
Tanulóközösségek a köznevelési törvény módosítása után

Tanulóközösség: az iskolátlanított 
iskola
A tanulóközösség a magyar közoktatásban 2011
után megjelenő új alternatív oktatási forma, amely
az otthontanulás szervezett formájának tekinthető.
Mind a csoport mérete, a közösségbe rendszeresen
járó gyermekek száma, mind pedig pedagógiai
koncepciójuk és szervezettségük vonatkozásában
változatos képet mutatnak kezdve a családi jellegű
tanulócsoportoktól, amelyek egy-két család
összefogásában jöttek létre és ahol maguk a szülők
tanítanak, a több tanulói csoportot hálózatban
működtető tanulóközösségekig.

Hagyományos értelemben nem iskolák, hanem
önfenntartó, kizárólag a családok, támogatók által
fizetett anyagi hozzájárulásból működtetett
demokratikus közösségek, melyek mind pénzügyi,
mind jogi értelemben függetlenek az államtól és az
iskolákkal szemben támasztott jogszabályi
előírásoknak nem kell megfelelniük. A
tanulóközösségek tanulói minden esetben
hagyományos vagy alternatív, de hivatalos iskolák
magántanulói, akik számára a tanulóközösségek új
utat és módot nyújtanak a tanulásra, és az
osztályozó vizsgákra való felkészülésre (Langerné
Buchwald, 2019a, 2019b).
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A tanulóközösségekben tanuló gyerekek 
sorsa a megszűnés után többféleképpen 
alakult. 
Az egyéni munkarenddel rendelkező, vagy a tanórák 
alól részlegesen felmentett gyerekek továbbra is 
tanulóközösségekben tanulnak. Azok, akiknek nem 
volt lehetőségük az egyéni munkarend szerinti 
tanulásra alternatív vagy nem alternatív iskolában 
folytatták tovább tanulmányaikat, de mivel az 
alternatív iskolák száma viszonylag kevés, és 
gyermekeket is csak korlátozott számban vehetnek 
fel, a tanulóközösségekből kikerülő gyerekek egy 
része az állami, nem alternatív iskolákba kényszerült.

Mars Magántanuló Csoport: a megszűnt tanulóközösség
A Mars Magántanuló Csoportot egy házaspár alapította (2016), mivel nem voltak megelégedve azzal a közoktatási
intézménnyel, ahova gyermekük járt. Ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódott később „tiszteletbeli alapítóként” a
ReSuli Tanulóközösségek Hálózatának későbbi elnőke is, aki szintén más megoldást keresett gyermeke nevelésére
és oktatására, mint a közoktatás. A tanulóközösségi működés választásának oka, hogy egy eredményesen
fenntartható modellnek tűnt, ami nem járt semmilyen kötelezettséggel, és a lehető legnagyobb szabadságot
biztosította a tanárok számára. A tudatos szakmai tervezésnek, fejlesztésnek köszönhetően egy nyolc gyermekből és
három felnőttből álló tanulócsoportból három év alatt egy 24 gyermekből (1–5. osztályig) és nyolc pedagógusból álló
tanulóközösség lett.
A tankötelezettség teljesítésének szigorítását követően, mivel látható volt a szülőkkel folytatott beszélgetések után,
hogy további működése nem megoldható, 2020-ban megszűnt. A hivatalos iskolává válás mint alternatíva nem
merült fel. A pedagógiai vezető személyes véleménye szerint „a közoktatás pusztító, de nem azért, mert mindenki
rossz, aki benne van, hanem mert a rendszer önmagában pusztító. A közoktatásban minden kötve van. Igaz, hogy
van egy mondás, hogy becsukom az ajtót, aztán azt csinálok, amit akarok, de ez nem igaz. Szerintem ebben a
rendszerben nem lehet jó tanárnak lenni.”

Jogi háttér 2019 előtt: a magántanulói 
jogviszony megengedő szabályozása
A tankötelezettséget az intézményes nevelésben és
oktatásban való részvétellel kellett teljesíteni, amely
abban az esetben, ha az a tanuló fejlődése,
tanulmányainak eredményes folytatása és
befejezése szempontjából nem hátrányos, nem
csak iskolába járással, hanem – a szülő kérelmére –
magántanulóként is teljesíthető volt. A magántanulói
jogállás engedélyezése az intézményvezető
jogkörébe tartozott. (2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről, 2011. évi hatályos állapota).

Jogi háttér 2019 után: a magántanulói 
jogviszony korlátozó szabályozása
A köznevelési törvény 2019. évi módosítása
megszüntette a magántanulói jogállást, kimondta,
hogy a tankötelezettség iskolába járással
teljesíthető, amelytől eltérni csak indokolt esetben
határozott időre szóló egyéni munkarend
kérelmezésével lehet, (2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 2020. szeptemberétől
hatályos változata), az egyéni munkarend
engedélyezését pedig központosította, és az
Oktatási Hivatal jogkörébe utalta (196/2019. (VIII.
1.) Korm. Rendelet).

