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Nova Hrvatska država, posebno nakon političkog prokreta 2000. godine, pokušala je 
pokrenuti razne reforme - tako i  na području prosvjete - kojima bi mogla ubrzati integ-
racijski  proces.  Za  promjene  većeg  omjera,  kao što je  ekspanzija  srednjeg i  visokog 
školstva još treba vremena. Kao znak promjene ocjenjuje se uspješna preobrazba pri-
jašnjeg obrazovnog sustava, a posebice je vrijedno obratiti pažnju na dinamičan razvoj 
visokog školstva. Školska mreža javnog obrazovanja je dobar primjer za prilagodbu škol-
skog sustava prema mreži naselja, demografskim sposobnostima a u srednjoškolskoj na-
obrazbi osim toga pokušaj prilagodbe gospodarskom razvoju. Ali nastala situacija nosi u 
sebi opasnost, da će obrazovanje fiksirati nastale  teritorijalne razlike te pridonijet će za-
ostaku pojedinih područja. 
Kao dostignuće  demokratiziranja  se  ocijenjuje  da poslije  rata  koji  je  poticao mržnju 
među Hrvatima i  Srbima,  uspjeli  su srediti  manjinsko obrazovanje i  s  time pokazati 
primjer multinacionalnim državama regije.  

After the political change in 2000 the new Croatian State especially tried to launch those 
reforms which have helped the integration process. Greater changes – like the expan-
sion of  higher education – have been not arrived yet. Although the content of  the earli-
er higher educational system has been transformed successfully. The public schools are 
excellent examples for the adaptation of  an educational system to certain settlement and 
the demographic conditions. However the present situation might cause the growth of  
regional differences. 

It is an achievement that after Serbo-Croatian war the question of  minority educa-
tion was solved. 

1. BEVEZETÉS

1991-ben a Horvát Köztársaság kilépett a Jugoszláv Föderációból, kikiáltotta független-
ségét. Hamarosan megkezdődtek a fegyveres harcok a horvát alakulatok és a horvátor-
szági szerb szabadcsapatok között. A Jugoszláv Néphadsereg 1991-ben a szerbek olda-
lán beavatkozott a konfliktusba, ezzel a lokális összecsapások egyre gyakoribbá váltak és 
ez év második felétől már komoly ütközetekre került sor. Az ország közel egyharmadát 
megszállták a szerb szabadcsapatok és a nem szerb lakosság nagy részét menekülésre 
kényszerítették. A háború szétzúzta a helyi intézményrendszert, így az oktatási struktúrát 
is. Egyes településeken a nagyobb harcok idején szünetelt az oktatás. A lakóhelyüket el-
hagyni kényszerülők egy része, mint a magyarság, átmeneti megoldásként máshol foly-
tatta tanulmányait. 1991 végétől nyílt lehetősége a horvát hadseregnek nagyobb ellentá-
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madásra, de ez csak egyes területek visszafoglalását jelentette. Többen a békefenntartók 
küldetésétől remélték a háború lezárását, de a harcok csak 1995-ben értek véget. A hor-
vátországi szerbek az utolsó két nagy hadművelettel gyakorlatilag „eltűntek” az ország-
ból.  Ma kb.  100–120 ezer  (a  legutóbbi népszámlálás  szerint  az összlakosság  4,5%-a) 
szerb él elsősorban nagyvárosi szórványban. A háborús események komoly következ-
ménnyel jártak a magyarságra nézve is. Nagy részük elhagyta lakóhelyét, sokan átmeneti-
leg Magyarországra menekültek. 1992-ben kezdődött a visszatelepülés és ezzel együtt az 
intézményhálózat helyreállítása. 

A háborút követően a mélyben rejlő társadalmi, gazdasági problémák a felszínre ke-
rültek. Nehezen haladt a demokratikus átalakulás, egyre markánsabbá váltak a hatalmon 
lévő Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és Tuđman elnök autokrata vonásai.  A 
több évtized után önállóvá vált nemzetállamban a nemzeti identitás kérdése különösen a 
HDZ politikájának, retorikájának egyik alapelemévé vált. Elsősorban az etnikai kisebbsé-
gek ügye, a szerb kérdés foglalkoztatta mind a nagypolitikát, mind a közvéleményt. De a 
többi etnikummal kapcsolatban sem tudott a hatalmi elit demokratikus megoldásokat el-
fogadni. A kormányzat megpróbálta intézkedéseivel korlátozni a kisebbségi oktatási in-
tézmények működését, ez ellen legerőteljesebben az olasz kisebbség tiltakozott. Végül 
megoldás született a problémára, de a kormányzat szemléletbeli változását csak a 2000-
ben végbement politikai fordulat hozhatta meg. 

A hatalmi elitben történt váltás és a megindult demokratizálódási folyamat ellenére 
még mindig erős centralizáció jellemzi az országot és annak közigazgatási rendszerét. Az 
iskolarendszer is hagyományosan átpolitizált, és a reformok ellenére még mindig felülről 
vezérelt, bár az utóbbi években már tetten érhető a decentralizálásra törekvés is. 

Az említett politikai fordulattal megnyílt Horvátország előtt a lehetőség az elszige-
teltségből való kitörésre, az európai nyitásra. Az új horvát kormány tevékenységének ha-
tására az európai integrációs tárgyalások felgyorsultak és Horvátország 2003-ban benyúj-
totta a teljes jogú tagság iránti kérelmét. Az oktatás területén különösen is érezhető a vál-
tozás, a nyitás, az európai folyamatok „begyűrűzése”, a közoktatási reformoktól kezdve a 
felsősoktatás átalakításáig. 

