
Magánoktatás az Európai Közösség
országaiban

Aligha kétséges, hogya hazai oktat ésszer
vezés, oktatásirányítás átmeneti állapotban
van . Az európai ;,tizenketteknek" - bár a
társadalmi és nevelésügyi struktúrák és
azok működése tekintetében a különbség
közöttük is több, mint az azonosság - szá
mos hasonló problémával kellett szembe
nézniük, hasonló helyzetekben kellett meg
oldásokat keresniük az iskolarendszer mű

ködtetésére, mint nekünk. A legjelentősebb

nevelésügyi összehasonlító kutatási köz
pontok egyike a párizsi székhelyű OECD
CERI-centrum.

A nevezett régióban a magániskola kifeje
zés több, de legalábbis két jelentésben hasz
nálatos. Szigorú értelemben ez az a forma,
amelyet magánjogi személyek és társulások
szerveznek, működtetnek (pénzeinek) és el
lenőriznek. Ez a struktúra létezik ugyan, de
jelentősége elenyésző. Ezzel párhuzamosan
működik egy másik "magán"-intézmény
rendszer, amely nem neveztetik "nyilvános
nak" azaz nem állami szervezet, (non-public)
de többnyire erős kapcsolatot tart fenn az ál
lammal, amely p énzeszköz ökkel l átja el és el
lenőrzést gyakorol felette.

A magániskolák számát tekintve nagy k ü
lönbségek találhatók az EK-országokban.
Hollandiában az iskolák (elemi és középfok)
63-73%-a, Belgiumban 45-75 %-a tartozik a
magánszektorba. Németországban 2-10 %,
Görögországban 2-9% az arányuk.

A törvényi keretekröl, az iskola
típusokról

Összességében kijelenthetjük, hogy az EK
országokban állampolgári jog vallási, filo
zófiai, világnézeti meggyőződést képviselő

iskolát alapítani, s sz ül ői jogokhoz tartozik
a gyermek számára a nyilvános (állami) is
kolától eltérő szervezettségű intézményt
választani. Az államnak feladata biztosítani
ezt a sz ülői joggyakorlást, függetlenül az
érdekeltek anyagi forrásaitól, szociális hely
zetétől. Ez adott esetben az iskolák anyagi
ellátását jelenti, máskor a független oktatási
szektor önálló fejlődésének tiszteletben tar
tását, ha működése nem von maga után ál-

-4lami megterhelést.
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A támogatott magánoktatás ilyenforma el
ismerése valójában annak beillesztését jelenti
a nyilvános rendszerbe.

Belgiumban "hivatalos" és "szabad" okta
tásról beszélnek. Az előbbiek a vallon és a fla
mand közösség iskolái vagy tartományi és
községi iskolák. Az utóbbiaknak három kate
góriája ismert: egyházi, amely nagyrészt kato
likus, kisebb részt protestáns, izraelita és rnu
zulmán; nem egyházi, amely a szabad vizsgáz
tatás elvén szerveződik; független, azaz saját
és sajátos pedagógiai elveket követő (Dec
roly-, Steiner-, Freinet- stb . intézménycso
port). A támogatott szabad iskolákkal szem
ben követelményeket akkor lehet támasztani,
amikor az alapításról és a működési, fenntar
tási költségek folyósításáról van szó.

Németországban természetes személy és
jogi személy is alapíthat magániskolákat,
amennyiben állami hasznosságot képviselnek
vagy a szervezőknek jövedelemforrásként
szolgálnak, vallási, filozófiai nézeteken ala
pulnak vagy lehetnek függetlenek ezektől.

Mindazonáltal a követelmények igen maga
sak. A magániskola nevelési céljaiban, felsze
reltségében, személyzetének tudományos fel
készültségében nem maradhat el a nyilvános
iskola mögött, semmilyen módon nem zárhat
ki tanulókat, még a szülők rossz anyagi hely
zetének esetében sem. Elemi iskola például
akkor kaphat "jogosítványt", ha különös pe
dagógiai érdeket vagy egyházi, esetleg vala
milyen más filozófiai , világnézeti arculatot
testesít meg, s ilyenfajta intézmény nincs a
településen.

