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LANGERNÉ BUCHWALD JUDIT 

Tanulási célú ingázás az osztrák-magyar határ mentén 

─ avagy magyar tanulók ausztriai iskolákban  

Helyzetkép 

Magyarország 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozása óta lehetőség van – az Európai Par-

lament és a Tanács 200/4/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok 

területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az Európai Kö-

zösségek Tanácsa 77/486/EGK irányelve a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról 

alapján – arra, hogy magyar állampolgárságú diákok az Európai Unió tagállamaiban ugyan-

olyan feltételek mellet tanuljanak az adott ország közoktatási rendszerében, mint a nem kül-

földi tanulók. Ennek hatására az elmúlt években egyre inkább megfigyelhető jelenség a nyugat -

magyarországi régióban, hogy a szülők nem helyi, magyarországi iskolába járatják gyermeke-

iket, hanem az osztrák-magyar határ túloldalán lévő osztrák iskolákba. Megbízható és pontos 

számadatok az osztrák iskolákba járó magyar gyerekekre vonatkozóan jelenleg nem állnak 

rendelkezésre, csak hozzávetőleges következtetéseket vonhatunk le a burgenlandi 

Landesschulrat által nyilvántartott adatokból. 

Eszerint Burgenland tartományban a 2014/2015-ös tanévben az általános képzést nyújtó 

alapfokú iskolákban, valamint az általános és szakmai képzést nyújtó középfokú iskolákban 

összesen 2451 tanuló tanulja a magyar nyelvet, a 2015/2016-os tanévben pedig 2210.1 Termé-

szetesen ide tartoznak azok a diákok is, akik a burgenlandi magyar kisebbséghez tartoznak, de 

azok a tanulók is, akik magyar állampolgárok és magyarországi lakhellyel rendelkeznek, és 

ezért tanulják a magyar nyelvet az osztrák iskolában. Nyíri Pál Nemzetállam, közoktatás és a 

migráció logikája című tanulmányában felhívja már a figyelmet arra, hogy az oktatás nemzet-

közivé válása folytán az egyes országok oktatási rendszerei globálisan versengő termékké vál-

nak (NYÍRI 2004: 49), jelen esetben megállapíthatjuk, hogy Magyarország nyugati határa men-

tén az osztrák oktatás a magyar oktatás konkurenciájává vált. 

A magyar gyerekek ausztriai iskoláztatására törvények által szabályozott keretek között 

van lehetőség. A tanköteles korú gyerekek iskolába járását az Európai Unió irányelveinek fi-

gyelembe vételével az adott ország oktatási törvényei szabályozzák, így fontos tisztáznunk, 

hogy hogyan rendelkeznek a magyar törvények a tanköteles korú gyerekek külföldön történő 

tanulásáról, illetve hogyan szabályozzák az osztrák törvények a tanköteles korú, külföldi tanu-

lók iskolába járást Ausztriában. Magyarországon a 2011. évi CXC. törtvény a nemzeti közne-

velésről 91. § (1) bekezdés szerint „magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmá-

nyokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. 

                                                      
1 Übersicht Unterricht in Volksgruppensprachen. Forrás: http://www.lsr-bgld.gv.at/index.php?id=79 (2015. 12. 30.) 

http://www.lsr-bgld.gv.at/index.php?id=79
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Nyilvántartás céljából azonban a tanköteles korú gyermeket be kell jelenteni a lakóhely, tar-

tózkodási hely szerinti illetékes önkormányzat jegyzőjének, vagy ha már valamelyik magyar 

iskolában rendelkezik tanulói jogviszonnyal, a tanulmányok külföldi folytatását az iskola igaz-

gatójának kell jelenteni. A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogvi-

szonya szünetel”. 2 

A törvény 92. § (9) bekezdése alapján a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok 

a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók, a tanulmányok beszámításáról, továbbá 

a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója 

nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért 

felelős miniszter véleményét.3 

Ausztriában az iskolába járást a Schulpflichtgesetz és a Schulunterrichtsgesetz szabályozza. 

A Schulpflichtgesetz 1. § alapján az általános tankötelezettség minden olyan gyermekre vonat-

kozik, aki tartósan Ausztriában lakik. Azokra a tanulókra, akik csak átmenetileg tartózkodnak 

Ausztriában, nem vonatkozik a tankötelezettség, de jogosultak iskolába járni. 4 A 

Schulunterrichtsgesetz 3. §-a alapján rendes tanulóként (ordentlicher Schüler) kell felvenni 

minden olyan tanulót a körzetileg meghatározott iskolába, aki azon túlmenően, hogy megfelel 

az adott iskolatípus által meghatározott követelményeknek, olyan szinten beszéli az iskola ok-

tatási nyelvét, hogy az ott folyó tanítást követni tudja. Abban az esetben, ha a tanuló nem 

rendelkezik olyan szintű nyelvtudással, hogy az oktatást követni tudja, rendkívüli tanulóként 

lehet felvenni. Ennek időtartama legfeljebb egy év lehet, ami alatt a tanuló elsajátíthatja az 

oktatás nyelvét a szükséges szinten.5 A külföldi bizonyítványok elismertetését a 

Schulunterrichtsgesetz 75. §-a szabályozza, amely értelmében az eljárás az oktatásügyi mi-