Tanulmányunkban az 1991-es függetlenség óta eltelt időszak társadalmi-gazdasági és po-
litikai változásainak tükrében kívánjuk bemutatni a horvát oktatási rendszer sajátosságait, 
különös tekintettel a kisebbségi oktatás helyzetére. Ezen túl megkíséreljük felvázolni az 
ország oktatási térszerkezetét az oktatásföldrajzi elemzés módszereivel. Vizsgálatunkban 
a horvát oktatási statisztika adatbázisán túl a Horvát Tudományos, Oktatási és Sport Mi-
nisztérium dokumentumaira, valamint a kisebbségi oktatás (magyar és szerb) tanfelügye-
lőivel készített interjúkra támaszkodtunk.

2. A HORVÁT OKTATÁSI RENDSZER JELLEMZŐI

Horvátország már önállóvá válásának kezdetén az oktatás átalakítását tervbe vette, de a 
háborús állapotok miatt csak néhány szerkezeti változás született meg. A reformok ter-
vezését a kilencvenes évek második felében kezdték el, bevezetésükre a 2005/2006-os 
tanévben került sor.

A reformok tartalmukat tekintve sokban hasonlítanak Magyarországon a kilencvenes 
évek végén elindított változásokhoz. A közoktatás átalakításának egyik kulcseleme a lexi-
kális, ismeretjellegű tudás helyett a kompetenciatudás központba állítása, az ezzel együtt 
járó tananyag-, és óraszámcsökkentés. A magyar Nemzeti Alaptantervhez hasonló kísér-
letben fontos szerepet kapnak a közös követelmények, amelyekkel meg lehet szüntetni a 
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tantárgyi tartalmi átfedéseket. A tervezett reformban EU-s oktatási programok adaptálá-
sáról is szó van, de alapvető céljai közé tartozik „az élethosszig tartó tanulás” gondolatá-
nak elterjesztése Horvátországban. E program mentén kívánja az oktatási kormányzat 
megvalósítani a középfokú, majd a felsőfokú képzés expanzióját. Ez együtt jár az érett-
ségit biztosító képzések és a férőhelyek számának bővítésével, az új érettségi reformmal.

A horvátországi oktatás néhány sajátos vonást örökölt a szocialista jugoszláv rend-
szerből, de szerkezete 1991 után átalakuláson ment keresztül. Általánossá vált a nyolc-
osztályos alapfokú oktatás,  megszüntették  a  heti  6  napos képzést,  amelyből  1  napot 
üzemlátogatásra kellett fordítani, átrendeződött a középfokú oktatás is, újra lehetett gim-
náziumba jelentkezni, valamint a visszatartott felsőfokú képzéseknek is teret nyitottak. 

A szerb–horvát háború idején csak a komoly harcok alatt szünetelt néhány napra, 
vagy hétre az oktatás. A reintegráció 1996/97- től indult el, és csak ekkor került beveze-
tésre mindegyik iskolában a horvát tanterv.

2.1. Az óvodai nevelés
Az óvodai nevelés az adott korcsoport – a 3 éves kortól iskoláskorig – felügyeletére, 
gondozására és képzésére fókuszál. Statisztikai adatok szerint a korosztálynak csak 32 
százaléka jelentkezik az iskola-előkészítő szerepet is betöltő oktatási intézménybe. Ez 
ugyan 7 százalékkal több, mint a háború előtt, de még mindig távol van az elvárttól. Az 
óvodák a helyi önkormányzati egységek kontrollja alá tartoznak, amelyek egyre több ma-
gánkezdeményezést is engedélyeznek. Ezzel az alternatív pedagógiai koncepciók térnye-
résének nyitnak kaput, amelyekkel színesedik a kínálat. Jelenleg az országban 420 állami 
és 48 magán óvoda működik. 

2.2. Általános iskolai képzés
Az általános iskolai képzés sajátossága, hogy állampolgárságtól független és csak horvát-
országi állandó lakhelyhez köti a részvételt. A kötelező érvényű nyolcévfolyamos oktatás 
két részből épül fel: egy alapfokú, egy tanárhoz, tanítóhoz kapcsolódó képzésre, amely 
az 1–4 osztályt foglalja magában, majd ezt követően specializálódnak az osztályok a tan-
tárgyakat oktató tanárokkal az ötödik osztálytól nyolcadikig. Az általános iskolai képzés 
teret  és  lehetőséget  biztosít  mind  a  tanulási  nehézségekkel  küzdő,  speciális  nevelést 
igénylőknek, mind a művészeti nevelésnek, de a felnőttképzésnek is (dolgozók általános 
iskolája). 

Az intézmények nagy része a helyi önkormányzati egységek fenntartásában működik, 
viszonylag  kevés  a  magánkezdeményezés,  a  magánszemélyek,  vagy  alapítványok  által 
fenntartott  iskolák  aránya minimális  (1,5%),  viszonylag alacsony tanulószámmal.  Más 
magániskolákat csak időszakos, „kísérleti” program részeként engedélyeznek, és hivata-
losan elfogadottá csak egy bizonyos idő után válhatnak. A magán és egyházi fenntartású 
iskolák csak lassan nyernek teret az országban.

Horvátország földrajzi adottságai miatt az iskolák egy része kistelepülési, vagy sziget-
beli iskola egy vagy két tanárral osztatlan képzési formában. Ezeknek az intézmények-
nek a fenntartása, működtetése lényegi kérdés, hiszen a nehezen megközelíthető telepü-
léseken az iskola nemcsak oktatási központ, hanem művelődési funkciókkal is rendelke-
zik, nem beszélve az intézmény településmegtartó szerepéről.

