
EFOP-3.4.3-16-2016-00005 Korszerű egyetem a modern városban: 
Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet  
egy 21. századi felsőoktatási modellben 

 Brachinger Tamás 

Hátrányok – társadalmi 

egyenlőtlenségek 

Adalékok a társadalmi egyenlőtlenségek megjelenéséhez 

a hazai köznevelési intézményekben 

Pécs 

2019 

A Hátrányok – társadalmi egyenlőtlenségek: Adalékok a társadalmi egyenlőtlenségek 
megjelenéséhez a hazai köznevelési intézményekben c.  tananyag az EFOP-3.4.3-

16-2016-00005 azonosító számú, „Korszerű egyetem a modern városban:
Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási 

modellben” című projekt keretében valósul meg. 



1 

 

BRACHINGER TAMÁS 
 
 

Hátrányok – társadalmi egyenlőtlenségek 
 

Adalékok a társadalmi egyenlőtlenségek megjelenéséhez  
a hazai köznevelési intézményekben 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉCS 
2019  



2 

 
ISBN 978-963-429-415-3 

 
 
 
 

© Szerző 2019 
© Szerkesztő 2019 

 
 

Szerkesztő: Brachinger Tamás 
Lektor: Nagy Janka Teodóra, Varga István 

 
 
 

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern 
városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó 

szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben”  
pályázat támogatásával készült 

 
  
 
 
 
 
 

Kiadja: Pécsi Tudományegyetem 
Felelős kiadó: Dr. Miseta Attila rektor 

 
 

Technikai szerkesztő: Szabó Ernő  
Nyomda: Szekszárdi SZC Nyomdája 

Vezető: Ábrahám Norbert  



3 

Tartalomjegyzék 

 

1. Bevezető, kapcsolódás a pedagógusképzéshez .................... 5 

2. Fogalmi keretek ................................................................................ 9 

2.1. A szegénység és annak okai .............................................. 12 

3. Társadalmi hátrányok és köznevelési intézmények ....... 21 

3.1. A társadalmi hátrányok szociokulturális háttere ..... 21 

3.2. Specifikus magyarországi tényezők ............................... 25 

3.3. Az egyenlőtlenség azonosítása a köznevelési 
intézményen belül ......................................................................... 31 

3.3.1. Egy adekvát kutatás ismertetése ............................ 34 

4. Pedagógiai feladatok a hátrányos helyzet  
kezelésében .......................................................................................... 43 

Feladatok ............................................................................................... 55 

Felhasznált irodalom ........................................................................ 57 

Mellékletek ........................................................................................... 60 

1. számú melléklet ......................................................................... 60 

2. számú melléklet ......................................................................... 62 

3. számú melléklet ......................................................................... 63 

4. számú melléklet ......................................................................... 66 

5. számú melléklet ......................................................................... 68 

6. számú melléklet ......................................................................... 71 



 
4 

 

Mit csinálnak a cigánygyerekek?  
A fotó Schiffer Pál 1974-es filmjének forgatásán készült 

Forrás: qubit.hu 2018.10.25. 

 

Mottó: „A hátrányos helyzet és a társadalmi leszakadás 
elsősorban nem oktatási-nevelési probléma. A gazdasági 
válságtünetek felerősödése azonban nyilvánvalóvá tette, 
hogy a társadalmi kirekesztettség elleni fellépésnek az okta-
tás az egyik legfontosabb terepe: a nem megfelelően méltá-
nyos oktatás már az indulásnál megalapozza az egyenlőtlen-
ségeket, illetőleg képtelen ellensúlyozni a tanulók szociokul-
turális helyzetéből eredő hátrányokat. A hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését segítő kezdeményezéseknek ezért 
nemcsak az esélykülönbségek csökkentését, hanem a politi-
kai-közéleti kultúra fejlesztését, az előítélet-mentes, befo-
gadó, és szolidáris társadalom kialakítását is célul kell, hogy 
tűzzék.” Fülöp Istvánné 

http://new.mako.hu/letoltesek/dokumentumok/pepo_IPR_utmutato.pdf 
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1. Bevezető, kapcsolódás a pedagógusképzéshez  

 

Az országok oktatási rendszereinek nagy része ún. isko-
laszindrómában szenved, tehát egyszerre elvárás az iskolák-
tól két egymásnak feszülő feladat megoldása: egyrészt azt, 
hogy az oktatási-nevelési intézmény kiegyenlítse a társa-
dalmi egyenlőtlenségeket és lehetővé tegye a társadalmi 
mobilitást; másrészt azt, hogy szolgálja ki az egyéni törekvé-
seket, ami viszont az oktatáson belüli elkülönítéshez szokott 
vezetni. Ez a két elvárás egyszerre nehezen teljesíthető. Az 
iskolával szemben elvárás, hogy előmozdítsa az egyenlősé-
get, miközben a társadalom egyes tagjai szeretnék meg-
őrizni azokat a kiváltságokat, amelyek révén a legkiválóbbak 
megkaphatják a nekik legmegfelelőbb képzést. Így az okta-
tásnak egyszerre kellene inkluzívnak és exkluzívnak lennie. 
Sok iskolai reform ennek a két ellentétes igénynek a kielégí-
tését célozza, aminek folyamatos frusztráció a vége, mert a 
valóságban e két ellentétes irányt nagyon nehéz feloldani, 
ugyanakkor nyilvánosan egyik oktatáspolitika sem meri az 
egyik szerepet a másik javára feladni. A szülők részéről ma-
gától értetődő, hogy olyan iskolákba szeretnék küldeni a 
gyerekeiket, ahol szerintük a legjobb nekik. A hazai tanár-
képzés jellegzetességei miatt a tanárok ugyancsak jobban 
szeretik, ha nagyjából egyforma szinten lévő diákokat kell 
tanítaniuk és kevésbé mozognak otthonosan azokban a 
módszerekben, amelyek azt segítenék, hogy egy osztályter-
men belül jól tudjanak bánni egymástól eltérő képességű 
gyerekekkel. Magyarországon a jogszabály lehetővé teszi a 
szabad iskolaválasztást, a rendszerben ráadásul megterem-
tették a 6 és 8 évfolyamos kisgimnáziumok intézményrend-
szerét, amihez az utóbbi években hozzáadódott az egyházi 
iskolák felemelkedése a maga kivételes szabályozásával, 
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például az állami iskolákhoz képest kedvezőbb költségve-
tési finanszírozásával. Így, minden adott az exkluzivitás 
megteremtésére és a szelekció erősödésére. (Kende, 2019) 

A mai magyar társadalom messze van attól az optimális 
helyzettől, hogy az elsődleges családban „szerzett” társa-
dalmi egyenlőtlenségek az egyén szocializációjával, a neve-
lési intézményrendszerben való tankötelezettség teljesíté-
sével illetve a későbbi képzések eredményeképpen mérsék-
lődne. Sőt. Az ún. meritokratikus társadalmakban az egyén 
lehetősége, hogy akár legalulról legfelülre kerüljön. Ez a pá-
lyaív a magyar népmesék visszatérő motívuma, ami annak 
kivételessége és nem annak mindennapossága miatt várt 
erős elemmé. A magyar társadalomban a mobilizáció látott 
már szebb napokat is. A rendszerváltást követően egy meg-
lehetősen ellentmondásos időszakról beszélhettünk. Egyik 
oldalról megnőttek a vagyoni különbségek és ennek ered-
ményeképpen kialakult a kereslet az elitoktatásra már az al-
sófokú nevelési intézmények szintjén is. Másrészről az ez-
redfordulón soha nem tapasztalt számban jelentkeztek fel-
sőoktatási intézményekbe. Ez két szélsőséges példa. A társa-
dalomkutatással foglalkozók rendre megállapítják, hogy a 
mobilizáció messze nem optimális és a társadalom szűk ke-
resztmetszete számára ad lehetőséget évtizedek óta. A hely-
zet a 21. század második évtizedére viszont jelentősen rom-
lott és az egyébként sem optimális szinttől esett vissza.  

A hazai oktatási intézményrendszer struktúrájából adó-
dóan – különféle mérések alapján állítható – nem csökkenti, 
hanem növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket és az abból 
következő hátrányokat. Az esélyegyenlőség biztosítása egy 
modern, civil társadalomban alapvető követelmény, az Eu-
rópai Unióban is fundamentális érték, amelynek érvényesü-
lését jelentős forrásokkal is támogatja ez a szupranacionális 
intézmény. Másfél évtizedes teljes jogú tagságunk alatt nem 



 
7 

 

sikerült ezen a területen komoly javulást elérni. A közpon-
tosítás – a helyi önkormányzatok e feladatellátásban való 
szerepkör nélkülivé tétele –, a tankötelezettség 16 évre való 
csökkentése tovább rontott azon a helyzeten, amely már 
adottságként – ahogy azt korábban megjegyeztük – a ko-
rábbi évtizedekben is tapasztalható volt a vagyoni, a szülők 
iskolázottsági, státuszbeli, valamint a területi- illetve a tele-
püléstípusok közötti különbségeknek köszönhetően. Meg-
kerülhetetlen faktor e egész helyzet pontosabb megítélésé-
hez, hogy az oktatáspolitika, az oktatási kormányzat milyen 
társadalmi vízióval rendelkezik, mennyire tekinti lényeges-
nek a szociális helyzetből, az iskolázottság szintjéből, a kul-
túrához való hozzáférésből adódó különbségeket, ezek mér-
séklésére fordít-e elég figyelmet, megfelelő eszközöket és 
elegendő erőforrást? Nem mellékesen lényeges kérdés, hogy 
a pedagógusképzésben mekkora figyelmet kap a mai ma-
gyar társadalom helyzete és a köznevelési intézmény kap-
csolata. Ismerünk a szegregációból, intézményesített diszk-
riminációból eredő, sokszor közfigyelmet kapó jelensége-
ket. Nyilván, nagyon fontos a társadalom hozzáállása, atti-
tűdje az ilyen jelenségekkel kapcsolatban. Van-e érzékenyí-
tés az óvodában, az iskolában manifesztálódó egyenlőtlen-
ségek, hátrányok, előítéletek azonosítására és a problémák 
megoldására. A köznevelési intézmény nem tekinthető „ste-
ril”, ideális helynek, amelyben kizárólag középosztálybeli, 
rendezett körülmények között élő gyermek folytatja a tanul-
mányait és amely ki tudná zárni a különféle zavarokat. Erre 
vajon megfelelően készít-e fel a felsőoktatás? 

Pedagógusképzésben résztvevő hallgatókkal (PTE KPVK) 
csoportos interjú (fókuszcsoportos beszélgetés), továbbá 
szakemberek közreműködésével Workshop keretében dol-
goztuk fel az előbbiekben felvetett problémát. A rövid, som-
más konklúzió, hogy nagyobb figyelmet kellene e területnek 
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kapni a három illetve négy éves képzésekben, tehát integ-
rálni kell azt a pedagógusképzés tantervébe. 

Az érzékenyítésnek az is a feltétele, hogy a hallgatók ki-
kerüljenek abból a „komfortzónából”, amit a gyakorló intéz-
mény illetve a tanulmányok végén az egyéni gyakorlati hely 
jelent, mert a hallgatók elmondása szerint abban is van egy 
„biztonsági játék” a részükről, hiszen a választásban nagy 
szerepe van annak, hogy már ismeretekkel rendelkeznek a 
szóban forgó intézményről, sok esetben például korábbi is-
kolájukba térnek vissza a tanítási gyakorlatra. 

A tananyagrész kulcsfogalmai: társadalmi hátrány, társa-
dalmi egyenlőtlenség, egyenlőség, méltányosság, igazságos-
ság, szegénység, szegénység tipológiák, esélyegyenlőség, 
diszkrimináció, hátrányos helyzet, integráció, szegregáció, 
etnikai kisebbség, előítélet, szociokulturális környezet, kon-
tatkus elmélet.  
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2. Fogalmi keretek 

 

Egyenlőség-egyenlőtlenség: a társadalmi egyenlőtlenség 
értelmezése; az egyének és családok, valamint a különféle 
ismérvek alapján definiált társadalmi kategóriák helyzete a 
társadalomban nagy különbségeket mutat. Az egyenlőtlen-
ségeknek számos dimenzióját lehet megkülönböztetni. Ilye-
nek a jövedelem, a vagyon, a munkakörülmények, a lakásvi-
szonyok, a lakóhely környezete, a műveltség, a szabadidő 
mennyisége és eltöltésének módja, az egészségi állapot stb. 
A felsoroltak mind a társadalmi pozíciók közötti egyenlőt-
lenségek. Lehet azonban a társadalmi pozíciókba való beju-
tás egyenlőtlenségeiről is beszélni. Ezt szokták esélyegyen-
lőtlenségnek nevezni. Ennek megfelelően az egyenlőség fo-
galmát is alapvetően két értelemben szokás használni. Az 
aktuális pozíciók egyenlősége azt jelenti, hogy a társadalom 
minden tagjának az adott időszakban azonos a jövedelme, a 
vagyona, azonosak a lakásviszonyai stb. Az esélyek egyenlő-
sége pedig azt jelenti, hogy a társadalom minden tagjának 
(legalábbis életpályája elején) egyenlő esélye van arra, hogy 
a jövedelem stb. szempontjából kedvező pozíciókat elérje 
(Andorka, 2006) 

  

Az egyenlőség kétféle megközelítése: az aktuális pozíciók 
egyenlősége arra utal, hogy a társadalom minden tagjának 
az adott időszakban azonos a jövedelme, a vagyona, azono-
sak a lakásviszonyai. Az esélyek egyenősége pedig azt je-
lenti, hogy a társadalom minden tagjának – legalábbis az 
életpálya elején – egyenlő esélye van arra, hogy a jövedelem-
státusz szempontjából kedvezőbb, magasabb pozíciókat ér-
jen el. 
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Méltányosság, igazságosság: az egyenlőség mint elérendő 
cél alternatívájának tekintik egyes szerzők a méltányossá-
got. A társadalom tagjai akkora javadalmazásban, jövede-
lemben, megbecsülésben stb. részesülnek a társadalom ré-
széről, amely arányos a társadalom érdekében végzett szol-
gálatukkal, a közjóhoz való hozzájárulásukkal. Azt az elkép-
zelt társadalmat, ahol ez megvalósul, szokták meritokráciá-
nak nevezni. 

A méltányossággal rokon fogalom az igazságosság. Igaz-
ságosnak nevezik – Rawls nyomán – azokat az egyenlőtlen-
ségeket, jövedelemkülönbségeket, amelyeket egy elméleti 
kiinduló helyzetben, amikor még senki sem tudja, hogy a 
jobb módúak vagy a szegények közé fog tartozni, a társada-
lom minden tagja elfogadhatónak tartana. (Andorka, 2006). 

A társadalmi egyenlőtlenség: társadalmi egyenlőtlensé-
gen azt értjük, hogy az egyének és családok, valamint a kü-
lönféle ismérvek alapján definiált társadalmi kategóriák 
helyzete a társadalomban különbségeket mutat. Az egyen-
lőtlenségnek számos dimenzióját lehet megkülönböztetni. 
Ilyenek a jövedelem, a vagyon, a munkakörülmények, a la-
kásviszonyok stb. A felsoroltak mind a társadalmi pozíciók 
közötti egyenlőtlenségek. 

A társadalmi helyzet egyenlőtlensége: az egyének a társa-
dalomban különböző pozíciókat töltenek be. Egyes pozíciók-
kal nagy hatalom és igen kedvező anyagi körülmények, to-
vábbá privilégiumok járnak, míg más pozíciók betöltőinek 
nincs hatalmuk és szegények. 

A társadalmi állapotban megnyilvánuló egyenlőtlenség: a 
társadalmi szerkezetben az egyének különböző pozíciókat 
töltenek be, amely pozíciók között jelentős jövedelmi,  
képzettségi és presztízsbeli távolságok (egyenlőtlenségek)  
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vannak. Ha valaki felfelé mozdul el a társadalmi szerkezet-
ben, akkor új pozíciójából következően egyenlőtlenségi vi-
szonyai megváltoznak. 

A rendi egyenlőtlenségek: Max Weber használta rend kife-
jezés azt írja le, hogy a különböző társadalmi csoportok mi-
lyen társadalmi megbecsültséggel és tekintéllyel rendelkez-
nek. A rendi különbségek gyakran függetlenek az osztályta-
golódástól, és a társadalmi megbecsültség egyaránt lehet 
pozitív vagy negatív. Pozitív privilégiumokat élvező rendi 
csoportba azok tartoznak, akik egy adott társadalomban 
nagy presztízsnek (külön rendi megbecsülésnek) örvende-
nek, mint például az orvosok. A negatív helyzettel rendel-
kező rendi csoportok, amelyeknek tagjaival szemben diszk-
rimináció érvényesül, mely elzárja előlük a mások számára 
nyitott lehetőségeket. 