nisztérium hatáskörébe tartozik.6 A nem német anyanyelvű tanulók iskoláztatására vonatko-

zóan Ausztriában az a szabályozás vonatkozik, hogy a nem német anyanyelvű tanulókat abban 

az esetben is fel kell venni Ausztriában iskolába, ha a tanuló tartózkodási helyzete nem tisztá-

zott.7 Az oktatásügy Ausztriában azonban tartományi hatáskörbe is tartozik, ami  a törvényi 

szabályozás bizonytalanságát is eredményezi: 2009 májusában a burgenlandi tartományi kor-

mány rendeletben engedélyezte az ingázó gyermekek számára az iskolalátogatást Ausztriában, 

míg az oktatásért felelős tartományi tanács (Landesschulrat für Burgenland) elnöke, Gerhard 

                                                      
2 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 91 § (1)-(3) http://www.complex.hu/ 

kzldat/t1100190.htm/t1100190_25.htm (2015. 10. 13.) 
3 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 92 § (9)-(10) http://www.complex.hu/kzldat/t1100190. 

htm/t1100190_25.htm (2015. 10. 13.) 
4 Schulpflichtgesetz 2015. 08. 01-i állapot szerint, http://www.jusline.at/index.php?cpid= 

ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=91&paid=1 (2015. 10. 13.) 
5 Schulunterrichtsgesetz 2015.08.01-i állapot, , http://www.jusline.at/4_Aufnahme_als_au%C3%9Ferordentlicher 

Sch%C3%BCler_SchUG.html Utolsó megtekintés: 2015. 10. 13.  
6 Schulunterrichtsgesetz 75. § Nostrifikation ausländischer Zeugnisse Forrás: http://www.jusline.at/ 

75_Nostrifikation_ausl%C3%A4ndischer_Zeugnisse_SchUG.html ( 2015. 10. 13.)  
7 Gesetzliche Grundlagen schulischer Maßnahmen für SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch. Forrás: 

http://www.schule-mehrsprachig.at/fileadmin/schule_mehrsprachig/redaktion/Hintergrundinfo/info1-14-15.pdf 

(2015. 10. 13.) 
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Resch nem ismerte el ennek az érvényességét, és az igazgatókat arra utasította, hogy csak azo-

kat a tanulókat vehetik fel iskolájukba, akik állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkeznek 

az adott iskolához körzetileg tartozó településen.8 

A helyzetet még két fontos tény árnyalja tovább: Az egyik, hogy Magyarország más or-

szággal határos részein ehhez hasonló jelenség nem tapasztalható  ilyen mértékben, tehát nin-

csenek nagy számban olyan magyar gyerekek, akik szlovén, horvát, szerb, román, ukrán vagy 

szlovák iskolába járnának. Ez alapján kijelenthetjük, hogy egy sajátságos nyugat -magyaror-

szági, osztrák határ menti jelenségről van szó. A másik, hogy az Ausztriával szomszédos többi 

országból, így Németországból, Szlovéniából, Szlovákiából és Csehországból is járnak a határ 

menti településekről gyerekek osztrák iskolába. Ennek alapján feltételezhető, hogy az osztrák 

iskolában folyó nevelés, oktatás vonzóbb a környező országokban élők számára a saját orszá-

guk közoktatási intézményei által nyújtott oktatásnál, nevelésnél.9 

Tanulási célú vándorlás és ingázás 

A jelenség bemutatásához és értelmezéséhez a szociológiához tartozó vándorlás és ingázás 

fogalmakat vettük kölcsön, némi kiegészítéssel. A migráció szociológiai értelemben a népes-

ség városok, községek, települések, országok közötti megoszlásának dinamikáját jelenti. Olyan 

lakóhely változtatás, ami belső vándorlás esetében településhatár átlépésével, míg nemzetközi 

vándorlás esetében országhatár átlépésével jár. A migráció témaköréhez tartozik az ingázás, 

amikor egy aktív keresőnek más településen van a lakóhelye és a munkahelye, tehát a munkába 

járás során településhatárt lép át. Az ingázás jellegét tekintve lehet napi, heti vagy annál rit-

kább. Az ingázással kapcsolatban feltételezik, hogy a közlekedési viszonyok javulásának kö-

szönhetően növekedni fog az ingázás mértéke. (ANDORKA 2003: 220-241) Az ingázás esetébe 

a szociológiai szakirodalom nem említi az országhatár átlépését, ami annak tudható be, hogy 

jelentős mértékben csak a határmenti településeken, elsősorban az osztrák határ mentén ta-

pasztalható, és ott is Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után nőtt meg az Auszt-

riában munkát vállalók aránya. Kutatásunk szempontjából tehát szükséges az ingázás megha-

tározásának országhatár átlépéssel történő kiegészítése. 

