrásai terhére történik. A fôbb közoktatási normatívák (fajlagos összegek) alakulását,
valamint az önkormányzati fenntartók normatív támogatási elôirányzatainak – ideértve 
a központosított elôirányzatokat és a normatív kötött felhasználású támogatásokat is
– összegét a 4. számú táblázat foglalja össze.

Oktatás finanszírozás

„A lezáruló kormányzati ciklus nagy

eredményének a közoktatásban

azt tartom, hogy a normatív 

finanszírozás alakításában a tárca

meghatározó szereplôvé vált. 

A felsôoktatás területén 

megteremtettük az intézmények

stabil, kiszámítható finanszírozását,

gazdálkodásukat jórészt 

megszabadítottuk a pénzügyi 

bürokrácia béklyóitól.”

Dr. Stark Antal 
gazdasági helyettes 
államtitkár

KÖZOKTATÁSI NORMATÍVA

Oktatási feladat fôbb normatívái 2002 2003 2004 2005* 2006*

Óvoda 130 000 182 000 189 000 199 000 199 000
Általános iskola 135 300 
1-4. Évf. 187 000 193 000 204 000 204 000  
5-8. Évf. 194 000 202 000 212 000 212 000  
Gimnázium, szakközép (9-13. évf.) 161 200 240 000 248 000 262 000 262 000  
Szakképzés 
szakmai elméleti képzés 135 300 190 000 197 000 210 000 210 000  
szakmai gyakorlati képzés 74 000 102 000 106 000 112 000 112 000  
Kollégiumi ellátás 237 300 330 000 332 000 350 000 318 000  
Közoktatási feladatok költségvetési támogatása 316 527,5 466 054,4 485 781,7 513 965,3 488 930,5
(elôirányzat, millió forintban) 
Elôirányzatok változása 100% 147% 104% 106% 95%
(az elôzô év százalékában) 

– – – –
–
–

* az elôirányzatok vonatkozásában 

terv adat 

Forrás: Költségvetési és Zárszámadási 

törvények

Forrás: Költségvetési és Zárszámadási törvények * az elôirányzatok vonatkozásában terv adatok

KÖZOKTATÁSI FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI 
TÁMOGATÁSA (ELÔIRÁNYZAT, MILLIÓ FORINTBAN)

2002 2003 2004 2005*

316 527,5

466 054,4 485 781,7
513 965,3
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REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Pedagógus bérek
Az alábbi táblázatokból kiderül, hogy 
■ 1998 és 2006 között a pedagógus (bruttó) bérek közel
megháromszorozódtak.
■ míg az elôzô kormányzati ciklusban a pedagógusok 
végig kevesebbet kerestek az átlagnál, addig ebben 
a ciklusban a pedagógusok folyamatosan 
a nemzetgazdasági átlag fizetés felett keresnek 
(2005-ben: 16 százalékkal). 

HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESET ALAKULÁSA – FORINT

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

közoktatás pedagógus 63 890 75 647 83 229 100 093 130 857 173 142 168 472 190 036  
Nemzetgazdasági átlag 66 192 76 973 87 566 103 280 122 666 138 003 145 675 158 786  

A KÖZOKTATÁSBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK 
ÁTLAGBÉRÉNEK EMELKEDÉSE (FORINT/FÔ)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

■ pedagógusbér

■ nemzetgazdasági átlag



■ Az egyházi közoktatás elszámolt támogatása a 2002. 
évi 25 662,3 millió forintról 2005. évre már az 1 milliárd 
forintos támogatás-kiegészítést is tartalmazó 
40 716,0 millió forintra emelkedett.
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Az egyházi 
közoktatás 

támogatása

2001 2002 2003 2004 2005*

Egyházi közoktatás normatív támogatás (millió forint) 14 629,0 16 787,0 25 472,7 27 542,8 28 655,0  
Egyházi közoktatási kiegészítô támogatás  (millió forint) 6781,8 7573,8 13 621,2 11 747,6 11 971,0  
Összesen 21 410,8 24 360,8 39 093,9 39 290,4 40 626,0  
Kiegészítôbôl az elôzô évet megilletô rész  (millió forint) 1 570,8 1 506,0 2 807,5 1 408,9 910,0  
2024/2006. (II.21.) Korm. határozat    (millió forint)* 1 000,0  
Tárgyév támogatása elszámolás után  (millió forint) 21 346,0 25 662,3 37 695,3 38 791,5 40 716,0
Egy fôre esô közoktatási támogatás (egyház) (Ft) 278 930,6 313 927,3 464 960,8 461 622,2 461 784,5 

