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Bevezetés 

 

Disszertációm a cigány gyerekek integrációja érdekében hozott oktatáspolitikai intézkedések 

hatásait, ezen belül a katolikus egyház által 2012 után átvett, többségében cigány tanulókat nevelő, 

általános iskolában tanuló cigány gyerekek iskolai sikerességét vagy éppen kudarcait vizsgálja. A 

problémakör elemzése csak úgy végezhető el, ha a hazai cigányság létét befolyásoló társadalmi 

folyamatokat is áttekintjük.  

A társadalmi folyamatok alakulásának bemutatására a Kállai Ernő által kidolgozott 

etnikaikonfliktus-modellt vesszük alapul, tekintettel arra, hogy – meglátásunk szerint – a cigány 

közösség és a többségi társadalom együttműködésére vonatkozóan általa általánosítható 

összefüggések is megfogalmazhatók (Kállai 2005). A modell szerint egy-egy társadalmi vagy 

gazdasági válság hatására tömeges megélhetési hiány, munkanélküliség alakul ki a cigány 

közösségekben. Ennek következtében a közösségen belül felerősödnek – a társadalmi 

gondoskodásra igénye mellett – a különböző deviáns magatartásformák. Erős ellenhatásként a 

magyar társadalomban jelentkező feszültségek levezetésének eszközeként nem egyszer a 

szélsőséges mozgalmak megerősödésének lehetünk tanúi. Az állam pedig szükségét érzi, hogy a 

folyamatokat befolyása alatt tartsa, ismételten egy-egy program révén kívánja ezt megtenni, ezek 

azonban többségében sikertelennek bizonyulnak. Az állam csalódik a program célcsoportjában és 

hibáztatni kezdi a célcsoport tagjait. Egyedüli megoldásként ebben a helyzetben az asszimilációs 

folyamatok erősítését kínálja fel. Az asszimilációs kényszer azonban sikertelen, nem társul ugyanis 

befogadási igénnyel, a cigány közösségeket így továbbra egyfajta deformálódott értékrend jellemzi.  

A hivatkozott modell a cigányságra vonatkozóan legjobban a rendszerváltást követő évek 

társadalmi folyamatainak figyelembevételével szemléltethető, amikor is egy modernizációs válság 

alakult ki: 

 A cigányellenesség a magyar társadalomban már a rendszerváltás előtt is magas rátát ért el, 

ez pedig az 1990-es években csak tovább fokozódott (Székely – Örkény – Csepeli 2001, 

Enyedi – Fábián – Sík 2004) 

 Az iskolai szegregáció gyakorlata nem a rendszerváltás szüleménye, hiszen a „kisegítő” 

osztályokban és iskolákban a cigány gyerekek aránya már az 1980-as években is 

felülreprezentáltabb volt (Mezei 1986, Csongor 1991, Forray 2003). Az alacsony iskolai 

végzettség miatt folyamatosan kiszolgáltatott munkaerő-piaci helyzetről beszélhetünk.  

 A szétesett családi, rokoni közösségek helyett nem volt más alternatíva, így nem volt helye a 

civil kezdeményezéseknek (amelyek ráadásul ellenzékinek számítottak).  

 Egy aszimmetrikus társadalomszerkezet jött létre, egy szűk társadalmi középréteggel és még 

szűkebb értelmiséggel. A kulturális ébredés is szűk rétegre épül (az 1990-es évekig).  
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A rendszerváltás utáni évtizedekben új irányok jelennek meg. Egyrészt a változó jogi 

szabályozási háttér, mivel megjelent az önálló érdekérvényesítés kérdése (az 1993. évi kisebbségi 

törvény lehetőséget adott kisebbségi önkormányzatok létrehozására, melyektől a többség az áttörést 

várta), másrészt megjelentek a civil kezdeményezések (pl. a Roma Parlament, Roma Polgárjogi 

Alapítvány, melyek alulmaradnak a helyi cigány kisebbségi önkormányzatokkal szemben), 

harmadrészt megalakulnak az első cigány politikai pártok (MCF, MCP). Az önálló 

érdekérvényesítés mellett minden kormányzat állami beavatkozási kísérletekkel próbálja kezelni a 

krízishelyzeteket: ezeknek rövid és hosszú távú stratégiai kísérleteknek a megvalósítása legtöbbször 

kudarcba fullad.  

A 2008-ban jelentkező gazdasági-társadalmi válság újabb „áttörést” jelentett. Ismételten 

fokozódott a cigányok anyagi kiszolgáltatottsága, a munkahelyek szűntek meg (amely 

összekapcsolható a forráshiányos szociálpolitikával), ez pedig egy büntető jellegű szociális 

ellátórendszert eredményezett: segély helyett munkát (pl. Út a munkához program 2009-ben, vagy 

az egy háztartásból csak egy személy kaphatott rendszeres szociális segélyt). A 2010-es 

kormányváltást követően pedig megjelent a munkaalapú társadalom eszméje (a cigányok esetében 

sokszor mindez csak a közmunkaprogramban való részvételüket jelentette). Mindez 

összekapcsolódik az oktatási rendszer átalakításával („szeretetteljes felzárkóztatás”). Ugyanakkor 

nyílt cigányellenes politikai eszmék jelentek meg, egy „cigányellenes minimum” szinte minden párt 

kommunikációjában megjelent, feloldva a társadalmi gátlásokat.  

Ezek a folyamatok olyan kérdéseket vetnek fel, hogy ha a tudásalapú társadalomnak mégis 

van létjogosultsága, akkor az értelmiségiek számának növekedése milyen hatásokat tud gyakorolni 

vagy segíti-e a megreformált oktatási rendszer a roma közösségek modernizációját? Ez utóbbi 

kérdés kifejtő megválaszolása képezi dolgozatom empirikus kutatásának gerincét: vajon a cigány 

többségű (főként kistelepülésen lévő) általános iskolák fenntartói irányításának a katolikus egyház 

általi átvétele egy újabb kudarca ítélt kísérlet-e, azaz egy újabb szegregációs „kiskapu” 

megjelenése-e, avagy egy tényleges integrációt eredményező valódi lehetőség.    

Disszertációm felépítésénél arra törekedtem, hogy a napjainkban folyó – a cigány gyerekek 

iskolai sikeressége érdekében hozott – oktatáspolitikai döntések történeti előzményeinek 

megismerése mellett, a nevelésszociológia esélyegyenlőséggel kapcsolatos szempontjait is 

feltárjam, illetve aktualizáljam. A tudományos igényű megközelítés érdekében a problémakört 

európai kontextusba kell helyezzük, és meg kell vizsgálnunk, a neveléstudomány milyen 

megoldásokat kínál az adott problémakörre. Mivel empirikus kutatásom a cigány többségű, 

katolikus egyházi iskolában tanuló cigány gyerekek iskolai előmenetelét vizsgálja, bemutatom a 

katolikus egyház oktatásban betöltött szerepét a különböző történeti korokban, valamint azokat a 

szociológiai vizsgálatokat, amelyek az egyházi iskolák társadalmi szerepét, a romák és az egyház 
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kapcsolatát tárták fel. A katolikus egyház által 2012 után átvett cigány többségű iskolákban tanuló 

tanulók esélyeit vizsgáló kutatás dolgozatom nyolcadik és az azt követő fejezeteiben kerül 

bemutatásra.  

 

1. Az iskolai egyenlőtlenségek okairól 

 
Ebben a fejezetben azokat a kutatásokat, tudományos nézeteket mutatom be, melyek az iskolai 

egyenlőtlenségek okaira keresték a válaszokat. Milyen hatással van a tanuló társadalmi státusza, a 

kulturális különbségek, a többségi társadalom elvárásai, a család szocializációja a mobilitásra? Az 

iskola erősíti vagy gyengíti az esetleges egyenlőtlenségeket? E kérdések felvetése vizsgált témánk 

szempontjából azért fontos, mert a cigány tanulók többsége alacsony társadalmi státuszú, a többségi 

kultúra mellett tagjai egy kisebbségi kultúrának, valamint bizonyítható előítélet mutatható ki velük 

szemben a többségi társadalom részéről.  

Az iskola intézményesülése a 19. század második felétől a polgárosodás hatására történt 

meg. Az intézményesítés fő célja az volt, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkenjenek. A 

meritokratikus szemlélet azt feltételezte, hogy a teljesítmény az egyéni képességeken múlik, 

amelyek az iskolai évek alatt fejleszthetők. Az iskola ezáltal a középosztályosodás eszköze lehet, a 

gyerekeket ugyanis (befektetéssé váló) hosszú távú gondolkodásra neveli. Néhány évtizeden belül 

pedig kiderült, hogy az iskola tovább növelte a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket, mert – a nyílt 

mellett – rejtett szelekciós folyamatok terepévé vált. Ilyen például a tagozatos osztályok indítása, a 

rejtett tanterv (az iskola egy norma- és viselkedéskultúrát is elvár a gyerektől), az eltérő nyelvi 

kódok használata (Bernstein 1975), az időorientáció (melynek egyik alapkérése, hogyan 

gondolkodunk az előttünk álló feladatokról – azaz a jelenre vagy a jövőre orientálódunk-e), a 

település jellege. A kritikai szociológai alapú kutatások az iskola állapotának társadalmi 

kontextusba helyezett diagnózisát próbálták megadni. Eszerint az iskolarendszer mobilitásban 

betöltött szerepe kétséges, szerkezetének megváltoztatása nem tudja megszüntetni a szelekciót, mert 

az iskola rejtett mechanizmusai azok, amelyek a fennálló társadalmi egyenlőtlenségeket hosszú 

távon konzerválják (Meleg 2015). A társadalmi státuszkülönbségek és a kulturális különbségek 

hatását az iskolai teljesítményre Coleman (Imre 2002.524.) vizsgálata bizonyította, aki ennek 

kapcsán az integrált nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Ivan Illich (Pusztai 2002.88.) vezette 

be a rejtett tanterv fogalmát: az iskola a jobb társadalmi státuszú szülők igényeihez igazodva egy 

norma- és viselkedéskultúrát vár el a gyerektől. A társadalmi státuszból fakadó eltérő nyelvi kódok 

iskolai teljesítményre való hatására Basil Bernstein (Meleg 1996.131.)) hívta fel a figyelmet. 

