
NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI 

GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK 



NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI 

GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 

Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén 

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,  

 az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 

és a Balassi Kiadó 

közreműködésével. 





NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI 

EGYENLŐTLENSÉGEK 

Készítette: Lovász Anna 

 

Szakmai felelős: Lovász Anna 

 

2011. június 

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 



NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI 

EGYENLŐTLENSÉGEK 

11. hét  
 
 

Készítette: Lovász Anna 
 

Szakmai felelős: Lovász Anna 



Olvasnivalók a jövő hétre: 

szakpolitika 

• Fleck és Messing (2009): roma 

foglalkoztatáspolitika hatásvizsgálat és 

javaslatok 

• Ringold et al. (2005): Világbank elemzés 

és javaslatok 



Romák munkapiaci helyzete 

• Múlt óráról (Kertesi–Kézdi 2010): romák jelentős 
munkapiaci hátránya 

– Foglalkoztatásban: rendszerváltás utáni jelentős 
romlás, romák hátránya 40 százalékpont 

– Bérekben: 30 százalékpont (női-férfi: kb. 17) 

• Ma: különbségek okai 

– Alacsony iskolázottság szerepe, családi háttér 

– A felzárkóztatás társadalmi nyeresége 

– Képességek: teszteredmények különbségei, 
okok 

– Iskolai szegregáció 



Kertesi–Kézdi 2010: Iskolázatlan szülők gyermekei  

és roma fiatalok a középiskolában  

• EU átlaghoz képest 

foglalkoztatásban a 

lemaradás jelentős része 

az iskolázatlanoknál 

jelentkezik 

• Középiskolai végzettség 

nélkül tartós 

munkanélküliség, 

rendszertelen 

foglalkoztatás a jellemző 



Szakiskolai végzettség és bérek 

• Szakiskolai végzettségűek a magas foglalkoztatásért jelentős bérengedmény mellett dolgoznak 

• Szakképesítést nem igénylő állásokban dolgoznak, ahonnan az általános iskolai végzettségűek 

kiszorulnak 



Romák és a középiskolai végzettség 

• A középiskolai végzettség meghatározó a foglalkoztatás és az 
életpálya szempontjából, típusa a kereset szempontjából 

• Romák és hátrányos helyzetűek ritkán jutnak szakiskolánál 
magasabb végzettséghez, gyakran addig se 

– Fő oka a lemorzsolódás: többség jelentkezik továbbtanulásra 

→ Cél: középiskolai kudarcok folyamatainak pontosabb ismerete 

• Adatok: Életpálya-felmérés követéses vizsgálata 

– 10000, 2006-ban nyolcadikos általánost befejező fiatal 

– 1. hullám: családi szerkezet, anyagi háttér, gyerekkor, egészség, 
iskolatörténet, továbbtanulási tervek 

– További hullámok (2007–2009): iskolai pályafutás 

• Roma, hátrányos helyzetű fiatalok lemorzsolódása, iskolatípusok 
váltása, évismétlése, visszajutási esélye, általános iskolai 
alapkészségek szerepe 

 



Etnikai hovatartozás mérése 

• Az etnikai hovatartozás mérése szükséges, de nehéz 

– 2001 népszámlálás: 190 046 roma = 1,9%: nemzetiségre irányuló kérdésre 
roma/cigány jelölése alapján 

– Durván alulbecsüli: 600 ezer = 6%, fiataloknál 8–12% 

• Itt szintén kérdés alapján, de: 

– Kettős identitás vállalása lehetséges, és két hullámban is kérdezték: több, mint 
kétszeres önmagát romának tekintő szülő 



Tanulói csoportok megjelölése 

• Etnikai hovatartozás, szülők végzettsége szerint: 2x2 
– Nem iskolázatlan/ iskolázatlan (=egyik szülő sem 8 osztálynál magasabb 

végzettségű) 

→ Halmozottan hátrányos helyzetűek 

• Roma fiatalok kb. 2/3-a ide tartozik, iskolázatlan szülők által nevelt 
tanulók kb. 50%-a roma 