Az elfogadható egyenlőtlenség mértéke: az elfogadható 
egyenlőtlenség mértékéről a három álláspontot szokás em-
líteni. 1. Az egyenlőtlenségek szükségszerűek, egyenesen kí-
vánatosak. Ez a szociáldarwinizmus álláspontja, amely sze-
rint kívánatos, hogy a legrátermettebb ember minél sikere-
sebb legyen, és így mintegy természetesen választódjon ki. 
2. Mérsékelt egyenlőtlenség elfogadható, de az esélyek le-
gyenek egyenlők. Ezt az álláspontot a 19. századi liberális 
társadalomfilozófus és közgazdász J. S. Mill képviselte. Sze-
rinte méltányos jövedelemkülönbségek elfogadhatók, 
amennyiben azok a társadalomnak nyújtott szolgálatok kü-
lönbségét tükrözik. 3. A teljes egyenlőség kívánatos. E nézet 
fő képviselői Karl Marx és Friedrich Engels. Az általuk felvá-
zolt jövőkép a kommunista társadalomról ilyen teljes egyen-
lőséget vízionált. 
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Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció: a rasszizmus és ag-
resszív nacionalizmus témakörének vizsgálatában sokan 
használják az előítélet, a sztereotípia és a diszkrimináció fo-
galmát. Előítéletnek szokás nevezni a valamely csoport tag-
jaival szembeni negatív érzelmi viszonyulást, amely azon 
alapul, hogy ezek az emberek a csoport tagjai. Egyes szocio-
lógusok pozitív előítéleteket is látnak. A sztereotípia torzítá-
son, túlzáson és leegyszerűsítésen alapuló negatív elképze-
lések, előítéletek együttese valamely csoporttal szemben. 
A diszkrimináció pedig egyes emberek hátrányos kezelése 
azon az alapon, hogy azok valamely meghatározott csoport 
tagjai. Például a többségi csoport piszkosnak, erkölcstelen-
nek, megbízhatatlannak tarthatja valamely kisebbség tagjait 
(sztereotípia), ezért nem kíván velük érintkezni (előítélet), 
ennek következtében nem alkalmazza őket munkásként az 
irányítása alatt álló munkahelyeken (Andorka, 2006). 

 

2.1. A szegénység és annak okai (Andorka, 2006) 

A szegénység és a vele rokon depriváció és hátrányos hely-
zet, valamint többszörösen hátrányos helyzet fogalmainak 
nincs általánosan elfogadott definíciója a társadalomtudo-
mányokban. 

A szegénység fogalmát inkább a hagyományos fajtájú hát-
rányos helyzet megjelölésére és inkább az alacsony jövede-
lem, valamint az ebből következő hátrányok, mint például a 
nem megfelelő táplálkozás, nem kielégítő életkörülmények 
megjelölésére szokták használni. A depriváció szó szerint 
„valamitől való megfosztottságot” jelent. Nemcsak a sze-
génység megjelölésére, hanem hátrányos társadalmi helyzet 
számos más megnyilvánulására is használatos. Amikor a 
szegénység megjelölésére használjuk, akkor többnyire azt 
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értjük alatta, hogy a deprivált személy vagy család nélkülöz 
valamit, ami a társadalomban többségnek rendelkezésére 
áll. 

Szegényeknek tekinthetők egy társadalmon belül azok az 
emberek, akinek a jövedelme az ún. szegénységi küszöb 
alatt van. Abszolút szegénység esetén az egyén vagy a ház-
tartás a mindenkori létminimum alatt létezik. Relatív sze-
génység az, amikor az egyén vagy a háztartás jelentősen el-
marad a kurrens társadalmi nívó átlagától. 

Svédországban a szegénység egzakt megítéléséhez egy 
sokdimenziós fogalomrendszert dolgoztak ki, tekintettel 
arra, hogy a jövedelmi helyzet önmagában nem elegendő a 
probléma pontos definiáláshoz. Ennek elemei a következő 
tényezők:  

1. a jövedelem, 2. a munka jellege és munkakörülmények, 
3. a lakásviszonyok, 4. az iskolai végzettség, 5. az egészségi 
állapot, 6. a táplálkozás, 7. a társadalmi és családi kapcsola-
tok hiánya 8. a szabadidő eltöltése, 9. a politikai befolyás tel-
jes hiánya miatt (Andorka, 2006). 

A hátrányos helyzet fogalmat a depriváció magyar fordí-
tásaként értelmezhetjük, tehát relatív lemaradást jelent, és 
nemcsak jövedelmi, hanem egyéb hátrányokra (például el-
magányosodás) is vonatkozik. A többszörösen hátrányos 
helyzet az olyan személyekre és családokra utal, akiknél egy-
nél több hátrány (például alacsony jövedelem és rossz 
egészségi állapot) jelentkezik. Használata mögött az a meg-
fontolás húzódik meg, hogy a hátrányok halmozódása külö-
nösképpen megnehezíti az azokból való kiemelkedést. 
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Abszolút szegénységről esetén az egyén vagy a háztartás 
létminimum alatt él. A létminimumot legtöbbször egy bizo-
nyos egy főre jutó havi jövedelemben határozzuk meg, de el-
képzelhető más létminimum-kritériumok használata is. 

A relatív szegénység viszont azt jelenti, hogy az egyén 
vagy a háztartás jelentős mértékben elmarad az adott társa-
dalom átlagos viszonyaitól, például az egy főre jutó jövede-
lem kevesebb, mint az átlag 60, 50 stb. százaléka. Esetenként 
az egy főre jutó jövedelem szerint sorba rakott egyének vagy 
háztartások „alsó” 10 százalékát (decilis) vagy 20 százalékát 
(kvintilis) tekintjük relatív szegénynek. Nemcsak jövede-
lem-, hanem más életkörülmény-mutatók alapján is beszél-
hetünk relatív szegénységről, például azt mondhatjuk, hogy 
a mai magyar társadalomban, ahol a tankötelezettség telje-
sítése általánosan elfogadott követelménynek tekinthető, az 
ennél alacsonyabb végzettségűek relatív értelemben szegé-
nyek. 

Az abszolút és relatív szegénység fogalom használatának 
releváns következményei vannak: amikor a gazdasági fejlő-
dés során a társadalomban az átlagos jövedelem vagy az át-
lagos életkörülmények emelkednek, az abszolút értelemben 
vett szegénység majdnem biztosan csökken. Ezzel szemben 
ugyanebben a helyzetben a relatív szegénység nem szükség-
képpen csökken, sőt nőhet is. A mai magyar társadalomban 
ilyen jelenségekkel is találkozhatunk (Andorka, 2006).  

A szegénység kiterjedtségéről a világháború előtti Ma-
gyarországról nincsenek pontos adatok. A két világháború 
közötti időszakban a falukutató irányzat keretében „három-
millió koldusról” beszéltek, a föld nélküli mezőgazdasági 
munkásokat és törpebirtokosokat értve alattuk. Szegénység 
és egyenlőtlenség a szocialista korszakban: 1962 óta a KSH 
családijövedelem-felvételei alapján ötévenként vesz fel 
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adatokat a népesség eloszlásáról a különböző egy főre jutó 
havi jövedelemkategóriák között. Eszerint egymillió ember 
élt a létminimum alatt 1967-ben, 1982-ben a népességnek 
körülbelül 11 százaléka tartozott a létminimum alatti kate-
góriába, 1987-ben ez 9 százalék. Nem vitás tehát, hogy a szo-
cialista korszakban, amikor egészen 1982-ig hivatalosan ta-
gadták a szegénység létét és ezért annak puszta említése is 
tabu volt, létezett, mégpedig nem is jelentéktelen szegény-
ség, és az 1980-as évek folyamán a szegénység alig csökkent. 
Szegénység és egyenlőtlenség a rendszerváltás óta: 1992-től 
a Magyar Háztartás Panel adatfelvételekből vannak adata-
ink a szegénységről és jövedelemegyenlőtlenségről. Ezek azt 
mutatják, hogy a szegénység lényegesen megnőtt 1995-ig, to-
vábbá a jövedelemegyenlőtlenségek is lényegesen emelked-
tek. A szegénység növekedésének fő oka, hogy 1989-től 
1994-ig a GDP mintegy 18 százalékkal csökkent, ennek kö-
vetkeztében a népesség egy főre jutó reáljövedelme 13 szá-
zalékkal, a reálbérindex 19 százalékkal, az egy főre jutó fo-
gyasztás pedig 9 százalékkal csökkent. A szegénység növe-
kedésének két közvetlen oka az infláció emelkedése és a 
munkanélküliség növekedése volt. A munkanélküliségi 
arány 1993-ban 13 százalékkal érte el a legmagasabb érté-
ket. A létminimumnál kisebb egy főre jutó jövedelemből élők 
aránya 1991-ben körülbelül 15 százalékra, 1996-ban 35-40 
százalékra emelkedett. Azt lehet mondani, hogy 1996-ban a 
népességnek több mint egyharmada szegény abban az érte-
lemben, hogy a létminimumnál kisebb jövedelemből él (An-
dorka, 2006). 

A rendszerváltástól tehát. jövedelemegyenlőtlenség lénye-
gesen megnőtt. Ez kezdetben abban nyilvánult meg, hogy a 
legfelső decilis, a leggazdagabb egymillió állampolgár száza-
lékos részesedése lényegesen nőtt, a legalsó decilis, a legsze-
gényebbek részesedése viszont lényegesen csökkent. 1995-
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ben egy új tendencia kezdetének jeleit lehet felfedezni: mi-
közben a leggazdagabb decilis részesedése nőtt, a legszegé-
nyebb decilis részesedése, tehát relatív helyzete nem rom-
lott tovább, viszont a középső deciliseké, elsősorban a má-
sodiktól a nyolcadik decilisig igen. Leegyszerűsítve ezt az új 
tendenciát úgy foglalhatjuk össze, hogy miközben a leggaz-
dagabb egymillió nemcsak relatív, hanem abszolút értelem-
ben is növelte jövedelmét, nemcsak a legszegényebbek, ha-
nem a középrétegek is lecsúsznak. A 21. század első évtize-
dében ellentétes folyamatokat tapasztalhattunk, ám a 2008-
as gazdasági válság után ez a folyamat ismét jellemzővé vált. 
A 21. század 2. évtizedében a társadalmi olló tovább nyílik, 
a középosztály helyzete rendkívül törékeny és ez a „minő-
ségi” közoktatáshoz való hozzáférésben is megmutatkozik.  

A szegénység további tipizálása: demográfiai és társa-
dalmi kategóriánként négyféle szegénységet azonosítha-
tunk: 1.a hagyományos szegénységet, amelyet már a szocia-
lista korszakban ismertünk, 2. az új szegénységet, amely a 
rendszerváltás után jelent meg, 3. demográfiai szegénysé-
get, 4. az etnikai szegénységet. Egy szegény egyén vagy ház-
tartás sokszor több említett típusba is beletartozik, a négy-
féle szegénység tehát nem különül el egymástól. 

 

Részletesebben: 

 
Hagyományos szegény 

- egyszülős család 
- nagycsalád 
- nyugdíjas 

 



 
17 

 

Új szegénység 

- hajléktalan 
- munkanélküli 
- dolgozói szegénység, prekariátus (legújabb for-

mája a szegénységnek). 
- elszegényedő középosztály, akik minden erővel 

igyekeznek a tisztes szegénység szintjét megha-
ladni, elszegényesedése folyamatos, nincs rend-
szeres pénzbeli jövedelem 

Ebbe a típusba soroljuk a rokkantnyugdíjasokat, az özve-
gyi nyugdíjasokat, a háztartásbelieket és az egyéb felnőtt el-
tartottakat is. Mindazok, akiknek nincs rendszeres keresetet 
biztosító munkahelyük vagy nem részesülnek egy többé-ke-
vésbé teljes foglalkozási életpálya után fizetett nyugdíjból, 
ebben a körben találhatók. Ezek az „új szegények” az átla-
gosnál sokkal nagyobb arányban kerülnek ki a „hagyomá-
nyos szegény” rétegekből. Ennek oka az alacsony iskolai 
végzettség, a szakképzetlenség. További ok – különösen a 
községi lakosok körében – az átlagosnál sokkal magasabb a 
munkanélküliség, újabban a közfoglalkoztatásban való rész-
vétel. Mindez aláhúzza azt a közismert tényt, hogy a rend-
szeres foglalkoztatásból és az elsődleges munkaerőpiacról 
való kiesés az egyik döntő szegénységet okozó körülmény. 

Etnikai szegénység: a hazai viszonyok között elsősorban a 
cigányság körében találkozunk vele 

Demográfiai szegénység: korcsoport szegény. Magyaror-
szágon 1998-ig a nyugdíjasok, 1998-tól pedig a gyerekek 
(wikipedia.org). 

Bármilyen szegénységi definíciót alkalmazunk a gyerme-
kek szegénysége a mai Magyarországon feltűnő. Az UNICEF 
(1993) firenzei kutatóközpontjának azzal a megállapítá–
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sával, hogy a gyermekek a rendszerváltás nagy vesztesei 
közé tartoznak Közép-Kelet-Európában. Súlyos körülmény a 
magyar társadalom jövője szempontjából az a tényt, hogy 
gyermekeink jelentős része gyermekkorának legalább egy 
részében szegény körülmények között nevelkedik fel. Ez a 
táplálkozásuktól az iskolai előmenetelükig életük legkülön-
félébb oldalait befolyásolhatja rendkívül károsan (Andorka, 
2006). 

A felsorolt típusok kombinálódhatnak is , amely tovább 
ronthat az ilyen státuszú egyének illetve háztartások társa-
dalmi helyzetén.  

Fontos elemek még a csoportosítások között, hogy a sta-
tisztikai jelentések (KSH) objektív – szubjektív szegénység 
megkülönböztetést alkalmaznak. 

Objektív szegénység: a jövedelmi szegénységet legtöbb-
ször a megfigyelt (a háztartás tagok által bemondott) jöve-
delem alapján definiáljuk, ekkor objektív szegénységről be-
szélhetünk. 

Szubjektív szegénység: bizonyos lakossági felvételek ese-
tén azonban a megkérdezett háztartások maguk is nyilat-
koznak arról, mekkora összeget tartanak szükségesnek egy, 
az övékével azonos összetételű háztartás „nagyon szűkös 
megélhetéséhez”. E szubjektív összegek egy főre vagy egy 
fogyasztási egységre jutó súlyozott átlaga alapján definiál-
ható a szubjektív szegénység (wikipedia.org). 

 
Gyermekkori hátrányos helyzet 

A különböző köznevelési intézményekben (óvoda, általá-
nos iskola, középfokú oktatási intézmény) manifesztálódik 
és az alábbi indikátorokkal azonosítható: nem megfelelő 
mennyiségű étkezés, taneszközök hiánya, osztályközösség 
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által szervezett programok befizetése nehézkes, öltözködés, 
azaz az évszaknak nem megfelelő „túlhordott” ruhadarabok, 
magántanár (különórák) megfizetése lehetetlen. 

Fiatal felnőttkori-, felnőttkori hátrányos helyzet 

Az alábbi esetekkel írható le: továbbtanulási nehézségek. 
Sikeres felvételi esetén otthonához közel eső felsőoktatási 
intézményben kell tanulnia általában. A tanulás mellett 
munkavállalásra kényszerül. Családalapítási nehézségei le-
hetnek. Nem megfelelő anyagi háttérrel rendelkezőknek a 
különélés nehezen oldható meg egy esetleges válást köve-
tően. Anyagi szegénység miatt hátrányos helyzetben élő sze-
mély mobilitás szempontjából jelentősen elmaradottabb, 
kevesebb helyre utazik, akár a tanulást, munkavállalást is 
akadályozhatja. 

 
Ki számít súlyosan depriváltnak a 21. századi EU-ban? 

A mai európai statisztikai azokat nevezi súlyos anyagi de-
privációban élőknek, akik az alábbi kilenc tényező közül 
négyet nélkülöznek: 

- a számlák időben való kifizetése, 
- a lakás megfelelő fűtése, 
- váratlan kiadás kifizetése, 
- hús vagy hal (vagy ennek megfelelő étel vegetáriánus 

étkezés esetén) rendszeres fogyasztása, 
- évi egyhetes nyaralás, 
- saját televízió, 
- mosógép, 
- autó, 
- valamint telefon birtoklása. 
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Az alábbi ábrán jól látható, hogy hazánk a 6. legszegé-
nyebb EU tagállam Magyarország. A 2018. évi adat némi ja-
vulást mutat, mivel rosszabb pozícióban is volt hazánk az el-
múlt egy évtizedben (portfolio.hu, 2019. 05.08.)  

 

1. ábra: Szegénységi szint az EU tagállamaiban 

Forrás: EUROSTAT 
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3. Társadalmi hátrányok és köznevelési intézmények 

 

3.1. A társadalmi hátrányok szociokulturális háttere 

A „hátrányos helyzet” egy viszonyfogalom. E viszony-jel-
legből következik, hogy nincs abszolút értelemben vett hát-
rányos helyzet, hanem mindig csak a maga konkrétságában, 
azaz a szociokulturális közeg ismeretében lehet azt megha-
tározni. Előfordulhat, hogy egy tanuló az egyik országban 
nem tartozik a hátrányos helyzetűek közé, addig egy ugyan-
olyan körülmények között élő másik gyermek egy másik or-
szágban vagy régióban igen.  

A „hátrányos helyzet” a hatvanas években szociálpolitikai 
terminusként indult útjára, majd megjelent számos társada-
lomtudományi területen és a köznyelvben is, de napjaink-
ban talán a neveléstudomány használja leginkább. Elsősor-
ban a társadalmi és a gazdasági környezet által determinált 
kategória. A pedagógia szemszögéből azokat a gazdasági, 
társadalmi és kulturális körülményeket jelöli, amelyek a ta-
nulók bizonyos részénél az iskolai előrehaladás szempont-
jából a többségi helyzetben lévőkhöz képest kedvezőtlen 
helyzetet teremtenek. E körülmények elsősorban a követ-
kező tényezőkkel ragadhatók meg: a szülők alacsony iskolá-
zottsági szintje, a háztartás alacsony jövedelme, a család in-
stabilitása, az eltartottak magas száma, a mikrokörnyezet 
devianciája, család vagy ép család hiánya, kisebbségi etnikai 
helyzet. Az említett körülményeket családi vagy szociokul-
turális háttérként emlegetjük, iskolai teljesítményre gyako-
rolt hatásáról pedig már a hetvenes évek eleje óta rendelke-
zésre állnak empirikus adatok. (Fejes, 2006). 
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A tanulók közötti különbségek létezése evidencia – amely 
egyrészt a társadalmi pozícióból, másrészt a tanulók eltérő 
személyiségéből következik –, nem mellékes, hogy mekko-
rák ezek a különbségek. Az intellektuális fejlettséget mérő 
tesztek eredményei szerint hazánkban a legmagasabb és 
legalacsonyabb teljesítményű osztályok tanulóinak átlagos 
fejlettsége között 4-6 évi fejlődésnek megfelelő eltérés van, 
azaz a tanulók teljesítményében mutatkozó különbségek 
nagymértékűek (Csapó, 2003). 