* : 2005 várható; 2024/2006. (II.21.) Korm. határozat alapján folyósított  1 milliárd forint támogatáskiegészítést tartalmazza  

EGYHÁZI KÖZOKTATÁS KIEGÉSZÍTÔ TÁMOGATÁS (MILLIÓ)

2002

7573,8

11 747,6 11 971,0

14 629
16 787

25 472
27 542

28 655

2004 2005

EGYHÁZI KÖZOKTATÁS NORMATÍV TÁMOGATÁS (MILLIÓ)

2001 2002 2003 2004 2005

21 346
25 662

37 695 38 791
40 716

AZ EGYHÁZI KÖZOKTATÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS (MILLIÓ FT)

2001 2002 2003 2004 2005
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A felsôoktatás intézményi támogatás összege 2002-rôl 2003. évre közel 50%-kal nôtt, ami-
ben alapvetôen a közalkalmazotti bérek jelentôs emelésének forrástöbblete tükrözôdik.

A fentiekhez kapcsolódóan a felsôoktatási oktatók bérének alakulását mutatja be 2002-
2005. évek vonatkozásában a 2. számú tábla. Ahogy – forrásoldalról – az intézményi támo-
gatások összegében, úgy az átalagkereset változásában is jól érzékelhetô a 2002. szep-
temberi közalkalmazotti béremelés hatása (2002-2003. évek vonatkozásában folyóáron
45,1%-os, 2002-es áron 38,6%-os emelkedés).

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Felsôoktatás finanszírozása

Forrás: OM statisztikai évkönyv,

költségvetési törvények

* várható értékek

** BM, HM intézményekkel

TELJES MUNKAIDÔS, NEM NYUGDÍJAS (TANÁR, TANÁRSEGÉD, MESTERTANÁR)

Március
(április)

havi 
átlagkereset

(eFt/fô)

Index havi
átlagkereset

(t/t-1)

Index havi
átlagkereset

(t/to, to=2002)

Index havi
átlagkereset
2002-es áron

(t/to, to=2002)

Év

2002 153 100,0 100,0 100,0  
2003 222 145,1 145,1 138,6  
2004 226 101,8 147,7 132,1  
2005 262 115,9 171,2 147,8

2002 2003 2004 2005* 2006*

A költségvetés felsôfokú oktatási kiadásai** 176 473 207 604 205 129 231 951 257 037  
Ebbôl – felsôoktatási intézmények támogatása 103 792 155 223 153 146 166 653 179 009

153 000

222 000
226 000

262 000

TELJES MUNKAIDÔS FELSÔOKTATÁSI OKTATÓI 
ÁTLAGKERESET

2002 2003 2004 2005

■ márciusi átlagkereset

70 000
78 400

91 000

116 500

HALLGATÓI NORMATÍVA VÁLTOZÁSA 2001–2006

2001 2002 2003 2006
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HALLGATÓI JUTTATÁSOK

Év Hallgatói 
normatíva

Doktori képzés
hallgatói 

normatívája

Diákotthoni 
elhelyezés 

normatívája

Lakhatási 
támogatás

Tankönyv- és
jegyzet-

támogatás*

* 2006. évtôl a sport és kulturális tevékenység normatívájával együtt. 

1998. 70 000 408 000 30 000 30 000 6 000  
1999. 70 000 468 000 33 000 33 000 7 000  
2000. 70 000 540 000 33 000 33 000 7 000  
2001. 70 000 612 000 33 000 33 000 7 000  
2002. 78 400 660 000 33 000 33 000 7 000  
2003. 91 000 950 400 33 000 33 000 7 000  
2004. 91 000 950 400 50 000 50 000 7 000  
2005. jan. 1-aug. 31. 91 000 1 012 200 50 000 50 000 7 000  
2005. szept. 1-dec. 31. 91 000 1 012 200 80 000 60 000 7 000  
2006. jan. 1-aug. 31. 91 000 1 012 200 80 000 60 000 7 820  
2006. szept.1.- 116 500 1 092 600 116 500 60 000 11 650