Az oktatás finanszírozása döntően az állam feladata,  a fenntartási  és működtetési 
költségek 84%-át biztosítja, míg a maradék 16%-át a helyi önkormányzat egészíti ki. Ez 
a megoldás kevésbé szolgáltatja ki az adott oktatási intézményt a fenntartónak, döntően 
állami  költségvetésből  működtetett  intézményhálózat  alakult  ki,  ebből  fakadóan  igen 
erős kormányzati függőség jellemzi az oktatást. A horvát oktatási rendszer erős centrali-
záltságát jelzi a központi tanterv alkalmazása is. Egyes oktatáskutatók szerint az általános 
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iskolákra a nyitottság és az autonómia hiánya jellemző, nehezen tudják a tanárok kezde-
ményező-, és innovációs képességeiket kibontakoztatni (BOGNAR A. 1999).

Érdekességként meg kell említeni, hogy az általános iskolai tankönyvek használatát is 
központilag irányítják Horvátországban, sőt a közelmúltig megpróbálták azokat ingyen 
biztosítani, napjainkra azonban ezek számát minimálisra korlátozták. Az utóbbi évek vál-
tozásaihoz tartozik, hogy a gazdaságosság jegyében csökkentették az egy osztályra jutó 
tanárok arányát is. Az általános iskolában redukálták a tanítási órák számát, a változás el-
sősorban a természettudományos és a művészeti tárgyakat érintette,  de a történelem, 
földrajz és a horvát nyelv oktatására tervezett óraszám is csökkent. 

2.3. Középfokú képzés
Az önállóvá vált Horvátország középfokú oktatásának legnagyobb horderejű változása 
az 1974-ben megszüntetett gimnáziumi képzés visszaállítása volt (Stipe Šuvar oktatási és 
kulturális  miniszter  kapitalista  csökevénynek minősítette  a  gimnáziumi  képzést,  ezért 
megszüntette azt). A középiskolák egy részét elsősorban gazdaságossági tényezők miatt 
bezárták. A racionalizálás elérte a középfokú intézményhálózatot is. A csökkenő tanuló-
szám és a magas működési költségek miatt szűnt meg, vagy alakult át néhány iskola a ki-
lencvenes évek végén.  A középfokú képzésben történő továbbtanulást megkönnyítették, 
felvételi nélkül mindenki számára biztosították. Ennek köszönhetően Horvátországban 
a statisztikák szerint a tanulók 94 százaléka folytatja tanulmányait valamilyen típusú kö-
zépfokú intézményben (bár a horvátországi magyar tanfelügyelő szerint ez az arány a va-
lóságban sokkal kevesebb továbbtanulót takar). Sajnálatos, hogy még mindig a vártnál 
kevesebben jelentkeznek érettségit adó képzésekre, a horvát középiskolai expanzió még 
várat magára. 

Az oktatási rendszer egyik sajátossága, hogy külön oktatási törvény szabályozza a 
középfokú képzés rendszerét. Eszerint a képzés gimnáziumokban, szakközépiskolákban, 
szakmunkásképzőkben és a gyakorlati képzést favorizáló szakiskolai képzésben zajlik. A 
gimnáziumoknak több típusa alakult ki (általános, modern nyelvi, természettudományos, 
és humán képzést biztosító), amelyek mind a felsőfokú továbbtanulásra készítenek fel. 
Az érettségit adó szakközépiskolák szerkezete sokszínű, magába foglalja az üzleti, keres-
kedelmi iskolákat (négyéves vagy hároméves), a technikumokat, az ipari jellegű szakkö-
zépiskolákat egyaránt. A művészeti iskolákat is a változatos oktatási formák jellemzik, a 
zenei, a képzőművészeti képzésen át a táncképzésig minden művészeti ágnak teret nyit-
nak.  Külön képzési  formában zajlik  a  felnőttek  középiskolai  oktatása,  sőt  átképzése, 
szakmai továbbképzése, valamint a speciális képzést igénylők – mint segítséggel élők – 
oktatása. Ez utóbbinál döntően a szegregált formák kerültek előtérbe, azonban a nyugat-
európai tapasztalatokra építve már megindult a törekvés az integrált képzés bevezetésére.

A kisebb városi településeken és a szigeteken gyakoriak a vegyes típusú (komprehen-
zív) középfokú intézmények. Hasonlóan az általános iskolai képzéshez itt is a földrajzi 
adottságok, a sajátos településszerkezet hívták életre ezt a formát.

A reform hatásának köszönhetően a középfokú oktatásban is megindult a magánkez-
deményezések térnyerése, 8 különböző típusú magániskola is nyílt az utóbbi években, 
színesítve ezzel a kínálatot.

Az oktatás egyik problémája – különösen a szakközépiskoláké – a szakképzett taná-
rok hiánya, másrészt különösen az ipari iskolákban a tananyagtartalom drasztikus csök-
kentése, főleg a természettudományos tárgyak terén.

A középfokú oktatás is erősen centralizált. Az oktatási miniszter jelöli ki az oktatás 
tartalmát, ellenőrzi a törvények betartását, ő tesz javaslatot az oktatási rendszer fejleszté-
sére, átalakítására, a működésére és költségvetésére. A miniszter kevés mozgásteret hagy 
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a helyi önkormányzati egységeknek, ellenőrzési jogot gyakorol, ő jelöli a tanfelügyelőket, 
vagyis még nem sikerült elmozdulni a decentralizált középfokú képzés irányába.

2.4. Felsőoktatás
Horvátország felsőoktatási rendszere a közvélemény szerint is jobban működik, mint a 
közoktatás. Hat nagy egyetemen zajlik az egyetemi képzés: Zágrábban, Rijekában, Split-
ben, Zadarban, Dubrovnikban, Eszéken, és ebben az évben kapott engedélyt a felsőok-
tatás megszervezésére Pula városa is. Ezeken kívül több főiskola (jelenleg 13), és a fenti 
egyetemek egyes fakultásai – önálló karokként (85) – működnek Horvátország nagyvá-
rosaiban. Az állami kezdeményezések mellett ezen a szinten is megjelent a magánszféra 
6 felsőfokú oktatási intézményt alapítva. 