A túlzott eltérések a méltányosság alacsony fokáról, a tár-
sadalmi mobilitás korlátozott lehetőségeiről tanúskodnak, 
valamint az emberi tőke nem megfelelő hasznosításával – a 
tudás-készség, mint gazdasági erőforrás folyamatos felérté-
kelődésével egyre inkább – visszafogják a társadalmi-gazda-
sági fejlődést. A társadalom egésze számára kínálkozó elő-
nyök szempontjából a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóz-
tatásának elmaradásával kapcsolatban többnyire a tehetsé-
gek egy részének elvesztése fogalmazódik meg, azonban 
szeretném felhívni a figyelmet egy további összefüggésre is, 
amely szerint a gazdaság növekedése szempontjából az ala-
csony szaktudásúak számának csökkentése fontosabb, mint 
a nagyon magasan képzettek számának emelése (Cou-
lombe–Tremblay–Marchand 2004). A különbségek mérsék-
lése a szolidaritás megvalósulása és az adott egyén boldogu-
lása mellett a társadalom egésze számára is előnyöket kínál, 
nem beszélve az oktatásra költött közpénzről, amely ma ala-
csony hatékonysággal hasznosul. 

A kulturális tőke forrása a családon kívül a köznevelési 
intézményrendszer, amelynek hatása a tankötelezettség ré-
vén minden gyermeket érint, tehát lehetőséget jelenthetne 
az esélyegyenlőség erősítéséhez. Hazánkban ezt a kiegyen- 
 
 



 
23 

 

lítő szerepet még nem sikerül az oktatásnak betöltenie, a 21. 
század második évtizedében ez a sérülékeny egyensúly is 
megszűnőben van. 

Ma is figyelemre méltó – a fókuszcsoportos beszélgetésen 
a hallgatók által is kiemelt– jelenség a magyar köznevelési 
intézményekben még a hetvenes években leírt, a családok 
nyelvhasználata és társadalmi helyzete közötti összefüggés. 
Az ún. korlátozott és kidolgozott nyelvi kód elmélete jól ma-
gyarázza, hogy hogyan alakul a szociokulturális hátrány is-
kolai hátránnyá. A kidolgozott nyelvi kód a magasabb szoci-
okulturális helyzetben lévő, iskolázottabb (középosztály-
beli) családok nyelvhasználatára jellemző. A korlátozott 
nyelvi kód az alacsonyabb szociokulturális háttérrel rendel-
kező, alacsony iskolázottsági szintű családokban jellemző. A 
kidolgozott nyelvi kód a bal agyfélteke szekvenciális, anali-
tikus gondolkodását fejleszti, míg a korlátozott nyelvi kód a 
jobb agyféltekei, globális információfeldolgozást. A korláto-
zott kód a nyelvi fejlődést és az analitikus szekvenciális gon-
dolkodásmód fejlődését nem segíti elő, az iskola viszont épp 
ezekre épít. A korlátozott nyelvi kódot megtanult gyermek 
így a kidolgozott kóddal kommunikáló tanítót alig lesz képes 
követni, és hátrányba kerül az iskolában is. A kutatások azt 
mutatják, hogy „a szociokulturálisan hátrányos helyzetű 
gyermekeknél óvodáskorban nincsenek a tehetséget kizáró 
adottság- illetve képességbeli hiányok. Intellektuálisan nem 
jelentős az elmaradásuk. Ez csak a későbbiekben, kisiskolás-
kor körül jelenik meg.” (Gyarmathy, 2010) 

A szociokulturális hátrány meghatározásának főbb szem-
pontjai az alábbiakban jelölhető meg: a szülők alacsony is-
kolázottsági szintje, a családi egzisztenciális biztonság hiá-
nya (munkanélküliség), a család stabilitásának hiánya, (vá-
lás, árvaság), az eltartottak magas száma, kisebbségi helyzet 
és lakóhely szerinti hátrányok (Páskuné Kiss, 2010). 
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Gyarmathy Éva szerint a szociokulturális hátrány főbb 
elemei: az anyagi javak, az ingergazdag környezet, a tudás és 
képességek (főként a verbális, elemző, gondolkodás) hiánya. 
Az ezek következtében kialakuló iskolai sikertelenség a tu-
dás értékének elvesztése, és a megküzdési stratégiák hiánya 
(Gyarmathy, 2010). 

 

2. ábra: A szociokulturális háttér elemei 

Forrás: Gyarmathy Éva, 2010. 

 

Mindennek mi a jelentősége? Minél kisebbek a különbsé-
gek az oktatási teljesítményben a társadalmi rétegek között, 
annál nagyobb az ország teljesítőképessége, illetve hogy a 
magasabb iskolázottság jobb életminőséget von maga után 
(Györgyi, Kőpatakiné, 2010) 
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3.2. Specifikus magyarországi tényezők 

A 21. század második évtizedének erősödő jelenségévé 
vált a középosztály gyermekeinek „kimenekítése” az állami 
köznevelési rendszerből. 2013. január 1-től az emberi erő-
források minisztériuma, az EMMI irányítása alatt álló Kle-
belsberg Központ (KLIK) fennhatósága alá kerültek a koráb-
ban önkormányzati fenntartású iskolák, ami gyakorlatilag 
az iskolák államosítását jelentette. Az oktatási kormányzat 
eredeti központosítási törekvését korrigálta és részben de-
centralizálta (inkább dekoncentrálta) az iskolák irányítását, 
azóta 59 tankerületi központ alá tartoznak az iskolák, amik 
ugyan saját költségvetéssel rendelkeznek, de felettük 
ugyanúgy ott áll a központi KLIK. A helyzet tehát lényegében 
nem változott és az iskolák továbbra is gyakran küzdenek 
működési zavarokkal. Részben az állami iskolák gyengü-
lése/gyengítése miatt történt, hogy aki tehette, kiíratta gyer-
mekét ezekből az iskolákból. Három megoldás adódik: ezek 
közül az egyik az állami rendszeren belül az elit típusú intéz-
ményekbe (azaz a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba,) a másik 
az alapítványi vagy magániskolákba; a harmadik pedig az 
egyházi iskolákba vezet. A hazai oktatási rendszerben ta-
pasztalható szelekciós hatás egyáltalán nem újkeletű: még a 
szocializmusból is bőven tudunk példát a tagozatos osztá-
lyokon keresztül megvalósuló szelekcióra. Az igazi fordula-
tot az 1985 óta hatályos szabad iskolaválasztás lehetősége 
hozta meg, majd a korai 90-es évektől hozzájöttek ehhez a 
„kisgimnáziumok”, amelyek segítettek beteljesíteni a szülők 
elkülönülési vágyát. A magániskolák száma 2010-ig megug-
rott ugyan, azóta viszont inkább csökken, szemben az egy-
házi iskolákéval, amelyek száma és jelentősége is jelentősen 
növekedett az utóbbi években (Kende, 2019). 
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„A PISA-felmérés és egyéb OECD és hazai vizsgálatok sze-
rint hazánk esetében erős az összefüggés a tanulók tanulási 
lehetőségei, iskolai teljesítménye, későbbi pályaválasztása, 
munkaerő-piaci sikeressége és egyéni-családi szociokultu-
rális háttér-jellemzői között. Az iskolai szegregáció jelen-
sége részben a térben ható társadalmi folyamatokra, rész-
ben az iskolák gyenge hátránykompenzáló képességére és 
ezáltal az egyes hátrányos és nem hátrányos helyzetű tanu-
lók közötti különbségek nem megfelelő tompítására vezet-
hető vissza” (Magyarország Partnerségi Megállapodása a 
2014–2020-as fejlesztési időszakra. Készítette a Miniszter-
elnökség a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgaz-
dasági Tervezési Hivatal közreműködésével. Budapest, 
2014. augusztus 15.) Amennyiben egy hátrányos helyzetű 
tanuló olyan intézményben tanul, ahol a többség családi hát-
tere kedvező, a tanuló behozhatja családi-társadalmi hátte-
réből fakadó lemaradásait, ellenkező esetben viszont felerő-
södnek a hátrányok. Sajnos a magyar iskolarendszer műkö-
dését az utóbbi jellemzi, ahelyett, hogy csökkentené a ke-
vésbé előnyös családi háttérrel rendelkező tanulók lemara-
dását, inkább felerősíti azokat a szelekciós mechanizmuso-
kon keresztül (Fejes, 2006). 

Kurrensen, az állami rendszerből való menekülés az ok-
tatási rendszer szelekciójának további erősödését eredmé-
nyezi, amely Magyarországon az OECD-országok közül ed-
dig is az egyik legerősebb volt. Ahogy az alábbi ábra is mu-
tatja, nálunk különülnek el legélesebben az iskolák egymás-
tól a gyerekek szociális háttere alapján. A tanulók szocio-
ökonómiai státuszának iskolán belüli varianciáját kifejező 
társadalmi befogadás mutatója a legalacsonyabb Magyaror-
szágon, ami a tanulók iskolák közötti erőteljes családi háttér 
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szerinti elkülönülésére utal. Ez az eredmény azt mutatja, 
hogy a családi háttér tanulmányi teljesítményt meghatározó 
szerepe elsősorban az iskolák átlagos tanulói összetételén 
keresztül érvényesül.  

 

3. ábra: A tanulók szocio-ökonómiai státuszának  
iskolán belüli és iskolák közötti varianciája  

(társadalmi befogadás index) 

Forrás: OECD 
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Az OECD által vizsgált országok közül tehát Magyarorszá-
gon befolyásolja leginkább az iskolai teljesítményt a tanulók 
társadalmi-gazdasági státusza. A magyar iskolarendszer 
nincs felkészülve arra, hogy különböző családi háttérrel ren-
delkező gyerekekkel kell foglalkoznia, és a hátrányos hely-
zetben lévő magyar iskolások lemaradása a tanulmányi 
eredményeiken is megmutatkozik. Az alábbi grafikonon azt 
mutatja be, hogy a magyar gyerekeknek iskolai teljesítmé-
nyét, minden más vizsgált országhoz képest jobban befolyá-
solja, hogy milyen társadalmi-gazdasági háttérrel ültek be az 
iskolapadba (Bodnár, 2017). 

4. ábra: A szociokulturális háttér hatása  
az iskolai teljesítményekre az OECD országokban 

Forrás: OECD 

 
Az általános iskolai tanulók 13,3%-a (2012) elszegénye-

dett családban él, valamint szülei iskolai végzettsége ala-
csony, és e tanulók harmada (2012-ben 33,8%) – elsősorban 
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a szegénységben élők területi koncentrálódása következté-
ben – olyan intézményben tanul, ahol a tanulók többsége 
szintén szegény, iskolázatlan szülők gyermeke (EMMI, 
2013). A korai iskolaelhagyók aránya az uniós átlag közelé-
ben van (HU: 11,8%, EU átlag: 11,9%), és bár az elmúlt tíz 
évben még javult is, a tendenciák ingadoznak (EUROSTAT, 
2013). Fontos körülmény ennek a problémának a megítélésé-
ben, hogy a 21. század második évtizedében az új köznevelési 
törvény hatálybalépésével 16 évre csökkent a tankötelezett-
ség (a szerző.) Az iskolaelhagyás, a végzettség nélkül történő 
kilépés nagyban hozzájárul a fiatalkorú munkanélküliség és 
szegénység növekedéséhez. Ezzel összefüggésben csökken-
teni szükséges a tanulók iskolákból és iskolatípusokból fa-
kadó teljesítménykülönbségeit is. (Magyarország Partner-
ségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra. 
Készítette a Miniszterelnökség a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködé-
sével. Budapest, 2014. augusztus 15.). Az általános iskolai 
korosztály mintegy egyharmadát lehet tehát hátrányos 
helyzetűnek tekinteni, amely igen magas arány, és jelzi a 
köznevelés felelősségét a szociokulturális hátrány enyhíté-
sében 

Egy másik kevésebb figyelmet kapó, ugyanakkor súlyos-
nak nevezhető anomália figyelembevételét is indokoltnak 
tartjuk. Az iskolák keveset tesznek a nemi indíttatású zakla-
tások megelőzéséért, többnyire akkor foglalkoznak velük, 
miután megtörtént a bántalmazás és az egyáltalán kikerült a 
látenciából. Az ún. Nemi Esélyegyenlőségi Mutató (NEM) ki-
dolgozói, három ország képviselői egy nemzetközi együtt-
működés keretében európai uniós forrásból kitaláltak egy 
mutatót. A projektben hat partner, egy-egy magyar, angol, 
olasz civil egyesület és egyetem vett részt, magyar részről az 
Anthropolis Egyesület és a CEU dolgozott a mutatón. Végül, 
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a jelenlegi köznevelési viszonyok simeretében nem meglepő 
módon, három budapesti, nem állami fenntartású intéz-
mény működött együtt a kutatókkal. A kutatók és a civilek a 
tanárokkal és az intézményvezetőkkel egyéni interjúkat, a 
diákokkal pedig fókuszcsoportos beszélgetéseket folytattak. 
Az adatszolgáltatásban résztvevő haladó szellemiségű isko-
lákban is előfordult, hogy a pedagógus nehezen értette, mi 
azzal az attitűddel a probléma, ha a fiúk matekból jobbak, a 
lányok pedig magyarból, hiszen gyönyörűen kiegészítik egy-
mást. A nemi sztereotípiák burkoltan vannak jelen az isko-
lákban, nem olyan nyíltan, mint például a roma szegregáció, 
azaz a nemek közti egyenlőtlenség az egyik legkevésbé lát-
ható megkülönböztetés az iskolában. Mindhárom iskolában 
voltak klasszikus “tesitanár sztorik”, és olyan is előfordult, 
hogy diákok panaszkodtak bizonyos tanáraik szexista meg-
nyilvánulásaira, ilyenkor minden esetben intézkedett az is-
kolaigazgató. Igaz, ritkán, de egyes tanárok alkalmazták az 
áldozathibáztatást is, amikor a fiúk bántottak lányokat, azaz 
ha nem öltözködnének ilyen kirívóan, nem esnének kísér-
tésbe a fiúk sem. Ami elég káros megközelítés, még akkor is, 
ha a tanár jó tanácsként szánta a megjegyzést. Feltűnő volt 
még a nemi kettős mérce alkalmazása az iskolákban.  
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A felméréskor felmerült a kérdés, hogy a pályaorientáció 
során az iskola elég figyelmet fordít-e a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítására; például milyen támogatást 
kapnak a lányok ahhoz, hogy ugyanúgy jelentkezzenek ma-
tematika vagy fizika fakultációra, mint a fiúk. Ez a választás 
azért nagyon fontos, mert kijelöli a lányoknak, hogy az érett-
ségi után mennyire válnak nyitottá számukra a különböző 
műszaki vagy természettudományos pályák. A korábbi szte-
reotip tanári hozzáállásra már sokkal érzékenyebbek a diá-
kok, mint a korábbi időszakban. Az értékelésben arany, 
ezüst, bronz és belépő fokozatot szerezhettek az oktatási in-
tézmények. Mindhárom iskola bronz fokozatot kapott. Fel-
tételezhetjük, hogy az országban jelenleg nem működik 
olyan intézmény, ami el tudná érni az ezüst fokozatot. Ez a 
szint azt jelenti, hogy a nemi egyenlőség biztosításában van-
nak iskolai hagyománnyá vált kezdeményezések. Arany fo-
kozat akkor érhető el, amikor a nemek közti esélyegyenlő-
ség szemléletmódja intézményes szinten érvényesül az 
adott iskola mindennapi gyakorlataiban. (index.hu 
2019.04.09.) 

 

3.3. Az egyenlőtlenség azonosítása a köznevelési 

intézményen belül 

Az iskola szerepének jelentőségét a hátrányos helyzet 
okozta negatív következmények leküzdésében jelzi, hogy 
„..míg a mobilitás, a társadalomban elfoglalt pozíciók to-
vábbörökítésének fő csatornája a 19. században a rang, majd 
a 20. század közepéig a vagyoni helyzet volt, addig a múlt 
század hatvanas-hetvenes éveitől kezdve már a család kul-
turális és kapcsolati tőkével való ellátottsága veszi át ezt a 
szerepet.” (Cs. Czachesz - Radó, 2003). A kulturális tőke 
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természetes forrása pedig a családon kívül a köznevelés, 
melynek hatása a tankötelezettség révén minden gyermeket 
érint, ezáltal lehetőséget jelent az esélyegyenlőség megte-
remtéséhez. Úgy tűnik, hazánkban ezt a kiegyenlítő szerepet 
még nem sikerül az oktatásnak betöltenie. „Ugyanígy fejlesz-
tésre szorul az iskola kapcsolata az intézményi környezetével, 
kiemelten a gyermekekért felelősséggel tartozó szociális és 
egészségügyi intézményekkel. Nem csak az integrációs prog-
ramok sikeréhez és a gyermekek optimális fejlesztéséhez, de 
az iskola mint közszolgáltatás sikeréhez általában hozzátar-
tozik ez az együttműködés. Közhelyig koptatott fordulat, hogy 
bár az iskolák nem tehetők felelőssé a hátrányos helyzetűek 
iskolán kívüli hátrányaiért (a rossz lakhatási, szociális, egész-
ségügyi helyzetért), de – miután a pedagógusok ismerik legin-
kább testközelből a tanulót – kiemelt szerepük van abban, 
hogy ösztönözzék és segítsék a különböző területek közötti 
együttműködést. A minőségi közszolgáltatás nem áll meg a le-
adott óráknál, hanem például mindent elkövet azért, hogy az 
iskolai sikert akadályozó külső tényezők hatását csökkentse.” 
(Orosz, 2008) Nagyon sok jó gyakorlatot találhatunk már a 
magyar köznevelésben a szociokulturális hátrányok enyhí-
tésére most tekintsen meg egy példát ezekből.  