Tanulók pályafutása – teljes minta 

• 8. általános után 98,5% 

továbbtanul 

• 2009 végére 91,6% 

tanul 

• Vonalak különbözete = 

évismétlések aránya 

• Összességében: 4 év 

után az induló tanulók 

75%-a tanul 

középiskolában és nem 

ismételt évet 



Pályafutás csoportok szerint 

• 8. általános után a romák 
7-8%- nem tanul tovább, 
nem romák <1%-a 

• Alacsony végzettségű 
szülőknél: 10 és 2–3% 

• Középiskola 4. évben 
induló romák 62%-a, nem 
romák 95%-a tanul tovább 

• Évismétlés hasonlóbb 

• Romák 40%-a 
középiskolás és nem 
ismételt évet, nem romák 
80%-a 

• Alacsony végzettségű 
szülőknél: 30 és 60% 



Továbbtanulási irányok szerint 

• Óriási különbség etnikum szerint a két végleten: romák fele szakiskolában,  

<10%-a gimnáziumban 

• A felsőfokú továbbtanulási tervek korlátozottak 



Továbbtanulási irányok – iskolázatlan szülők 

• Csoporton belül is jelentős eltérések: 4 év után érettségit adó képzésben a romák 11%-a, 
nem romák 30%-a 

• A lemorzsolódás esélye a romáknál 46%, nem romáknál 20% 



Lemorzsolódás iskolatípus szerint 

• Jelentős különbségek vannak etnikum szerint, és iskolatípus szerint is 



Második esély hiánya 

• 7–10: kisodródás, 11–13: visszakerülés 

• Romáknál magasabb a kisodródás és alacsonyabb a visszakerülés esélye 



Alapkészségek az Életpálya felvétel kezdetén 
  



Alapkészségek szerepe: teszteredmények 

Erős  

szelekció 

kompetencia 

szerint 



Alapkészségek szerepe – romák és nem romák 

• Romáknál alacsony 

kompetencia és nem 

továbbtanulás között 

erősebb az 

összefüggés 

• Nagyobb arányban 

tanulnak szakiskolában 

• Legjobb teljesítményű 

romák is inkább 

szakközépben 



Milyen valószínűséggel morzsolódnak le, ismételnek évet, illetve váltanak  

magasabb vagy alacsonyabb iskolatípusra a 2006 és 2009 közötti évek során a tanulók  

a 8. évfolyamon elért olvasás-szövegértési kompetenciateszt-eredményeiktől függően?  

• Kikerülés esélye 
magasabb a romáknál, 
különösen alacsony 
kompetenciaszint mellett 

• Évismétlés esélye 
magasabb átlagos 
kompetenciaszint mellett 

• Azonos képességszint 
melletti pozitív 
pályakorrekció esélye  
35–40 százalékkal 
alacsonyabb a roma 
tanulók számára, negatív 
esélye magasabb 



Összegzés: romák és a középiskolai képzés 

• Különösen nagy mértékű az iskolai leszakadás a roma tanulóknál, a hasonlóan 
alacsony iskolázottságú nem roma családok gyermekeihez képest is  

• A roma népesség relatív iskolai lemaradása a rendszerváltás után született új 
generációkban reprodukálódik 

• A középiskolai kudarcok mélyen összefüggnek az általános iskolában 
megszerezhető alapkészségek súlyos hiányosságaival 

– az általános iskola nyolc osztálya a tanulók 20–25 százalékát nem látja el a 

középiskola elvégzéséhez szükséges alapkészségek minimális szintjével  



Kertesi–Kézdi (2010): Roma és nem roma 

tanulók teszteredményeinek különbsége 

• Romák és nem romák teszteredményei átlagosan 
eltérőek: mik a különbség okai? 

– Kb. egy szórásegységnyi különbség 

– Mint amerikai fekete/nem fekete eredmények 

– Ott: életkorral növekvő, kontrollok után kb. nulla 

• Dekompozíció magyarázó változói: egészségi 
állapot, otthoni nevelési környezet, iskolai fix 
hatások, szülők iskolázottsága és jövedelmi 
viszonya 

• Összehasonlítás az amerikai fekete/nem fekete 
eredményekkel 



Romák és amerikai feketék helyzete – statisztikák 

• Roma-nem roma szakadék jelentősen nagyobb mint a fekete-nem 

fekete iskolázottság és foglalkoztatás szempontjából 

• Gyermekek száma, korai/késői terhesség aránya is magasabb 



Teszteredmények különbségei 

• A roma-nem roma különbség hasonlít a fekete-nem fekete különbség 

1978/80-as mértékére 



Kontroll változók 
• Egészségi állapot 

– Alacsony születési súly 

– Tinédzserkori testmagasság 

– Saját értékelés 

• Otthoni nevelési környezet 
– Retrospektív kérdések: milyen gyakran olvastak mesét, 

mentek színházba vagy kirándulni 

– HOME mércék: otthoni környezet standardizált mércéi 

• Iskolai fix hatások (+osztály szintű) 