Kutatásai szerint az alacsonyabb társadalmi státuszú gyerekek kommunikációjukban korlátozott 

nyelvi kódot alkalmaznak, az iskola által használt kidolgozott nyelvi kódú kommunikációval 
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szemben. A társadalmi egyenlőtlenségek magyarázataként a tudomány sokáig az anyagi okokat 

jelölte meg. Az oktatás intézményesülésével azonban kizárólag az anyagi körülményekre való 

hivatkozás ennek kapcsán egyre kevésbé volt tartható tudományos magyarázatként. A családi 

háttér, mint ok említése ekkor jelenik először (szociokulturális egyenlőtlenség). A családi háttér és 

az iskolai teljesítmény összefüggéseit vizsgálva Klaus Mollenhauer (Meleg 1996.98.) megállapítja, 

hogy a társadalmi hierarchia alsóbb szintjeinek részét képező családok gyermekeinek a 

továbbtanulási szándéka is alacsonyabb. A középréteghez tartozók gyerekei a jövőre orientálódnak, 

továbbtanulási szándékuk is magasabb és az iskolai teljesítményeik is jobbak. A családi 

szocializációban Mollenhauer az anya szerepét hangsúlyozza. Nézete szerint a gyerek rossz 

tanulmányi eredménye hátterében a jelenre orientált anyák állnak. A kritikai szociológia másik nagy 

alakja, Pierre Bourdieu (Meleg 2003.73.) a francia iskolarendszer és a társadalmi mobilitás 

vizsgálata kapcsán azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy állítása szerint nem a mobilitás 

szintjében történt változás, hanem transzlációs folyamat zajlott le (az egész társadalom csak feljebb 

tolódott struktúrájában). Ő vezeti be a szociológia tudományába a habitus fogalmát, amely a 

szocializálódás eredménye (az ember szabályokat betartó természete). A habitusnak különböző 

stratégiái vannak, így a habitus képes arra, hogy új helyzetek esetén az eddigi funkciók betöltésére 

új eszközöket találjon. Ezek a stratégiák a következők: a termékenységi stratégiák (a családi vagyon 

egésze függ tőlük), az örökösödési stratégiák (amelyek célja, hogy a családi vagyont a legkisebb 

veszteséggel örökítsék át az egyik nemzedékről a másikra), a megelőző stratégiák (céljuk, hogy 

megóvják a csoport biológiai vagyonát), a gazdasági stratégiák (a csoport gazdasági vagyonának 

reprodukcióját biztosítják), házasodási stratégiák (céljuk a biológiai reprodukció biztosítása), 

valamint az ideológiai stratégiák (céljuk a privilégiumok törvényesítése) (Meleg 2003.76-77.). Az 

iskolai stratégiáknak figyelembe kell venniük a termékenységi stratégiákat (amit már befolyásol az 

iskolai befektetés) és a házassági stratégiák sem függetlenek (Meleg 2003.78.). Bevezette a 

kulturális tőke fogalmát, amely a gazdasági tőke által konverzálódik az iskolai rendszerben. Ez azt 

jelenti, hogy az iskolarendszer bizonyos lépcsőfokai (váltásoknál) lép ki egy tanuló a rendszerből. 

Az iskolai végzettség azt jelzi, hogy az iskolában töltött idő alatt az egyén mennyit sajátított el a 

kulturális tőkéből. A kulturális tőke a kilépésnél rekonverzálódik újból gazdasási tőkévé. A 

kulturális tőkének három típusát különböztette meg: egyrészt az inkorporált tőkét, amely alapvetően 

testre szabott, valamilyen belsővé tételt feltételez, elsajátítási folyamat előzi meg, amely képzési és 

tanulási időt igényel, azaz időbe kerül. Másrészt a tárgyiasult tőkét, mely megvásárolható, mert 

gazdaság értelemben jó befektetés, harmadrészt pedig az intézményesült tőkét, azaz azt a 

tudásanyagok, mely beépül az iskola rendszerébe. Theodore Schultz bevezeti az emberi tőke 

fogalmát. Leírásában a humán tőke az emberekbe való befektetés, amelynek hozama a következő 

generációknál lesz kimutatható (Tóth 2011.161.). Granovetter a kapcsolati tőke fogalmának 
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bevezetésével bővíti a kört. A kapcsolati tőke az ismerősség, az emberek egymás közötti 

kapcsolataiban valósul meg. A társadalomban vannak erős kötődések (ilyen a család) és gyenge 

kötődések (Orsós - Szántó 2005.55-70.). Az emberi és kapcsolati tőkéket nevezzük szimbolikus 

tőkének. A gazdasági tőke rövid távú befektetés, szemben az iskoláztatás révén termelődő humán 

tőkével, mely hosszú távú befektetésnek számít. 

A tőketípusok között meg kell említenünk a társadalmi tőke és a vallási tőke fogalmát (Pusztai 

2015). A társadalmi tőke a személyközi viszonyokban ölt testet. Coleman nagyobb jelentőséget 

tulajdonított e tőketípusnak. Szerinte éppen e tőkefajta váltható át leginkább humán tőkévé, s képes 

az egyéb tőkehiányok pótlására. Az élő kapcsolatok termelik újjá, alapját a közös normák, az 

egymás iránti bizalom, a kölcsönös csere képezi. A vallási tőke vagy vallási humán tőke 

ismeretekből (oktatási tőke), a tanításhoz és rituálékhoz való viszonyból (kulturális tőke), valamint 

a többi egyháztaghoz való kapcsolatból (társadalmi tőke) tevődik össze.  

Az 1980-as években kiderült, hogy a lényeges életkörülmény-mutatók nem egyeznek meg 

ugyanazon személyek esetében, mert egy többdimenziós társadalmi térben élünk. Ennek mérése 

egydimenziós módszerekkel már lehetetlennek bizonyult. A társadalomkutatásokban 

paradigmaváltás történt. Mivel egy-egy társadalmi történés mögött több ok is meghúzódhat, ezek 

feltárására kevésnek bizonyult a kritikai szociológia ok-okozati módszere. A társadalomkutatók 

célja megváltozott, céljukká a rejtett mechanizmusokhoz való eljutás vált. Fokozatosan két tényező 

került előtérbe: az időtényező és a többdimenziós kapcsolatok (Meleg 2015). Már Bourdieunél is 

megfigyelhető, hogy a kulturális tőkével kapcsolatban ennek idővonatkozásáról is említést tesz. Az 

inkorporált tőkét egy időn belül sajátítjuk el tanulással és képzéssel, és egy rövid ideig nem is adjuk 

tovább. Maga az elsajátítás is időbeli folyamat, egy időmegtakarítás, ami lehet előny, de hátrány is. 

Ennek a folyamatnak az eredménye az intézményesített tőke (Meleg 2006.19.). Meleg Csilla 

kutatásaiban arra kereste a választ, hogy az iskolában (mint egy vonatkozási keretben) lezajló 

időviszonyok elősegítik, vagy inkább hátráltatják a társadalmistruktúra-változásokat (Meleg 2009. 

1.). Az iskola vonatkozási keretét a társadalomkutatók többféleképpen értelmezik: léteznek 

viselkedésbeli egyenlőtlenségek, az iskola időrendje ugyanis előírja azokat a normákat, melyeket a 

tanulóknak követniük kell. Az a tanuló jár jól, aki nem azonnal akarja a „jutalmat”, nem azonnal 

akarja a szükségleteit kielégíteni, hanem megtanulja azt késleltetni. Másrészt vannak 

teljesítményorientációs különbségek, a gyerekek közül egyesek ugyanis a szüleiktől sajátítják el azt 

a képességet, amivel a késleltetett jutalmat képesek kivárni. Ezt a szülők mentalitása is befolyásolja. 

A tanulói teljesítménykülönbségek mögött a késleltetés elsajátítási különbözőségei húzódnak meg, 

ezek különböző társadalmi rétegek esetében eltérőek (Meleg 2009.2.). Az időbeli orientáltságnak 

azonban van egy másik iránya: a múlt. Luhmann ezzel kapcsolatban a reflexív moduláció fogalmát 

használja, amikor egymásba csúsztatja az időmeghatározásokat. Azaz a jelenbeli múltat elválasztja 
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a múltbeli jelentől (Meleg 2006.27.). Az iskola időrendszerében létezik egy lineáris és egy cirkuláris 

idő. Az iskolai fokozatokon való továbbhaladás jelenti az iskola lineáris idejét. Minden egyes 

szakasz valójában egy szelekciós csomópont. Ez azt jelenti, hogy az iskola tantervéből és a 

folyamatosan ismétlődő feladatokból adódóan számolni kell egyfajta szinkronitáskényszerrel. E 

kényszer miatt az egyes fokozatok nem hagyhatók ki vagy nem rövidíthetők le, a meghosszabbítás 

viszont lehetséges (pl. osztályismétléssel). Ennek bizonyítékai a különböző személyiségfejlődési 

elméletek, ilyenek Erikson és Piaget elméletei (Meleg 2006.32-33.). Ha tehát a tanuló nem felel 

meg az iskola által közvetített normáknak, időbüntetést kap (önmagát bünteti meg az 

osztályismétléssel). Az idő normatív hatása mutatkozik meg akkor, amikor a későbbi életminőségek 

tekintetében egyénenként is különbségek tapasztalhatók. Minél kevesebb iskolában töltött idő 

fűződik egy adott személy végzettségéhez, annál nagyobb a valószínűsége, hogy egy alacsonyabb 

presztízsű, az egészségre ártalmasabb, nehéz fizikai munkát végez. Elmondható, hogy a társadalom 

jutalmazza azt, aki megtanulja a szükségleteit késleltetni (Meleg 2006.35.). A már említett ciklikus 

idő a lineáris időt bontja ütemekre. Az iskolának is van saját „időszámítása”, ez pedig a tanév 

rendje. A ciklikus idő azonban nem alkalmazkodik a naptári időhöz, így több esetben aszinkronitást 

tapasztalunk, ezek pedig szinkronizációs feszültségeket okoznak. Például az iskolai szünetek nem 

alkalmazkodnak a szülők munkaidejéhez, hiszen ők ezalatt dolgoznak. Vagy a tanítási napok eleje 

és vége nem egyezik a szülők munkaidejének kezdetével és végével. A ciklikus idő mérhetővé teszi 

a lineáris időt (Meleg 2006.39.). Az időbeli megítélések különbözősége is okozhat olyan 

feszültségeket, melyek színtere az iskola. Ugyanakkor a feszültségek is ronthatják a tanuló 

teljesítményét. Ilyen fordul elő például akkor, amikor az egy-egy feladat teljesítésére kapott 

időkeretet a tanár és a tanuló is másként értelmezi. Az iskolai idő normatív ereje akkor is 

érzékelhető, amikor a tanuló megtanulja az iskola által szabott iskolai kereteteket (pl. tanítás 

kezdete és vége, az óraközi szünetek rendje, a szilencium ideje, ebédidő, szabadidő) interiorizálja, 

hogy később a munka világában is alkalmazni tudja. Azaz késleltetett jutalommá váljék (Meleg 

Csilla 2006.42.). Azok jutnak társadalmi előnyhöz, akik az iskola időnormáit össze tudják hangolni 

saját normarendszerükkel. Ha erre nem képes valaki, a jövő a jelenbe fordul át, megtörténik az 

iskola elhagyása. Gazsó Ferenc (Gazsó 2006.207.) kutatásai ezt a folyamatot igazolják. Az apák 

iskolai végzettségétnek és a különböző iskolai fokon tanuló gyerekeik kapcsolatának összefüggéseit 

vizsgálva megállapítja: a középfokú végzettséggel rendelkező apák gyermekei nagyobb arányban 

vesznek részt a felsőoktatásban, mint apjuk, míg az általános iskolai vagy ennél alacsonyabb szintű 

végzettséggel rendelkező apák gyerekei elenyésző arányban tanulnak a felsőoktatásban. Az ő 

esetükben korán történt meg a jelenbe fordulás, az oktatási rendszerből való kilépés. A szerző 

szerint ugyanakkor a felsőfokú végzettséggel rendelkező apák a gyerekeiket is arra ösztönzik, hogy 

felsőfokú végzettséget szerezzenek, tágítva ezzel saját időhorizontjukat (Gazsó Ferenc 2006). 
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2. A cigány gyerekek iskolai nevelését befolyásoló oktatáspolitikai döntések 

története 

 

Ebben a fejezetben az 1960-as évek és 2011 között hozott oktatáspolitikai döntéseket elemzem. 