A kutatás célja
A kutatás során a tankötelezettség teljesítésének
lehetőségét és a magántanulói jogviszony/egyéni
munkarend feltételeit és engedélyezését korlátozó
törvényi változás tanulóközösségekre gyakorolt
hatását vizsgáltuk, azzal a céllal, hogy feltárjuk,
hogy ennek hatására milyen változások történtek a
tanulóközösségek életében, milyen megoldási
utakat kerestek a fennmaradásra, illetve a
tanulóközösség megszűnése esetén hol folytatták
tanulmányaikat a gyermekek.

A kutatás módszerei
Dokumentumelemzéssel vizsgáltuk a törvényi
szabályozás változását az egyéni munkarend
megszerzésének feltételeire vonatkozóan.

Félig strukturált Interjút készítettünk
tanulóközösségek vezetőivel, valamint a ReSuli
Tanulóközösségek Hálózatának elnökével.

Rogers Akadémia: a tanulóközösség
Az Akadémia eredetileg a Carl Rogers Személyközpontú Iskola keretei között működött hivatalos iskolaként, majd
abból kiválva 2012-től tanulóközösségként folytatta tevékenységét. Működésük stabil, általában 20-25 fővel
foglalkoznak két csoportban. A tanulóközösségi működési forma választásának oka, hogy a folyamatosan változó
jogszabályi környezet és az alternatív iskolák működésének tartalmi és nem tartalmi szabályozásának folyamatos
változása nem kedvezett a Rogersi alapgondolatot megőrzésének, az eredeti pedagógiai elvek megtartásának.
A tankötelezettség teljesítését szigorító törvénymódosítás után a szülők egy része a hivatalos intézményben való
iskoláztatás mellett döntött, de jelentős részük kitartott az Akadémia mellett, így finanszírozni tudjál továbbra is a
működést. Annak a lehetősége, hogy újra hivatalos iskolaként működjenek, ha nem lesz elegendő gyermek az
Akadémián, nem merült fel. Az intézményvezető szavait idézve „más gondolatban él a közoktatás, mások a céljai,
mások a motivációi, máshova teszik a hangsúlyokat, másra fokuszálnak, mi meg szeretnénk ebben a Rogers
gondolatban élni, amíg lehet.”

Budapest School: az alternatív iskolává váló tanulóközösség
Megalapításának ötlete hét barát fejében fogalmazódott meg, akik miután személyesen is érintetté váltak az
iskoláztatás kérdésében, és nem tartották megfelelőnek az állami közoktatást, személyes iskoláról, oktatásról,
nevelésről alkotott elképzeléseikből és motivációikból kiindulva szerettek volna elsősorban gyermekik számára
iskolát alapítani. 2015. szeptemberében hat tanár közreműködésével két tanulócsoportban elindult a Budapest
School. Rövid idő alatt ők rendelkeztek a legkiterjedtebb hálózattal: 2019-ben tíz helyszínen működtettek
Budapesten és vidéken tanulócsoportot – azaz saját elnevezésük alapján mikroiskolát – az óvodától a középiskoláig.
A tankötelezettséget érintő szabályozás módosítása, a működés a tanárok, a családok, a gyerekek és az állam
iskolával szemben támasztott elvárásaihoz és jogszabályi követelményekhez való igazítása miatt az alternatív
iskolává válás mellett döntöttek. Első kísérlet a hivatalos iskolává válásra (2019): a Budapest School Általános Iskola
és Gimnázium benyújtotta engedélyezésre alternatív kerettantervét, amelyet az EMMI először elfogadott, majd
visszavont. Ok: A köznevelési törvény 2019. évi, az alternatív iskolákat érintő módosításában foglaltaknak nem felelt
már meg. Második kísérlet az iskolává válásra (2020): az EMMI engedélyezte számukra az egyedi megoldások
alkalmazását.

Összegzés
A köznevelésért felelős államtitkárság nyilvánosságra hozott szándéka a törvénymódosítással az volt, hogy
egységes eljárásrendet teremtsen, az engedélyezés során elkerülhető legyen az igazgatói jogkörből fakadó
visszaélés lehetősége és csak azok a gyerekek legyenek egyéni munkarend jogállásúak, akik számára ez valóban
előnyös (Maruzsa Zoltán válasza a ReSuli Tanulóközösségek Hálózatának Nyílt levelére, 2019), de a szigorító
intézkedések célja ennél feltételezhetően messzebbre mutatott és a deklarált szándék mögött a jelentős mértékben
megnövekedett szülői kérelemre magántanulóként tanuló gyermekek számának, és ezzel a megszaporodott számú
tanulóközösségeknek a visszaszorítása állhatott.
A törvényhozói szándék megvalósult, a tankötelezettség teljesítésének és az egyéni munkarend megszerzésének
szigorítása jelentősen befolyásolta a tanulóközösségek működését. Becslések szerint kb. 80%-uk megszűnt, és csak
nagyon kevesen tudták fenntartani továbbra is működésüket. A megszűnt tanulóközösségek kis hányada a
törvényileg elismert iskolává válást választotta, melyek közül csak egy nevezhető „alternatívnak”, ugyanis csak a
Budapest School kért és kapott engedélyt az EMMI-től egyedi megoldások alkalmazására.
A tanulóközösségekből kikerülő tanulók és tanárok visszaáramlása a közoktatásba (részben) megtörtént.