• Családi környezet (szülőkkel él-e, könyvek száma, van-e 
internet), szülők iskolázottsága 

• Tartós jövedelmi hatások: szülők foglalkoztatottsága, 
foglalkoztatott évek száma, háztartás összkeresete, 
mérete, szegénységi mércék 



Eredmények: roma-nem roma 

teszteredmény különbség 

• Egészségi állapotra 

kontrollálva 10%-al 

csökken 

• Családi környezet és 

nevelés több mint  

50%-al 

• Iskolai fixhatás még 

1/3-al 

• Összes kontrollal: 

szövegértésnél 5%-ra, 

matematikában 15%-ra 

csökken a különbség 



Egészségi állapot/nevelés etnikai különbségei 

• Nyers különbségek szignifikánsak 

• Kontrollokkal (családi szerkezet, szülők iskolázottsága, jövedelem): már nem 
jelentősek, vagy kisebbek a különbségek 

→ Nem veleszületett különbségek, hanem a szegénység és iskolázatlanság 
következményei 



Kertesi–Kézdi (2006): A hátrányos helyzetű és roma fiatalok  

eljuttatása az érettségihez  - Egy különösen nagy hosszú távú 

költségvetési nyereséget biztosító befektetés  

• A roma gyerekek oktatásába történő extra befektetésekből adódó, hosszú távú várható 

költségvetési nyereségének becslése 

– Magasabban képzett emberek nagyobb összeggel járulnak hozzá a költségvetéshez, és/vagy 

kevesebb költségvetési juttatásban részesülnek.  

→ Milyen költségvetési haszonnal jár egy ilyen intézkedés, ha eléri a célját? 

A jövőbeni költségvetési nyereség 4 éves korra 

diszkontált jelenértéke 19 millió forint 

Kicsit kisebb, ha feltételezzük, hogy az érintett fiatal a 

befektetés híján szakiskolai végzettséget szerezne.  

→ Legóvatosabb becslés: legalább 7–9 millió forint az 

egy főre jutó költségvetési nyereség  

Túlnyomó része a megnövekedett költségvetési 

bevételekből származik 

A munkanélküli segélyből, a jóléti kifizetésekből és a 

közmunkák költségeinek csökkenéséből származó 

megtakarítások jelentéktelenek 

A bebörtönzés költségei is csupán kis mértékben 

csökkennének.  

A fogyasztásra kivetett hozzáadott érték alapú adók 

szerepe szintén számottevő.  



Kertesi–Kézdi (2009): Szegregáció az  

általános iskolákban- Számítások a 2006. évi  

országos kompetenciamérés adatain 

• Magyarországi iskolák közötti és iskolákon belüli 

szegregáció részletes feltárása 

– Kistérségek közötti különbségek 

– Összevetés az Egyesült Államokkal 

• Országos kompetenciamérés 2006-os adatfelvétele 

– Országos, tanulók teljes köre 

• Átlagos, csoportosított szinten megbízható becslés 



A szegregáció mérése 

• Kitettségi indexek: többsége/kisebbségi tanulók átlagosan milyen 
mértékig vannak kitéve a kisebbsége/többségi tanulókkal való 
érintkezésnek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Szegregációs index:  

• Nem függ az adott településen a kisebbségi tanulók részarányától 
 regionálisan összehasonlítható 



Eredmények: országos átlagok 

• Az iskolák közötti szegregáció erősebb, mint az iskolán belüli 

• Szegregációs index etnikum alapján nagyobb, mint a hátrányos helyzetűeknél 



Településtípus és régiók szerint 

• Jelentős regionális 
különbségek az 
iskolák közötti 
szegregációban 

• Elkülönülés annál 
nagyobb, minél 
nagyobb város 

• Budapesten 
kétszeres a romák 
indexe 



Iskolák közötti szegregáció országosan – városok 

• Városokban változatos iskolakínálat: lehetőség a társadalmi keveredésre 

• Elkülönülés keleten jellemzőbb, de heterogenitás van – helyi szakpolitika fontos 



Iskolák közötti szegregáció országosan – kistérségek 

• Keleti részen erősebb etnikai szegregáció 



Iskolák közötti szegregáció országosan,  

hátrányos helyzetűek – kistérségek 

• Az etnikai szegregáció erőteljesebb 



Összehasonlítás az Egyesült Államokkal: 

szegregációt meghatározó összefüggések 

• Az iskolák közötti szegregáció mértéke alacsonyabb nálunk 

• De: a romák növekvő aránya hasonló mértékben növeli a szegregáció mértékét 