A nyugati országhatár mentén megfigyelhető iskolába járással kapcsolatos jelenség eseté-

ben kimutatható mind a migráció mind pedig az ingázás, azzal a kitétellel, hogy a tanulók 

esetében mindkettő tanulási céllal történik és nem kereső tevékenység folyatása miatt. Legna-

gyobb mértékben a tanulási célú mindennapi ingázás jellemző az osztrák iskolákban tanuló 

magyar diákok esetében. A kezdeti időszakban elsősorban a szülők vitték-hozták minden nap 

a gyerekeket az osztrák iskolába, a későbbiekben, így jelenleg is, osztrák iskolabuszok szállít-

ják Magyarországról a gyerekeket Ausztriába, ami nagymértékben megkönnyítette az iskolába 

járást, és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy nőtt a magyar állampolgárságú gyerekek száma az 

ausztriai határ menti iskolákban. Kis számban azonban vannak olyan magyar családok, akik 

többek között azért választottak ausztriai lakhelyet, hogy gyermekeik gond nélkül osztrák óvo-

dába, iskolába járhassanak, így ebben az esetben tanulási célú migrációról beszélhetünk.  

Azt tekintve, hogy a szülők hol folytatnak kereső tevékenységet, megállapíthatjuk, hogy 

sok esetben a gyerekek szülei is Ausztriába ingáznak minden nap dolgozni, de ez nem kizáró-

lagos, hiszen vannak olyan szülők is, akik Magyarországon rendelkeznek munkahellyel vagy 

                                                      
8 http://kurier.at/chronik/burgenland/eberau-das-ist-ein-reines-politikum/733.667 Utolsó megtekintés: 2015. 10. 13. 
9 Imre, Manfred: Eberau: „Das ist ein reines Politikum”. 05. 12. 2011. http://kurier.at/chronik/burgenland/eberau -

das-ist-ein-reines-politikum/733.667 (2016. 03. 07.) 
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vállalkozással, és nem Ausztriában. Az ausztriai lakhellyel rendelkezők esetében pedig nem 

evidencia, hogy Ausztriában folytatnak kereső tevékenységet. 

Az iskolák fogadókészsége és a felvétel feltételei 

Az osztrák iskolák szívesen fogadják a magyar gyerekeket a határ menti kisebb településeken, 

mivel számos esetben a tanulólétszám csökkenése miatt az iskola fennmaradása volt a tét. Így 

a sajtóban olvasható információk alapján rendszeresen toboroztak diákokat a határ menti ma-

gyar településeken, és még a gyerekeket minden nap szállító buszokról is az osztrák települé-

sek önkormányzatai gondoskodtak, ezzel is megkönnyítve a távolság miatti iskolába járás ne-

hézségeit. A buszok minden reggel Szombathelyről indulnak és iskolakezdésre érkeznek 

Ausztriába, majd a tanítás végén indulnak vissza Szombathelyre. A magyar nemzetiségi okta-

tásról gondoskodó iskolák számára is pozitív hozadéka van a magyar diákok megjelenésének, 

mivel így lehetőség van arra, hogy a burgenlandi magyar kisebbséghez tartozó diákok – akikre 

nem jellemző, hogy a családban magyarul beszélnének, és ebből kifolyólag nem tudnak jól 

magyarul – gyakorolhatják a magyar nyelvet. Az érintett osztrák települések lakóinak nagy 

része is pozitívan állt hozzá a magyar tanulókhoz, mivel tisztában voltak azzal a helyzettel, 

hogy őnélkülük az iskolát be kellene zárni, és ezért nekik kellene távolabbi település iskolájába 

vinni a gyerekeiket, ami számukra jelentene nagyobb terhet. 

Mint ahogyan azt a fentiekben már említettük, a magyar gyerekek ausztriai iskoláztatása 

nem teljesen problémamentes osztrák részről, mivel még a törvényi szabályozás sem teremt 

átlátható viszonyokat, és nem minden szülő nézte jó szemmel, hogy – főleg a kistelepülések 

iskoláiban, alsó tagozaton –előfordult, hogy az osztályban nagyobb számban voltak már ma-

gyar tanulók, mint osztrákok, és ezért nem látták biztosítottnak gyermekeik megfelelő fejlesz-

tését olyan gyerekek mellet, akik nem vagy csak nagyon keveset beszéltek németül. Az önkor-

mányzatok és egyben az iskolák fogadókészségét mutatja az is, hogy mikor a burgenlandi 

Landesschulrat vezetője elrendelte, hogy csak olyan tanulót lehet felvenni állami iskolába, aki 

állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik Ausztriában, a település vezetői gondoskodtak 

arról, hogy az ott tanuló gyerekeket és családjukat bejelentsék az adott településen, ami termé-

szetesen nem jelentett valós, életvitelszerű ott-tartózkodást. Ennek köszönhetően került sor egy 

14 osztrák települést érintő vizsgálatra, aminek következtében tisztázódott az ingázó magyar 

tanulók helyzete a burgenlandi iskolákban. Eszerint állami iskolában csak Ausztriában állandó 

vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen az adott településen élő magyar gye-

rekek tanulhatnak, de nem állami, hanem egyházi vagy alapítványi, egyesületi fenntartásban 

lévő intézmények azonban fogadhatnak ingázó magyar tanulókat is. Ez a gyakorlatban azt je-

lenti, hogy mivel a Volksschule (elemi iskola) van állami fenntartásban, a többi intézmény 

között pedig akad egyházi vagy alapítványi fenntartású is,  az ingázó gyerekek jellemzően az 

alsó tagozat magyarországi elvégzése után, 5. osztálytól járnak osztrák iskolákba. A magyar 

szülők gyermekeik ausztriai iskolázatása melletti eltökéltségét jelzi, hogy sok család ekkor 

döntött az Ausztriába való átköltözés mellett, illetve több család közösen bérelt lakást az adott 

településen és laktak ott felváltva azért, hogy eleget tegyenek a szabályoknak és ne kelljen 

magyar iskolába járatni újra a gyerekeket. 