A döntéshozók részéről felmerült ugyan a gondolat az intézmények, karok számának 
csökkentéséről, de a valóságban inkább néhány új intézménnyel gyarapodott a felsőokta-
tás. A nagyobb városok vezetése a magasabb képzettségi szint biztosítása érdekében kí-
vánja a felsőfokú képzést a településen bővíteni. Ez várhatóan tovább növeli az intézmé-
nyek számát, és ha a kormányzat is szabad kezet biztosít, Horvátországban is megindul-
hat a felsőoktatás expanziója. Ezt a törekvést indokolja az a tény, hogy a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők aránya csak 13%, amely az európai viszonylatban igen alacsony.

A felsőoktatás fejlesztésének egyik fő célkitűzése, hogy az európai standardokat be-
építse a kutatásba és a felsőoktatásba, integrálja Horvátországot az ERA-ba és az EHE-
A-ba, vagyis az európai kutatási és felsőoktatási szervezetbe. Fontos elvként fogalmazó-
dik meg a hallgatók számának növelése, hiszen a humánerőforrás fejlesztése nélkül Hor-
vátország nem zárkózhat fel a fejlett világhoz. Mindennek a megvalósításához a kor-
mányzat biztosítani kívánja az anyagi feltételeket, 2010-ig évenként legalább 10%-kal nö-
velni óhajtja a felsőoktatásra fordítandó összeget a költségvetésből.  A horvát oktatási 
kormányzat a fenti célkitűzések jegyében elkötelezte magát a „Bologna-program” végre-
hajtása mellett,  kezdeményezték a többlépcsős felsőoktatási  rendszer bevezetését.  Így 
2005-től Horvátország mindegyik egyetemén elindult az új típusú képzés. 

A felsőoktatási reform nem csak szerkezeti és tartalmi változást vont maga után, ha-
nem lehetőséget teremtett az egyetemi autonómia kialakítása felé. A reform nem csak a 
hallgatók számának növelését, hanem nagyobb létszámú oktatói kar létrehozását is jelen-
ti, a BA/BSc képzések időszakában 500, majd a Master (MA/MSc) képzések bevezetés-
ékor újabb 500 álláshelyet kívánnak létesíteni. A változások megkívánják az oktatás inf-
rastruktúrájának, valamint a tudományos kutatáshoz szükséges eszköztárnak a fejleszté-
sét is. 

Hasonlóan a közoktatáshoz, az egyetemi szférában is igen meghatározó az állam sze-
repvállalása. 1997-ben kezdeményezés született a kormány részéről a zágrábi egyetemen 
egy új kar alapítására, „Horvát Tanulmányok” néven. Azzal a nem titkolt céllal jött létre 
az új fakultás, hogy hangsúlyosabb szerepet kapjanak a nemzettudatot erősítő diszciplí-
nák mint a horvát történelem, társadalomfilozófia és vallástudomány az egyetemi kép-
zésben. 
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3. AZ OKTATÁS TERÜLETI MEGOSZLÁSA

Horvátországban 1992-ben alakították ki az új közigazgatási rendszert,  a megyerend-
szert, de ezzel az općinák önkormányzatisága sem szűnt meg. Az oktatási intézmények 
döntően a helyi önkormányzati egységek alá rendeltek, azokat pedig a megye fogja össze 
(amely az államigazgatás helyi képviselőjeként állami felügyelet alatt működik). 

Oktatásföldrajzi kutatásaink igazolják, hogy az oktatás, különösen a közoktatás terü-
leti eloszlása szoros kapcsolatban van a társadalmi-gazdasági fejlettséggel, a népesség te-
rületi eloszlásával, valamint a településhálózat sűrűségével. Indokoltnak tűnik a fenti mu-
tatók vizsgálata,  amelyhez alapul  szolgál  a  statisztikai  adatbázison túl  Reményi  Péter 
elemzése (REMÉNYI P. 2006).

Horvátország sűrű településhálózatára természetföldrajzi adottságai és részben törté-
nelmi okok adnak magyarázatot. A településhálózat sajátossága, hogy viszonylag alacso-
nyabb számú népességgel párosul. Az ország hegyvidéki területeire és szigetvilágára a 
kisméretű települések jellemzők. Ezekben a térségekben több, központi funkcióval ren-
delkező település nyert el városi rangot kisebb lélekszáma ellenére, ezért itt több közép-
fokú oktatási intézménnyel számolhatunk, mint a nagyobb népességű keleti országrész-
ben, ahol inkább a nagy- és óriásfalvak a jellemzők.

Horvátországban  hasonlóan  a  többi  kelet-közép  és  délkelet-európai  országhoz  a 
rendszerváltást követően felerősödtek a regionális különbségek. A témakörrel foglalkozó 
kutatók megállapítják, hogy gazdasági és infrastrukturális mutatók szerint az ország leg-
fejlettebb térsége a főváros Zágráb és környéke, valamint a Rijeka központú Nyugat-
Horvátország. Néhány mutatóban már felzárkózott Dél-Dalmácia is egyes centrumai – 
Zadar, Split – révén. A leghátrányosabb helyzetben levő térség Kelet-Szlavónia (PAP N. 
2006). 