Pedagógia nézőpontból, a hátrányos helyzet köznevelési 
intézményben szükséges beazonosításhoz, azokat a gazda-
sági, társadalmi és kulturális körülményeket kell figyelembe 
venni, amelyek a tanulók bizonyos részénél az iskolai előme-
netelében a többséghez képest kedvezőtlen helyzetet te-
remtenek. A következő tényezőkkel ragadhatók meg ezek az 
akadályozó körülmények (ezeket ma szociokulturális hát-
térként, vagy szocioökonómiai státusként emlegetünk): 
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- a szülők alacsony iskolázottsági szintje; 
- a háztartás alacsony jövedelme; 
- a család instabilitása; 
- az eltartottak magas száma; 
- a család nagysága; 
- a mikrokörnyezet devianciája, család vagy ép csa-

lád hiánya; 
- kisebbségi etnikai helyzet (Rajnai, 2012). 

A felsorolt tényezők halmozódása esetén – amelyekre 
nagy számban lehet számítani – a probléma és az ezzel kap-
csolatos pedagógiai kihívás is nőhet.  

A hátrányos helyzetű tanulók oktatásával kapcsolatban 
széleskörűen elterjedt az a nézet, mely szerint a legjobb 
megoldás, ha a lassabban haladókkal speciális csoportokban 
foglalkoznak, így nem „húzzák vissza” a többi gyereket, és 
igényeiknek leginkább megfelelő oktatásban részesülhet-
nek, de külön kell oktatni a legjobbakat is, hogy „szárnyal-
hassanak”. E vélekedésnek a tapasztalatok és a statisztikák 
egyaránt ellentmondanak, iskolarendszerünk viszont hűen 
követi ezt az elvet. A szelekciós hatás több, egymástól nem 
független tényezőre vezethető vissza, ezekben központi 
elem a szabad iskolaválasztás. Az iskolák többségében azon-
ban nem számolnak azzal, hogy a kiválasztási szempontok-
ban elsősorban a tanulók szociokulturális háttere jelenik 
meg. A pedagógiai kutatások számos alkalommal egyértel-
műen kimutatták, hogy a készségek, képességek fejlettsége 
az iskolába lépéskor szoros kapcsolatban áll a tanulók csa-
ládi-kulturális hátterével, leginkább a szülők iskolázottsági 
szintje. Vagyis a felvételiken akaratlanul is a kedvezőbb hát-
terű, nagyobb kulturális tőkével rendelkező tanulókat válo-
gatják ki. A hátrányos helyzetű tanulóknak így már az isko-
lakezdéskor eldől a sorsuk, a gyengébb iskolákból, 
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osztályokból nem vezet út „felfelé”, mivel az iskola tanulói 
összetétele és az iskolai oktatás minősége, eredményessége 
között szoros kapcsolat mutatkozik. A többségében kedve-
zőtlen szociokulturális hátterű tanulókat oktató intézmé-
nyekben a megoldandó pedagógiai feladatok mennyisége 
természetesen növekszik, és ezzel együtt a tanári kontrasze-
lekció is, a problémás diákok miatt a tanulással szembe he-
lyezkedő kortársi szubkultúra alakulhat ki. Ezek a körülmé-
nyek pedig csökkentett minőségű oktatás kialakulásához 
vezetnek. A szelektív iskolarendszer létrejöttében ugyanak-
kor a területi egyenlőtlenségek is közrejátszanak, a kisebb 
településeken a szociokulturális jellemzőket tekintve a ta-
nulói összetétel eleve kedvezőtlenebb, a szegény családok 
iskolaválasztási lehetőségeit tovább szűkítik az ingázási 
költségek, miközben az előnyösebb helyzetű családok „láb-
bal szavaznak”, gyermekeiket távolabbi iskolákba íratják. 
(Fejes, 2006) 

 
 

3.3.1. Egy adekvát kutatás ismertetése  
(mta.hu oldalon található beszámoló alapján) 

Nélkülözhetetlen szakkifejezés a kutatás ismertetéséhez, 
a kontaktuselmélet: szociálpszichológiai szakirodalomból 
származó kontaktuselmélet azt prognosztizálja, hogy egy-
mástól erősen különböző társadalmi vagy etnikai csoportok 
közötti társadalmi távolságokat olyan tényezők képesek leg-
inkább áthidalni, amelyek a különböző etnikai csoportok 
tagjainak az adott terepen egyenlő társadalmi státust bizto-
sítanak. Iskolai közegben kitüntetetten fontos ilyen egyenlő 
státust biztosító tulajdonság lehet az iskolai teljesítmény. A 
közelmúltban végzett kutatás a köznevelési intézményen 
belüli, társadalmi hátrányokból adódó konfliktusok, 
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nehézségek mérsékléséhez szolgálhat adalékokkal, amelyek 
azért komoly oktatáspolitikai intézkedéseket is feltételez-
nek. A különböző etnikumú kamaszok között kialakuló kap-
csolatok minősége jelentős mértékben alakítja a felnőttkori 
csoportközi interakciókat, így hatással van a társadalom 
összetartozására – ez az egyik megállapítása annak a kuta-
tásnak, amelyet, az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi In-
tézetének munkatársai végeztek. Munkájuk során a roma és 
nem roma tanulók kapcsolatait vizsgálták. Milyen hatása 
van a jó tanulmányi eredménynek? A jó tanulmányi eredmé-
nyű roma tanulóknak több nem roma barátjuk és kevesebb 
nem roma ellenségük van, mint a rosszul tanuló roma fiata-
loknak. Közvetett bizonyítékok utalnak arra, hogy a hatás 
oksági jellegű lehet. Ez az összefüggés erőteljesen fennáll, ha 
a tanulmányi eredményességet tanulmányi átlagban mér-
jük, mely információ jól ismert az osztálytársak körében. A 
hatás erősségéhez valószínűleg az is hozzájárul, hogy a ma-
gyarországi általános iskolások tartós osztályközösségek-
ben, egymást jól ismerve töltik el az általános iskola nyolc 
évét. A jó teljesít–ményt barátsággal díjazzák a nem roma di-
ákok, és ezt színvak módon teszik. A roma tanulók nem kö-
zösítik ki jól teljesítő etnikai csoporttársaikat. A mérések 
alapján úgy tűnik, a magyarországi roma általános iskolások 
körében nincs jelen az USA színesbőrű diákjai köréből is-
mert, a jó teljesítményt elítélő mentalitás – a „stréber feke-
ték csak majmolják a fehéreket” („acting White”). Az inte-
retnikus barátságok és ellenségeskedések létrejöttét alap-
vetően két hatás befolyásolja: a tanulók iskolai eredményei, 
illetve az, hogy a diákok milyen mértékben vannak kitéve 
egymás társaságának az osztályban.  

Egyrészt minél több a jó teljesítményű roma diák, annál 
több barátsággal és annál kevesebb ellenségeskedéssel szá-
molhatunk. Másrészt a keveredés önmagában is növeli az 
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interetnikus barátságok esélyét, azonban egyúttal az ellen-
ségeskedések valószínűségét is. A különböző etnikumú ka-
maszok között kialakuló kapcsolatok minősége jelentős 
mértékben alakítja a felnőttkori csoportközi kapcsolatokat, 
és rajtuk keresztül hatással van a társadalom összetartozá-
sára. 

Az etnikai különbségeket áthidaló barátságok elősegíthe-
tik azt, hogy a – nemritkán a lakóhelyükön is a többségi tár-
sadalomtól elkülönülten élő – hátrányos helyzetű fiatalok 
megtalálják a helyüket felnőtt életükben a szélesebb társa-
dalomban. A csoporthatárokon átnyúló barátságok a több-
séghez tartozó fiatalok magatartását is formálják: az élet 
más területein is hozzásegíthetik őket egy türelmesebb, ér-
zékenyebb viselkedési mód elsajátításához. Ilyen pozitív 
forgatókönyvek csak akkor valósulhatnak meg, ha a külön-
böző etnikai csoportok tagjainak alkalmuk van egymással 
közös terekben rendszeresen találkozni. A kamaszok világá-
ban nyilvánvalóan az iskolai osztályterem a legfontosabb 
ilyen közös tér. Ha a különböző etnikai csoportok tagjait el-
különülten oktatják az iskolákban, akkor erre elvileg sincs 
lehetőség. A keveredés a csoporthatárokon átnyúló barátsá-
gok létrejöttének szükséges feltétele. Az etnikai csoportok 
közötti keveredés másfelől rosszul is elsülhet: a térbeli kö-
zelség és az eltérő társas tapasztalatok ellenségeskedések-
hez is vezethetnek. Társadalompolitikai szempontból ezért 
fontos feladat megérteni, milyen feltételek képesek elősegí-
teni azt, hogy az etnikai keveredés az osztálytermekben mi-
nél nagyobb mértékben barátságokban öltsön testet, és a le-
hetőségekhez képest minimálisak legyenek a csoportközi 
különbségek feszültségkeltő hatásai. Mérési eredmények 
nélkül az ellentétes előjelű hatások relatív erősségét (a ba-
rátságok és ellenségeskedések egymáshoz viszonyított mér-
tékét) nem lehet megjósolni. 
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A hátrányos helyzetű etnikai csoport tagjait – ha jól telje-
sítenek – ugyanúgy elismerik-e a többségi csoport tagjai, 
mint a saját etnikai csoportjuk jó teljesítményű tagjait? És ha 
hátrányos helyzetből nehéz jól teljesíteni (márpedig nehéz), 
vajon nem büntetik-e a hátrányos helyzetű etnikai csoport 
gyengén teljesítő tagjai azokat, akik minden hátrányuk elle-
nére is képesek tanulmányi teljesítményükkel előre jutni? 

Fontos dilemma ez, mert ha a többség nem ugyanúgy dí-
jazza a teljesítményt egy hátrányos helyzetű csoport eseté-
ben, mint saját csoporttagjai esetében, és/vagy ha a kisebb-
ség a barátság megvonásával bünteti saját csoportjának jól 
teljesítő tagjait, akkor ezek a negatív ösztönzők a kortárs-
csoportok oldaláról megkérdőjelezik az iskolai teljesítmény 
értékét, mely nélkül aligha lehet a hátrányos helyzetből ki-
törni. Mérési eredmények nélkül nem tudhatjuk, hogyan 
működnek meghatározott helyzetekben ezek az ösztönzők. 

Az osztálytermen belüli etnikai keveredés különböző 
szintjein – melynek szélső pólusai a teljes elkülönülés, il-
letve az integrált oktatás – különböző mértékűek lehetnek a 
kisebbségi tanulók nyereségei és veszteségei, barátságaik, 
illetve ellenségeik együttes számát tekintve. Mivel minden 
homogén csoporton belül erősek az összetartó erők – ha-
sonló a hasonlóval szeret barátkozni –, mérési eredmények 
nélkül nem tudhatjuk, hogy a kisebbségi csoport tagjai nem 
veszítenek-e túlságosan sok kapcsolatot a saját etnikai cso-
portjukból egyszerűen csak azért, mert a keveredés miatt 
kevesebben lettek az osztályukban azok, akikkel könnyű ba-
rátkozni. Ez abban az esetben is előfordulhat, ha a kisebb-
ségi csoport nem bünteti barátságmegvonással saját jól tel-
jesítő tagjait. Ugyanez természetesen, fordított előjellel, az 
ellenségeskedésekre is érvényes. 
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Az elkészült tanulmány ezeket az erőket próbálta meg-
mérni magyarországi oktatási közegben olyan terepeken, 
ahol különböző részarányban van jelen az iskolákban egy 
rendkívüli mértékű társadalmi hátrányokkal jellemezhető 
etnikai kisebbség és egy viszonylag homogén többség. A 
vizsgálat tárgya a roma és nem roma tanulók kapcsolata.  

 

A kutatás társadalompolitikai következtetései 

Három alternatíva merült fel a roma tanulók teljes 
deszegregációjának, illetve teljes tanulmányi felzárkóztatá-
sának, valamint e két beavatkozás együttes alkalmazása 
kapcsolati következményeinek vizsgálatát illetően. A teljes 
deszegregáció azt jelentené, ha a roma tanulók arányát az 
ország összes iskolájának összes osztálytermében az orszá-
gos átlagnak megfelelő százalékarányban egységesítenénk. 
A teljes tanulmányi felzárkózás azt jelentené, ha a roma ta-
nulók egységesen reprodukálni tudnák a nem roma diákok-
nak a Tárki Életpálya-felvétel 2006-os adataiban mért átla-
gos tanulmányi teljesítményeit. Egy harmadik beavatkozás 
az lenne, ha mindkét lépés egyszerre megvalósulna. Ezek a 
nagy léptékű társadalmi beavatkozások nyilvánvalóan a 
kézzelfogható beavatkozások szélső pólusait képviselik, és 
gyakorlati megvalósításuk sok erőforrást és számtalan tár-
sadalomtechnikai és oktatáspolitikai részletkérdés megol-
dását feltételezik. A beavatkozások tendenciái és várható 
következményei azonban kisebb léptékű gyakorlati cselek-
vések számára is iránymutatók lehetnek. 

A szimulációs számítások szerint az oktatáspolitika a 
kombinált stratégiával tudná a leghatékonyabban segíteni 
az interetnikus barátságokat az iskolában: egyfelől, ha ve-
gyes osztályok létrehozásával teremtene lehetőséget a roma 
és nem roma gyerekek közötti kontaktusokra, másfelől, ha a 



 
39 

 

roma tanulókra is kiterjedő oktatási reformokkal javítaná a 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai teljesítményét, és így az-
zal növelné a roma és nem roma tanulók közötti barátkozá-
sok esélyét, hogy csökkenti a köztük meglevő társadalmi tá-
volságot. (mta.hu, 2019.05.09.). 

 

5. ábra 
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6. ábra 

 
Az előzőekben ismertetett kutatás eredményeiből való 

következtetések levonásához azonban még egy szempont 
szükséges: a tanulmányi teljesítmény nemcsak a képessé-
gektől függ, az iskolai eredmények szoros kapcsolatban áll-
nak a tanulási motívumokkal, amelyek a képességek fejlődé-
sét is befolyásolják. A hátrányos helyzetű tanulóknál ezen a 
téren is kimutatható a lemaradás. Elsősorban az érzelmi hát-
rány dimenziója mentén találunk különbségeket a tanulási 
motivációban, de az anyagi hátrány hatása sem elhanyagol-
ható. A jobb képességűek közelségéből megszerezhető elő-
nyök elvesztése nemcsak a hátrányos helyzetű tanulókat, 
hanem minden tanulót kedvezőtlenül érint (Fejes, 2006).  

Ellenségek viszonylatok: a pedagógusok jelentős része 
nincs tudatában annak a többségi-kisebbségi viszonyból 
eredő dinamikának olyan osztályban, ahol roma gyerekek is 
vannak. Esetenként észre sem veszik azt a paternalista 
szemléletmódot, ahogy a roma gyerekekre és családjaikra 
tekint. A roma gyerekeket és családjaikat sokszor lenézik, a 
szakirodalomban kulturális deficitként ismert elméletnek 
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megfelelően a tanárok jó része „alulszocializáltnak” vagy 
„hiányosan szocializáltnak” tartja a roma gyerekeket, csa-
ládjaikat pedig kulturálatlannak, az iskolával szemben de-
motiváltnak tekinti őket. Sokszor nincsenek tudatában an-
nak, hogy mekkora szakadék tátong egy roma kisgyerek ott-
honi világa és az iskola világa között. Komoly nemzetközi 
szakirodalom foglalkozik azzal, hogy vajon a faji vagy etnikai 
kisebbségek iskolai eredményességét miként befolyásolják 
a tanárok kisebbségekkel szemben támasztott elvárásai, 
amiket súlyosan befolyásol az, hogy a tanárnak milyen pre-
koncepciója, milyen sztereotípiái alakultak ki az adott ki-
sebbséggel szemben. Az előítéletek okán a tanárok alacso-
nyabbra helyezik az elvárásaikat. Sok esetben éppen ez a le-
szállított követelményszint az oka annak, hogy a roma gye-
rekek nem tudnak vagy nem is mernek érettségit adó isko-
lákba jelentkezni. Teljesítményükre hatással van az a féle-
lem is, hogy tényleg beteljesül az a negatív sztereotípia, amit 
a többség, illetve a tanáraik gondolnak, ami aztán sokszor 
önértékelési vezet (Kende, 2018).  