DIÁKHITEL – IGÉNYLÔK, TÖRLESZTÔK SZÁMA ÉS 
A FOLYÓSÍTOTT HITEL ÖSSZEGE

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

fô millió Ft

tanév

12
 0

00

14
 0

00

16
 0

00

17
 0

00

18
 0

00 23
 0

00 26
 0

00

27
 0

00

33
 0

00
HALLGATÓI JUTTATÁSOK TÁMOGATÁSA (MILLIÓ)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

■ Hiteligénylôk száma (fô)

■ Törlesztôk száma (fô)

■ Folyóssított hitelek (millió forint)

85 415 127 503 159 895 182 811 208 000

0 15 500 33 583 54 043 90 000

1501 37 065 61 785 84 325 107 000
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Az elmúlt években jelentôsen nôttek azok a támogatások, amelyek a tanulókat segítik. Az
MSZP-SZDSZ kormány olyan támogatásokat is bevezetett, amelyek korábban nem léteztek
(ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés és tankönyv). A rászorultsági elv következetesen
érvényesül: a támogatást a nehezebb helyzetben lévô családok kapják.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

AZ ÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK  ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZOKTATÁSBAN – MILLIÓ FT

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Étkeztetés támogatása 13 185,9 14 737,9 17 294,4 19 086,3 20 353,2 20 632,4 19 165,4 18 768,5 –  
Ingyenes étkeztetés – – – – – 839,5 5 946,6 5 774,4 24 577,4  
Összesen: 13 185,9 14 737,9 17 294,4 19 086,3 20 353,2 21 471,9 25 112,0 24 542,9 24 577,4 

A KÖZOKTATÁS ELEKTRONIZÁLTSÁGA – EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK

A 10 új EU tagország 
átlaga, 2003

A 15 régi EU tagország 
átlaga, 2001

Magyarország, 2003

100 elemi iskolás 4,3 7,7 6
tanulóra jutó számítógép   
100 középiskolás  6,6 11,6 14,4  
tanulóra jutó számítógép
100 elemi iskolás tanulóra jutó, internet 2,8 2,8 2,4  
kapcsolattal rendelkezô számítógép  
100 középiskolás tanulóra jutó, internet 5,8 5,8 10,7  
kapcsolattal rendelkezô számítógép

Informatikai Normatíva
A normatívának köszönhetôen 55 510 nagy értékû hardvereszköz került az iskolákba.
Beszerzett eszközök:
Notebook: 3028 db
PC: 22 082 db
Szerver: 438 db
Monitor: 24 334 db
Nyomtató: 5628 db

Forrás: CEE Information Society

Benchmarks. eEurope, Objective 2,

Investing in People and Skills. 

Survey result September 2004.

Szociális juttatások
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■ A kollégiumfejlesztési program eredményeként sor kerülhetett a kollégiumi 
férôhelyek érdemi bôvítésére, illetve a szakkollégiumi rendszer támogatására.
PPP rendszerben magántôke bevonásával közel 250 milliárd forintos
felsôoktatás-fejlesztési program valósul meg. 
A fejlesztésekbe az állami felsôoktatási intézmények 90%-a bekapcsolódott.

– I. DIÁKOTTHON-ÉPÍTÉSI PROGRAM: 2007 végére elkészül közel 13.000 új 
kollégiumi férôhely
– II. KOLLÉGIUM-FELÚJÍTÁSI PROGRAM: 2006 végére 20 000 kollégiumi férôhely
korszerûsítése történik meg

■ „Beruházás a 21. század iskolájába” program keretében hosszúlejáratú kedvezményes
hitelprogram – a programban kedvezményezett fenntartók 138 oktatási intézményére
7,672 milliárd forint kedvezményes hitelt igényeltek

■ „Információs technológia az általános iskolában” PHARE program keretében épület 
és infokommunikációs technológia korszerûsítés. 
Forrás: 24.943.769 euro (euro/FT 255) kb 6,3 milliárd Ft

■ „Akadálymentesítés PHARE program” A program célja, hogy megtegye a kezdeti 
lépést az általános és középiskolák akadálymentesítése terén. 
Forrás: 332,3 millió Ft