Spanyolországban az oktatási törvény
(-1985, 1990) az állami és az elfogadott (enge
délyezett) magániskolák hálózataként írja le
a közoktatási rendszert. Kétfajta létezik: az
engedéllyel és közalapokból működtetettek

és a semmilyen tekintetben nem állami köz
reműködéssel funkcionálók. Az integráltak
kal szemben követelmény az ingyenesség,
mindenféle felvételi megkülönböztetés mellő

zése, az iskolafelügyeletre vonatkozó rendelke
zések elfogadása, a szavatolt minőségi oktatás
és mindezek egyezményben való vállalása.

Franciaországban az oktatás szabadsága a
magán- és az állami szektor együttélését je
lenti. A törvényi feltételeknek eleget tevő ma
gániskoláknak lehetőségük van egyszerű

szerződést vagy társulási szerződést kötni az
állammal. Az előbbivel kevesebb kötelezett-



ség, állami működ~si hitel jár,. mely ~ éve~
időszakra vonatkozik, az utóbbival az állami
tananyag figyelembevétele, a viszonylag tel
jes anyagi biztonság és a kötetlen szerződési

időtartam.

Olaszországban természetes és jogi sze
mély alap!that magániskolát, így t~~bek kö
zött egyházak, szerzetesrendek, szovetkeze
tek, nem nyereség-orientált társaságok. Ha az
így alapított iskolák elfogadják az állami.
programokat, joguk van a hivatalos elnevezé
sek (klasszikus gimnázium, technikai közép
iskola...) használatára. Ezek az intézmények
lehetnek "teljesen" magániskolák (csak a köz
rendre és az egészségügyi feltételekre vonat
koznak kötelezettségeik), "szándéknyilatko
zattal működők" (a helyet, a tanári képzett
séget, a jogi helyzetet, a tanulói létszámot ve
szik figyelembe), "törvényesen elisrnertek"
(kötöttségek az oktatási programban) és
"egyenéttékűek" (az államiakhoz hasonló kö
vetelményekkel).

Hollandiában 1848 óta természetes és jogi
személyek közhatalmi hozzájárulás nélkül is
alapíthatnak iskolát. Az adott iskola vezetői

határozzák meg az intézmény vallási, filozó
fiai, pedagógiai arculatát. A magániskolák le
hetnek semlegesek (humanista, szabad, Wal
dorf-, Montessori-, Dalton-iskolák), egyházi
ak (katolikus, protestáns és néhány hinduista
és muzulmán). Magániskola alapításakor iga
zodni kell a kötelezően fogadandó tanulói
létszámhoz.

Nagy-Britanniában (pontosabban Angliá
ban és Walesben) három, államilag támoga
tott magániskola-típus található: a "segített"
(segélyezett), az "ellenőrzött" és a "speciális
szerződéssel működő". Mellettük még két
független ka tegória létezik: a független isko
lák és college-ok és mintegy húsz technikai,
technológiai college. Ezek csak tandíjjal és
adományokból működő középiskolák. Ez
utóbbiakat is számon tartja az oktatási mi
nisztérium, s évenként jelentésekben kell be
számolniuk, hogy megfelelnek-e a függetle
nekre vonatkozó oktatási szabályzatoknak.

A pénzeszközök biztosítása, a képzési
és működési követelmények

A magánoktatás állami anyagi ellátása vál
tozatos a "tizenkettek" országaiban. Történ
het ez

- az iskola által művelt és államilag elis
mert funkció szerint,

- közvetlenül az iskolaintézménnyel
egyeztetett módon,
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- olyan formában, hogy a támogatást a
tanuló vagy a szülő kapja.

Az állami támogatás feltételei rendszerint
a következők: a program, a tartalmak, az óra
keretek, az óratervek, a tanulói létszám, a
vizsgaszervezettség, az oklevélkiadás, az el
lenőrzéseknek való megfelelés.