Témánk szempontjából azért fontos megvizsgálnunk a megalkotott döntéseket, mert míg az 1960-as 

években az asszimiláció szükségességét hangsúlyozták a döntéshozók, az 1990-es évek 

nemzetiségekkel kapcsolatos oktatáspolitikája az interkulturális és a multikulturális nevelést kívánta 

megvalósítani, a 2002 utáni oktatáspolitika a cigány gyerekek oktatási integrációjának sikerét a 

szociális helyzetük javításától tette függővé. Megvizsgálom, hogy mi motiválta a döntéshozókat az 

adott intézkedés meghozatalára? Miért kellett „külön” a cigányokra vonatkozó oktatáspolitikai 

intézkedéséket hozni? Bemutatom, hogy melyek voltak azok a kezdeményezések, amelyek 

hatékonyan működtek és csupán források hiánya illetve a társadalmi kényszerhatások miatt szűntek 

meg, valamint milyen intézkedések működnek jelenleg is, úgy, hogy a szegregációt tartják fenn, 

vagy az iskolai szegregáció újabb típusait eredményezték.  

 

2.1 Cigánysággal kapcsolatos oktatáspolitikai intézkedések a kezdetektől a rendszerváltásig 

 

A cigánysággal kapcsolatos oktatáspolitikai intézkedésekről valójában csak az 1990-es évek elejétől 

beszélhetünk (Forray-Hegedűs 2001.15.). A korábbi évtizedekben, sőt évszázadokban romákat 

érintő oktatáspolitikai intézkedések a társadalompolitikai intézkedések közé tartoztak. 

A felvilágosult abszolutista uralkodók célja az volt, hogy egy egységes nyelven 

kormányzott, erős központi kormányzással irányított birodalmat alkossanak. Ebbe az elképzelésbe 

nem fért bele az a helyzet, hogy a birodalom (beleértve az erdélyi területeket is) területén egy 

nomád vagy félnomád életmódot élő, nem magyarul vagy németül beszélő népcsoport 

vándorolhasson. Egyetlen megoldásként az asszimiláció lehetősége vetődött fel (Kállai 2009). Mária 

Terézia és II. József rendeletei ennek megfelelően megtiltják az országban élő cigány népesség 

nyelvhasználatát (azon településen élő nép nyelvét kellett megtanulniuk, ahová letelepítették őket), 

a cigány nevek alkalmazását, a népviseletet, a hagyományos mesterségek egy részét, illetve 

elrendelik a röghöz kötést. A rendeleteknek annyi „oktatáspolitikai” vonzata volt, hogy a cigány 

gyerekeket kettő, majd négyéves korukig paraszt családokhoz adják, abból a célból, hogy a jobb 

rendre szoktassák őket. A gyerekek tíz éves korukig nevelkedtek a családoknál és azt követően 

annyit szolgáltak ott, amennyi ideig nevelésben részesültek (Forray-Hegedűs 2001.16.). Ezen 

rendeleteknek köszönhetően a 19. század második felére a cigányság nagy része letelepedett 

életmódot él, elfelejtve az eredeti nyelvét. 
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Az 1870-es években a román fejedelemség önállóvá válása után az addig jobbágyi sorsnál is 

rosszabb helyzetben élő cigány csoportok a Monarchia irányába indulnak meg. A Monarchia pedig 

ebben az időben vált soknemzetiségű birodalommá, így nem akadályozta meg újabb cigány 

csoportok betelepedését (Kállai 2009). Ezt követően végzi el Hermann Antal 1893-ban az első 

„cigány összeírást”. A kutatásban nem olvashatóak az akkor Magyarországon élő roma csoport 

iskoláztatására vonatkozó adatok. Ugyanakkor oktatáspolitikai megoldásokat is tartalmaz, miszerint 

a legproblematikusabb rétegek az ország keleti és déli részein vándorló életmódot folytató 

cigányok. Ezen csoport „ügyének” rendezésére egyetlen megoldásként az iskoláztatást nevezi meg, 

méghozzá állami feladatként megjelölve (Forray-Hegedűs 2001.17.). 

A 20. század elején és a két világháború közötti időszakban nem beszélhetünk olyan 

intézkedésről, amelyek a cigányok oktatáspolitikai intézkedései közé sorolhatóak. Az iskolába nem 

járó cigány gyerekek aránya 50% volt a második világháború előtt, ez 1945 után csökkent, viszont 

1957 után az iskolaköteles korba lépők között ez az arány már csak 10% volt (Kállai 2000.17.). A 

Rákosi-diktatúra nem foglalkozott a cigánygyerekek oktatási helyzetével. Az 1957-ben 

megalakíthatott Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége már az egyik fő kérdésként kezelte 

a cigánygyerekek iskoláztatást, mindenkire nézve kötelezően (Forray-Hegedűs 2001.18.). Az 

államhatalom megijedve a cigányok autonóm törekvéseitől a szövetség megszüntetése mellett 

döntött (Majtényi 2008). A kádári kommunista berendezkedésű államhatalom ráébred, hogy nem 

elég csak „kulturális engedményeket” tenni, hanem a cigányság egy komoly szegénységgel küzd, 

aminek az elismerése a rendszert ideológiailag kérdőjelezte volna meg (hiszen a kommunizmusban 

„mindenki egyenlő, nincs szegény”). A dilemmát egy tollvonással megoldották: nem kell elismerni 

a problémát, azaz, nincs is cigányság és nincs probléma sem. Egy újabb asszimilációs 

kezdeményezés sújtotta a hazai cigányságot (Majtényi 2008). A rendelet nem ismeri el a cigányságot 

nemzeti kisebbségként (hiszen hátrányos, veszélyeztetett és telepen élők fogalmakat használják), a 

cigányokat társadalmi rétegként kezelik (Majtényi 2008). A MSZMP KB 1961-ben hozott 

határozata, amely egyrészt kötelező munkavállalást ír elő (akinek nem volt munkája, közveszélyes 

munkakerülőnek minősítették). Cigányok ezrei kerültek segédmunkásként (jobb esetben betanított 

munkásként) gyárakba, termelőszövetkezetekbe alacsony iskolai végzettséggel, ahonnan 

mobilizálódni teljesen lehetetlen volt. Akinek nem akadt munkája, az a fővárosban a lakóhelyéhez 

sokkal távolabbi országrészeken talált munkát, erősítve az ingázók számát, illetve hetekre elszakítva 

a családjuktól éltek. Másrészt előírták a cigánytelepek felszámolását. Akik „jól dolgozó 

munkaerőnek számítottak”, azok kedvezményes kölcsönöket vehettek fel, amelyekből ún. „CS”-s 

házakat (csökkentett értékű) tudtak megvásárolni. A felevett hitelek több évtizedes lejáratúak 

voltak, így még az is előfordult, hogy a rendszerváltás után is fizetni kellett, amikor a cigányok 

70%-a privatizációs folyamatoknak köszönhetően elveszítette a munkáját (ez még a zenész 
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„arisztokráciára” is igaz volt). Ugyanakkor az intézkedés a lakóhelyi szegregációt nem 

megszűntette, hanem tovább erősítette, hiszen újabb cigánytelepek jöttek létre a régiek helyett. 

Harmadrészt – a mi témánk szempontjából legfontosabb -, hogy elrendelik a cigány tanulók számára 

is a tankötelezettséget. Ennek következtében pár osztállyal rendelkező cigánygyerekek tömegével 

kerültek be az iskolákba. A pedagógusok szakmailag nem voltak felkészítve arra a helyzetre, hogy 

túlkoros, kulturális sajátosságokat hordozó vagy/és saját nyelvet beszélő tanulókat együtt 

neveljenek életkorban fiatalabb nem cigány gyerekekkel. Erős volt a nem cigány szülők nyomása is. 

Ezért a művelődési miniszteri utasítások, kimondták, hogy a cigány tanulókat csak addig kell külön 

felzárkóztató osztályokban tanítani, amíg megtörténik a felzárkóztatásuk, majd normál 

osztályokban kell őket elhelyezni (Forray-Hegedűs 2001.19.). Az 1974-es párthatározat továbbra is 

megerősítette az alapelképzelést, miszerint a cigányokat szegregáltan kell oktatni egy adott iskolán 

belül. Azonban már azt is megjegyzik, hogy a kisegítő iskolákban indokolatlanul nagyobb a cigány 

tanulók száma, mint ahogy a túlkorosoknak fenntartott osztályokban is (Forray-Hegedűs 2001.24.). 

Az 1975-ben elfogadott kormányintézkedés felvetette, hogy a cigány tanulókkal foglalkozó 

pedagógusokat külön javadalmazásban kellene részesíteni, és az óvodai szolgáltatás 

igénybevételének kiszélesítését szorgalmazták a cigányok irányába (Forray–Hegedűs 2001.25.). 

A rendelkezések hatékonyságát vagy éppen hatékonyságának hiányát nyomon követhetjük 

az első országosnak nevezhető reprezentatív cigány kutatásban, amelyet Kemény István és 

munkatársai végeztek (Kemény István 1976.63-72.). Az 1971-es kutatás szerint a 20-29 éves 

korosztály (akik a párthatározat évében 10-19 éves korú tankötelesek tanulók voltak) 76%-a nem 

fejezte be az általános iskolai tanulmányait (azt nem is tudjuk, hogy hány osztályos végzettséget 

szeretek). Réger Zita, aki kezdetben szintén támogatta a cigány külön osztályok létesítését, a 

kutatásai után változtatott a véleményén: arra hívta fel a figyelmet, hogy a cigány osztályokban 

rosszabbak az oktatás körülményei, az osztályok osztatlanok ott is, ahol a nem cigányok osztott 

osztályokba járnak, gyengébb a pedagógusok képzettsége és felkészültsége, az oktatás rosszabb 

épületekben folyik, kisebbek a tanulókkal szemben támasztott követelmények, kisebb a gyerekek 

tudása, ugyanazon érdemjegyek és osztályzatok mögött rosszabb a teljesítmény. A külön 

osztályokba járó gyerekek teljesen el vannak zárva a többiektől, ennek folytán kölcsönös félelem 

van egymás irányában, cigány osztályból a vegyes osztályba évek óta egyetlen gyermek sem került 

át (Réger 1978). 1979 és 1984 között olyan folyamatok indultak el oktatásügyben, amit a 

párthatalom már nem igazán tudott ellenőrizni. Ugyanis felvetődött az a gondolat, hogy a cigányság 

rendelkezik olyan kulturális hagyományokkal, amelyeket célszerű lenne ápoltatni, illetve ki kell 

dolgozni olyan programokat, amelyekkel az anyanyelvüket az iskolai tananyagokba be lehet építeni.  