■ „Óvodák és alapfokú nevelési oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése”
pályázat   Az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának 
fejlesztésén keresztül csökkenti az oktatás minôségében meglévô különbségeket 
a hátrányos helyzetû kistérségekben, különös tekintettel azokra a településekre, 
amelyeken magas a hátrányos helyzetû csoportok és a roma lakosság aránya. 
Forrás: 13 785,3 Millió Ft

■ „Szemünk fénye: Átfogó világítási-, és fûtéskorszerûsítési program” A jelenleginél 
lényegesen magasabb szolgáltatási színvonal mellett közvetlen állami forrás 
igénybevétele nélkül, pusztán a beruházás által elért megtakarításból finanszírozható
felújítási, korszerûsítési program.

Négy év 
a reform jegyében 1

Infrastruktúra fejlesztés

„Az általam irányított beruházási

terület jelentôs sikerének tartom 

a PPP (Public-Private-

Partnership) finanszírozás 

rendszer bevezetését 

a felsôoktatási infrastruktúra 

fejlesztésében. A Magyar

Universitas Program keretében így

négy beruházási program 

valósul meg 2-4 év leforgása alatt,

mintegy 165-185 Md Ft értékben

– ez közel 20 évet vett volna

igénybe hagyományos, állami 

beruházási szisztéma mellett.”

Dr. Fiala István
beruházási miniszteri biztos
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REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Iskolafelújítási, 
tornaterem-építési programok

TELJES MUNKAIDÔS, NEM NYUGDÍJAS (TANÁR, TANÁRSEGÉD, MESTERTANÁR)

Beadott 
pályázatok 

száma

Nyertesek száma Elnyert összeg Önrész Iskolák 
száma

Pályázat neve

„Beruházás a 21.
századi iskolába”

kedvezményes
iskolafelújítási 

hitelprogram (MFB)

116 fenntartó, 
150 oktatási 

intézményre adott
be pályázatot

Eddig 79 fenntartóval
kötött szerzôdést 

az MFB, 
de szerzôdéskötés 

folyamatos

Eddig 5 549 137 964 mrd Ft. 
értékben kötött 

hitelszerzôdést az MFB

10% 99

„Információs tech-
nológia az általá-
nos iskoláknak”
Phare Program

1090 db. 115 iskola felújításra
és infrastrukturális
fejlesztésre nyert

pénzt (71 iskola peda-
gógus továbbképzésre
valamint E-tananyag

fejlesztésre nyert 
el pénzt)

5,7 Mrd Ft 10% 115 iskola,
(50.000 
tanulót
érint)

„Óvodák és 
alapfokú 

nevelési-oktatási
intézmények 

infrastrukturális
fejlesztése”

638 db. Eddig 72 nyertes, 
de az elbírálás 

folyamatos

12 247 778 Mrd Ft. 5% Eddig 
72 nyertes 

iskola
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■ A határon túli magyar felsôoktatás színvonalának fejlesztése az állami, magán és 
alapítványi intézmények tekintetében is
■ A Kárpát-medencén kívül élô magyarság bekapcsolása a tájékoztatási,
támogatási rendszerbe
■ A határon túli magyarok oktatási vonatkozású támogatási rendszerének átalakítása 
az uniós csatlakozás függvényében, különös tekintettel a csatlakozó országokban 
élô magyarság támogatási struktúrájára
■ A Selye János révkomáromi magyar nyelvû állami egyetem beindításának elôsegítése,
■ Kollégiumépítés a szórványban élô magyaroknak Romániában
■ Megvalósítottuk az állami egyetemeken magyarul oktatók rendszeres, havi 
támogatását
■ Két tehetséggondozó gimnázium megalakítása a Vajdaságban
■ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Fôiskola bôvítése, fejlôdése
■ Felemeltük a határon túli hallgatók, kutatók ösztöndíjának összegét
■ A szociálisan rászoruló hallgatók egy részének külön támogatást nyújtunk
■ A magyar felsôoktatási intézményeket bekapcsoltuk az Elektronikus 
Információszolgáltatás (EISZ) rendszerébe
■ Több ezer tanárnak biztosítottuk a pedagógus-továbbképzéseken való 
részvétel lehetôségét
■ Hozzájárultunk több tízezer magyar nemzetiségû diák tanulmányi versenyeken 
és anyanyelvi táborokban való részvételéhez
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