
 

 

Ne tegyen különbséget az állam a 
különféle iskolafenntartók között! 
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A „Civilek a költségvetésről”projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet.  



Mi a kérdés? 
Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak, hogy a Magyar Állam a 

rendelkezésére álló forrásokból egyenlő módon finanszírozza-e a különböző típusú 

iskolafenntartók által működtetett intézményeit és ezáltal biztosítja-e a gyerekek 

közötti esélyegyenlőség megvalósulását; vagy az OECD országok között kimagasló 

esélykülönbség már a költségvetés tervezésébe is kódolva van-e. 

Milyen korábbi adatokat használtunk? 
Eredetileg a 3 iskola-fenntartóra, azaz az egyházakra, az egyesületi és 

alapítványi fenntartókra, valamint a KLIK által fenntartott intézményekre voltunk 

kíváncsiak. 

Első megállapításunk az, hogy a Kormány akár tudatosan, akár véletlenül, de 

a KLIK adatai a másik két fenntartó-típus adataival elvileg sem összehasonlítható. 

Az állami KLIK ún. szakfeladatok szerint, a nem állami fenntartók viszont ún. 

jogcímek szerinti bontásban közlik az adataikat.  

Különösen súlyos probléma, hogy a KLIK még az elvileg rá szabott kincstári 

beszámoló-rendszerben sem képes adatot szolgáltatni. Például 2013-ra sem 

szakfeladatok szerinti bontásban, sem összesen létszám adatokat egyszerűen nem 

közölt. Tekintettel arra, hogy a kormány az általános iskolákat és középiskolákat 

hivatalosan éppen a hatékonyság-növelés céljával vonta össze, csak a közpénzekkel 

való felelőtlen gazdálkodásként értelmezhető, ha ezek után a hatékonyság mérését 

ennyire elemi szintű problémák teszik lehetetlenné. 

Elemzésünket az összes nem állami fenntartású oktatási intézmény 2012-re 

és 2013-ra vonatkozó kincstári beszámolója alapján végeztük. Azt találtuk, hogy ha 

a civil iskolák is egy főre vetítve ugyanakkora támogatást kaptak volna, mint az 

egyházi fenntartású intézmények, akkor 2012-ben közel 20, 2013-ban közel 14 

milliárd forinttal kellett volna nagyobb összeget kapniuk. 



Mennyivel több támogatást kellett volna a civil fenntartású intézményeknek, 

ha egy főre vetítve az egyházi fenntartású intézményeknek megfelelő 

támogatásban részesültek volna? (millió forint) 

 

A téma tágabb elhelyezése 
A nem állami fenntartású oktatási intézmények törvény szerint 

alaptámogatásra jogosultak, amely elsősorban a tanulók létszámától függ, de 

bizonyos mértékig figyelembe vesz egyéb tényezőket is (pl. átlagos csoportméret). 

Az egyházi és kisebbségi önkormányzati intézmények ezen felül kiegészítő 

támogatásra is jogosultak. Elsősorban ez okozza a jelentős különbséget a különféle 

intézmények között.  

Részletesebb adatok nélkül a KLIK által fenntartott közoktatási intézmények 

esetében csak annyit látunk biztosnak, hogy a tervezett költségvetés nem garantálja 

a köznevelésben ellátandó feladatok összességét, ezért félő, hogy a költségvetés 

folyamatos változásoknak és toldozgatásnak lesz az alanya. 

Ezen kívül 3 olyan megállapítást tudunk tenni, ami egészen biztosan igaz, és 

bizonyítja azt, amiről az oktatásban dolgozók hosszú ideje beszélnek már. 

Mindhárom nagyon súlyos képet fest a Kormány elméletileg fenntartó-semleges 

finanszírozási módszertanáról: 

1. ha a civilek is ugyanolyan finanszírozást kapnának, mint az egyháziak, 

akkor 2012-ben nagyságrendileg 19-20, 2013-ban 13-14 milliárd forinttal kellett 

volna többet kapniuk; 

Jogcím 2012 2013

Óvodai nevelés 2122 1963

Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon nappali 1612 1421

Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon nappali 1546 1296

Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon esti 29 -7

Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon esti 99 179

Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon nappali 6301 3555

Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon esti 2848 2039

Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon levelező 23 36

Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) nappali 5068 3035

Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) esti 0 0

Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) levelező 0 0

Korai fejlesztés, gondozás 207 85

Összesen 19854 13601



2. azokban a feladatokban, ahol az egyházak nem kapnak kiegészítő 

támogatást ("vízszintes a pálya") a civilek nagyságrendileg ugyanolyan 

mennyiségben látnak el állami feladatot. 

3. azokban a feladatokban, ahol van kiegészítő egyházi támogatás, ott a 

civilek fele annyi feladatot látnak el, mint az egyháziak; de ehhez csak 15 

százaléknyi finanszírozást kapnak. 

#költségvetés2016 

A 2016-os költségvetési törvényjavaslatban ismét azt látjuk, hogy a 7. számú 

melléklet normatíváin felül (I. rész) az egyházi intézmények tanulónként 160 ezer 

forint kiegészítő támogatásra jogosultak, ami az alapítványi, egyesületi és egyéb civil 

fenntartókat nem illeti meg. (II. rész)  

Következtetés, javaslat, ajánlás 
Javasoljuk, hogy a különféle fenntartású oktatási intézmények állami 

támogatása közti különbségek megszüntetését, a kiegészítő támogatások 

kiterjesztését a nem állami és nem egyházi fenntartókra, vagy az alaptámogatásba 

való beépítését. 


