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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 
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Kertesi–Kézdi 2010: Iskolázatlan szülők 
gyermekei és roma fiatalok a középiskolában  

Szakiskolai végzettség és bérek 



 

 

 

4 

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 
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Tanulói csoportok megjelölése 

Tanulók pályafutása – teljes minta 
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Pályafutás csoportok szerint 

Továbbtanulási irányok szerint 
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Továbbtanulási irányok – iskolázatlan szülők 

Lemorzsolódás iskolatípus szerint 
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Második esély hiánya 

Alapkészségek az Életpálya felvétel kezdetén 
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Alapkészségek szerepe: teszteredmények 

Alapkészségek szerepe – romák és nem 
romák 



 

 

 

10 

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?  
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Összegzés: romák és a középiskolai képzés 

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 
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Romák és amerikai feketék helyzete – 
statisztikák 
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Teszteredmények különbségei 
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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 
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Egészségi állapot/nevelés etnikai különbségei 
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Kertesi–Kézdi (2006): A hátrányos helyzetű 
és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez – 

Egy különösen nagy hosszú távú 
költségvetési nyereséget biztosító befektetés  
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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 
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Eredmények: országos átlagok 

Településtípus és régiók szerint 
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Iskolák közötti szegregáció országosan – 
városok 

Iskolák közötti szegregáció országosan – 
kistérségek 
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Iskolák közötti szegregáció országosan,  
hátrányos helyzetűek – kistérségek 

Összehasonlítás az Egyesült Államokkal: 
szegregációt meghatározó összefüggések 

 