Az ország demográfiai helyzetét, különösen az oktatásban érintett korosztályok ará-
nyát is érdemes szemügyre venni az oktatás térbeli szerkezetének megrajzolásakor. Sta-
tisztikai adatok azt mutatják, hogy a népesség a fejlettebb centrumokba tömörül. A gaz-
daságilag jobb pozícióban levő térségek nagyobb számú népességet vonzanak, nagy nép-
sűrűségű területtel találkozunk az agrárszerkezetű, fejletlenebb térségekben, pl. Szlavónia 
területén is, bár az utóbbi években nagyobb mértékű népességfogyás vette kezdetét.

Vizsgálatunkhoz legkézenfekvőbbnek a megyei  szintű elemzés kínálkozott,  hiszen 
mindegyik intézménytípus előfordul a megyékben és összehasonlításukkal a területi kü-
lönbségek leírhatók. Az oktatásstatisztikai adatok és a társadalmi-gazdasági mutatók is 
ebben a bontásban publikáltak.

Tanulmányunk e fejezetében csak az intézményhálózat általános leírására vállalko-
zunk, a mélyfúrás jellegű kutatás szélesebb adatbázis elemezését, tágabb összefüggések 
feltárását kívánná meg. Az intézményhálózat sűrűségének vizsgálatához hozzátartozik az 
iskolai tanulószám és a település-lélekszám kapcsolatainak feltárása. Mindkét iskolatípus-
nál megkíséreltük a rendelkezésre álló adatok birtokában bemutatni a hálózat területi jel-
legzetességeit.
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3.1. Alapfokú intézményhálózat
Statisztikai adatok elemzésével arra a következtetésre juthatunk, hogy a legtöbb tanuló a 
nagy népességű megyékben vesz részt az alapfokú képzésben, így Zágrábban, Zágráb 
megyében, Splitsko-dalmatinska és Eszék-Baranya megyében. Érdekesség, hogy míg a 
fővárosban és környékén, valamint az említett  szlavóniai  megyében a korcsoport na-
gyobb arányú jelenléte, addig Splitsko-dalmatinska megyében e tényező mellett még a sa-
játos településszerkezet (sok, kisméretű település) ad magyarázatot a sűrű iskolahálózat-
ra.  

A legrosszabb mutatókkal rendelkező térség Ličko-senjska megye jól példázza az in-
tézményhálózat települési és demográfiai adottságokhoz történő illeszkedését. A kedve-
zőtlen természeti környezet következtében kialakult ritka településhálózat, országos vi-
szonylatban is legalacsonyabb átlagos településméret,  és az oktatásban résztvevők kis 
száma miatt a térségre a kisiskolák jellemzők.

Érdekes helyzetre világít rá Šibensko-kninska megye oktatási képe. Az előző megyé-
hez képest közel 2,5 szeres tanulói létszámmal rendelkező térségben is csak ugyanannyi 
intézmény áll a tanulók rendelkezésére. A magyarázatot a megye természeti adottságok-
hoz igazodó, a népességhez viszonyítva alacsonyabb településsűrűsége adja. A lakosság 
nagy része ebben a térségben döntően városokba tömörül, ahol több oktatási intézmény 
működik.

Az intézményhálózat regionális megoszlását tükröző 1. számú térkép is jelzi, hogy az 
ország legritkábban lakott területei egybeesnek a legkevésbé kiépült oktatási intézmény-
hálózattal. Mivel ezek a térségek a gazdaságilag fejletlenebbek közé sorolhatók, a fővá-
rosba és a jobb adottságú tengerparti térségekbe irányuló migráció miatt a fiatal népes-
ség várhatóan elhagyja a területet és ez idővel az intézmények kiürüléséhez vezethet. 
Ugyanakkor a nagy népességű fejlettebb centrumokra a sűrűbb iskolahálózat, az egy is-
kolára jutó nagyobb tanulószám jellemző. Ezekben a térségekben iskolafejlesztésekkel 
lehet csak javítani a már kialakult zsúfoltságon.
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1. ábra: Általános iskolai képzésben részt vevő diákok száma megyénként
forrás: Državni zavod za statistiku 

(horvát Központi Statisztikai Hivatal, továbbiakban: DZS) szerk.: Reményi P.

3.2. Középfokú intézményhálózat
A demográfiai folyamatok a középfokú oktatásra is jelentős hatást gyakorolnak. A kö-
zépfokú oktatás területi képének megrajzolásához figyelembe kell venni, hogy az arányo-
kat az oktatási rendszer kínálata és az oktatás iránti kereslet határozza meg. A kereslet 
függ a gazdasági fejlettségtől, az egyén társadalomban elfoglalt helyzetétől, a szülők isko-
lai végzettségétől, a tanuló szociális hátterétől és anyagi körülményeitől.  A középfokú 
oktatás nem kötelező jellegéből és abból adódóan, hogy nem feltétlenül lakóhelyhez kö-
tött oktatási forma, következik az, hogy az egyéni kereslet jobban meghatározza a kö-
zépfokon tanulók arányát, mint az adott korcsoport aránya. A fentiekben már utaltunk 
arra, hogy a középfokú képzés városi településekhez kötődő oktatási forma. Ezért vizs-
gálatunkban a demográfiai és oktatási mutatókon túl figyelembe vettük az adott megyé-
ben levő városi települések arányát is.

A  statisztikai  adatsort  elemezve  az  alapfokú  intézményhálózatnál  már  megismert 
helyzethez nagy vonalakban hasonló kép tárul elénk. Az adott korcsoportból a legtöb-
ben a három legnépesebb és gazdaságilag legfejlettebb térségben (Zágráb, Splitsko-dal-
matinska, Primorsko-goranska megye), és a gazdaságilag gyengébben teljesítő, de nagy 
népességű Eszék-Baranya megyében tanulnak középfokon.
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Az árnyaltabb elemzéshez megvizsgáltuk az egy oktatási  intézményre jutó tanuló-
szám alakulását. Ez alapján megállapítható, hogy a fővárosban és térségében, mint a leg-
nagyobb népességet tömörítő városban, tanulnak a legtöbben középfokú képzésben, re-
latíve itt áll rendelkezésre a legtöbb oktatási intézmény is. Az arányokat tekintve (400 
diák/iskola) igen zsúfolt intézményrendszer alakult ki a fővárosban. Köszönhető ez a 
térség gazdasági fejlettsége miatt ide irányuló migrációnak, amellyel az oktatási  intéz-
ményhálózat-fejlesztés nem tudott lépést tartani.