Amíg az ingázó diákok iskolába járásának jogi háttere kevésbé volt tisztázott és az ausztriai 

kistelepülések a magyar gyerekek befogadásával harcoltak iskolájuk fennmaradásáért, nem 

volt semmilyen feltétele annak, hogy magyar gyerekeket felvegyenek az iskolába, még egy 

minimális szintű német nyelvtudást sem követeltek meg tőlük. A magyar szülők gyermekeik 



Langerné Buchwald Judit 

2 2 2  P E D A G Ó G I A  

ausztriai iskoláztatása iránti érdeklődésének növekedésével és az ingázás lehetőségének kor-

látozásával azonban megváltozott a helyzet. Azok az iskolák, akik a magyar családok számára 

szóba jöhettek, meghatározott feltételekhez kötötték a magyar tanulók felvételét: egyrészt jó 

tanulmányi eredményekkel kell rendelkezni a jelentkezőnek, másrészt pedig felvételi elbeszél-

getés során győződnek meg arról, hogy a gyerekek rendelkeznek-e olyan szintű német nyelv-

tudással, hogy az osztrák iskola tanárai képesnek ítélik őt arra, hogy két év alatt olyan mérték-

ben el tudja sajátítani a német nyelvet, hogy segítség nélkül képes lesz követni a tanórákat és 

a teljesítménymérések sem okoznak neki problémát. Ezen kívül a felvételinél még az angol 

nyelvtudás is fontos, mivel Ausztriában első osztálytól kezdve intenzíven tanulnak angolt a 

diákok, így előzetes angol tanulmányok nélkül problémákat okozna a bekapcsolódás.  

A szülők iskolaválasztásának motivációi 

Magyarországon jelenleg biztosított a szabad iskolaválasztás, ami lehetőséget nyújt a szülők 

és a gyermekek számára arra, hogy elképzeléseiknek és igényeiknek megfelelően választhas-

sanak iskolát a lakóhely közelében, esetleg attól távolabbi alternatív lehetőségek közül. Az 

iskolaválasztási szabadság az Európai Unióhoz való csatlakozás óta kiterjedt a határon túli 

iskolák választására is Az iskolázottság és a karrier összefüggését már szociológiai kutatások 

igazolták, ami szerint minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik az ember , annál na-

gyobb karrierlehetősége van, javul a foglakoztatási esélye, csökken a munkanélküliség kocká-

zata és nagyobb esélye van a társadalmi felemelkedésre, illetve a család által betöltött társa-

dalmi pozíció megtartására. (KERTESI 1995, idézi ANDOR – LISKÓ 1999: 19) A szülők pedig 

arra törekednek, hogy az legjobb iskoláztatás választásával nagyobb esélyt adjanak arra gyer-

mekeiknek, hogy felnőttként sikeresek legyenek. 

A választás szabadsága azonban csak egy lehetőség, mivel számos tényező befolyásolja 

azt, hogy kinek van ténylegesen módja is arra, hogy ausztriai iskolába járassa a gyermekét. 

Feltétele egyrészt az, hogy a család a határhoz, illetve az osztrák iskolához olyan közelségben 

lakjon, hogy a mindennapi ingázás ne jelentsen indokolatlanul nagy terhet sem a család, sem 

pedig a gyermek számára, másrészt pedig az ausztriai iskoláztatatás nagyobb anyagi ráfordítást 

igényel, mint a magyarországi, így a család anyagi helyzete is befolyásolja a döntést. Solymosi 

Katalin az iskolaválasztás hátterében meghúzódó motivációkkal kapcsolatban utal arra, hogy 

a döntést közvetlenül befolyásoló tényezők közé tartozik az előbbieken kívül, hogy a szülők 

milyen ismeretekkel rendelkeznek az iskola alternatívákról, magáról az iskolákban folyó ok-

tatásról és nevelésről, mennyire ismerik az iskola környékét, az épületet, az ott tanító tanárokat, 

illetve milyen információt kapnak azoktól a szülőtársaktól, akiknek a gyerekeik iskolába jár-

nak. Az iskolaválasztást befolyásoló távlati célok közé sorolható, hogy milyen terveik vannak 

gyermekük jövőjét illetően, ami befolyásolja a jelen döntést az iskolaválasztásnál. (SOLYMOSI 

2013: 388) Andorka Mihály és Liskó Ildikó szerint pedig a szülők gyermekeik jövendőbeli isko-

lázottsági szintjére vonatkozó elképzeléseiket saját iskolázottságuk és az életben való boldogu-

lásra vonatkozó tapasztalataik határozzák meg, a gyermek pályaorientációját pedig nagymérték-

ben a szülők határozzák meg: Minél előbb kell döntést hozni az iskolaválasztással kapcsolatban, 

annál inkább a szülői elképzelés jut érvényre, hiszen a gyermeknek még nincs elég tapasztalata 

ahhoz, hogy egy ilyen jellegű döntést meghozzon. (ANDORKA – LISKÓ 1999: 39-44) 