Az ellenállás kultúrája: A szegregált oktatásnak van még 
egy, a romákkal szembeni előítéleteket súlyosan erősítő ká-
ros következménye, ami szintén megakadályozza a roma 
gyerekek iskolai sikerességét. A szakirodalom az ellenállás 
kultúrájának hívja azt, amikor homogén közegbe összezárva 
a roma gyerekek gyakran szembefordulnak az iskoláva. A 
roma gyerekek gyakran bizalmatlanok a többségi társada-
lommal szemben, és visszautasítják az oktatási eredményes-
ség fontosságát. Mivel tisztában vannak azzal, hogy roma-
ként hátrányban vannak, és sokszor diszkriminálják őket a 
munkaerőpiacon, úgy érzik, hogy ez akkor sem lesz jobb, ha 
tanulnak. Az ellenállás kultúrájától szenvedő pedagógusok 
igazolva látják a romákkal szembeni előítéleteiket. így a 
roma gyerekek még több kudarcot fognak elszenvedni az 
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iskolában. A roma gyerekek aránya lassan eléri a 15 száza-
lékot a tanköteles korú gyerekek arányán belül. Amennyi-
ben az oktatási rendszer integrálni lenne képes őket, ennek 
semmi jelentősége nem lenne, viszont ha marad a szegregá-
ció, akkor ugyanolyan képzetlen és kisebbségi érzéstől sé-
rült tanulók tömege fog kikerülni az iskolarendszerből, a 
probléma – bővítetten – újra termelődik. „Szegregált okta-
tásból nem vezet út az egyetemre” – mondta Daróczi Gábor, 
a Romaversitas civil szervezet volt vezetője egy interjúban. 
Ma a romák 1-2 százaléka tud egyetemi diplomát szerezni – 
kutatások szerint szinte kizárólag azok, akik nem romákkal 
jártak együtt iskolába. Az együtt tanulásnak tehát nincs al-
ternatívája, akármennyire is szeretné (Kende, 2018). 
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4. Pedagógiai feladatok a hátrányos helyzet 
kezelésében 

 

Ideális esetben, „steril”, tankönyvszerű környezetben, 
kurrens viszonyaink között az alábbi folyamatábrán megje-
lölt emancipációs szemléletnek kellene érvényesülnie széles 
körben. 

 

7. ábra 
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A legfontosabb kihívás tehát a felvetett problémával kap-
csolatban, az ismertetett hátrányok mérséklése, az optimá-
lishoz közeli helyzet kialakítása. Nem újabb és újabb mód-
szerek és reformok szükségesek „kényszeresen” – értelem-
szerűen azért ezek átgondolt, ésszerű alkalmazása is indo-
kolt, mivel a technológiai és a technikai környezet folyama-
tos változásban van. Követelményként inkább a meglévő „jó 
gyakorlatok” következetes, határozott alkalmazását – azok 
fragmentált alkalmazásától eljutni az együttműködő közne-
velési hálózatokig – és a köznevelési intézmények 
Stakeholdereinek (szülő, pedagógus, tanuló, fenntartó) a 
közvetlen társadalmi környezetre, valójában egymásra való 
nagyobb nyitottságát– a túlszabályozott jogi környezet da-
cára – látnánk megoldásnak. E nélkül a problémák tartós 
fentmaradására, azok eszkalálódására, a pedagógiai munka 
hatékonyságának csökkenésére számíthatunk. Az elmúlt év-
tized fontos eredményének tekinthetjük: az oktatáspolitika 
elérte, hogy az integráció kérdése napirendre kerüljön, és 
társadalmi párbeszéd kezdődjék róla. Az elmúlt évtized fon-
tos eredményének tekinthetjük: az oktatáspolitika elérte, 
hogy az integráció kérdése napirendre kerüljön, és társa-
dalmi párbeszéd kezdődjék róla (Rajnai, 2012). Alapvető di-
lemma: napjainkra az oktatáspolitika hozzáállása is megvál-
tozott, így a politikai és a szabályozási környezet sem tekint-
hető támogatónak.  

Az alábbiakban néhány létező vagy korábban működő 
rendszer, jó gyakorlat ismertetése következik:  

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) egy pedagógiai 
keretrendszer. Célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban. A 
program a képesség-kibontakoztatásra, integrációs felké-
szítésre, valamint óvodai fejlesztő programok szervezésére 
nyújt támogatást. A hátrányos és halmozottan hátrányos 
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helyzetű, eltérő nevelési igényű gyermekek egy osztályban, 
csoportban történő nevelése, oktatása a többi tanulóval, a 
pedagógiai gyakorlatot új alapokra helyezve, egyénre sza-
bottan, az egyéni hátránykompenzációs igényeket figye-
lembe véve, ahhoz kiválasztva a megfelelő fejlesztő hatású 
tartalmat, színtereket, eszközöket és módszereket. E rend-
szer működtetése során a köznevelési intézménynél funda-
mentális feltétel a be- és elfogadás, a gyermek- és tanulóba-
rát környezet, az integrációt támogató új tanulásszervezési 
eljárások, módszerek alkalmazása a nevelés, tanulás-tanítás 
folyamatában, a széleskörű tevékenységformák biztosítása, 
az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, a kapcsolatfej-
lesztés, a párbeszéd. Az integrációs pedagógiai gyakorlat 
megnyilvánul a hatékony pedagógiai módszerek, iskolai ta-
nulásszervezési eljárások alkalmazásában, az info-kommu-
nikációs eszközök intenzívebb tantermi használatában, a 
széleskörű tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős prog-
ramok biztosításában, a pedagógus szerep megváltozásá-
ban, továbbá a szülők és az óvoda/iskola partneri kapcsola-
tának javításában az intézmény mindennapi életébe történő 
hangsúlyosabb bevonásukkal. Az inkluzív intézményi peda-
gógiai attitűd kialakításában, a szegregáló nevelés- és okta-
tásszervezési formák felszámolásában, befogadó szemlélet 
kialakításában a pedagógusok, a tanulók és a szülők részéről 
egyaránt szerepet- és felelősséget kell vállani. (Fülöp). 

A Komplex Instrukciós Program (KIP) a heterogén tanulói 
csoportok nevelésére alkalmas módszer, amelyben a kogni-
tív képességek fejlesztése mellett figyelmet kap a diákok 
magatartásának formálása is. A módszer alkalmas a tanulás-
ban lemaradt, az alulteljesítő, a megfelelő ütemben haladó 
és a tehetséges gyerekek együttnevelésére. A KIP olyan spe-
ciális kooperatív tanítási módszer, amely lehetővé teszi a ta-
nárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését 
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olyan osztályközösségekben, ahol a tanulók tudásszintje kü-
lönbség és kommunikációs készség tág határok között mo-
zog. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emel-
kedjen, és része legyen sikerélményben az osztálymunka so-
rán (Komplex Indukciós Program). 

Tanoda-típusú programok több mint tíz éve működnek 
Magyarországon. A halmozottan hátrányos helyzetű tanu-
lók, támogatására jöttek létre kezdetben civil szervezetek 
kezdeményezésére. A tanoda „olyan intézmény, amely isko-
lán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülön-
böztetés miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai 
sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal ja-
vítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesü-
lésre és a társadalmi integrációra.” (Kerényi, 2005) A tano-
daprogram alapkoncepciója szerint a tanodák hármas célt 
tűznek ki maguk elé. Hozzájárulni tanulóik iskolai sikeressé-
géhez – képességeik kibontakoztatása által, csökkenteni a 
szociális hátrányokból fakadó nehézségeiket, valamint meg-
őrizni az otthoni kultúra értékeit, azaz erősíteni a program-
ban résztvevő gyermekek kulturális identitását (Németh, 
2009). 

Modellértékű pedagógiai programok a hátrányos hely-
zetű fiatalok nevelésében a köznevelési intézményekben 
vagy ahhoz kötődően (Rajnai Judit tanulmánya alapján): 

A hátrányos helyzetű tanulók nevelésében alternatív me-
tódusokat alkalmazó próbálkozások is elindultak a rend-
szerváltás idején. Egy részük máig fennmaradt, másik ré-
szük viszont vagy finanszírozási problémák miatt vagy szer-
vezeti akadályok és/vagy humánerőforrás híján megszűnt. 
Érdemes elgondolkodni a finanszírozáson, ami sok esetben 
elégtelen, illetve ami még nagyobb probléma, bizonytalan és 
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kiszámíthatatlan. Az intézmények komoly erőfeszítésekkel 
képesek magukat fenntartani, vagy éppen ezek azok az in-
tézmények, amelyek fokozatosan ellehetetlenülnek.  

Az oktatásirányítás helyzetét sem könnyíti meg, hogy a 
pedagógusokban, szülőkben még mindig élnek azok az atti-
tűdök, amelyek a tanulók képesség szerinti elkülönített ne-
velésére vonatkoznak. Egyes helyeken a pedagógusok sem 
igen mutatnak hajlandóságot a szervezeti, módszertani vál-
toztatásokra. Faktum az is, hogy iskolák eddig nem kaptak 
túl sok szakmai támogatást ahhoz, hogy miképpen valósít-
sák meg az integrációt a mindennapok gyakorlatában. Ebből 
is megállapítható; a köznevelési intézményeket nem csak 
pénzügyi támogatással lehet/kell ösztönözni a változta-
tásra, de szakmai segítséget is igényelnek e folyamat beindí-
tásához. 

A hátrányos helyzetű tanulók nevelésében alternatív 
módszerek alkalmazására először a Borsod megyei Cseté-
nyén került sor, ahol egy fiatal tanítóházaspár „új” módsze-
reket alkalmazott a „cigány kisfalusi gettóban” élő alsó tago-
zatos gyerekek körében. Abból indultak ki, hogy a hagyomá-
nyos módszerek csődje miatt – a gyerekek nem jártak rend-
szeresen iskolába, az alapkészségeket nem tudták a megfe-
lelő idő alatt elsajátítani −, egészen más módszerekre, szer-
vezési módokra van szükség: 

- „Fel kell mérni az aktuális fejlettségi szintet, s ehhez mér-
ten differenciált tananyagra és feladatokra van szükség. 
Egyéni fejlesztési terveket kell készíteni. 

- Frontális helyett egyéni-, páros és/ vagy csoportmunka. 

- A 45 perces órakeret felbontása; epochális óraszervezés. 

- Fejlettségben homogén kiscsoportok. 

- A roma kultúra elemeinek beépítése. 
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- Reggeli beszélgetőkörök. 

- A fejlettebb területeken elért eredmények transzferhatá-
sára alapoznak. 

- Ünnepek, hagyományok felélesztése, csoportkohézió erő-
sítése. 

- Éneklés, zenélés, mesejátékok. 

- Kirándulások, kapcsolattartás más iskolákkal. 

- Diagnosztizáló szöveges értékelést vezettek be. 

- Tantervi követelmények relatív érvényessége mellett tá-
gabb időintervallumokat vette figyelembe a fejlesztési fo-
lyamatban (Kereszty−Pólya 1998).” 

A program alsó tagozaton eredményesen működött, vi-
szont 5-8. osztály között nem volt folytatása, így ott már so-
kan lemorzsolódtak. Az eredmények ellenére rengeteg aka-
dállyal kellett küzdeniük; ilyenek voltak a tanulók nagyon 
rossz szociális körülményei, és a szülők ellenállása.  

Egy másik modellértékű, de szegregált iskolai gyakorlattá 
vált a Kedvesház program. A projekt 1994 júniusában Nyír-
teleken indult Lázár Péter vezetésével. Könyv formájában is 
megjelent: Bordács Margit − Lázár Péter: Kedveskönyv.  

Az intézmény eredményeket ért el az alsó tagozatos roma 
gyermekek felzárkóztatásában, s integrációjuk elősegítésé-
ben.  

- „Gyerekek megismerése, kapcsolatfelvétel a családokkal. 

- Hídépítés az iskola és a család között: pozitív üzenetek, 
„nyitott ház” program, „családi nap” 

- Kultúraazonos pedagógiai megközelítés: multikulturali-
tás. 

- Iskolai integráció elősegítése a felzárkóztatás által: szeg-
regál, hogy néhány év múlva integrálhasson. 
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- „Gyerekérett iskola” szemlélet: az iskola egész rendszerét 
(akár a tananyagot is) gyerekek fejlettségi szintjéhez kell 
igazítani és nem fordítva. 

- Kis létszámú osztályok. 

- Reggeli beszélgető körök. 

- Egyéni és kiscsoportos foglalkozások. 

- Kooperatív technikák a tanulásban (különböző korú és 
képességű gyerekek dolgozta egy csoportban.” 

Az intézmény1998 óta nem működik ilyen formában. 

A Burattino Iskola 1990-ben kezdte meg működését Cse-
pelen. Az alapítás célja volt, egy olyan általános iskola, ahol 
a gyerekek „kinőhetik” hátrányaikat. Ma már középiskolává 
is bővült. Kezdetek óta integráltan nevelnek. (A roma gyere-
kek aránya kb. 20-25%.) A pedagógusok talán a legfonto-
sabbnak azt tartják, hogy a gyerekek a személyes törődést 
megkapják. „A Burattino Iskola nem „elit” intézmény, nem a 
gyerekek összetételétől, hanem a magas színvonalon tanító, 
tehetséges, elhivatott tanároktól kell »elit«-nek lennie”– ír-
ják az iskola pedagógiai programjában. Alkalmazott mód-
szerek: egyéni előrehaladás, fejlesztés, korrepetálás, pro-
jektmódszer, kooperatív tanulás. Fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus, logopédus, pszichológus segíti a pedagó-
gusok munkáját (www.burattino.hu).  

Magyarországon kevéssé ismert, az USA-ból adaptált 
módszert, az úgynevezett Presley Ridge-módszert néhány 
évig alkalmazták a budapesti Dominó Iskolában a hátrányos 
helyzetű, magatartási zavarokkal küzdő általános iskolás 
gyermekek nevelésében. Az intézményt 2012 júniusában 
megszüntette a fenntartó, a IX. kerületi önkormányzat. 
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A modell alapja az úgynevezett Re-EDucation (magatar-
tási- és viselkedésminták újra tanítása) nevelési alapfilozófia. 
A Re-ED a gyerekek és fiatalok ökológiáját szem előtt tartó, és 
az erősségekre koncentráló komplex intervenciós rendszer, 
amelyet a 1960-as évek végétől kezdődően Nicolas Hobbes 
dolgozott ki. A modell bevezetésével az iskola célja olyan in-
tenzív, rövid időtartamú, átmeneti (átlagosan két év) oktatási 
és kezelési szolgáltatás biztosítása, amely képes érzelmileg 
zavart és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekeket eljut-
tatni arra a szintre, hogy sikeresen vissza tudjanak integrá-
lódni a hagyományos tantervvel és módszerekkel működő is-
kolába. A program komoly szakértői apparátus (programko-
ordinátor, osztályfőnök, szaktanár, családi kapcsolattartó, 
gyermekvédelmi felelős, iskolapszichológus, fejlesztő pedagó-
gus) együttműködését igényli.  

A koncepció elemei: 

- Rendszeresség és tervezettség: a tanítási nap mindig a 
napi célok, feladatok meghatározásával indul, a nap vé-
gén pedig a célok megvalósulásának értékelésével, egyéni 
és csoportos visszajelzésekkel zárul (beszélgetőkörök). 

- Tanulócsoport felépítése: az intervenció és a gyerekek ke-
zelése maximum 12 fős tanulócsoportban (osztály) zajlik. 

- Lehet másképp?! – avagy pedagógiai alternatívák a hát-
rányos helyzetű roma fiatalok nevelésében 

- Szakmai team: a csoportot szakmai team irányítja. A 
team tagjai a programkoordinátor, az osztályfőnök 
(egész nap a tanulócsoport mellett van), a társosztályfő-
nök, a családi kapcsolattartó és a gyerekkel/családdal 
foglalkozó külső, illetve belső szakember. 
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Délutáni foglalkoztató: a Józsefvárosi Tanoda 1997-ben 
jött létre. Néhány évvel ezelőtt anyagi gondok miatt meg-
szűnt. Alapítványi keretek között működött, nem kapott ál-
lami támogatást, adományokból, pályázatokból tartotta 
fenn magát. Ugyanakkor az itt végzett pedagógiai munka 
olyan példaértékű, követendő volt, hogy érdemes a bemuta-
tásra. Az intézmény a roma gyerekek érettségihez juttatását, 
továbbtanulását támogatták. Kultúraközvetítő intézmény, 
mely képességfejlesztő, értékfejlesztő programja megvalósí-
tásával a társadalmi mobilizáció lehetőségét kívánta megte-
remteni. Az intézmény küldetésnyilatkozatában elutasította 
a szegregációt, a tanulók délelőttönként integrált osztályba 
jártak. A diákok iskoláival együttműködve nyújtott segítsé-
get délutáni, illetve hétvégi programok szervezésével felső 
tagozatos és középiskolás cigány fiataloknak az iskolai le-
morzsolódás megakadályozása érdekében.  

Fejlesztő és ismeretbővítő tanulássegítés folytattak, de 
tehetséggondozással, széles szakkör- és klubkínálattal is 
rendelkeztek. A diákok megismerkedtek az egyetemes és a 
magyar cigány kultúrával; kulturális programokat, idegen 
nyelvi és számítógépes foglalkozásokat is szerveztek szá-
mukra. A diákok klubtevékenység keretében ismerkedhet-
tek a film- és újságszerkesztéssel, kiállításszervezéssel; csa-
ládfakutatásban megismerhették saját gyökereiket. A diá-
kok családi hátterének, szocializációjának, szabadidő eltöl-
tési szokásainak feltérképezésére szolgált az esettanulmány 
és az időmérleg. A tanoda szolgáltatásaiból a diákok önál-
lóan választhattak, igényeik alapján állapították meg az óra-
rendet: a diák, a szülő, a tutor, az iskolai osztályfőnök meg-
állapodása alapján. Az értékelés folyamatos, elsősorban 
megerősítő jellegű volt.  
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Egyéb feltételek:  

„Az iskola infrastrukturális hátterének, felszereltségének javí-
tása. 

- Iskolabővítés, új tantermek bővítése. 

- Iskolafelújítási program, óvodafejlesztéssel. 

- Közművesítés. 

- Korszerű taneszközpark kialakítása. 

- Gyakorlati műhelyek, laborok létrehozása, felszerelése. 

Szervezeti keretek 

-  Kis létszámú csoportok létrehozása: maximum 15 fő egy 
osztályban. (Egy osztályban 10-15% legyen a tanulási, 
magatartási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyer-
mek.) 

-  Az iskola pedagógiai „kisegítő” személyzetének bővítése. 

-  Fejlesztő pedagógusok alkalmazása az iskolában. 