Belgiumban minden, hivatalos követel
ménynek megfelelő iskolát - legyen az tar
tományi vagy ún. szabad (magán) iskola 
az állam tart el. A működési feltételek bizto
sítása (működtetés, ingyenes tankönyvek, be
rendezések, beruházások) mellett ez a sze
mélyzet javadalmazását is magába foglalja.
Mértéke ugyanolyan, mint az állami intéz
ményben. A minimumprogram és az óraterv
elfogadásán kívül csak az iskola megfelelő

oktatásmódszertani és berendezésbeli ellá
tottsága a kívánalom.

Németországban az állami támogatás egy
része a személyi és iskolavezetési kiadások
fedezésére szolgál, mértékét többnyire az in
tézményi típus és a betöltött funkció szabja
meg. Ezt a tanulói létszám alapján kiszámí
tott átalány egészíti ki. Az ellátás másik része
az adott körülményektőlfügg: építési, tatáro
zási, tankönyvvásárlási költségeket, nyugdí
jazási kiegészítéseket, szűlőket terhelő isko
láztatási, közlekedési kiadásokat ellensúlyoz.

Spanyolországban az "elfogadott" magán
iskola alapellátása - biztosítandó a kötelező

oktatásban való részvételt - lOO%-osan álla
mi erőforrásból történik. Ebbe beleértendő a
személyzet fizetése, az adminisztrációs ki
adások, a működtetési és rekonstrukciós költ
ségek, a különböző pótlékok. Szülői hozzájá
rulás - kiegészítő szolgáltatásra, iskolai ét
kezésre, iskolabuszra és hasonlókra - csak
hatósági engedéllyel kérhető az "elfogadott"
magániskolákban. Az intézmény minimális
kötelezettsége, hogy tartsa magát az alap
programhoz és az óra tervhez. Autonómiája a
kiegészítő anyagok, a fakultációk, a képzési
módszerek megválasztásában, a belső és a
községi, kerületi viszonyok között szervezett
kulturális tevékenységben nyilvánul meg.

Franciaországban az állam a pedagógus
képzésen túl az egyszerű és a társulási szer
ződésbenlévő magániskolák esetében vállalja
a továbbképzés költségeit. Ugyanebben a
körben fedezi a pedagógusok fizetését. Ennek
az "egyszerueknél" éreztetnie kell a hatását a
szülői hozzájárulások mérséklésében. A "tár
sulatoknál" gyakorlatilag a teljesen ingyenes
oktatás körülményei teremtődnek meg. Itt a
rnűködési kiadások fedezése sem különbözik



a publikus iskolákban tapasztalhatóktól, így
a helyi, megyei és regionális önkormányzati
támogatás is vonatkozik rájuk. Az állami ok
tatási program végrehajtása, az órakeretek
tiszteletben tartása szigorú alapkövetelmény.

Olaszországban a magániskolák közalap
ból való pénzelése szerény mértékű és nem
gyakori. Viszont mindazokat a juttatásokat,
amelyek önkormányzati forrásból járnak a hi
vatalos iskoláknak (közlekedés, tan
könyvbonok stb.), a magánszektor is meg
kapja. A körülmények következtében a ma
gániskola beíratási díjat szed, amely tetemes
összeg, viszont adott esetben kérhet állami
hozzájárulást elemisták oktatásának ingye
nessé tételéhez, középiskolások ösztöndíjas
taníttatásához.

A szigorú értelemben vett magániskolák
az oktatási program kialakításában és alkalma
zásában szabadok, viszont a legálisan elismer
tek nem különböznek ebben az államiaktól.

Hollandiában az állami és a magánoktatás
ingyenes. Mindkét struktúra ugyanazt a tá
mogatást kapja. A magániskolák elfogadhat
nak szülői hozzájárulást is, ez azonban nem
fordítható kiegészítő oktatói és segédszemély
zet alkalmazására, de fizetésemelésre sem.