Az ausztriai iskoláztatás választása azonban egy kicsit eltér az előbbiekben felvázolt isko-

laválasztási motivációktól abban, hogy ebben az esetben a szülők döntési motivációja nem a 

magasabb iskolai végzettség elérése, hanem az, hogy azzal, hogy nem magyarországi, hanem 
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ausztriai iskolába járatják gyermekeiket, úgy gondolják, hogy az osztrák iskolák jobb oktatást 

és nevelést biztosítanak gyermekeik számára, mint a magyar köznevelési intézmények. A szü-

lők iskolaválasztási motivációira, az ausztriai iskoláztatásra vonatkozó elképzeléseire vonat-

kozóan a szülőkkel készített interjúk eredménye alapján a következőket fogalmazhatjuk meg: 

Azt, hogy a szülők az ausztriai iskoláztatást jobbnak, magasabb színvonalúnak tartják a 

magyarnál, az abból is látszik, hogy vannak olyan családok, akik azért költöztek az osztrák 

határ menti településre, esetenként tovább a határ túlsó oldalára, hogy így gyermekeik Auszt-

riában járhassanak iskolába. A szülők válaszaiból egyértelműen kiderült, hogy az ausztriai is-

koláztatás melletti döntés legfontosabb okaként a német nyelv anyanyelvi szintű elsajátításá-

nak biztosítottságát határozták meg, mivel úgy gondolják, hogy erre csak anyanyelvi környe-

zetben van lehetőség, a magyar iskolában pedig nem skierülehet. Egy szülő úgy fogalmazott, 

hogy ők „a gyermeket kétnyelvűnek nevelik, így lehetősége van arra, hogy majd végigkalan-

dozza a világot”. Az anyanyelvi szintű német nyelvtudás birtokában pedig úgy látják, hogy 

gyermekeiknek jobb lehetőségük lesz az elhelyezkedésre majd a munkaerőpiacon. A német 

nyelv elsajátítása mellett az idegen nyelvek – az angol és plusz egy választható idegen nyelv– 

magas szintű megtanulásának a lehetőségét is megnevezték motivációként, mivel úgy vélik, 

hogy az idegen nyelv oktatása magas színvonalon, intenzívebben zajlik az ausztriai iskolákban. 

A szülők és a gyerekek szerint a nyelvtanítás jellemzően beszédcentrikus, projekthetek formá-

jában lehetőség van napi hat órában angol anyanyelvűekkel történő kommunikációra, nyelv-

gyakorlásra. Az eredményességet nézve – a szülőktől kapott információk szerint – 8. osztály 

végére a kiváló teljesítményt nyújtó tanulók nyelvtudása közel felsőfokú, de a közepes telje-

sítményű gyerek nyelvtudása is jó közepes szintű és anyanyelvi környezetben is használható 

angol nyelvtudással rendelkeznek. 

A szülők iskolaválasztási motívumait látva kijelenthetjük, hogy egyértelmű kritika fogal-

mazódik meg a szülőkben a magyarországi idegennyelv-oktatással kapcsolatban, ugyanis nem 

látják biztosítottnak a magyar iskolában azt, hogy használható, magas szintű nyelvtudást sze-

rezhetnek a gyermekeik az iskolás évek alatt különórák és nyelvtanfolyamok nélkül. Egy szülő 

úgy fogalmazott, hogy „bár az ausztriai iskolába járás többletköltséget jelent a család szá-

mára, mégis jobban megéri annál, mint ha különóráért vagy nyelvtanfolyamokért kellene fi-

zetnie azért, hogy jól megtanuljon a gyermek egy vagy több idegen nyelvet”.  

A német mint második nyelv tanulása az ausztriai iskolákban 

Felvetődik azonban a kérdés, hogy hogyan valósul meg az idegen nyelv tanulásának az a for-

mája, amikor az idegen nyelven történő tanuláshoz szükséges nyelvismeret nélkül kerül valaki 

egyszerre idegen nyelvű tanulási környezetbe és nyelvi környezetbe? Mint ahogyan azt az elő-

zőekben már említettük, Ausztriában külön kiegészítő tantervvel és oktatással segítik a nem 

német anyanyelvű tanulók némettanulását, ezzel is elősegítve a beilleszkedést, és a tanulmányi 

eredményességet.10 

Az osztrák általános képzést nyújtó iskolák tanterveinek elemzése alapján megállapíthat-

juk, hogy nagy hangsúlyt fektetnek azoknak a tanulóknak a német nyelv-tudásbeli hátrányai-

nak megszüntetésére, akiknek nem a német az anyanyelve. A Volksschule első négy évfolya-

mán a német anyanyelvű tanulók számára készült Német, írás olvasás kötelező tantárgy tan-

terve mellett létezik a Német nem német anyanyelvű tanulók számára is tanterv, ahol a képzési 

                                                      
10 SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/andere 

erstsprachen.html (2015. 11. 04.) 
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feladatok és célok a tanulók nyelvi képességeit szem előtt tartva eltérnek a német anyanyelvű 

tanulókra vonatkozóktól. A német mint idegen nyelv képezi a tananyagot, a didaktikai és mód-

szertani eljárások is az idegen-nyelv tanítására jellemzők, ami hozzájárul ahhoz, hogy a tanu-

lók minél hamarabb le tudják küzdeni a nyelvtudásbeli hátrányaikat és be tudjanak kapcsolódni 

a német nyelven zajló pedagógiai, tanítási-tanulási folyamatokba. Fontos kiemelni a kiegészítő 

tantervvel kapcsolatban, hogy nem a német mint anyanyelv tantárgytól függetlenül létezik, 

hanem a kiegészítő tanterv folyamatosan jelzi a kapcsolódási pontokat és a párhuzamokat a 

német kétféle úton és módon történő tanítása között.11 Az ISCED 2 szinthez tartozó Neue 