- Iskolapszichológus, logopédus alkalmazása. 

- Pedellus program indítása, roma származású pedagógiai 
asszisztensek alkalmazása. 

- Lehetőség szerint több roma tanár alkalmazása. 

Egyéb tanórán kívüli tevékenységek 

- A gyerekek számára vonzó szabadidős tevékenységek fel-
kínálása, hogy minél tovább iskolában lehessen őket tar-
tani. 

- Kézműves tevékenységek (ősi roma mesterségek) tanu-
lása. 

- A mozgásos és művészeti tevékenységek a jelenleg szoká-
sosnál lényegesen nagyobb arányban legyenek jelen. Pl. 
drámajáték, 14 sportfoglalkozások, sportolási lehetőség 
megteremtése. 



 
53 

 

- Cigánytánc, cigány népdal, cigányzene tanítása délutáni 
szakkörben. 

- Cigány nyelv (beás, lovári) tanítása. 

Felzárkóztató programok 

-  Korrepetálás: tantárgyi korrepetálás énképerősítéssel 
(énerősítő tréninggel kiegészítve). 

- Együtt-tanulási program (szülő részvételével együtt né-
hány alkalommal), mentorprogram. 

- „Se suli tábor” − nyári felzárkóztató tábor. 

-  Felzárkóztatás játékos formában: délutáni mozgásfej-
lesztés, mesék. 

Iskolán kívüli megoldások 

- Külön nyelvi és számítástechnikai óra. 

- Tehetséggondozó hálózat (óvodától felsőfokig). 

- Tanórán kívüli tehetséggondozó hálózat működtetése ta-
nodai (délutáni foglalkoztatók) keretében. 

- Hétvégi kollégium (felzárkóztatás, korrepetálás) létreho-
zása. 

- Gyermek-szülő játszóházak működtetése. 

- Egyetemi felvételi előkészítők szervezése. 

- Pedagógiai szakszolgálat fejlesztése, a sajátos nevelési 
problémák megoldását célozva. 

- Közművelődési program indítása a cigány kisebbségi ön-
kormányzatokkal közösen. 

- A tanulási útvonal iskolán túlmutató (intézmények között 
átívelő, település (kistérség/ régiószintű) tervezése és ki-
alakításának szükségessége. 
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- A tanulási útvonalra vonatkozó útmutatás és tanácsadási 
szolgáltatás kialakítása (LLL – a life long learning reali-
zálása). 

- A helyi közösség egészét figyelembe vevő tanulási (való-
ságos, illetve virtuális) közösségek létrehozása.” (Rajnai, 
2012) 
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Feladatok 

1. feladat Egészítse ki a táblázatot! 

A tanulásra vo-
natkozó eszmei 

áramlat 

Megjele-
nési idő 

Jellemzője Következmé-
nye 

Konzervatív fel-
fogás 

 A születéskor 
fennálló esély-
egyenlőtlensé-
gek fenntartása 

 

Liberális felfogás 18. század   
Kompenzatóri-
kus nézőpont 

  A közéosztály 
értékrendjének 

rögzülése… 
Az emancipációs 

szemlélet 
20. század 

vége 
  

 

2. feladat 

A tananyagban ismertetett formula segítségével írja le a 
szociokulturális hátrányok 7 elemét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szociokulturális 
hátrányok  

elemei  
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3. feladat 

A tananyagban ismertetett kutatás alapján ismertesse, 
hogy milyen három alternatíva merült fel a roma tanulók tel-
jes deszegregációjának, illetve teljes tanulmányi felzárkóz-
tatásának, valamint e két beavatkozás együttes alkalmazása 
kapcsolati következményeinek vizsgálatát illetően? 

Kérdések: 

1. Mi az iskolaszindróma jelensége?  

2. Ismertesse a hátrányos helyzet és a többszörösen 
hátrányos helyzet fogalmát! 

3. Az EU tagállamaiban 9 szempontot vesznek figye-
lembe a súlyos anyagi depriváció megállapításához. 
Sorolja fel azokat! 

4. Mi a különbség az ún. régi és új szegénység között? 
Milyen típusai vannak azoknak? 

5. Mi az a a kontaktuselmélet és miért alkalmazzuk a 
társadalmi hátrányok köznevelési szervezeti környe-
zetben való vizsgálatakor? 
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moló. TÁRKI – TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatásku-
tató Központ Zrt. Budapest. 2009.  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/nagyot-csokkent-a-
szegenyseg-magyarorszagon.323485.html 

Páskuné Kiss J: Tanulói sajátosságok tükröződése hátrá-
nyos helyzetű tehetségesek jövőképében. Habilitációs érte-
kezés, Debreceni Egyetem. 2010.  

Rajnai Judit: Lehet másképp?! – avagy pedagógiai alterna-
tívák a hátrányos helyzetű roma fiatalok nevelésében. Új Pe-
dagógia Szemle. 2012. 11-12. szám. 

TH.B: Nemhogy nemi egyenlőség nincs az iskolában, be-
szélni sem akarnak róla. https://index.hu/belfold/2019/04 
/09/nemi_egyenloseg_iskola_abcug/?fbclid=IwAR2O6lChu 
3HYeC3fmTKflrq7Kb8kI4uieUa36yb6WSMmlw2YRgIo_4zx 
Ejg 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet 
/tarsadalomismeret-eletmod/a-tarsadalmi-egyenlotlense-
gek-es-ujratermelodesuk/a-szegenyseg-okai 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1tr%C3%A1ny 
os_helyzet 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeg%C3%A9nys%C3% 
A9g  
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Mellékletek 

1. számú melléklet  

A pedagógusképzésben résztvevő hallgatókkal lefolytatott 
csoportos interjú (fókuszcsoportos beszélgetés) leírása: mód-
szer leírása, esetleírás, interjúkérdések.  

Időpont: 2019. 03. 26.  

A fókuszcsoport elsődlegesen társadalmi vélemények ki-
alakulásának megfigyelésére, viták modellezésére alkalmas. 
A fókuszcsoport révén nem egyszerűen csak „több szem töb-
bet lát” alapon leszünk tapasztaltabbak, a csoport összeté-
tele révén meghatározott társadalmi csoportok néhány kép-
viselőjével kerülhetünk interakcióba, és ütköztethetjük egy-
mással véleményüket. A gondolatok összegyűjtése ezért a 
gyakorlatban valóban jól használható eredményt hoz. Az 
eredményeket felhasználhatjuk hipotézisek megfogalmazá-
sára vagy pontosítására, potenciális konfliktusforrások fel-
tárására, vagy a kvantitatív kutatási eredmények ellenőrzé-
sére – viszont sohasem szabad az eredményeket „reprezen-
tatívnak” tekinteni.  

Pisti alsótagozatos 3. osztályos tanuló egy kisvárosi isko-
lában. Tanév közben íratta át édesanyja egy másik – kör-
nyékbeli - iskolából, mivel ott gyakran konfliktusai voltak 
osztálytársaival és a pedagógusokkal. A tanulmányi eredmé-
nyei romló tendenciát mutatnak. Édesanyja egyedül neveli. 
Nagyon sok túlórát kell vállalnia ahhoz, hogy boldoguljanak. 
Pistinek van még egy húga is, aki óvodás. Az új helyen a be-
illeszkedés nem volt problémamentes. Sok gyerek tett pa-
naszt az osztályfőnöknél, hogy zaklatja őket Pisti az óraközi 
szünetekben. A tanítási órákat is többször megzavarta. 
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Néhány szülő, akinek gyermeke sérelmezte Pisti viselke-
dését, egy zárt Facebook-csoportban a saját „kezébe vette” a 
helyzet megoldását és „szakszerűnek” vélt hozzászólásokkal 
kívánták „lerendezni” a helyzetet. Végső megoldásként a 
gyermek eltávolítását javasolva. Az osztályfőnök türelmet 
kért, amit egyes szülők támogattak, mások elutasítottak. 
Volt szülő, aki magánnyomozásba kezdett és a fiú családjá-
nak múltjáról gyűjtött információkat; ezekből a „megbízha-
tónak” nehezen tekinthető infókból kibontakozott egy drog-
fogyasztó, felelőtlen édesapa, aki elhagyta őket. Ezt az infor-
mációt ez az „oknyomozó” szülő megosztotta a zárt Face-
book-csoport nyilvánosságával és ítélkezett is. A posztot 
Pisti anyja is olvasta és összeomlott.  

Az osztályfőnök rendkívüli szülői értekezletet hívott ösz-
sze. 

- Mit tenne akkor, ha Ön lenne az osztályfőnök?  

- Milyen jellegzetes hátrányokkal lehet találkozni a mai 
magyar társadalomban? 

- Milyen előítéletekkel találkozott már életében? 

- Mi táplálja ezeket az előítéleteket? 

- Van-e kapcsolat a hátrányos helyzet és az ilyen helyzet-
ben lévő ember megítélése (előítélet) között? 

- Előítélettel csak hátrányos helyzetben lévő emberre le-
het tekinteni? 

- Mit tehet a pedagógus az előítéletekkel szemben mun-
kája során? 

- Az iskolának van-e eszköze a törvényeken túl a társa-
dalmi hátrányok kezelésében? 
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- Véleménye szerint, a mai magyar pedagógusokat meg-
felelően felkészíti-e a pedagógusképzés az ilyen helyze-
tekre? 

- Van-e javaslata arra, hogy ezzel összefügésben mire kel-
lene törekedni a pedagógusképzésben? 

 

 

2. számú melléklet  

WORKSHOP bemutatása 

Időpont: 2019. április 30. 11.30 

Cím: Társadalmi hátrányok és előítéletek a köznevelési in-
tézményben  

Helyszín: PTE KPVK (Szekszárd, Rákóczi út. 1. fsz. terem) 
38-as terem 

Program: 

11.30-11.45 „A társadalmi hátrányok és előítéletek a közne-
velési intézményekben” témában – március 27-én – a peda-
gógusképzésben érintett hallgatók közreműködésével le-
folytatott csoportos interjú (fókuszcsoport) tapasztalatai-
nak ismertetése.  

Előadók: Dr. Brachinger Tamás adjunktus, Nosza Lilla és 
Rigó Orsolya hallgatók.  

11.45-12.15 vita az elhangzottakról. Moderál: dr. Brachin-
ger Tamás adjunktus 

12.15-13-30 egyéni és csoportos érzékenyítő feladat 
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3. számú melléklet  

A WORKSHOP feladatának leírása 

TÁRSADALMI HÁTRÁNYOK, ELŐÍTÉLETEK A 
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN  

 
Kérem, hogy azonosítsa és rangsorolja a felsorolt társa-
dalmi hátrányok és ebből adódó előítéletek indikátorait, 
súlyosságuk szerint figyelemmel a következőre; amennyi-
ben azok valamelyike beazonosítható az Ön által ismert köz-
nevelési intézményben ( esetleg egy osztályközösségben) 
egy vagy több tanulónál, akkor azok komolyan befolyásolják 
az oktató-nevelő munkát és/vagy a csoportkohéziót, a kö-
zösségben kialakított légkört, az együttműködést. 

Kérjük, hogy sorszámozással rangsoroljon! 

Írja a válaszmódozat mellé, ha az Ön véleménye szerint nem 
releváns egy felsorolt tényező! 

(15 perc) 

 

Látható, nyilvánvaló:  

( ) rasszjegyek 

( ) öltözködés, iskolai felszerelés (például viseltes, vagy 
rossz minőségű ruházat, hátizsák, tolltartó) 

( ) ápolatlanság (tisztálkodás hiánya, gondozatlan hajviselet, 
higiéné)  

( ) genetikai adottságok ( például hajszín, szeplők, testma-
gasság, testalkat) 

( ) elhízás 
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( ) szemüveg 

( ) látható testi elváltozás (nem testi fogyatékosság, ami a 
speciális nevelési intézményekben tapasztalható, hanem 
például látható helyen lévő hegek, sérülések) 

( ) státuszszimbólumok hiánya ( például legújabb technoló-
giás okoseszközök) 

( ) család életmódja, szubkulturális hovatartozása (táplál-
kozási szokások, időbeosztás, hiányzás, szabadidős szoká-
sok, társadalmi kapcsolatok)1 

( ) a tanuló magatartásával összefüggő zavarok 

( ) a szülő magatartása a köznevelési intézményben 

 

Kevéssé látható, nem mindig nyilvánvaló:  

( ) állampolgársággal összefüggő, származási (bevándorlás, 
visszatelepülés, a korábbi lakóhely) 

( ) vallási, felekezeti hovatartozás 

( ) szülők társadalmi státusza, szülők vagyoni helyzete, szü-
lők érdekérvényesítő képessége 

( ) szülők szenvedélybetegsége, mentális állapota (alkoho-
lizmus, drogfüggőség) 

( ) civilizációs betegségek (allergiák, érzékenységek) 

( ) egyéb……………………………………………. 

 
                                                                                 
 
1 amennyiben ez nyilvánvalóan érzékelhető a tanuló magatartásában, 
időbeosztásában, terhelhetőségében, egészségi állapotában 
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A rangsor felállítását követően tegyen javaslatot a leg-
súlyosabbnak ítélt (legfeljebb) három probléma mér-
séklésére vagy megszüntetésére! 

(10 perc) 

 

A legsúlyosabbnak ítélt probléma megoldásában ki a 
legfontosabb partnere az alábbiak közül (5 perc): 

( ) az osztályközösség 

( ) a problémás tanuló szülei 

( ) a tantestület 

( ) a szülői közösség 

( ) az intézményvezető 

( ) a pedagógiai szakszolgálat 

( ) az iskolapszichológus 

( ) az iskolai szociális munkás 

( ) a családsegítő szolgálat 

( ) az intézményvezető 

( ) a rendőrség 

( ) a gyámhatóság 

( ) a fenntartó (például KLIK, egyház, alapítvány) 

( ) az önkormányzat 

 

Ismertessék mindezeket a csoport előtt! 
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Három fős csoportokban vitassák meg és azonosítsák 
be a mindenki által legsúlyosabbnak tekintett problé-
mákat. Konszenzussal döntsenek! (legfeljebb hármat) 

(15 perc) 

 
Ezek után tegyenek javaslatot azok megoldására! Ne-
vezzék meg az együttműködő partnereket is! 

(15 perc) 

 
Válasszanak szószólót a csoportok, majd plénum előtt 
jussanak konszenzusra a legsúlyosabbnak ítélt problé-
mát illetően, tegyenek javaslatot azok enyhítésére vagy 
megszüntetésére! Az együttműködő partnereket is ne-
vezzék meg! 

(25 perc) 

Az eredményt flipchart táblán rögzítjük 

 
 

4. számú melléklet  

Kapcsolódó linkek aktuális tartalommal: 

https://hollinesnuc.wordpress.com/2018/06/23/ho-
gyan-hat-a-szociokulturalis-hatter-az-iskolai-teljesit-
menyre/ 

https://mta.hu/tudomany_hirei/az-altalanos-iskolaban-
tanulo-roma-es-nem-roma-gyerekek-kozti-baratsagok-se-
gitik-a-tarsadalom-osszetartozasat-
109677?fbclid=IwAR0h_svAe3poARD5bC_TKHwbocT2t7O
GbNXomucP9EH9LYQDvAOJojgsRjc 
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https://qubit.hu/2017/11/26/ami-a-kozoktatas-
eselykiegyenlito-szerepet-illeti-magyarorszag-abszolut-se-
reghajto 

https://qubit.hu/2019/05/08/minel-jobban-tanul-egy-
roma-diak-annal-tobb-nem-roma-baratja-van 

https://qubit.hu/2019/03/14/a-kozeposztaly-kimene-
kiti-gyerekeit-az-allami-oktatasbol-es-ez-az-egesz-orszag-
nak-rosszat-tesz 

http://www.mora-nyh.suli-
net.hu/TAMOP_3.1.4/Sajat_innovacio/Egyutt-neveles.pdf 

https://eduline.hu/nyelvtanulas/20190401_felve-
teli_2020_kotelezo_nyelvvizsga 

https://www.klubradio.hu/adasok/katasztrofalis-a-
romlas-a-legjobb-diakok-is-megszenvedik-
107382?fbclid=IwAR2y9FE-
7KjWVWjgxwLSrikZx_WyZKek8VUDGa_YWZtWJy5F9RDn9
5ryCo8 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/12_kotet_net_co-
lor.pdf 

https://tizperciskola.blog.hu/2016/09/28/lekuzd-
hetok-e_az_otthonrol_hozott_hatranyok_az_iskolaban 

https://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelen-
tes2017/ojb_2017_beszamolo.pdf 

http://www.unesco.hu/nevelesugy/tarsult-isko-
lak/unesco-tarsult-iskolak-20100111-1 

https://hintalovon.hu/hu/gyermekjogi-jelentes 
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5. számú melléklet  

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalával kapcsolatos in-
formációk 

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Telefon: (06-1) 795 4097 Fax: (06-1) 795 0274 
e-mail: panasz@oktbiztos.hu 
Internet: www.oktbiztos.hu 

Az oktatási jogok biztosa 

elősegíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, diákokat, ok-
tatókat, hallgatókat stb.) illetve azok közösségeit megillető, 
oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítését 

működése során kizárólag az oktatási miniszternek tar-
tozik felelősséggel 
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Ki tehet panaszt? 

egyedi ügyben az oktatás bármely résztvevője (tanuló, 
szülő, pedagógus, hallgató, kutató, oktató, valamint ezek kö-
zösségei) panaszt emelhet, amennyiben úgy véli, hogy jogait 
sérelem érte, illetve jogsérelem veszélye áll fenn 

 
Mikor fordulhatunk az oktatási biztoshoz? 

ha a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket - a bí-
rósági eljárás kivételével- már kimerítettük 

ha a sérelmezett határozat vagy intézkedés nem régebbi 
egy évesnél 

 
Milyen ügyekkel fordulhatunk hozzá? 

ha egy határozat, intézkedés, illetve ezek hiánya oktatási 
jogokat sért, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyét idézi 
elő 

az oktatásban résztvevők közösségeinek (pl. diákönkor-
mányzat, iskolaszék, tanári kar) jogai az egyéni jogsérelmek-
kel azonos védelemben részesülnek 

 
Hogyan fordulhatunk hozzá? 