A szegregált cigány osztályok szervezése úgy tűnt, mintha ebben a korszakban „elfelejtődött” volna 

a felzárkóztatás eszközeként szolgálni (Forray-Hegedűs 2001.26.). 
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A fentiekből úgy tűnhet, hogy egy komoly stratégiaváltásról és annak sikereiről 

beszélhetünk, azonban a statisztikai adatok teljesen mást bizonyítottak (Forray–Hegedűs 2001.27). 

Többek között Csongor Anna kutatásai is igazolták, hogy az 1980-as években a 20 évvel korábbi 

állapotok léteztek (Csongor 1991). A cigány gyerekek iskolai előmenetelében az 1980-as évek 

végére sem történtek nagy volumenű változások, hiszen 1980-ban a nyolc osztályt végezett nem 

cigány tanulók aránya az összes tanulói létszámhoz képest 96,6%-os volt, addig a cigány tanulók 

esetében az arány 40%-os. 1990-re az adatok úgy alakulnak, hogy a nyolc osztályt végezett nem 

cigány tanulók aránya 95,4%-ot mutatott, addig cigány tanulók esetében az arány 50%-os volt 

(Mezei 1986). 

Elmondható, hogy a hazai tudományos vizsgálatok egyértelműen azt igazolták, hogy a 

cigány gyerekek szegregált típusú nevelése teljes mértékben hatástalan és társadalmilag káros a 

jövőre nézve. 

2.2. Az 1990-es évek cigány gyerekek iskolai sikereit befolyásoló oktatáspolitikája 

 

Az 1990-es években a cigánysággal kapcsolatos szociológai kutatások, melyek az iskolázottságot is 

vizsgálták rávilágítottak arra, hogy bár az általános iskolai nyolc osztályos végzettség 

megszerzésében jelentős javulások voltak megfigyelhetőek (a nyolc osztályt elvégzettek aránya 

59,7%-ra nőtt), azonban további hiányosságokra hívták fel a figyelmet: a túlkoros tanulók aránya 

még mindig magas volt, hiszen az általános iskolát 14 évesen csupán 31,3%-uk fejezi be, 16 évesen 

62,7%-uk, 18 évesen a 77,7%-uk. A cigány gyerekek 38,7%-a járt 7 éves korában a második 

évfolyamra, tehát a gyerekek 61,3%-a nem kezdte el 6 éves korában az első osztályt.  Az általános 

iskolát be nem fejezett tanulók aránya az ország keleti régióiban a legmagasabb, 30%. (Az országos 

átlag 25%-os volt). Főként a kistelepülések iskoláiba járó cigány tanulók esetében fordul elő 

(27,3%), illetve a cigány anyanyelvű tanulóknál gyakoribb, mint a nyelvet nem beszélő tanulók 

esetében (48,2%). A középiskolai továbbtanulási arányok, a felsőoktatásba való bekerülés arányai 

jelentősen eltérnek a nem cigány tanulók eredményeitől. Ugyanakkor a kutatások rávilágítottak 

arra, hogy az iskolai szegregáció újabb típusait figyelhetőek meg (speciális iskolák és osztályok, a 

magántanulóság, iskolák közötti szegregáció). Az 1993-94-ben elvégezett országos 

cigánykutatásban olvashatjuk, hogy a nyolc osztályt végzett tanulók középiskolai arányai úgy 

alakulnak, hogy míg a nem cigányok 97,7%-a továbbtanul, addig a cigány tanulók esetében az 

arány 51,2%. A nem cigány tanulók 56,2%-a érettségit adó középiskolába tanul tovább, addig a 

cigány tanulóknak csak a 10,6 %-át veszik fel érettségit adó középiskolába. A cigány tanulók 8,8%-

a speciális szakiskolába folytatja tanulmányait. Az általános iskoláskorú cigány gyerekek 16%-a jár 

gyógypedagógiai intézményben, míg a nem cigányok esetében az arány 2%-os volt (Kemény-Havas 

1993-94, Kertesi 1995, Forray 2002). A szakmunkásképzőt végzettek aránya a 14 - 19 éves 
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korosztály és a 20 - 24 éves korosztály esetében is növekedett, ugyanúgy - bár kisebb mértékben- az 

érettségizett fiatalok száma is. Ez a tényező számunka azért fontos, mert 1993-94-ben végzett 

fiatalok gyerekei vannak ma az óvodai és iskolai osztályokban. A hátrányos helyzet definiálásánál 

pedig az egyik fő mutató, hogy a szülők 8 osztálynál nem végeztek többet. Ez a tény befolyásolja az 

iskolai integrációs programokba résztvevő tanulók létszámát. 

Kertesi Gábor és Kézdi Gábor az 1990-es évek közepén vizsgálja a cigány tanulók iskolai 

sikereit befolyásoló tényezőket. A vizsgálati eredményeik megerősítik, hogy a 90-es évek közepére 

sem csökkent az a törekvés, hogy a cigány tanulókat elkülönítve tanítsák. A cigány gyerekek 

többségében a kistelepülések iskoláiban tanulnak (56,22% az arányuk). Olyan intézményekben, 

ahol az összetanulói arány 120 fő alatt van. Megállapításuk szerint az ország iskoláinak 

egynegyedében nincs egyetlen cigány tanuló sem. A cigány többségű osztályok többségében 

képesítés nélküli pedagógusok oktatnak, ott, ahol a termek szükségtermekre hasonlítanak.  A három 

vagy több tárgyból bukott cigány gyerekek aránya a cigány gyerekek esetében 4, 4% (az országos 

átlag 22%). Az évfolyamismétlésre utasított gyerekek aránya országosan 22%. A cigány gyermekek 

aránya ugyanebben a kategóriában 6,97%.  A túlkoros tanulók aránya 22%. A cigány gyerekek 

esetében ugyanez 28, 03%-os arányt mutatott (Kertesi-Kézdi 1996). 

Mindemellett a rendszerváltás utáni években újból lehetőség nyílott a nemzetiségek 

öntudatra ébredésének, ami arra motiválta a politikai döntéshozókat, hogy biztosítsák a hazánkban 

élő nemzetiségek kisebbségi jogait. Mindez az oktatáspolitikai döntésekben is visszatükröződött.     

Az oktatáspolitika a nemzeti és etnikai kisebbségek igényeihez alkalmazkodva próbált 

döntéseket hozni, úgy gondolva, hogy a nemzetiségi oktatással csökkenteni lehet a fentebb említett 

problémákat.  Az 1990-ben elfogadott önkormányzati törvény a cigányságot a nemzetiségek közé 

sorolta, viszont az oktatási programok esetében, amíg a többi nemzetiségeknél anyanyelv és 

kultúraápolásról beszélt, addig a cigányság esetében egyéni és csoportos felzárkóztatásról szóltak 

Szükség volt különbséget tenni a nemzetiségi oktatás és a multikulturális /interkulturális oktatási 

formák között. Mindez úgy történt meg, hogy amíg nemzetiségi oktatás kollektív jogokkal ruházza 

fel az érintett népcsoportot és nyelvcsoportként értelmezte azt (Forray 1998.51.). Azonban a 

multikulturális /interkulturális oktatáspolitika nem tett különbséget a kulturális elemek 

különbözősége között, nem szervezett saját iskolákat az egyes népcsoportoknak. Viszont pozitívum 

volt, hogy a többségi társadalom is felismerte a fontosságát (Forray 1998.52.).  

Az 1993-ban elfogadott Kisebbségi törvény oktatáspolitikai szempontból lehetőséget 

biztosított a hazai kisebbségek számára, miszerint 8 szülő kérésére biztosítani kell az adott 

intézményben az adott kisebbség kultúrájának oktatását. Ehhez igazították az 1993. évi Közoktatási 

törvény kisebbségek oktatására vonatkozó passzusait. 1993-ban az etnikai és nemzetiségi normatíva 

összege 6000 Ft/fő volt az óvodában, az általános iskolában 16500 Ft /fő (az egyharmada esti 
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tagozatos tanulók esetében) (Forray 1993.222.). A cigányok esetében mindez azt sugalmazta, hogy 

esetükben csak felzárkóztatásról van szó, amiből úgy tűnt, hogy nyelvük és kultúrájuk nem 

egyenrangú más magyarországi kisebbség nyelvével, kultúrájával.  

1995-ben megszületett a Cigány Oktatásfejlesztési Program (Fiáth 2000). A program három 

alappillér köré épül: egyrészt az óvodai és iskolai előkészítő és alapfokú felzárkóztató programok 

fejlesztésével biztosítani a cigány tanulók iskolai beilleszkedését, másrészt a tanköteles korú 

gyerekek általános iskolai tanulmányinak sikeres befejezését szolgáló programok, harmadrészt az 

érettségit adó középiskolába járó gyerekek tanulmányainak segítése ösztöndíjjal és kollégiumi 

rendszerrel. Az 1997-ben elfogadott miniszteri rendelet (32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, 

etnikai kisebbség óvodai és iskolai nevelésének irányelve) szabályozta a kisebbségi oktatás formáit 

óvodai és általános iskolai szinten. Etnikai kiegészítő normatívát azon intézmény vehetett igénybe 

ahol, heti 6 órában tanítási órán belül vagy tanításon kívüli foglalkozáson érintik a cigány 

népismeretet, ha az alapító okiratában szerepelt a tevékenység, ha 8 szülő kéri, vagy a kisebbségi 

önkormányzat véleményezte. A normatívát felhasználni pedig oktatással kapcsolatos 

többletfeladatokra, nyelvoktatásra, osztálybontásra, tárgyi és személyi feltételek javítására lehetett 

(Forray 1998.61.). Radó Péter a cigány felzárkóztatási programok hatékonyságát vizsgálva leírja, 

annak hiányosságait (Radó – Harsányi 1997). Nincs kellően szabályozva a tartalom (mit kell 

tanítani), nem tisztázott, hogy kinek szól a programok, csak a cigány tanulók számára szervezik 

meg (a tanulmányi eredményektől függetlenül), a program fele csupán korrepetálás, a többi 

készségfejlesztés és cigány népismereti részprogramok, a cigány népismeretet csupán az összes 

tananyag 12%-ban tanítják. Ugyanakkor felhívták a figyelmet az intézkedés 

„hangsúlyeltolódásaira”. Miszerint a szociális jellegű támogatások túlsúlyban vannak, a 

multikulturális oktatás kell, hogy legyen a program alapelve a nemzetiségi oktatás helyett (Fiáth 

2000).  