Mittelschule és az Allgemeinbildende höhere Schule alsó tagozatának német tantervében pedig 

külön didaktika alapelvek kerülnek meghatározásra a nem német anyanyelvű tanulókra vonat-

kozóan, melyeket mind a rendszeres német tanítás mind pedig a fejlesztő németórákon alkal-

mazni kell. 

Az alapelvek meghatározásánál abból indulnak ki, hogy a nem német anyanyelvű tanulók-

nál a tanulók individuális lehetőségeit és képességeit nem tudják visszaadni a tényleges német 

nyelvi kifejezőképességükkel, ezért ezt a német tanítás, fejlesztés és értékelés során figye-

lembe kell venni. A német nyelv tanítása itt már csak bizonyos mértékben folyik úgy, mintha 

idegen nyelvet tanítanának, inkább fontos szerep jut a nem irányított nyelvelsajátításnak az 

irányított nyelvtanítással szemben, mely a tanulási folyamat részét képezi német tanítás során. 

Az irányított nyelvtanításra jellemző elemként jelenik meg az anyanyelv és a német nyelv kö-

zötti kontrasztív összehasonlítás bevonása és az individuális anyanyelvtudási háttér jelentősé-

gének figyelembe vétele a német tanulása során. Ezen kívül a kétnyelvű szótárak alkalmazá-

sának németórán történő elsajátítása is tananyag, valamint a számonkérések alkalmával is en-

gedélyezett a kétnyelvű szótárak alkalmazása. A nyelvtan esetében pedig különbséget tesz a 

megismerési szintű nyelvtan – ami a német anyanyelvű tanulók esetében elvárt – és az alkal-

mazási szintű nyelvtan – ami a nem német anyanyelvű tanulókra jellemző – között. A dolgo-

zatok esetében pedig meghatározza a tanterv, hogy úgy kell összeállítani őket, hogy nyelvileg 

megfeleljenek a tanulók egyéni német nyelvtudási szintjének.12 Az ISCED 3 szinttől azonban 

már nem jelenik meg a nem német anyanyelvű tanulók számára tantervi szinten annak a lehe-

tősége, hogy nyelvtudásbeli hátrányaikat leküzdjék, illetve, hogy ezeket a számonkérésnél és 

értékelésnél figyelembe vegyék, tehát ezen a szinten már elvárt, hogy a tanulók az előzetes 

tanulmányaik alatt megfelelő szintű német nyelvtudásra tettek szert.  

Az interjúk alapján elmondható, hogy a Volksschule-ban (elemi iskola alsótagozat) jellem-

zően a magyar gyerekek német nyelvtudás nélkül, esetleg minimális nyelvtudással érkeztek az 

osztrák iskolákba, ahol kétnyelvű tanárok alkalmazásával segítették a tanulókat a nyelvi hiá-

nyosságokból adódó hátrányok leküzdésében. Ez a helyzet akkor változott meg, amikor a bur-

genlandi Landesschulrat döntése nyomán nem lehetett olyan magyar gyereket fogadni az ál-

lami fenntartásban lévő alsó tagozaton, aki nem rendelkezik bejelentett lakcímmel. Ekkortól 

kezdve nem biztosították már a magyar diákok számára a nyelvi problémák megoldásához 

                                                      
11 Lehrplan der Volksschule, Siebenter Teil, Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische 

Grundsätze der Pflichtgegenstände der Grundschule und der Volksschuloberstufe, Lehrplan Zusat z – Deutsch für 

Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/VS7T_nichtdeutsch 

3998.pdf?4dzgm2 (2016. 03. 09.) 
12 Lehrplan für die Neuen Mittelsschulen https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40172654/ 

NOR40172654.html ( 2016. 03. 09.) 

Lehrplan für die allgemeinbildenden höheren Schulen (Unterstufe) https://www.bmbf.gv.at/schulen/ 

unterricht/lp/lp_ahs_unterstufe.html (2016. 03. 09.) 
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szükséges magyar nyelvtudással rendelkező tanítót, csak németül beszélő tanítók foglakoztak 

velük. Felsőtagozaton, ahol ez a változás azért nem okozott problémát, mert a magyar gyere-

keket nem állami fenntartású intézményekbe íratták a szülők, biztosított a lehetőség, hogy ma-

gas óraszámban tanulják a német nyelvet, valamint két év türelmi időt kapnak arra, hogy olyan 

szinten elsajátítsák a német nyelvet, hogy segítség nélkül tudják követni a német nyelven folyó 

órákat és nem jelent számukra hátrányt a teljesítményméréskor sem. A nyelvi nehézségek le-

küzdésének támogatásához magyar anyanyelvű tanárokat is alkalmaznak, akik ez idő alatt se-

gítenek a tananyag megértésében, a mindennapi iskolai kommunikációban. Ezen kívül a csak 

német nyelven beszélő tanárok is „igyekeznek megkönnyíteni a magyar diákok helyzetét és 

jobban odafigyelnek rájuk, a gyerekek pedig mindenben számíthatnak tanáraik segítségére”. 