írásbeli illetve szóbeli kérelemmel 

a kérelemben foglaljuk össze röviden panaszunk lénye-
gét, és csatoljunk minden, az üggyel kapcsolatos dokumen-
tumot 

kérhetjük nevünk bizalmas kezelését (elhallgatását) 
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Mi történik a panaszunkkal? 

Az oktatási biztos köteles minden beadványt megvizs-
gálni. 

 
Elutasítja a beadványt, ha: 

azt nem az arra jogosult nyújtja be 

az egyéves határidő lejárta után nyújtjuk be 

a kérelmező nem merítette ki a rendelkezésére álló jog-
orvoslati lehetőségeket 

az ügyben bírósági eljárás indult vagy jogerős bírósági 
határozat született 

az adott ügyben az oktatási jogok biztosa már eljárt, és a 
beadvány nem tartalmaz új tényeket 

az név nélkül érkezik 

az ügy nem tartozik az oktatási biztos hatáskörébe (ez 
utóbbi esetén értesíti a kérelmezőt, hogy mely más szervhez 
fordulhat) 

 
Alaposnak ítélt kérelem esetén egyeztetést kezdeményez: 

a beadványban foglaltakat nyilatkozattételre elküldi an-
nak az intézménynek vagy magánszemélynek, aki a sérelme-
zett döntést hozta, illetve elmulasztotta 

a feleket írásban felkéri álláspontjaik közelítésére és a 
kérdés rendezésére 

 

Megyezés hiányában személyes egyeztetésre hívja a fele-
ket. 
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Amennyiben az intézmény vagy magánszemély a jogsér-
tést vagy annak veszélyét saját hatáskörében nem szünteti 
meg, az oktatási biztos kezdeményezi annak megszünteté-
sét. Ez akár telefonon, faxon vagy e-mailen is történhet. 

Amennyiben az oktatási biztos úgy véli, hogy a kezdemé-
nyezés nem vezetett eredményre, ajánlást fogalmaz meg az 
intézmény és annak felügyeleti szerve felé. 

Az oktatási jogok biztosa hivatalból is vizsgálatot indít-
hat, ha egy jogszabály, intézkedés vagy annak elmulasztása 
súlyos, vagy az állampolgárok nagy csoportját érintő jogsé-
relmet okoz. 

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala működését a 
40/1999. (X. 8.) OM rendelet szabályozza 

 

 

6. számú melléklet 

Kivonatok a Diákjogok és pedagógusjogok az iskolában 
című kutatási beszámolóból, amelyet az Oktatási Miniszté-
rium Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatala megbízá-
sából a Kurt Lewin Alapítvány által a 2000–2001-es tanév so-
rán végzett országos szociológiai kutatás alapján készült. 
Írta: Ligeti György és Márton Izabella. 

 
a. Előítélet és tolerancia 

Eltérő csoportok 

A továbbiakban arra keressük a választ, hogy vajon meg-
figyelhető-e bármiféle összefüggés a jogismeret szintje és a 
demokratikus gondolkodás – általunk vizsgált – 
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megnyilvánulásai között. A diákokat a halálbüntetés vissza-
állításával, a homoszexuálisok házasságkötésének engedé-
lyezésével, az abortusz betiltásával valamint a cigányokkal 
szembeni fokozottabb megértés szükségességével kapcsola-
tos véleményükről kérdeztük. Egyik esetben sem találtunk 
szignifikáns összefüggést a változók valamint a jogismeret 
szintje között. Hasonlóképpen, elemzésünk alapján úgy tű-
nik, hogy az osztályban folyó képzés típusa sem befolyásolja 
a korábban tárgyalt négy változó értékeinek eloszlását. 

 A mássággal szembeni tolerancia mértékének vizsgálatá-
hoz a diákokat Bogardus-skála segítségével a cigány illetve 
a mozgássérült fiatalokkal kapcsolatos attitűdjeikről kér-
deztük. Mielőtt bármiféle elemzésbe belefogtunk volna, el-
lenőriztük, hogy a változó valóban skálaként viselkedett-e, 
vagyis a társadalmi távolság tartásának fokozatossága érvé-
nyesül-e (esetünkben a Magyarországra való költözéstől 
kezdve a barátságig). A cigány fiatalokra vonatkozó kérdés 
esetében a válaszadók 84,3%-nál, míg a mozgássérült fiata-
lokhoz való viszonyulást mérő kérdésnél a válaszadók 
67,2%-nál tapasztaltuk, hogy válaszaik megfelelnek a skála 
követelményeinek. A romákkal és a mozgássérültekkel (21. 
táblázat) kapcsolatos attitűdökről – adataink alapján – meg-
állapíthatjuk, hogy a középiskolás diákok jóval toleránsabb-
nak mutatkoznak, ha egy mozgássérült fiatalhoz való viszo-
nyukról kérdezzük őket, mint ha egy általuk cigánynak tar-
tott fiatalról van szó. 

Válaszaik alapján a megkérdezett fiatalok 32%-ról mond-
hatjuk, hogy nagyon előítéletes, míg csupán 8,1%-ról, hogy 
egyáltalán nem élnek bennük előítéletek a cigányokkal kap-
csolatban. Tulajdonképpen azt állapíthatjuk meg, hogy – 
azokat a diákokat kiszűrve, akik mind az öt esetben “nem tu-
dom” választ adtak (a megkérdezettek 14,9%-a) – a vála-
szok 74,7%-a ugyan eltérő mértékben, de előítéletes 
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gondolkodásra utal, ők azok, akik “nem vennék szívesen, ha 
egy általuk cigánynak tartott fiatal a barátjuk lenne”. A moz-
gássérült fiatalokkal kapcsolatban az arányok egészen más-
képp alakulnak: a diákok 2,1%-a nevezhető nagyon előítéle-
tesnek, míg 42,3%-uk teljes mértékben toleráns. A feltett 
kérdésekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy – különösen 
ha mozgássérültekről van szó – a diákok egy része feltehe-
tőleg tudja, hogy “nem illik” ’cigányozni’ és ’nyomorékozni’,  

 
A cigány és a mozgássérült fiatalokhoz fűződő  

attitűdök 

  % % 
Nagyon előítéletes 32,0 2,1 
-4 8,6 0,7 
-3 8,8 1,5 
-2 5,7 1,2 
-1 5,5 2,5 
Semleges 16,0 16,0 
1 4,6 9,5 
2 2,5 5,9 
3 3,3 9,6 
4 2,3 6,8 
Nagyon toleráns 8,1 42,3 
Összesen 97,5 98,0 
Válaszhiány 2,5 2,0 
Összesen 100,0% 100,0% 
   

21. táblázat 

 
A továbbiakban nem foglalkozunk többet a mozgássérül-

tekkel kapcsolatos attitűdökkel, a válaszok nem oszlanak 
meg a két ellentétes attribútum között, a toleráns “oldalon” 
találjuk a diákok 74,1%-át. 
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3.7.2 A cigány fiatalokkal szembeni előítéletek 

A további elemzések során összevont négy értékű ordiná-
lis változóval dolgoztunk. Bár kutatásunknak nem célja az 
előítéletek kialakulásának és okainak részletes vizsgálata, 
néhány gondolat erejéig megemlítjük a témát. A kapott vála-
szok alapján úgy tűnik, hogy a család gazdasági-kulturális 
helyzete hatással van a kérdezett diák cigányokkal kapcso-
latos vélekedéseire (22. táblázat). 

 
A család gazdasági-kulturális helyzete és  

cigányokkal szembeni attitűd közötti összefüggések 

A család gazda-
sági-kulturális 
helyzete 

Cigányokkal szembeni attitűd 
  

  Előítéletes Ingadozó/ 
közömbös 

Feltételesen 
toleráns 

Tole-
ráns 

Összesen 

Rossz  57,0 15,0 15,0 12,9 100,0%  
Közepes  64,6 17,4 8,3 9,7 100,0%  
Jó  64,8 16,4 9,7 9,1 100,0%  
Összesen  62,1 16,2 11,2 10,6 100,0%  

22. táblázat 

 

Sokkal szembetűnőbb és figyelemre méltóbb összefüggé-
seket találtunk amikor az előítéletesség más jelenségekkel 
való kapcsolatát vizsgáltuk. 

 
Előítélet és konfliktuskezelés 

A korábbiakban a diákok körében alkalmazott konfliktus-
kezelési technikák kapcsán már szót ejtettünk egy elképzelt 
szituációra vonatkozó kérdésről (21. kérdés) (akkor a jogis-
meret szintjével való összefüggését vizsgáltuk). A kérdés 
arra vonatkozott, hogy vajon mit tenne a kérdezett abban az 
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esetben, ha tudomására jutna, hogy osztálytársai néhány ál-
lami gondozott diáknak az osztályba kerülése ellen tilta-
kozva azt tervezik, hogy bejutásuk megakadályozására eláll-
ják az iskola kapuját (23. táblázat). Az összefüggések alapján 
feltételezhetően ebben az esetben nem a jogok ismerete az 
a tényező, ami a diák konfliktus kezelési módját befolyásolja, 
hanem az a tény, hogy a szituációban “intézetis” gyerekekről 
van szó. A két változó szignifikáns összefüggése arra enged 
következtetni, hogy a sztereotípiákban való gondolkodás 
közös gyökere mind a cigányok, mind az állami gondozott 
diákok elleni előítéletnek. A romákkal szemben előítéletes 
diákoknak 7,3%-a választotta a destruktív megoldást (csat-
lakozást a tiltakozó osztálytársakhoz), míg a toleráns diá-
koknak mindössze 1,3%-a cselekedne így; viszont 72,7%-uk 
a konstruktív kezelési módot (az állami gondozott diákok 
érdekeinek védelmét saját osztálytársaival szemben) vá-
lasztaná, szemben az előítéletes diákok 41,4%-ával.  

 

A cigányokkal szembeni attitűd és a konfliktuskezelés 
technikája közötti összefüggések 

Cigányokkal szem-
beni attitűd 

A konfliktuskezelés technikája   

  Destruktív Közömbös-
semleges 

Konstruktív Összesen  

Előítéletes 7,3 51,4 41,4 100,0%  
Ingadozó/közöm-
bös 

3,0 38,7 58,3 100,0%  

Feltételesen tole-
ráns 

0,7 35,1 64,2 100,0%  

Toleráns 1,3 26,0 72,7 100,0%  
Összesen 5,2 44,8 50,0 100,0%  

23. táblázat 
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Úgy gondoljuk, hogy a halálbüntetés visszaállításának, az 
abortusz betiltásának ellenzése, valamint a homoszexuális 
emberek házasságkötésének engedélyezésének támogatása 
a demokratikus gondolkodásmód egy-egy megnyilvánulása. 
Vizsgálva a diákok fent említett kérdésekhez való hozzáál-
lása és a cigányokkal kapcsolatos attitűdjei közötti összefüg-
géseket, a következőket tapasztaltuk: a cigányokkal szem-
ben előítéleteket tápláló diákok 71,7%-a, míg a toleráns di-
ákoknak 59,7%-a helyeselné a halálbüntetés visszaállítását 
(24. táblázat). Ezzel szemben az előítéletes diákoknak 
21,3%-át találjuk a halálbüntetést ellenzők között, a tole-
ráns fiataloknál ez az arány 36,2%. 

 

A cigányokkal szembeni attitűd és a halálbüntetés  
visszaállításához való hozzáállás 

Cigányokkal szembeni 
attitűd 

Magyarországon vissza kellene állí-
tani a halálbüntetést 

 

  Egyetért Mindegy Nem ért egyet Összesen 
Előítéletes  71,7 7,0 21,3 100,0% 
Ingadozó/közömbös 57,2 5,2 37,6 100,0% 
Feltételesen tole-
ráns  

64,4 1,3 34,2 100,0% 

Toleráns  59,7 4,0 36,2 100,0% 
Összesen  67,2 5,8 27,0 100,0% 

24. táblázat 

 

A homoszexuális emberek házasságkötésével kapcsola-
tos vélemények egészen hasonlóan alakultak – szintén szig-
nifikáns az összefüggés – (25. táblázat). A melegek közti há-
zasság engedélyezését az előítéletes diákok 16,1%-a támo-
gatná, míg az előítéletekkel nem rendelkezők 31,8%-a. A 
kérdést ellenzők közt találjuk az előítéletes diákok 48,9%-
át, ugyanakkor a toleráns diákoknak csak a 29,7%-át. 
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A cigányokkal szembeni attitűd és a homoszexuális  
emberek házasságkötésének engedélyezéséhez való 

hozzáállás közötti összefüggések 

Cigányokkal szembeni at-
titűd 

Köthessenek a homoszexuális em-
berek is házasságot  

 

  Nem ért egyet Mindegy Egyetért Összesen 
Előítéletes  48,9% 34,9% 16,1% 100,0% 
Ingadozó/közömbös  35,5% 46,9% 17,5% 100,0% 
Feltételesen toleráns  30,2% 45,6% 24,2% 100,0% 
Toleráns  29,7% 38,5% 31,8% 100,0% 
Összesen  42,7% 38,4% 18,9% 100,0% 

25. táblázat 
 

Azt gondolhatjuk tehát, hogy a három jelenség közt léte-
zik valamiféle kapocs, s ez véleményünk szerint a demokra-
tikus gondolkodás, ami természetszerűleg magában foglalja 
a másság elfogadását, az egymással szembeni türelmet, az 
emberi élet tiszteletben tartását, valamint ide kell sorolnunk 
a jogismeretet, a jogtudatosságot is. A demokratikus állam-
polgári szocializáció szükséges feltétele a jogismeret tuda-
tos kialakítása, s nem csak a diákok, hanem éppen úgy – az 
értékátadásban főszerepet játszó – tanárok fejében is.  

 

b. Az emberi méltóság, a biztonsághoz való jog sérelme 

Ha nem is az emberi méltóság megsértése a leggyakoribb 
konfliktushelyzet az általunk vizsgált középiskolákban, úgy 
gondoljuk, hogy mindenképpen a legsúlyosabb, így a hely-
zetfeltárás legelején kell e típussal foglalkoznunk. Az iskolai 
évekből soha nem a tartalom, az elsajátított konkrét tan-
anyag, a kirándulás pontos helyszíne, hanem a hangulat, a 
klíma, a kommunikációs stílus marad meg a felnőtt ember-
ben, s ülepszik le benne valamiféle nevelési eredményként. 
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A számtalan kisebb-nagyobb sértés, a másik ember (le-
gyen az tanár vagy diák) személyiségi jogainak semmibevé-
tele olyan momentumok, melyek a sérelmet elszenvedőben 
az alávetettség érzéseként maradnak meg; az elkövető, vala-
mint a jogsértést figyelemmel kísérő kívülálló (diák) szá-
mára legitim konfliktus-kezelési lehetőségként él tovább a 
másik emberi méltóságának megsértése. Az egyik, általunk 
többször, több hetes megfigyelésre és interjúsorozatra meg-
látogatott gimnázium szoros kapcsolatban áll a gimnazista 
fiúknak és lányoknak otthont adó fiú- és leánykollégiumok-
kal. (A diákok kétharmada kollégista, közöttük nem kevés 
olyan van, aki az ország túlsó végéből került az iskolába, il-
letve Romániában, Szlovákiában él.) Az iskola igen feszített 
tempót diktál a diákoknak, azok mindennapjai órára-percre 
be vannak osztva. A kollégisták csak hat hetente járnak haza, 
tapasztalatunk szerint a nagy egymásra utaltság mellett az 
összezártság élménye is meghatározó, könnyen válhat irri-
tálóvá az a diáktárs, aki csak egy kicsit is más, a többiektől 
kicsit is eltérő. Ebben az iskolában a diákok élete nagyon szi-
gorúan ellenőrzött; a fiúkollégiumban folyton jelenlévő fér-
fitanárok komoly technikai és lélektani felkészültséggel tud-
nak a diákok minden megmozdulásáról. Ezen körülmények 
között esett áldozatává a többi diáknak Vince, aki a vizsgálat 
idején másodikos gimnazista volt. A fiúkollégiumban meg-
szokott és mindennapos egymás megütése, senki nem szen-
tel ennek különösebb figyelmet, a nevelőtanárok is amolyan 
férfias megnyilvánulásnak tekintik, ha “el-elszalad egy po-
fon”. Vince azonban már az első hetek során célpontjává vált 
eleinte a felsőbb évesek zaklatásának, verésének, majd évfo-
lyamtársai, sőt később az alsóbb évfolyamosok támadásai-
nak is. A gimnázium kollégiumában rendszeres programmá 
vált, hogy “a fiúk kicsit kiengedik a felgyülemlett gőzt” (egy 
nevelőtanár megfogalmazásával élve), s megverik, 
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esetenként csoportosan rugdossák Vincét. Előfordult már 
olyan is, hogy az udvaron talált vastag elektromos kábellel 
ütlegelték őt. Egy másik diák így nyilatkozik a szobafőnö-
kökről, illetve az idősebb diákokról: “Például nyilvánosan 
bocsánatot kértem egy negyedikestől, mert rávigyorogtam a 
folyosón. Feljöttek nyolcan, hogy térdeljek le, és kérjek bo-
csánatot, különben megvernek. Ez még elsőben volt. De más 
iskolákról már sokkal durvábbakat is hallottam. De például 
volt a negyedikeseknek egy jelszavuk, hogy Johanna, és ha 
ezt bemondták a hangosba, mindenki tudta, hogy lehet 
menni a pincébe verni a Vincét. Négyszer-ötször meg is csi-
nálták. Itt ha a tanárok nem szeretik az illetőt, nem tesznek 
érte semmit, még ha tudják, mit is jelent a »Johanna«, hallják 
a hangosbemondóban.” A szóban forgó gimnázium kollégiu-
mában minden szoba élén egy tizenegyedikes vagy érettségi 
előtt álló tizenkettedikes szobafőnök áll. Szobafőnök vagy 
büntetésből lesz valaki vagy éppen jutalomból. Mindenkép-
pen kötelező a tisztelet az alsósok részéről a szobafőnökök 
illetve a felsőbb évfolyamosok iránt, s ezt a tanárok is erősí-
tik, a kutatás során a velünk való kommunikációban is 
rendre céloztak rá. A kollégiumban gyakorlat, hogy a negye-
dikesek kérés nélkül bemennek az elsősökhöz a szobába és 
elvesznek tőlük ennivalót. Úgy tűnik, hogy a tanárok az el-
lenőrzés és a fegyelemezés egyik eszközét a gerontokráciá-
ban, azaz a felsőbb évfolyamos, idősebb diákok uralmában 
találják meg. Ez pedig erősíti a diákokban azt, hogy a fiata-
labbat, a gyengét meg lehet sérteni, bántani, az ilyen cselek-
mény tulajdonképpen nem is jelenti a másik ember megalá-
zását. 