Az  ország  egyik  dinamikusan  fejlődő  térségének  számító,  legtöbb  várossal  bíró 
Splitsko-dalmatinska megyében már kedvezőbb a tanulószám/intézmény arány (22 ezer 
főre 77 intézmény jut, közel 300 fő/iskola). Hasonló arány jellemzi Eszék-Baranya me-
gyét, az ország harmadik legnépesebb térségét, ahol jóval kevesebb városi településen él 
a lakosság a történelmileg korábban kialakult településszerkezetben. A legkevesebb váro-
si településsel bíró megyék Szlavóniában találhatók, hasonló tényezők miatt, mint Eszék-
Baranya megyében. Itt is több diák tanul relatíve kevesebb intézményben, az átlagos in-
tézményi létszám 300 fő. 

Jobb intézményi feltételeket a fejlettebb térségek közül csak Primorsko-goranska me-
gye mutat, ahol átlagosan 250 fős oktatási intézményeket szerveztek a 14 városban. En-
nek a kedvezőbb aránynak a magyarázata vélhetően abban rejlik, hogy a megye magában 
foglalja a nagy népességszámú, fejlett gazdasági háttérrel rendelkező Rijekát, ahol a to-
vábbtanulás,  a  munkaerőpiaci  igények  révén  is  többen  vesznek  részt  a  képzésben. 
Ugyanakkor iskolákat szerveztek a kisebb lélekszámú városi településeken is,  de jóval 
alacsonyabb tanulószámmal. A skála másik végén azokat a megyéket találjuk, ahol a ki-
sebb létszámú korosztály relatíve  több iskola közül választhat, kisebb a zsúfoltság. Átla-
gosan 220 fős arányokkal találkozunk Karlovačka, Sisačko vagy Zágráb megyében – ez 
utóbbiban a főváros vonzereje miatt többen nem helyben tanulnak, de az intézmények 
fennmaradtak, és kevésbé zsúfoltak. Érdekesség, hogy a kelet-szlavóniai megyékben a 
népességhez viszonyítva is arányaiban kevesebb tanuló vesz részt a képzésekben (magya-
rázat lehet az elmaradottság, a munkalehetőségek hiánya, az elvándorlás), és a ritka vá-
roshálózat miatt néhány nagyobb városi településre koncentrálódik csak a képzés. A vi-
szonylag kevés intézményben közel  olyan nagy a  zsúfoltság,  mint a fővárosban (300 
fő/iskola).  

Az elemzésekből jól kivehető a középfokú intézményhálózat településhálózathoz iga-
zodása.
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Iskolák száma Diákok száma
2002./ 
2003.

2003./ 
2004.

2004./ 
2005.

2002./ 
2003.

2003./ 
2004.

2004./ 
2005.

Horvátország 665 650 665 192 076 196 147 195 340
Zagrebačka 27 32 32 6359 6756 7048
Krapinsko-zagorska 22 22 22 5438 5580 5613
Sisačko-moslavačka 29 29 29 6556 6481 6224
Karlovačka 24 24 25 5836 5826 5724
Varaždinska 25 25 25 8811 8591 8392
Koprivničko-
križevačka

14 14 14 4954 5067 5080

Bjelovarsko-
bilogorska

24 24 24 5866 5746 5574

Primorsko-
goranska

50 50 50 13 260 12 941 12 663

Ličko-senjska 11 11 11 1485 1513 1515
Virovitičko-
podravska

13 13 13 3958 3925 3841

Požeško-slavonska 14 14 14 3864 3852 3843
Brodsko-posavska 14 14 14 7458 7460 7421
Zadarska 31 33 33 7460 7532 7668
Osječko-baranjska 54 54 53 15 418 15 350 15 009
Šibensko-kninska 19 20 20 4942 4910 4805
Vukovarsko-
srijemska

24 24 24 8505 8595 8405

Splitsko-
dalmatinska

77 77 76 22 775 22 715 22 386

Istarska 44 45 45 9265 9361 9220
Dubrovačko-
neretvanska

27 28 28 5704 5634 5675

Međimurska 15 15 15 4721 4804 4677
Grad Zagreb 97 98 92 43 512 42 701 41 293

1. táblázat. Középfokú intézmények és a középfokú képzésben részt vevők száma megyén-
ként. forrás: DZS
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2. ábra: Középfokú képzésben részt vevő diákok száma megyénként
forrás DZS, szerk.: Reményi P.

4. KISEBBSÉGI OKTATÁS

Az 1990-ben kiadott új horvát alkotmány szerint Horvátország „a horvát nép nemzeti 
állama és az őshonos: szerb, cseh, szlovák, olasz, magyar, zsidó, német, osztrák, ukrán, 
ruszin és más nemzeti kisebbségek állampolgársággal rendelkező tagjainak állama, akik-
nek szavatolt az egyenjogúsága a horvát nemzetiségű állampolgárokkal, valamint nemze-
ti jogaik megvalósulása az ENSZ és a szabad világ országainak demokratikus elveivel 
összhangban.”