Az 1990-es évek roma oktatáspolitikájának fókuszában a multikulturális nevelés állt. 

Hegedűs T. András a cigány gyerekek motiválhatósága kapcsán két utat látott megoldásnak. 

Egyrészt a cigányok kultúrájának megismerését (sőt, ha kell pozitív diszkriminációt), valamint a 

családokkal való kapcsolattartás különböző formáinak gyakorlását (Hegedűs 1993.218.). Az 

empirikus kutatásom az egyik legsúlyosabb hiányosságként jeleníti meg a családokkal való 

együttműködés hiányosságát. 

2.3. Oktatáspolitikai intézkedések  2002 és 2010 között  

 

Témánk szempontjából azért fontos megvizsgálnunk az adott időszakban született intézkedéseket, 

mert teljesen más koncepció érvényesült a cigány gyerekek integrált nevelésével kapcsolatosan: az 

addigi interkulturális és /vagy multikulturális felfogáson alapuló nemzetiségi oktatáspolitikai 
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elképzeléseket felváltotta az a fajta elképzelés, miszerint a cigány gyerekek alacsony iskolai 

teljesítményének hátterében a rossz szociális helyzetű, mobilizációs lehetőségek elől elzárt családi 

háttér a felelős.  

Az intézkedések megalkotása mögött érezhető a stratégiaváltás, amely az interkulturális és 

multikulturális nevelés helyett a szociális problémák kezelésével próbálta javítani a cigány gyerekek 

(és a nem cigány hátrányos helyzetű tanulók) oktatási esélyeit. Az intézkedések célcsoportja a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.  A kutatók jó része úgy vélekedett, hogy ez 

nem más, mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi 

kirekesztettségből fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Nem igaz, hogy 

minden mélyszegénységben élő ember cigány. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a 

mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt 

dimenzióinak kíméletlen érvényesülése miatt (Cserti Csapó – Orsós 2013.99.). 

A feltevéseket a jogalkotók olyan kutatásokra alapozták, mint az ezredforduló első éveiben 

készült - 192 általános iskolában végzett- a cigány gyerekek oktatási helyzetét elemző tanulmány 

(Kemény – Havas - Liskó 2001). A tanulmány rámutatott arra, hogy egyre több a kistelepülési 

iskolában, mivel a településen is felülreprezentált lett a romák száma, szinte csak cigány gyerekek 

tanulnak. Ahol még romák és nem romák együtt járnak iskolába, ott jellemző a szegregációra való 

törekvés. Ugyanis 157 olyan osztályt találtak, ahol egyáltalán nem tanul cigány gyerek, míg 311 

olyan osztály volt, ahol szinte csak cigány tanulókat foglalkoztattak. A cigány gyerekek esélyeit 

nagymértékben hátráltatta, hogy felmentették őket idegen nyelv tanulása alól, „helyette” cigány 

kisebbségi oktatáshoz rendelt foglalkozáson kellett részt venniük. A legtöbb kisegítő osztály kis 

falvak iskoláiban működött. Speciális tantervű osztályok főként ott működtek, ahol a cigány 

gyerekek aránya az iskolai összlétszámhoz képest elérte a 75%-ot. A magántanulóvá tétel egy 

szegregációs kiskapuként funkcionálva főként városi jelenség. Az iskolaigazgatók 75%-a a 

családot, 25%-a a gyermeket hibáztatja a cigány tanulók iskolai sikertelensége miatt. Az igazgatók 

30%-a válaszolta azt, hogy módszertani innovációt is végre kellene hajtani az iskoláknak. A 2003-

as OECD jelentés (Radó-Chachesz 2003) a magyarországi tanulók (nem csak cigány) oktatásával 

kapcsolatosan kiemeli, hogy a tanulók iskolai teljesítményét befolyásolja a szülők iskolai 

végzettsége, valamint, hogy nagy a különbség iskolánként a magyarországi tanulók teljesítménye 

között, azaz a magyar iskolarendszer nagyon szelektív.  

A 2003-ban végzett országos cigánykutatás szerint a 15-39 éves korosztályban a 78%-uk végezte el 

a nyolc általános iskolát, 19%-uk a szakmunkásképzőt és 4%-uk szerzett érettségi vizsgát. Speciális 

osztályok főként a fővárosi iskolákban fordulnak elő (21%). Azok a tanulók, akik anyanyelvi 

szinten beszélik valamelyik cigány nyelvet nagyobb arányban vannak jelen a speciális osztályokban 

(16,2%-uk). A cigány gyerekek 52%-a hét éves korában kezdi meg az általános iskolai 
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tanulmányait (a cigány nyelvet beszélő tanulók esetében 68%-os az arány).  

A kutatások igazolták az iskolai szegregáció különböző (már korábban is létező) formáinak 

meglétét:  

a) Az iskolák közötti szegregáció: élve a szabad iskolaválasztás lehetőségével a szülők elviszik 

más település iskolájába, vagy ha a településen más iskola is van a nem körzetes iskolába a 

gyerekeiket, ahol feltehetően kevesebb cigány gyerek tanul. Így az adott iskolába magasabb 

arányban tanulnak a cigány gyerekek.  

b) Az iskolán belüli szegregáció: egyik típusa a tagozatos osztályok létrehozása, a másik a 

„képességek” szerinti osztályokba sorolás, harmadrészt az cigány kulturális nevelés, negyedrészt 

a magántanulói státusz biztosítása (amikor az iskola számára problémás, többnyire túlkoros 

gyerekeknek biztosítja az iskola a magántanulói státuszt). 

 

A vázolt problémákat az oktatási kormányzat is érzékelte, így 2002 augusztusában a 

Hátrányos Helyzetű és Roma gyerekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos hivatala annak 

érdekében, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak is legyen esélyük a diplomaszerzéshez, egységes, 

egymásra épülő, az óvodától a diplomáig tartó esélyteremtő rendszert épített ki, melynek elemei a 

következők. 

Disszertációmban az átláthatóság kedvéért összefoglalom a főbb intézkedéseket (Báder 

2003.71-84.). 

 

1. Valamennyi szinten 

a) Rászorultsági alapon ingyenessé vált a közoktatásban a tankönyv. A nehéz helyzetben lévő 

családokat terhelik meg annyira az iskolakezdés költségei. 2003-tól az általános iskolák 1–4. 

évfolyamán, 2004-től az általános iskolák 5–8. évfolyamán vezetik be. 

b) A családosok augusztusban dupla családi pótlékot kaptak elősegítve a könnyebb 

iskolakezdést. Az intézkedést 2002 szeptemberében vezették be. 

c) Az új közoktatási törvény (2003) előírta a hátrányos megkülönböztetés tilalmát a 

közoktatásban. Az új rendelkezések alapján semmissé lehetett nyilvánítani minden olyan döntést, 

intézkedést, amely a gyerekek, tanulók csoportját vagy akár egyetlenegy gyereket, tanulót neme, 

kora, származása, családi helyzete vagy bármely más oknál fogva hátrányosan megkülönbözteti. 

A jogszabályt alkotók az új intézkedéstől azt várták, hogy segít az iskoláknak, 

önkormányzatoknak, hogy olyan oktatásszervezési megoldásokat keressenek, amelyek 

jogszerűek és minden érintett harmonikus együttműködését szolgálják.  

d) 2003 szeptemberétől elrendelték, hogy körültekintőbb intézkedéseket kell hozni a 

magántanulóvá nyilvánítás területén. Az intézkedéstől azt várták, hogy a leghátrányosabb 
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helyzetű fiatalok nem esnek ki ellenőrizetlen módon a közoktatásból.  

 

2. Óvoda szintjén 

a) 2003 szeptemberétől az óvodai étkeztetés ingyenessé vált a rászorultak javára.  

b) 2003 szeptemberétől az új közoktatási törvény (2003.évi módosítása) kötelezővé teszi a 

gyermek, tanuló felvételét az óvodába, az iskolai napközibe, illetve a kollégiumba, ha a felvétel 

összefügg a gyermek, tanuló veszélyeztetettségével, a gyermek ügyében hozott gyámhatósági 

intézkedésekkel.  

c) A 21. század iskolája program pályázatok útján új óvodai férőhelyek létesítését támogatták a 

hátrányos helyzetű térségekben. A program a Magyar Fejlesztési Bankkal közös pályázatot 

hirdetett az iskolafenntartóknak intézményeik felújítása, korszerűsítése támogatására. 

 

3. Általános iskola szintjén 

a) 2003 szeptemberétől képességeit kibontakoztató felkészítésben vehetett részt minden 

hátrányos helyzetű gyerek. A hátrányos helyzetű gyerekek hátrányait kívánta a rendelet 

csökkenteni azzal, hogy olyan felkészítés szervezését tette lehetővé, melynek keretei között a 

tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődés elősegítése, a többi 

tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kibontakoztatása folyik. 

2003. szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben, ún. integrációs normatívát lehetett igénybe venni 

az általános iskolák 1. és 5. évfolyamán. Ez a képesség-kibontakoztató normatíva háromszorosa: 

51 ezer forint volt. 

Az integrációs normatíva célcsoportját azok a gyerekek jelentették, akiknek a szülei nyolc 

általános iskolai osztályt, vagy kevesebbet végeztek, és anyagi helyzetük miatt jogosultak a 

gyermekvédelmi támogatásra (ma kedvezményre). Ezt a támogatást 2001-ben 780 ezer gyerekre 

vették igénybe
1
.  A 0–18 éves korosztály 2 millió 220 ezer

2
, tehát a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás az összlétszám kevesebb, mint egyharmada után jár. Az integráció tehát nem etnikai 

csoportot céloz meg, ám igen nagy arányban mégis cigány gyerekek részesültek a támogatásból. 

Az iskoláskorú gyermekek alig több mint 20%-a esik e kategóriába, a cigány gyerekeknek viszont 

a 80%-a. Az integrációs normatíva bevezetése a magyar közoktatás finanszírozási szerkezetében 

nem volt jelentős változás. A korábbi felzárkóztató normatíva és az ezt felváltó integrációs 

normatíva között a fő különbség abban volt, hogy a korábbi többletfeladatokat ró az iskolára, az 

utóbbi azonban az integrációs oktatást már önmagában jutalmazza. Ezért az integrációs 

normatíva nem feltétlenül növeli az egy tanulóra jutó költségeket. Meg kell jegyezni, hogy egyik 

                                                           
1
 KSH adatok 

2
 2011-évi népszámlálási adatok 
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kiegészítő fejkvóta sem nyújt ösztönzőket a lakóhely szerinti szegregáció megszüntetésére. A 

módosabb családok még mindig abban motiváltak, hogy nevesebb iskolákat keressenek, s ily 

módon különítsék el gyerekeiket a kevésbé tehetős cigány gyermekektől. Az integrációs 

normatíva bevezetése az integrált és szegregált típusú iskolák közötti ollót tovább szélesítette. 