A két év türelmi idő alatt az osztályozás alól is mentesülnek.  

Az idegen nyelvek tanítása Ausztriában és Magyarországon 

Mint ahogyan az az előzőekben említettük, az ausztriai iskolaválasztás másik oka az idegen -

nyelv tanulás hatékonysága, eredményessége volt, ezért a továbbiakban összehasonlítjuk a két 

ország idegen nyelvek oktatására vonatkozó tanterveit. Ausztriában az élő idegen nyelvek – 

angol, francia, olasz, horvát, szlovák, szlovén, cseh és magyar – tanulására a Volksschule 1-4. 

évfolyamán a kötelező gyakorlatok keretében van lehetőség, ahol a képzési cél az idegen -nyelv 

tanulás iránti motiváció felkeltése és az idegen nyelven történő kommunikáció megalapozása 

a cél. Ezen kívül szerepet kap az interkulturális tanulás, azaz a más nyelvű és kultúrájú embe-

rek megismerése és elfogadása is. Az ebben az életkori szakaszban történő nyelvtanulásnál 

kiemelik, hogy a gyermekek képességeinek, érdeklődésének figyelembe vételével, konkrét te-

vékenységeken, témákon, szituációkon keresztül kell történnie. Az első két évfolyamon a 

nyelvtanítás fókuszában a hallás utáni szövegértés és a szóbeli kommunikáció fejlesztése áll, 

az írás és az olvasott szöveg értése csak a következő évfolyamokon jelenik meg. 

A nyelvtanítás egyediségét ebben a szakaszban az adja, hogy a témák a tanítás integrált 

részterületei, az egész alapfokú oktatás ideje alatt folyamatosan bővítve kerülnek elő, valamint 

hogy a német írás és olvasás tantárgyak kivételével minden tantárgy keretében megvalósul az 

idegen nyelv tanítása azáltal, hogy az idegen nyelvet használják a tanítás nyelveként, valamint 

egyszerű (tantárgyi) tartalmak kifejezésére. Az idegen nyelv tanítására fordítandó óraszám az 

első két évfolyamon évi 32 óra, ami a tanítási folyamatba, kötelező tárgyakba integrálva, ki-

sebb időegységekben kerül megvalósításra, ezért nem befolyásolja az éves óraszámot. A 3 -4. 

évfolyamon az óraszám heti egy óra, ami hosszabb egységekben valamint integrált módon is 

megvalósítható, a kötelező tárgyak esetében pedig továbbra is lehet a kommunikáció nyelve. 

A nyelvtanítás során is a célnyelv minél nagyobb mértékű alkalmazására törekednek, valamint 

a tanuló és kommunikációorientált munkaformák, mint kooperatív technikák, páros és csoport-

munka – alkalmazását részesítik előnyben a tanárorientált formákkal szemben.13 

Magyarországon az első három évfolyamon a Nemzeti alaptanterv nem írja elő idegen 

nyelv tanulását, de a lehetőséget sem zárja ki abban az esetben, ha az idegennyelv-tanulás 

tárgyi és személyi feltételei adottak az iskolában. Kötelező jelleggel csak 4. évfolyamon jele-

nik meg. Első idegen nyelvként angolt, németet, franciát és kínait lehet választanai, a heti óra-

számra vonatkozó előírást sem a Nat, sem a kerettantervek nem tartalmaznak, csak százalékos 

arányokat. Az iskolákban, ahol biztosított a lehetőség az első évfolyamtól kezdődő idegen -

                                                      
13 Verbindliche Übungen „Lebende Fremdsprachen” (1. bis 4. Schulstufe) https://www.bmbf.gv.at/ 

schulen/unterricht/lp/vs_lp_8_lebende_fremdsprache_14053.pdf?4dzgm2 (2016. 03. 17.)  
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nyelv tanulásra, jellemző a heti 0,5-1 óra, 4. évfolyamtól az ajánlott óraszám heti két óra. A 

nyelvtanulás célja tekintetében nem mutatható ki eltérés az ausztriai és magyar iskolák között, 

módszerekre vonatkozó előírás, illetve javaslat pedig nem található az alaptantervben. 14 

A továbbiakban az idegennyelv-tanulásra fordított óraszámokat és az egyes iskolafokok 

végére elérendő nyelvi szinteket hasonlítjuk össze. Ausztriában az ISCED 2 szinten a Neue 

Mittelschule-ban és az Allgemeinbildende höhere Schule alsó tagozatán a kötelező tárgyként 

heti 4, illetve 3 órában van lehetőség az idegen nyelv tanulására, míg a szabadon választható 

tárgyként második idegen nyelvet is lehet tanulni heti 2, illetve 3 órában. A 4. évfolyam végére 

a Közös Európai Referenciakeretnek (KER) megfelelő nyelvi szintmeghatározásokkal részle-

tesen ismertetik az egyes kompetenciaterületen elérendő szintet, amely szerint beszélgetés és 

összefüggő beszéd, hallás utáni szövegértés területén A2-es szintet kell elérni, valamint a B1-

es szintnek megfelelően a tanulók a főbb pontokat megértik, ha a standard nyelvet használják 

és számukra ismert dolgokról van szó a halott szövegben. Olvasott szöveg értése esetében 

szintén az A2-es szintet kell elérni, a B1-es szintet pedig abban az esetben, ha a tanulók hét-

köznapi témájú szövegeket olvasnak. 