A háború után, főleg a szerb kisebbség helyzetével kapcsolatban felmerülő problé-
mák miatt hosszú vita bontakozott ki a nemzetiségek jogairól. Végül, a 2002-ben meg-
született a nemzeti kisebbségek jogairól szóló alkotmányos törvény 4. cikke szerint a 
„Horvát Köztársaság minden állampolgárának joga van kinyilvánítani, hogy melyik nem-
zeti kisebbséghez tartozónak érzi magát”. Az új törvény messzemenően biztosítja  az 
anyanyelven folyó tanítást, a kisebbség nyelvhasználatát minden olyan településen, ahol a 
kisebbségben élők száma eléri az összlakosság egyharmadát.

Az említett törvényeken kívül a Horvát Állam 2000-ben törvénnyel is rendezte a ki-
sebbségi, nemzetiségi iskolák státusát. Gyakorlatilag az óvodától a középiskoláig lehetővé 
vált az anyanyelven folyó képzés. Az intézkedés legfőbb erénye közé tartozik a pozitív 
diszkrimináció, ugyanis a nemzeti kisebbség nyelvén folyó oktatást a horvátnál kisebb 
létszámú csoport, tagozat részére is lehet szervezni, sőt a horvátok is tanulhatják azok-
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ban a járásokban, városokban, ahol a létszámtól függően hivatalos nyelv a kisebbség be-
szélt nyelve. 

A fent idézett passzusok különös jelentőségét a horvát–szerb háború utáni helyzet 
adja, hiszen a többi nemzetiség elfogadása részben alacsony aránya és a történelmileg ki-
alakult jó viszony miatt alig okoz nehézséget. Kisebbségi oktatási szakértők szerint is 
elég jól működő rendszere alakult ki a nemzetiségi oktatásnak, amely három szinten és 
változatban működik:

„A” modell szerint a teljes oktatás a kisebbség nyelvén történik, de emellett  kötelező 
a horvát nyelv és irodalom tantárgy oktatása is.

„B” modell szerint a természettudományos tárgyak horvátul, míg a társadalomtudo-
mányhoz kapcsolódóké a kisebbség nyelvén zajlik,  emellett horvát nyelv és irodalom 
tantárgy oktatása kötelező.

„C” modell szerint a teljes oktatás horvát nyelven, de heti 2–5 óra között az adott ki-
sebbség nyelvén kisebbségi kultúra megismertetése, anyanyelvápolás zajlik.

Az adott  kisebbség települési  arányától,  illetve az iskola  vonzáskörzetében élő ki-
sebbségek számától és a szülők igényeitől függ, hogy az adott intézményben melyik mo-
dellt alkalmazzák. Nem egy esetben az iskola igazgatójának jóindulata is szükséges az 
oktatás beindításához és zavartalan működéséhez. Természetesen az oktatásügy centrali-
zált jellegéből adódóan meghatározó a minisztérium szerepe is, támogatja-e pénzügyileg 
az adott iskolában valamelyik modell alkalmazását. 

4.1. Szerb kisebbségi oktatás
A legizgalmasabb kisebbségi oktatási kérdés a szerb kisebbségi oktatás. A 2001-es nép-
számlálási adatok alapján a szerbek aránya csak három megyében haladja meg a 10%-ot, 
de egy megyében sem éri el a 15,41%-ot, legtöbben Vukovár-szerémség megyében él-
nek.  Vagyis  a  horvátországi  szerbek háború előtti  területi  elhelyezkedésében egyfajta 
súlypont-áthelyeződés figyelhető meg. Ez annak köszönhető, hogy a krajinai szerbség te-
rülete háborús cselekmények során került vissza Horvátország ellenőrzése alá, amíg a 
dunamenti területek az ún. békés reintegráció által, így itt a menekültáradat és a tömeges 
kivándorlás elmaradt (VÉGH A. 2006).

Az etnikum térbeli eloszlásával összefüggésben Vukovár-szerémség és Eszék-bara-
nya megye területén találkozunk a kisebbségi oktatás valamelyik változatával. Az adatok 
szerint 2000 tanuló 18 intézményben  (alap és középfokon összesen) kap lehetőséget 
nemzetiségi képzésre, a legtöbb helyen az  „A” modell formájában.

A középfokú oktatás beiskolázási sajátosságaiból következik, hogy nagyobb térség-
ből vonzza a diákokat, városi településekhez köthető oktatási forma, így a kisebbségi ok-
tatási intézmények oda koncentrálódnak, ahol nagyobb az adott kisebbség előfordulási 
aránya. A szerbek esetében középfokú intézmény működik Vukovár-Szerémség megyé-
ben, elsősorban Vukováron. 5 iskolában 1000 tanulót oktatnak az „A” modell szerint, de 
az intézmény többi osztályában párhuzamosan zajlik a horvát nyelvű képzés. A szülői 
igényeknek megfelelően alakul a térségben kisebbségi oktatás.  

Eszék- Baranya megyében kb. 200 fő vesz részt szerb kisebbségi oktatásban. A mű-
ködésnek feltétele a megfelelő számú és képzettségű, kisebbségi nyelven szaktárgyat ok-
tató pedagógus. Természetesen szülői igényektől is függ, hogy az „A” és „B” modell közül 
melyik, vagy akár a kettő kombinációja alakul ki (ez utóbbira is van példa).

A többi megyében 30 iskola, főleg a „C” vagy a „B” modellt, vagy annak kombináció-
ját alkalmazza, elsősorban a szerb nyelv és kultúra oktatását, az anyanyelvápolást közép-
pontba helyezve, de van, ahol a történelem, földrajz és más humán tárgyakat is a kisebb-
ség nyelvén tanítják. Van arra is példa, hogy az anyanyelv mellett egyedül pravoszláv hit-
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oktatás zajlik. Újdonságként értékelhető, hogy e tanévtől Zágrábban magán pravoszláv 
gimnázium kezdte meg működését.