Sok esetben a normatíva összege sem befolyásolta a fenntartókat, főként azokon a településeken, 

ahol több iskola működik, és abból egy szegregált. Emellett azok az iskolák, amelyek igényelték a 

normatívát, a beiskolázásnál nagyon ügyeltek rá, hogy a hátrányos helyzetű tanulók aránya ne 

legyen évről évre magasabb. A programban szociális (anyagi) hátrányai miatt vehet részt a 

tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Sok cigány szülő nem igényli a 

támogatást, illetve nem is tud róla. Így az ő gyermekeik nem vehetnek részt a programban. 

Emellett az integrálás fogalmát több iskola úgy értelmezi, hogy a programban résztvevő 

tanulóknak külön szervez programot és korrepetálja őket. A cigány tanulók többsége pedig még 

mindig szegregált iskolában tanul. 

b) 2003 decemberében „Utolsó padból” néven program indul, abból a célból, hogy a cigány 

tanulók indokolatlan felülreprezentáltságát csökkentsék az enyhén értelmi fogyatékosok 

iskoláiban.  

c) 2003 májusában megindult az Oktatási Minisztériumban annak a célprogramnak a tervezése, 

amely lehetőséget teremtett a fogyatékosok minél nagyobb mértékű integrációjára. Azt várták, 

hogy az intézkedés következtében 20%-uk kikerülhet a szegregált oktatásból. 2002 

augusztusában a Hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrációjáért felelős miniszteri biztos 

kinevezése mellett Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH) kezdte meg a működését. Az 

OOIH feladata az volt, hogy az országos szinten megvalósítsa a javasolt integrációs lépéseket, s 

teret kapjanak a korszerű megközelítések a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában. A 

hálózat bázisintézményei elsősorban az ország két északkeleti régiójában, kisebb számban pedig 

a Dél-Dunántúlon, a fővárosban és környékén helyezkedtek el.  

e) 2004 szeptemberétől a Közoktatási törvénybe új módosításként belekerült a bukás tilalma. Az 

1–3. évfolyamba járó gyerekek csak akkor voltak utasíthatóak évfolyamismétlésre, ha túlzott 

hiányzás miatt nem tudták teljesíteni a követelményeket. Indoklásként a döntéshozók azzal 

érveltek, hogy az évismétlés kudarcélményt jelent, miközben az évismétlésre ítélt gyerekek 

döntő része be tudja hozni a lemaradást odafigyelés esetén.  

f) Megjelent a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét iskolán kívüli foglalkozásokkal 

elősegítő „tanoda” módszer. (A tanoda programról és annak hatásairól egy későbbi fejezetben 

írok). 

g) 2003 októberétől megindultak az integrált oktatásra való felkészítést szolgáló tanárképzési és 

továbbképzési programok.  
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h) 2003 őszén 150 iskolában indult el az a program, amely cigány munkanélküliek 

foglalkoztatását és képzését támogatja a közoktatási intézményekben. A cigány felnőttek családi 

koordinátorként dolgoztak az iskolákban, és emellett szakképzésben is részt vesznek. A szakmai 

gyakorlati helyként is az az iskola szolgált, ahol dolgoznak.  

j) 2004-től a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálataként bekerült, hogy minden, a közoktatásban 

tanuló gyereknek tanulnia kell a cigányok kultúrájáról, közös történelmünkről.  

h) 2005-2006-os tanévtől elindul az Útravaló ösztöndíjprogram három alprogramja. A MACIKA 

ösztöndíjtól annyiban különbözött, hogy a hátrányos helyzetű tanulót mentor segítette a 

tanulmányaiban.  

 

3. Középfokú oktatás szintjén 

a) 2004 szeptemberétől nyelvi előkészítő évfolyamat indítanak a középiskolák abból a célból, 

hogy a nehezebb helyzetben lévő családoknak segítsenek a nyelvi különórákat jelentő terhek 

csökkentésében. Az volt a cél, hogy mindenki szerezhessen bizonyos nyelvtudást a 

középiskolában.  

b) 2005 tavaszától az érettségi lett a felvételi a felsőoktatási intézményekbe. A jogszabályalkotók 

szerint ezzel az intézkedéssel csökkenteni lehet az esélykülönbségeket, mert a sikeres 

felvételihez fizetős különórákat és előkészítő tanfolyamokat kellett igénybe venni.  

c) 2004 szeptemberétől az Arany János Tehetséggondozó Programot abba az irányba 

változtatták, hogy a tehetség mellett a korábban figyelembe vett – elsősorban települési – 

hátrányok helyett, főként a tanulói hátrányos helyzet lett a bekerülés elsődleges feltétele. 

d) 2003 szeptemberétől ingyenes lett a nyelvvizsga és az ECDL-vizsga. Az Oktatási 

Minisztérium az államilag elismert egynyelvű vagy kétnyelvű, legalább C típusú sikeres 

nyelvvizsga esetén visszatérítette a középfokú C nyelvvizsga díját azoknak a végzős gimnáziumi 

és szakközépiskolai tanulóknak, akik 2003/2004 év végén tettek érettségit, illetve azoknak a 

szakiskolai tanulóknak, akik abban az évben fejezték be a szakmatanulást. 

e) A szakiskolákban jellemző 30%-os a lemorzsolódás felszámolása céljából a 2004/05-ös 

tanévtől szakiskolai fejlesztő programot indítottak. 

f) 2003 szeptemberében módosították a 32/1997. MKM-rendeletet, hogy reális esélye legyen a 

romani és a beás nyelv tényleges megjelenésének az iskolai oktatásban. 2003 szeptemberétől 

elindult a romani nyelv oktatása Tarnaörsön, Tiszabőn, Csobánkán, Nagyecseden, és a beás 

nyelv oktatása Csapiban, Gyulajon, Darányban, Magyarmecskén, Gilvánfán, Kétújfalun, 

Vásárosdombón, Gödrén, Tereskén, Nagyharsányban, Barcson.  
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g)  2003 szeptemberétől a 32/1997. MKM-rendelet módosításával nem lehet többé felmenteni a 

gyerekeket a cigány kisebbségi oktatás indokával az idegen nyelv tanulása alól.  

 

4. Felsőoktatás szintjén 

a) 2005 szeptemberétől bevezették, hogy elsődleges alapképzésre felvételt nyerhet az a hátrányos 

helyzetű jelentkező, aki eléri a költségtérítéses képzésbe bejutók pontszámát. Az így felvett 

hallgatók aránya az adott intézményben a szak, szakpár, tagozat irányszámának legfeljebb 3%-a 

lehetett. 

b) 2005 szeptemberétől mentor program indult a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű 

hallgatók támogatása céljából. A programban részvevő hallgatók felsőoktatásba bekerült fiatal 

mentort (tutort) választhattak maguknak, akik segítették a mentoráltjukat tanulmányaik során.  

 

Összegezve tehát elmondható, hogy a szociális helyzetből adódó társadalmi hátrányokat 

felerősítik a kisebbséggel szembeni sokrétű diszkriminációs hatások, és a szembetűnő iskolai 

eredménytelenség túlmutat a jogi (objektív) kategóriákban meghatározható okokon. Ez egyben azt 

is jelzi, hogy a tervezett beavatkozások és a gyakorlatba ültetésük folyamata során figyelembe kell 

venni jogszabályon túli tudományos kutatási érveket is (Varga 2015. 92-93.). 

 

3. Az integrációs oktatáspolitikai intézkedések elemeinek hatásai  

 

Az oktatási integrációs intézkedések elemeinek hatását a bevezetésüket követő években kutatni 

kezdték. Az oktatáskutatók, a pedagógus szakma társadalma és a közvélemény is megosztott volt az 

integrációs intézkedések sikerét illetően.  

A deszegregációs intézkedések folyamatos bevezetése mellett még évekig igazolhatóak 

voltak az oktatási rendszer szelekciós folyamatai. Erre mutatott rá az a kutatás, amelyet 613 olyan 

általános iskolában végeztek el, ahol (az 1992-es adatok alapján) cigány kisebbségi normatívát 

kértek, legalább 20%-a cigány a tanulóknak (Havas-Liskó 2005). A cigány tanulók aránya minden 

településen növekedett. Minél magasabb volt egy iskolában a cigány tanulók aránya, annál 

gyakrabban fordult elő, hogy más településre íratták a nem cigányok a gyerekeiket. Megfigyelhető 

volt az is, hogy minél alacsonyabb a cigány tanulók arány egy iskolán belül, annál nagyobb volt a 

törekvés, hogy egy osztályba tömörítsék őket. Minél kisebb volt egy iskola tanulóinak 

összlétszáma, annál nagyobb voltak cigány tanulók, illetve a gyógypedagógiai tagozattal rendelkező 

iskolák aránya. Az osztályok közötti szegregáció kisfalvakban a legerősebb 2000-hez képest a 

gyógypedagógiai és felzárkóztató osztályokban tanuló cigány gyerekek aránya alig csökkent. Ezer 
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főnél kisebb falvak és kisfalvak esetében a cigány hátrányos helyzetű gyerekek aránya az iskolában 

72%, míg a nem cigány hátrányos helyzetű tanulók aránya 50,8%. Az integrációs normatíva 

bevezetését többségében a pedagógusok (29,1%) és a nem roma szülők (23,7%) ellenezték. Ahol a 

cigány tanulók aránya 80% fölötti ott nem igényelték az integrációs normatívát. Ezt az igazgatók 

azzal indokolták, hogy sok a cigány gyerek. A rendszeres iskolába járás alól felmentett tanulók 

65,1%-a cigány volt. Az évismétlésre bukott tanulók aránya ott volt a legmagasabb, ahol volt 

homogén cigány osztály, vagy speciális tantervű osztály.  

A továbbtanulni nem akarók aránya jelentősen csökkent (az 1993-94-es kutatási 

eredményekhez képest 49, 8%-ról 8,1%-ra), viszont duplájára nőtt a szakiskolába továbbtanulni 

szándékozók aránya (30,2%-ról 63, 8%-ra). A 2006. évi kompetenciafelmérés eredményei alapján, 

az általános iskolai oktatásban tapasztalható szegregáció következményeiként, a követelményszint 

leesését, az iskola szubkultúraként való megnyilvánulását, valamint az ott tanító pedagógusok 

kontraszelekciót eredményező munkáját említik Kertesi Gábor és Kézdi Gábor. Véleményük szerint 

az iskolák közötti szegregáció még mindig erősebb, mint az iskolák közötti, sőt minél nagyobb 

városról beszélünk, annak mértéke annál nagyobb. A cigány gyerekek szegregációja jóval 

magasabb mint, a hátrányos helyzetű nem roma gyerekeké. Ez a jelenség főként az Észak- 

Magyarországi régióban a legnagyobb méreteket (Kertesi - Kézdi 2009.963). Az integrációs 

programok sikereit vizsgálva Zolnay János és Havas Gábor rámutatott a programok hiányosságaira 

is. Miszerint azokban az iskolákban volt cigány osztály továbbra is, ahol az iskolai összlétszámhoz 

képest a roma tanulók aránya 25-50% között volt. Tehát ott, ahol a tanulói összetétel lehetővé tette 

volna az integrációt! A bezárt cigány többségű iskolák tanulói olyan kis létszámú iskolákba 

kerületek, ahol az alacsony tanuló összlétszám mellett magas volt a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya (Zolnay – Havas 2011). 