A diákok emberi méltóságát érintő sérelmek másik cso-
portjába azok az esetek tartoznak, amelyek során a pedagó-
gus nincs tekintettel arra, hogy a diák személyében egy vele 
egyenjogú emberi lénnyel áll szemben. A vizsgálat részeként 
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a 16 éves Krisztina fegyelmi tárgyalásán vettünk részt, majd 
készítettünk interjút vele, az őt kisgyermek kora óta nevelő 
nagyszülőjével, osztályfőnökével, osztálytársával, az iskola 
igazgató¬helyettesével (és néhány más, Krisztinát tanító ta-
nárral). A Krisztina által elkövetett fegyelemsértések a leg-
hétköznapiabbak voltak: az iskola területén való dohányzás, 
illetve az igazolatlan órák számának azon határon való túl-
lépése melyet már fegyelmi tárgyalás követ. 

A tárgyalás lezajlása: amíg az igazgatóhelyettes megnyi-
totta a fegyelmi tárgyalást és az osztályfőnök ismertette a 
történteket, folyamatosan érkeztek meg tanárok. A leg-
utolsó pedagógus mintegy tíz perc késéssel lépett be a te-
rembe. A tárgyalás súlypontja nem a dohányzásra és nem is 
az igazolatlan órák megengedhetetlen mértékére esett, ha-
nem egy bizonyos igazolatlanul kimaradt tanítási nap ese-
ményeire. Az osztályfőnök úgy mutatta be diákját, mint ér-
telmes fiatalt, nem győzve hangsúlyozni a nagyszülővel való 
kapcsolattartás rendszerességét. Ezzel szemben az igazga-
tóhelyettes célja mindenképpen az volt, hogy kiderüljön, hol 
is tartózkodott Krisztina aznap az iskola helyett, amikor ott-
hon azt mondta, hogy órán volt. Az igazgatóhelyettes az is-
kola házirendjére hivatkozott, mely szerinte a tanulóra a 
nap 24 órájában érvényes, és – idézzük – “aki nem hajlandó 
ezt tudomásul venni, – idézzük – elhúzhat innen!”. A tárgya-
lást vezető igazgatóhelyettes a továbbiakban sem maradt 
objektív sem a hangvételt, sem a megfogalmazás módját te-
kintve. Több tanár faggatni kezdte Krisztinát az általa he-
lyesnek tartott módon arról, hol is tartózkodott az adott na-
pon ezzel a fuldokló zokogás határáig juttatva a serdülő 
lányt, aki – ez az első pillanatban nyilvánvalóvá vált – nem 
kívánt erről nyilatkozni. A gondviselő nagymama azzal kelt 
védelmére, hogy váltig állította, Krisztina igenis volt aznap 
iskolában – hiszen neki azt mondta –, s ha más ennek 
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ellenkezőjét állítja, az nem mond igazat. Kiderült azonban, 
hogy Krisztina jobban fél saját nagyanyjától, mint az iskolai 
felelősségre vonástól. A bizottság határozata hosszú vita 
után született meg : szigorú megrovásban részesítik a tanu-
lót azzal a záradékkal, hogy bármilyen, a legapróbb fegyelmi 
vétség után az iskolából kizárják őt. A bizottság tagjainak je-
lentős hányada, s maga az igazgatóhelyettes is szorgalmazta 
Krisztina elbocsátását az iskolából, az osztályfőnöknek 
döntő szerepe volt, hogy nem ez lett a határozat. Miután a 
döntést közölték Krisztinával és nagyanyjával, az igazgató-
helyettes – immáron a pedagógus hangvételében – felhívta a 
diák figyelmét arra, hogy meg kell becsülnie magát. Ezzel a 
tárgyalás befejeződött. 

A tárgyalás légköre a diák számára félelemkeltő volt, így 
a megtorláson, büntetésen kívül semmiféle pedagógiai erő-
vel nem bírt. A levezető igazgatóhelyettes egy személyben 
volt kénytelen a “vádakat felsoroló ügyész”, “a törvényessé-
get védelmező bíró”, s egy-egy mondat erejéig a fiatal sorsá-
ért aggódó pedagógus is lenni, aki nemcsak a jog szabta (és 
nem is mindig a jogszerű) megoldást keresi. A diák tehát fél, 
esetünkben a gondviselőktől, a tanároktól. Talán előre sejti, 
nem sok esélye lesz tisztességes körülmények között véde-
nie saját igazát, ezért eleve a könnyebb úton jár el: úgy cse-
lekszik, hogy lehetőleg ne kelljen a tettek következményeit 
vállalnia. Ez a momentum is arra szocializál, hogy a fiatal a 
kockázatos, ám valamelyest sikerrel kecsegtető kiskaput vá-
lassza. 

Gyakran találkoztunk a középiskola életében tanár és 
diák olyan típusú együttműködésével, mely inkább nevez-
hető összekacsintásnak, mint partneri viszonynak. Ezekben 
a helyzetekben a tanár hajlandó volt eltekinteni a hivatalo-
san előírt retorzió alkalmazásától, a büntetéstől egy hallga-
tólagos megegyezés alapján: például nem írja be a naplóba 
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az igazolatlan hiányzást, cserébe a diák erről nem beszél 
senkinek. Ez sokhelyütt létező probléma-megoldási eljárás. 
Mi történik valójában? Maradva a hiányzás-példánknál, a je-
lenség kezelése nem egyszerű: a kamaszos lázadásból eredő 
néhány lógás mellett tömegével jelentkeznek azok a típusú 
igazolatlan órák is, melyek lakmuszpapírjai egy olyan prob-
lémának, mely már jócskán túlnyúlik az iskola keretein: a 
szakképző iskolák első és második évfolyamain, az alacsony 
presztízsű gimnáziumok és szakközépiskolák szinte minden 
évfolyamán tapasztalható jelenségről van szó, amikor a 
szülő nem tud gyermeke iskolai előmenetelére kellő figyel-
met fordítani, amikor a diák nem látja (nem láthatja) az is-
kolalátogatás értelmét, amikor az iskola befejezését köve-
tően a biztos munkanélküliség fenyeget. Ilyenkor gyűjti a ka-
masz tömegével az igazolatlan órákat, ilyenkor játékterme-
zik, csavarog. Az iskola házirendjében rögzített óraszámot 
pedig gyakorlatilag néhány nap alatt túllépi, s megindul vele 
szemben a hivatalos eljárás. Hacsak a kétségbeesett osztály-
főnök nem tesz valamit: eleinte a szülőket keresi, próbál a 
diákkal négyszemközt beszélni. Mindhiába. Ezen a ponton 
próbálják az osztályfőnökök eltussolni a hiányzásokat ab-
ban a hitben, hogy e gesztussal pedagógiailag hatással bír-
nak a diákra: hitük szerint szerződést kötöttek, mely értel-
mében a tanár szemet huny most és kivételesen az igazolat-
lan hiányzás fölött, a diák pedig nem lóg többet az órákról. 

 

c. Képzett szociális munkás érezhető hiánya 

A konfliktus-kezelési technikákra jellemző a hiány: az is-
meret hiánya, az energia és az idő hiánya, a kommunikáció 
hiánya, általában a konfliktusok manifesztálódásának hiá-
nya A konfliktus – amint már ezt korábban írtuk – már csak 
abba a szakaszba lépve válik láthatóvá, amikor a helyzet már 
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visszafordíthatatlan, amikor konstruktív vita helyett harc, a 
jogszabályok meglobogtatása, a szereplők eltávolítása van 
hátra. 

Érezhető a közoktatási intézményekben olyan személyek 
hiánya, akik a diákság (adott esetben a tanári kar) ütőerén 
tartva a kezüket, a hivatalos vezetéstől függetlenül nemcsak 
konfliktuskezelő szerepet tudnának vállani, de a destruktív 
jellegű konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzésében 
is részt tudnának venni. Az egyházi iskolákban általában je-
len vannak papok, lelkészek, így – a vezetők megfogalma-
zása szerint – nincs szükség szociális munkásra, hiszen a 
lelki gondozást hivatalból megteszik az ezért fizetett szak-
emberek. Tudható azonban, hogy többszörösen áttételes 
függő viszony jellemzi ezeket a helyzeteket: a lelki gondozók 
egzisztenciája függ az egyháztól, állása az iskolától. A diák 
(és sok esetben a tanuló családja) függ a lelki gondozótól, hi-
szen számos egyházi-lelki szolgáltatás nyújtása vagy megta-
gadása múlik a személyes kapcsolatokon. 

Jártunk olyan iskolában, ahol tanárok, igazgatóhelyette-
sek, szinte az összes felnőtt dolgozó úgy nyilatkozott, hogy a 
diákság mintegy kétharmadának speciális iskolára lenne 
szüksége: mentális, valamint anyagi problémák, a család eg-
zisztenciális bizonytalansága áll a háttérben. A megoldást 
azonban mindannyian abban látták, hogy a problémás diá-
kokat valamilyen módon át kell helyezni nekik való iskolába, 
vagy addig kell őt gyúrni-alakítani, amíg nem illeszkedik az 
iskola jelenlegi profiljához. Senki nem gondolta azt, hogy az 
iskola tegyen lépéseket a diák felé azzal, hogy speciális jelle-
get ölt, hogy egy (vagy néhány) szakképzett szociális mun-
kás személyén keresztül eléri a diákot. Az egyik vidéki gim-
náziumban előfordult olyan eset, hogy a diákot érettségi 
előtt bocsátották el szipuzás miatt. A fiú igen nehéz körül-
mények közül érkezett, s valószínű, hogy a kicsapatás után 



 
84 

 

már nem tud megkapaszkodni. Szinte fel nem fogható, hogy 
az iskola eltölt a diákkal több ezer órát (ráadásul a fiú kollé-
gista volt, tehát éveken át az egész napja nyomon követ-
hető), s bár tanít neki matematikát, történelmet, azért egy-
általán nem tesz ezen idő alatt, hogy a fiút megtartsa a tár-
sadalom kötelékében. 

 

d. Az előítéletek és kialakulásuk megelőzése az osztály 
szintjén 

Az előítélet egyszerre szociológiai, szociálpszichológiai és 
lelki jelenség, “épp ezért a hamis tudat egyik legerősebb, 
már-már bevehetetlennek tűnő része” – írja Csepeli György 
(1993), így különösen hangsúlyozandó az előítéletek kiala-
kulásának megelőzése. Tapasztalat, hogy a tévképzetek el-
oszlatásáért történő mindennemű érvelésen, felvilágosítá-
son alapuló vállalkozás nemhogy csökkenti, hanem dacos 
megnyilvánulások, ellenérvek sorozatán keresztül egyene-
sen növeli az előítéletes megnyilvánulásokat. Ezek alapján 
az előítéletek megelőzése nem történhet kizárólag ismeret-
közlés útján, hanem a tanítási-nevelési folyamat, a szociali-
záció egészének kell erre törekednie. 

A különböző nemzetiségi csoportok kultúrájának taní-
tása csak bizonyos esetekben elegendő eszköz az előítéletek 
megelőzésére. Példa erre a serdülőkorban még kialakulófél-
ben lévő cigánysággal szembeni előítéletek eloszlatására 
tett kísérletek tömkelege. A középiskola, a pedagógusok, ci-
vil szervezetek az elmúlt évek során sokat tettek az előítéle-
tek csökkentéséért: számos tanóra foglalkozott a cigányság 
kultúrájával, lelkes tanárok vitték ezrével diákjaikat cigány 
kulturális rendezvényekre, sok néprajzi-hagyományőrző tá-
bor került megrendezésre országszerte. Bármilyen szomorú 
is, a cigány kultúra pozitív elemeinek bemutatása mint 
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előítélet-megelőző módszer, a tapasztalatok alapján zsák-
utca a toleranciára nevelés útján. Nem azt állítjuk, hogy ér-
telmetlen lett volna az elmúlt évtized ezen pedagógiai pró-
bálkozásainak sora. Mindazonáltal a már kora gyerekkorban 
kialakulófélben lévő előítéleteket csak megerősíti a cigány 
kultúra pozitív elemeire irányított figyelem: az interjúk ta-
pasztalata, hogy szinte az elutasítás acélszerkezetévé válnak 
a kulturális jellegű pozitív, ám a szélesebb társadalmi kon-
textusból mégiscsak kiragadott tapasztalatok: “lehet, hogy 
kiválóan zenélnek néhányan közülük, de mi van a túlnyomó 
többséggel?” vagy “jó-jó, ha valaki zenél meg táncol, de ebből 
is látszik, hogy ezek az emberek nem hajlandóak a tisztessé-
ges munkára” – hangzik el 17 éves interjúalanyaink szájából. 

Problematikus, hogy maguk a tanárok is előítéletesek 
(lásd az interjúk és a kérdőívek tapasztalatát), ráadásul ne-
hezen tapintható ki a demokratikus szocializáció hiánya, hi-
szen a legtöbb pedagógus szóbeli megnyilatkozása primer 
szinten nem árulkodik előítéletességről: az egyik vizsgált is-
kola által rendezett suli-bulin az ott felügyelőtanárként dol-
gozó fiatal igazgatóhelyettes a következő félmondattal 
küldte haza az egyik arab származású diákot: “mit keresnek 
ebben az iskolában cigányok”. A diák félévkor került az isko-
lába, s még nem találkozott az igazgatóhelyettessel. A jele-
netnek az iskola több tanulója is szemtanúja volt. Egy ko-
rábbi interjú során ugyanez az igazgatóhelyettes azon az ál-
lásponton volt, hogy az idegengyűlölet olyan jelenség, mely-
lyel szemben az iskolának állást kell foglalnia: “befolyásolja 
őket a média, az otthoni környezet, az, hogy apuka otthon 
mit mond, és néha előkerül a cigányozás, a folyosón elhang-
zanak bizonyos dolgok, és akkor jön a tanár és szól neki, ha 
ez sem segít, akkor jön a meggyőzés, a meggyőzés után pedig 
a lelki terror. A meggyőzés nálam a józanságot jelenti, tehát 
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megpróbálom elmagyarázni neki, hogy mit jelent a xenofó-
bia, ha ez sem segít, jön a terror.” 

Mindettől függetlenül mégiscsak fontos, hogy az egyes 
tantárgyakba integrálva megjelenjen a különböző kultúrák 
oktatása. Ami azonban döntő, az a közlés hitelessége: a tan-
órákon történt résztvevő-megfigyelések során számos alka-
lommal tapasztaltam, hogy a tanárok a lehető legdurvább 
módon reagálnak a tizenévesek előítéletes megnyilvánulá-
saira (lásd a fenti interjúrészletet: a terror mint a toleranci-
ára nevelés eszköze). A tekintélyen, hatalmi fölényen ala-
puló, elfojtással párosuló nevelés eredménye semmi esetre 
sem a toleráns magatartásmód lesz. 

Számos szerző bizonyítja, hogy különböző csoportokhoz 
(legyenek ezek etnikai csoportok) tartozó diákok közötti 
szolidaritást oly módon lehet megnövelni, hogy kölcsönös 
függőségi helyzetbe hozzuk őket. Sherifék kísérlete nyomán 
kialakult, a kölcsönös függőségi helyzeten alapuló előítélet-
megelőzés sok energia-ráfordítással, az oktatást, a tananyag 
feldolgozását is érintve ültethető át az osztályterem, a tan-
óra világába. A legfontosabb azonban a személyes érintke-
zés lehetővé tétele. Ehhez pedig az kell, hogy az egyes osztá-
lyokba ne elvétve, hanem természetes rendszerességgel jár-
janak például cigány tanulók, mozgássérültek. 
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8. ábra: Természettudományos eredmények és 
 méltányosság a 2015-ös PISA-felmérésben 

 

9. ábra: Tanulók létszáma az egyházi fenntartású, 
ill. az alapítványi-és magániskolákban (fő) 
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10. ábra: Egyházi fenntartású közoktatási intézmények 
száma régiónként, 2017 

 

 

11. ábra: Az állami és az egyházi fenntartású iskolák tanulói 
létszámának aránya és dologi (működési) finanszírozása 
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12. ábra 
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13. ábra: A roma népesség aránya a járásokban  
a DE-felmérés (2010–13) alapján 

 

14. ábra: A speciális helyzetben lévő csoportokba tartozó 
általános iskolai tanulók aránya, 2001-2009 (%) 



 
91 

 

 

 