Általában a kisebbségi iskolákban sikerül megoldani a tanári ellátást, az oktatók több-
sége szerb nemzetiségű. A szerb tanfelügyelő szerint sajnálatos, hogy van példa arra is, 
hogy a tanárok egy része a kisebb ellenállás felé sodródva nem tartja be a kisebbségi tör-
vényben foglaltakat, és horvátul oktatnak minden tárgyat, arra hivatkozva, hogy az intéz-
ményben a diákok többsége horvát.  

4.2 Horvátországi magyar nyelvű oktatás
A horvátországi magyarok aránya egy-egy közigazgatási területen belül az elmúlt közel 
száz év alatt jelentősen megváltozott, sok általuk lakott terület, illetve helység szórvány-
nyá vált. A jelenség legszembetűnőbben Nyugat- és Kelet-Szlavóniában tapasztalható. E 
területeken kívül a magyarság csak Zágrábban és környékén, valamint a tengermentén 
statisztikailag csekély számban van jelen. Egyedül a Drávaszög falvaiban élnek még egyre 
szűkülő homogén nyelvi élettérben magyarok, bár az 1991-ben szerbek által kirobban-
tott déli szláv háború ott is meggyorsította a fogyatkozásukat. (LÁBADI K. 2003). 

A horvátországi magyarság nagy többsége Eszék-baranya megye és Vukovár-szerém-
ség megye területén él, aminek következtében majdnem kizárólag csak ezeken a területe-
ken (kivétel egy zágrábi és egy Verőce melletti általános iskola, ahol magyar anyanyelv-
ápolás folyik) találkozhatunk a magyar nyelven történő oktatás valamilyen formájával. 

Ez azt jelenti, hogy a szülőknek a többségében magyarlakta településeken még ma is 
lehetőségük van gyermekeiket magyar nyelvű óvodákba, általános iskolákba taníttatni. 

Magyar tannyelvű iskolák működnek a teljes alapfokú vertikumban (1–8 osztály) Vö-
rösmarton, Laskón, és Eszéken a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Köz-
pontban.  Alsótagozaton folyik az oktatás (1–4 osztály) Csúzán, Sepsen, Újbezdánon, 
Kórógyon és Hercegszőlősön

Magyar anyanyelvápolás azokon a településeken jellemző, ahol az ott élő magyar kö-
zösség olyan kis létszámban van jelen, ami nem elegendő a magyar tannyelvű általános 
iskola beindításához vagy az adott település földrajzi elhelyezkedése miatt nincs erre le-
hetőség pl. Darázs, Kiskőszeg (Batina), Pélmonostor, Dárda, Bellye, Szentlászló, vagy 
Gradina, és a Zágrábi „Ivan Gundulić” általános iskola. 

Horvátországban magyar nyelvű középiskola az eszéki Magyar Oktatási és Művelő-
dési Központ keretein belül működik, ahol a diákok gimnáziumban, vendéglátó ipari –
szállodai és bolti eladói szakközépiskolába folytathatják tanulmányaikat.

5. ÖSSZEGZÉS

Az ismeretszerzés, a tudás szerepe világszerte felértékelődött. A kiéleződő gazdasági ver-
senyben egyre kiszolgáltatottabbá válik minden ország, és csak az tud versenyben marad-
ni, aki jól képzett, alkalmazkodni képes munkaerővel rendelkezik. Ezek a gondok felve-
tik az oktatással szemben támasztott igények és az oktatás gazdaságban betöltött szere-
pének újragondolását. Az Európai Unió egyik fontos célkitűzése az élethosszig tartó ta-
nulás elősegítése. Ez nemcsak a gazdaság versenyképességének javítását, hanem az okta-
tás minőségi átalakulását is eredményezheti. Hatása közvetlenül is tetten érhetővé válhat 
a közoktatás mindegyik szintjén, különösen a középfokú oktatásban, de jelentősen átala-
kíthatja a felsőfokú oktatás szerkezetét. A fenti célok Horvátország számára is egyértel-
mű feladatokat jelölnek ki.

Az új horvát állam, különösen a 2000. évi politikai fordulatot követően megpróbálta 
elindítani azokat a reformokat, amelyekkel a fenti feladatoknak meg tud felelni. A gazda-
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ság fellendülése komoly kihívást jelent az oktatás felé, a jól képzett munkaerő iránti igény 
a képzési szerkezet és tartalom átalakítását is megkívánja. A nagyobb horderejű változá-
sok, mint a közép-, és felsőfokú képzés expanziója azonban még várat magára, pedig ez-
zel felgyorsulhatna az ország európai gazdasági és oktatási térbe történő integrálása. 

A változások jeleként értékelhető, hogy sikeresen átalakult a korábbi oktatási rend-
szer, főleg a felsőoktatás dinamikus fejlődésére érdemes odafigyelni.  Bár szétaprózott 
szerkezete miatt elképzelhető, hogy az integrációs törekvések támogatói további átalaku-
lást sürgetnek. A közoktatás iskolahálózata jó példája az oktatási szerkezet településháló-
zathoz, demográfiai adottságokhoz, a középfokú képzésben pedig ezeken túl a gazdasági 
fejlettséghez történő igazodásának. Ez a helyzet azonban azt a veszélyt hordozza, hogy 
az oktatás rögzíti a kialakuló területi különbségeket, hozzájárul egyes térségek leszakadá-
sához. 

A  demokratizálódás  vívmányaként  értékelhető,  hogy  a  gyűlöletet  felkorbácsoló 
szerb–horvát háború után sikerült rendezni a kisebbségi oktatást, ezzel példát mutatni a 
térség soknemzetiségű államai felé.
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