Mindemellett más kutatások az integrációs intézkedések, főként az IPR program sikereit 

igazolták (Varga 2005, Németh–Papp 2006, Kézdi–Surányi 2008, Liskó–Fehérvári 2008, Arató-

Pintér–Varga 2008, Havas–Zolnay 2011, Arató 2015, Varga 2015). Az integrációt internalizáló 

attitűd fontosságát szinte valamennyi áttekintett kutatás kiemelte. Havasék első vizsgálata (2000) 

kimutatta, hogy az előítéletes viselkedés, mely a pedagógusok és iskolavezetők egy részét 

jellemezte, negatívan hatott a tanulói teljesítményekre és az előrehaladásra. Arató és Varga (2005) 

az IPR modell építésére vállalkozó bázisiskolákat vizsgálva hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során a 

kooperáció elvrendszere mentén a pedagógusok körében szervezett horizontális tanulás erősen 

hatott az integráció fókuszának belsővé tételére egyéni (pedagógusok) és intézményi (iskolák) 

szinten egyaránt. Ahol ez a fókusz erősebb volt – kialakult az integrációval kapcsolatos pozitív 

attitűd – ott sikeresebbek voltak a fejlesztési folyamatok is. Az integrációs folyamatok elindítását 

követően Németh és Papp (2006) mutatott rá vizsgálatával arra, hogy az együttnevelésben 
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elkötelezett megvalósítói attitűd nélkül mennyire eredménytelen az integrációt szorgalmazó 

oktatáspolitikai szándék gyakorlatba ültetése. Különösen akkor, ha a pedagógusok, 

intézményvezetők és iskoláik „kényszervállalkozóként”, valódi elköteleződés nélkül valósítják meg 

az integrációs programot.  

Liskó és Fehérvári (2008) kutatása az IPR-t alkalmazó iskolák pedagógusai attitűdjének 

változását vizsgálta az integrációra felkészítő módszertani képzések után. Megállapították, hogy a 

pedagógusképzések önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy az integrációt elutasító, az 

„áldozatokat okoló” pedagógusi szemléletben áttörő legyen a változás. Arató 2015-ben elemezte, 

hogy az IPR-t működtető iskolák vezetőinek attitűdje fontos hatással van az integrációs 

folyamatokra. A vezetők sztereotípiáit feltárva azt mutatta be, hogy ezek a korlátozó attitűdök 

milyen mechanizmusokon keresztül szabnak gátat az integráció érdekében végzett fejlesztéseknek 

és így az inklúzió sikerességének. A tudományos tapasztalatok megerősítették, hogy az integráció 

melletti elköteleződést nem elegendő oktatáspolitikai szinten biztosítani, a gyakorlatban akkor lesz 

valódi változás, ha az intézmények szintjén is eléri a „kritikus értéket” a befogadás attitűdje (Varga 

2016.12.). Varga Aranka 2014-ben részletesen elemezte IPR-t megvalósító iskolák környezetét és 

pedagógiai eszközrendszerét, kimutatva, hogy ennek fejlettsége függ a pedagógusok attitűdjétől, és 

egyben erőteljesen hat a hátrányos helyzetű diákok iskolai sikerességére. Látható volt, hogy az 

inkluzív környezeti feltételek – melyek a pedagógusok felkészültségében, az intézmény 

szolgáltatásaiban, valamint a tárgyi feltételekben érhetők tetten – tudatos fejlesztése 

megkerülhetetlen az integrált környezetben. E nélkül kiüresedik az integráció, és a kudarcok 

indokaként megerősödnek a célcsoporttal szembeni előítéletek, sztereotípiák. A befogadó attitűdű 

intézmények ellenben tettre készebbek és sikeresebbek a környezet inkluzívabbá tételében is (Varga 

2016.14.). Valamennyi kutatás azt erősítette, hogy az együttnevelés feltételeinek kialakításához 

elengedhetetlen egy olyan szakmai támogató hálózat, mely horizontális pontjain az IPR-t alkalmazó 

intézmények állnak, és amelyeket szakmai hálózatba szerveződő külső szakemberek segítenek egy 

központi és több régiós iroda koordinálásával. A hálózat a fejlesztési folyamatokhoz kölcsönös 

tanuláson alapuló szakmai hátteret nyújt a különböző intézmények gyakorlatából merítve, melyek 

megosztását, minőségbiztosítását, adaptációs folyamatait a külső szakemberek segítik. A 

halmozottan hátrányos térségben lévő intézményektől csak akkor várható az inkluzív környezet 

kiépítése és fenntartása, ha jelentős erőforrásokkal támogatott komplex (és nem csak iskolai szintű) 

beavatkozás történik. Ellenkező esetben az iskolai fejlesztések töredezettek lesznek, és alapvető 

hatást nem tudnak kifejteni az ellenható tényezők miatt (Varga 2016.15.). Ezen megállapítás 

igazolódik az empirikus kutatásomban is. 

Valószínűsíthető, hogy ezek az iskolák egy-egy egyedi területen való fejlettségük és támogató 

környezeti adottságuk révén nem kerültek lemaradóbb intézményi kategóriába, de éppen a sokféle 
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területen való hiányosságuk akadályozza előre lépésüket a tanulói sikeresség felé.  

 

Szükségesnek látszik ezen intézmények esetén is a helyi szintű inklúziós elemzés elkészítése, és az 

erre épülő egyedi fejlesztés megtervezése (Varga 2016.17.). Híves Tamás a statisztikai adatok 

tükrében igazolta, az IPR program szükségességét. A legmagasabb létszámban Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Borsod- Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vesznek részt a programban. A többi megyében a 

számuk sokkal kevesebb. ezt részben indokolja, hogy az ország északkeleti három nagy 

lakosságszámmal rendelkező megyéjében él a legtöbb halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 

Azonban más megyék ennyire alacsony létszáma kevésbé indokolt, holott ott is igen magas a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma (pl. Somogy) (Híves 2016.7.). A legmagasabb 

arányban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (27%), míg a legalacsonyabb arányban (Budapestet 

nem számítva) Győr-Moson-Sopron megyében (1,9%) élnek HHH tanulók. A megyék közötti több 

mint 14 szeres különbség igen jelentős és jól mutatja az ország társadalmi és fejlettségbeli 

megosztottságát. A szakiskolákban a HHH tanulók aránya hétszer több mint a gimnáziumokban. 

(Híves 2016.31.). A leghátrányosabb kistelepülések vettek részt az IPR programban. 33 LHH-s 

településből 10 település Borsod megyében volt. A program kivezetése ezért volt aggodalmas. 

(Híves 2016.32.). Témánk szempontjából mindez azért releváns, mert a legtöbb olyan általános 

iskola, melyet a katolikus egyház átvett (és feltételezhetően magasabb arányban tanulnak azokban 

cigány gyerekek) a nevezett régiókban (azok kistelepülésein) működnek.  

Fehérvári Anikó 2015-ben végzett kutatásában rávilágított arra, hogy az integrációs 

programban befejezése óta a tanárok szemléletváltásában és az integráció szükségességének 

megítélésében is visszaesés mutatható. A pedagógusok a családot tették felelőssé a hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai sikertelenségéért, a kevés esélyt láttak a hátrányok kompenzálásra. 

Azokban az iskolákban, ahol 50 % fölött volt a cigány tanulók aránya a pedagógusok 42, 8 %-a 

jobbnak tartotta a cigány tanulók homogén osztályokban való elhelyezését (Fehérvári 2015.38-40.). 

A 2005-ben bevezetésre kerülő Útravaló program párhuzamosan működött az 1996 óta – a 

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által kezelt- létező etnikai alapú ösztöndíjjal. A két 

ösztöndíj együttélésének hatásait vizsgálta. A tanárok általában a jobb képességű tanulókat keresik 

meg a programba való részvétel lehetőségével. Olyanokat, akik nem számítanak „problémásnak” az 

iskola szemében. A program célja nem éri el a valós célréteget. Ez a jelenség a szelekciót tovább 

erősíti. A mentortanárok többsége módszertani hiányosságok miatt ösztönszerűen végzi a 

mentorálást. Több esetben az általa tanított szaktárgy korrepetálásában merül ki a tanulóval való 

együttműködése. A felmérés szerint a tanulók 23 %-a rontott a tanulmányi eredményén. A 

szelekciót az is erősíti, hogy a szegregátumokban működő iskolák pedagógusainak nagy része 

érdektelen a programban való részvételre (Messing–Molnár 2008).  



 

 

 25 

Meg kell jegyezni, hogy a program jelenleg is működik - a felzárkóztató programok egyik 

fontos elemeként - úgy, hogy semmiféle korrekciót nem hajtottak végre rajta: nincs a programnak 

monitoringja, nem működik mentortanár továbbképzés, nincsenek szakmai műhelyek. A 

kutatásomban a felzárkóztató programok közül az Útravaló programot ismerte a legtöbb pedagógus, 

akik szinte csupán a szaktárgyi korrepetálás eszközeként értelmezték a programot. Ugyanakkor jó 

néhány pedagógus sikerként értelmezte az programot a cigány gyerekekkel és családjával való 

együttműködés javítása érdekében.   