Angliában és Walesben a fizetések, a mű

ködési és fenntartási költségek a támogatott
magánszféra esetében is az államot terhelik,
az építési, rekonstrukciós költségek 85%-át is
ő biztosítja. A függetleneket a szülők és más
jótevők tariják el, de ezekben az intézmé
nyekben az állam ingyenes helyeket tart fenn
az arra rászoruló növendékeknek.

A pedagógus-státus és a felügyelet

Hollandiában a "rendes" iskolában a kine
vezés után közalkalmazott a pedagógus, a
magánintézményben viszont magánjogi
munkaszerződésben foglalkoztatott. A ké
pesítési és erkölcsi követelmények azonban
nem különböznek egymástól.

Franciaországban a szerződésen kívüli
magániskolában a tanár helyzetét a magánjog
szabja meg. Viszont ha a társult magánisko
lába a tankerületi hatóságtól - az intéz
ményvezetővel egyetértésben - kinevezést
kap, akkor közalkalmazott a minősítése.

Németországban a helyettesítő privát isko
lában az anyagi biztonság mellett a teljes jogi
biztonság is kijár a pedagógusnak, s beosztá
sa a legtöbb tartományban állami szolgálat
nak felel meg, ha pályájának előző szakaszá
ban állami intézményben tanított. A magán
iskolák szabadon választhatnak pedagógust,
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de a tanári végzettséggel szembeni állami kö
vetelmények itt is érvényesek.

Olaszországban az ún. egyenértékű ma
gániskolába tanári állást csak pályázat útján
lehet elnyerni. Kellő képesítés esetén is csak
akkor tehetnek kivételt, ha a jelöltnek volt
már sikeres állami pályázata.

Spanyolországban a magánszektorban is a
pályázati rendszer az érvényes. Állami alkal
mazás keresése esetén a pályázati folyamat
ban elismert előzmény a magániskolai praxis.

A béreket tekintve általában azonos hely
zetben vannak az állami és a magánszektor
ban tanítók. Sranyolországban viszont az
utóbbiban általaban alacsonyabbak a jövedel
mek, az óraszám pedig nagyobb.

Belgiumban mindegyik iskolahálózatnak
saját felügyelete van, Igy természetesen az
egyháziaknak is. De létezik egy tartományi
(vallon és flamand) szintű oktatási inspekció
is, amely azt hivatott nyomon követni, hogy
a támogatott iskolák teljesítik-e az előírt felté
teleket, követelményeket.

Spanyolországban az oktatási minisztériu
mi szolgálat látja el a nyilvános és magánis
kolai hálózat felügyeletét.

Franciaországban is állami felügyelet alatt
állnak a szerződéses iskolák, A programköve
telmények, az óraterv teljesítése és a tanulói
lelkiismereti szabadság respektálása az ellen
őrzés és értékelés elsődleges célpontja. A pe
dagógus személyesen is megítélés tárgya,
amit az iskolavezető végez. A minősítés a tan
kerületi hatósághoz kerül, s végigkíséri a ta
nárt pályáján. Az állam ellenőrzi az iskolave
zetők gazdasági és adminisztrációs tevékeny
ségét is. Mindez a nem szerződésesiskolákra
is vonatkozik.

Olaszországban a "törvényes" magánszek
torba tartozó iskolák fölött is a minisztérium
és a tankerületi szervezet gyakorolja az okta
tás tartalomra vonatkozó felügyeletet. A tan
kerületeknél különös gondot fordítanak a be
iratkozások szabályosságára és a vizsgafolya
matok korrektségére. A törvényes oklevél ki
adására nem felhatalmazott magániskoláknál
igazán csak az egészségmegóvás és a köz
rend megtartásának követelményeit ellenőrzi

az állami felügyelet.
Angliában és Walesben az oktatáspolitikai

centrum (irányítótanács) és a hely) oktatás
ügyi hatóság dolga a szabad-támogatott isko
lák felügyelete és a normától eltérő művele

tek, teljesítmények újraszabályoztatása.
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