Az írás esetében szintén az A2-es szint az elérendő, valamint a B1 abban az esetben, ha 

olyan témában kell összefüggő szöveget alkotniuk, ami személyes érdeklődésükhöz közel áll. 

Második idegen nyelv esetében két év nyelvtanulási idő után (mivel 3. évfolyamtól kell elkez-

deni a második idegen nyelvet) a beszélgetés területén A1-es szintet kell elérni, a többi kom-

petenciaterületen pedig A2-es szintet. Az Allgemeinbildende Höhere Schule felsőtagozatának 

a heti óraszám 3-4 óra között mozog, és a tanulmányok végére (8 év nyelvtanulás után) első 

idegen nyelvből minden képesség esetében a B2 (középfok) elérése a cél. Második idegen 

nyelvből – attól függően, hogy hány éve tanulják a nyelvet – négy év nyelvtanulás után minden 

kompetenciaterületen B1 szintű (alapfokú) nyelvtudást kell elérni, 5-6 év után pedig az olva-

sott szöveg értése területén már a B2-es szint elérése a követelmény.15 

Magyarországon az idegen nyelvek tanulására fordított óraszámok a következőképpen ala-

kulnak: 4. évfolyamon heti 2 órában tanulnak általában idegen nyelvet a tanulók, a többi évfo-

lyamon jellemző a heti 3 óra. Második idegen nyelv tanulására 7. évfolyamtól van lehetőség – 

a szabadon választható órák terhére – óraszáma ezért a helyi sajátosságoktól függ. 9-12. évfo-

lyamon pedig az ajánlott óraszám nyelvenként heti 3 óra. A Nat-ban megfogalmazott követel-

mény szerint a 12. évfolyam végére, azaz 9 év nyelvtanulás után első idegen nyelvből minden 

kompetenciaterületen a B1-es szintű (alapfokú) nyelvtudást kell szerezni a tanulóknak, míg 

második idegen nyelvből A2-es szintet kell elérni. csak a nyelvi tagozatos iskolákban a 12. 

évfolyam végére elérendő szint a B2 vagy C2 szintű nyelvtudás az első idegen nyelvből, a 

második nyelvből pedig alap- vagy középfokú szinten kell tudni használni a nyelvet. 

Összehasonlítva a két ország idegen-nyelv tanulásra vonatkozó tantervi előírásait egyértel-

műen látható, hogy mind időtartamban, mind óraszámban több időt szánnak Ausztriában a 

nyelvtanulásra, mint Magyarországon, valamin az előírt nyelvtudásszint esetében is magasabb, 
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középfokú szintű nyelvtudást kell szerezniük a tanulóknak 8 év nyelvtanulás alatt, míg nálunk 

9 év alatt is csak alapfokú nyelvtudásra kell szert tenni a diákoknak a nem tagozatos oktatás 

keretei között.16 

Összegzés 

A fentiekben leírtak alapján kijelenthetjük, hogy egyrészt az ausztriai közoktatást a magyar 

köznevelés valós konkurenciájaként értelmezhetjük, hiszen az elemzés eredménye igazolja azt 

a szülői feltevést, ami egyben az ausztriai iskoláztatás választásának fő oka, hogy Magyaror-

szágon az idegen nyelvek oktatása kevésbé hatékony, és ha eredményes nyelvoktatást szeret-

nénk gyermekeink számára, akkor alternatív megoldásokhoz, jelen esetben a határon túli isko-

lába íratáshoz kell folyamodni. Másrészt pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni a magyar 

gyerekek ausztriai iskolába járásának hosszútávú következményét, a korai „agyelszívást” sem. 

A szülők nyitottak a lehetőségek adta alternatív megoldásokra a gyermekeik jobb jövőbeli kar-

rier és foglakoztatási esélyeinek érdekében és az osztrák iskolák is nyitottak és felkészültek az 

ingázó magyar tanulók fogadására és megfelelő fejlesztésére. 

Azok a gyerekek, akik ma Ausztriában járnak iskolába, feltételezhető, hogy több nyelv 

magas szintű ismeretének birtokában, külföldi iskolában szocializálódva, külföldi iskolában 

szerzett végzettséggel nem Magyarországon folytatják felsőfokú tanulmányaikat, és nem Ma-

gyarországon fognak dolgozni felnőttként, így a társadalom ezeket a jövendőbeli fiatalokat 

már most elveszíti. Ennek megelőzése érdekében tehát szükséges lenne a magyar iskolákban a 

nyelvtanítás hatékonyságának és eredményességének növelése, többek között az idegen nyel-

vek tanítására fordított idő növelésével, a magasabb színvonalú, kiscsoportos keretek között 

zajló nyelvtanítással, az idegen nyelvi környezet megteremtésével és anyanyelvi beszélők be-

vonásával, annak érdekében, hogy a magyar szülők ne ausztriai iskolákba járassák gyermeke-

iket azért, hogy idegen nyelveket magas szinten megtanulhassanak.  
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