A beiskolázási körzetek megváltoztatásával remélték a döntéshozók a deszegregációs 

programok sikerességének javulását. 2008 tavaszán 27 többiskolás településen és fővárosi 

kerületekben történt kutatás rámutatott arra, hogy a körzethatárok módosítása sem jelent egyedüli 

megoldást, azokra a migrációs tendenciákból fakadó folyamatokra, melynek következménye lesz 

egy - egy iskola szegregálódása (Andl-Kóródi-Szűcs–Vég 2009). A kutatók legfőbb kritikaként azt 

fogalmazták meg, hogy a halmozottan hátrányos helyzet státuszának megállapítása manipulálható 

és ellenőrizhetetlen. A hátrányos helyzetű státusz meghatározásának akadályai között olyan 

dolgokat említenek, mint hogy a szülők nem adják le a HHH nyilatkozatot a jegyzők több esetben 

nem adják ki a HHH-s listát az iskoláknak, az intézmények nincsenek tisztában a HHH fogalmával, 

illetve az óvodába menetelnél (mivel nincs előzmény) nem rendelkezik HHH-s határozattal a 

gyerek. A jogszabály végrehajtását az is nehezítette, hogy az intézmények másként, ugyanis az 

egyik intézmény az adott településen élő összes HHH-s tanulót vette alapul, míg más intézmény az 

abban a tanévben beiratkozott HHH-s tanulók arányát. Ugyanakkor a demográfiai változások miatt 

minden gyerekre szüksége volt az iskoláknak az osztályindítások miatt. A fenntartók úgy 

„szabotálták” a jogszabály végrehajtását, hogy nem nyilatkoztatták a szülőket, így teljesíteni tudták 

a 25%-os küszöböt. Egyes iskolafenntartók olyan módszert választottak, hogy minden alapfokú 

iskolát összevontak egy intézménybe, - ezzel teljesítették a körzethatárok megváltoztatásának 

jogszabályi rendelkezéseit-, viszont két iskolájukban így is csak romák tanultak többségében. A 

körzetesítés módosításának végrehajtását a szülők ellenállása is nehezítette. 2008-2009-es tanévre a 

jogszabályt újra módosították, amely kimondta, hogy egy adott körzetben a HHH tanulók arány 

nem lehet több a településen élő összes HHH-s tanuló 15%-nál. Mivel a nem önkormányzati 

iskoláknak nincs körzetük (pl. egyházi iskolák), amit a közoktatási megállapodás sem befolyásol, így 

nem szabályozható, hány HHH-s tanulót vesznek fel. Ez a megállapítás kutatási témám 

szempontjából nem hagyható figyelmen kívül. 

A Közoktatási törvény 2003. évi módosításával (1993.évi 79. tv- Közoktatási tv. 66.§ 2-3.) 

került be a jogszabályba a tanoda típusú szolgáltatási forma. A 2007-2008-as tanévben 66 tanoda 

működött. A működő tanodák hatásait vizsgálta az a tanulmány, amely a Roma Oktatási Alap 

megbízásából készült (Németh 2008). A kutatást 50 tanodával készített empirikus vizsgálat alapján 
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készítették el. A tanodák 50%-át roma civil szervezetek működtették. Két tanoda működött egyházi 

fenntartásban. A legkevesebb tanoda Heves (10 fő) és Hajdú-Bihar és Baranya (21 fő) megyében 

működött. Vizsgált témánk szempontjából mindez azért fontos, mert a katolikus egyház a legtöbb 

általános iskolát a fentnevezett megyékben (egyházmegyékben) vette át. Minél korábban alapították 

egy tanodát a tanulói összetétel annál heterogénebb lett, amíg a 2006 után alapított tanodák esetében 

az inkább a homogén cigány csoportösszetétel volt a jellemzőbb. A szerző azt is megjegyezte, hogy 

a HHH-s regisztráció miatt nehéz megtalálni a célréteget. Hiányosnak ítélte meg a bemeneti 

mérések standardját, így „szegregált második iskolahálózatról” beszél. Fejes József a fenti kutatás 

kritikájaként főként azt fogalmazza meg, hogy a pályázati kiírás két fontos elvárása, a szabadidős 

programok szervezése alig, az identitás erősítése pedig egyáltalán nem jelenik meg a kérdőíveken.  

A szerző főként a tanodaprogram sikerességét mérő indikátorokban látja hiányosnak. Így a 

bemeneti és a kimeneti mérések különbsége, megkérdőjelezhető, hiszen számos kognitív és nem 

kognitív jellemzőt tekintve a tanulók külön beavatkozás nélkül is fejlődnek az életkor 

előrehaladtával. Az osztályzatok sem alkalmasak a tanulók fejlődésének pontos nyomon követésére 

(pedagógusok szubjektivitása), és különösen problematikus, ha ezzel a tanoda hatására vonatkozóan 

szeretnénk következtetéseket megfogalmazni. A probléma kizárólag kontrollcsoportos vizsgálati 

megoldással lenne kiküszöbölhető (Fejes 2014. 66.). 

 

4. Cigány gyerekek oktatási helyzete Nyugat- és Kelet- Európában 

4.1. A kelet-európai állapotok 

 

Hazánk, 2004-ben, több kelet-európai országgal együtt csatlakozott az Európai Unióhoz. Az 

elmúlt 15 év alatt született integrációs intézkedések nagy részének finanszírozását a magyar 

kormányok az Európai Uniótól kapott támogatásokból oldották meg (pl. tanoda program). Témánk 

szempontjából ismernünk kell azokat az oktatáspolitikai javaslatokat, melyet az unió tett a 

hátrányos helyzetű és a más kulturális csoportokhoz tartozó gyerekek integrált nevelését segítő 

céllal. Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk a nemzetközi kutatók oktatáspolitikai javaslatait, amelyek 

alkalmazhatóak lehetnének a hazai viszonyok esetében is. (Ezeket a fejezet szövegében külön 

kiemelem, empirikus kutatásom során a javaslatok teljesülését megvizsgálom.) 

A kelet-európai országokban élő cigány gyerekek oktatásában 1990-ig, minden országban 

voltak marginalizált csoportoknak kidolgozott oktatási programok, valamint az etnikai kisebbség 

kultúráját figyelembe vevő programok is. A kettő összeolvasztása azért volt hibás, mert 

ugyanazokat a programokat alkalmazták a bevándorló és az őshonos roma népesség esetében is 

(Forray-Szegál 2000. 294.).  A Kelet – európai országokban élő cigányok oktatásának legfőbb 
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közös jellemzője az volt - hasonlóan a magyarországi helyzethez-, hogy nagyon erős volt az 

asszimilációs törekvés, amely az 1990-es évek oktatáspolitikában is megmutatkozott (Forray-Szegál 

2000.295.). Az ERRC 2005-ben készített tanulmánya szerint az ezredforduló után némileg változott 

a helyzet.  

Bulgáriában 300 olyan iskola volt, ahol a romák aránya 50 és 100% között mozgott. A roma 

gyerekek 70%-a gettóiskolákban tanult. A 15 évesnél idősebb korosztály esetében 77%-uknak volt 

befejezett alapfokú iskolai végzettsége, 10%-uk járt középiskolába. A speciális iskolákban tanuló 

gyerekek 80-90%-a cigány. Csehországban a cigány gyerekek 75%-át speciális iskolákba íratták be 

vagy iskolázzák be. Diszkriminatív elemeket tartalmazó intelligencia tesztet alkalmaztak a 

beiskolázásnál. A szülők beleegyezését erőszakkal kényszerítik ki. Romániában a romák által lakott 

környéken gettóiskolák működtek. A cigány gyerekek négyszer ritkábban jártak iskolába. 30%-kal 

kevesebb cigány gyerek jár általános és középiskolába, mint nem cigány. Azon gyerekek között, 

akik nem részesülnek semmilyen oktatásában 80%-uk roma. A felnőtt korú cigányok 80%-a 

írástudatlan volt. 

4.2. A nyugat-európai állapotok 

 

A nyugat-európai országokban a roma népesség oktatásában alkalmazott oktatáspolitikák 

kidolgozásánál olyan szempontokat vettek figyelembe, mint hogy nem volt állandó letelepült 

lakóhelyük, a felnőttek alacsony iskolai végzettsége meghatározta az iskola megítélését, a 

különböző cigány csoportok az anyanyelvüket bizonyos szinten megtartották (Forray 1998.1.). 

Ugyanakkor a sikeres integráció akadályként jelent meg, hogy a cigány csoportokat nem etnikai 

csoportként (anyanyelv, kultúra) kezelték, hanem életformának tekintették őket. 

Az 1970-es évekig több országban speciális osztályokat hoznak létre a cigány gyerekek 

számára (Costarelli 1993). A tankötelezettség bevezetése a cigányok esetében az adott ország 

oktatáspolitikájának asszimilációs törekvéseit szolgálta. Amikor a politikai nyomás csökkent, 

romák nagyobb kedvvel vitték iskolába a gyerekeiket (Liegeios 1994). A nyugat - európai helyzetet 

az 1980-as években jól bemutatják az UNICEF vizsgálatai: Olaszországban a cigány gyerekek 

35%-a, Spanyolországban 50%-a, Franciaországban 30%-a, Görögországban 15%-a járt 

rendszeresen iskolába. Nagy-Brittaniában 5 ezer cigány gyerek nem járt iskolába („lakókocsis” 

gyerekek), Írországban a „lakókocsis” gyerekek 50%-a járt rendszeresen iskolába, viszont a 12 év 

alatti gyerekek 90%-a kibukott az alapfokú oktatásból (Costarelli 1993.45.).  

Az Európai Közösség 1983-ban a fentebb vázolt probléma kezelésére ajánlásokat fogadott el 

az akkori tagországok számára, mint a cigány nyelvet az iskolai foglalkozásokon hasznosítani kell, 

erősíteni kell a cigány szülők és az iskola közötti kapcsolatot, azokban az intézményekben, ahol 

több a roma tanuló cigány származású pedagógust vagy kisegítőt kell foglalkoztatni. szükséges az 
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oktatáspolitikát a foglalkoztatás társadalompolitikával harmonizálni. A cigányokkal szembeni 

előítéleteket csökkenteni kell a különböző tömegkommunikációs eszközökkel, úgy kell 

oktatáspolitikai stratégiákat kidolgozni, hogy a bizottságokba meg kell hívni a cigányok képviselőit 

(Liegeios 1994).  

1984-ben az Európai Parlament foglalkozott a tagországaiba vándorolt és menedékjogot kért 

cigányok gyermekeinek oktatási helyzetével. A kidolgozott stratégiák sok esetben azért voltak 

sikertelenek, mert nehezen tudták ellenőrizni a rendszeres iskolába járást, illetve hivatalos papírok 

nélkül nem jutottak hozzá a különböző szociális juttatásokhoz (Kardos- Radó 1999).  

Az 1990-es években a nyugati országok megoldásai között következők voltak: Nagy 

Brittaniában úgy szervezték meg a cigány osztályokat, hogy a vándorló cigány csoporttal együtt 

vándorolt a tanár is (Acton 1985). Dániában ún. fogadó osztályokat hoztak létre, ahol több 

pedagógus, pszichológus és logopédus foglalkozott a gyerekekkel. Hollandiában felismerték, hogy 

az iskola és család közötti kapcsolatot kell fejleszteni. Cigány és nem cigány szülők közösen 

beszéltek meg egy-egy tantervi egységet, döntöttek arról, hogy milyen taneszközöket használjanak. 

Svédországban az iskola kezdő szakaszában cigány nyelven folyt (a svéd mellett) a tanítás. 

Olaszországban a cigány osztályokat folyamatosan megszüntették (Forray1998.7-9.).  

Az 1990-es években indították el a Socrates programokat. Az 1995 és 1999 között működő 

Socrates I. programban a romákkal kapcsolatos oktatáspolitika interkulturális vonulata is megjelent 

(Torgyik 2012.76.). A Socrates II. programban (2000 és 2006 között) a fentebb említett elem már 

célként szerepelt a csatlakozni akaró országok számára. A PHARE programok közül főként azok 

voltak a legsikeresebbek, amelyek egyrészt több szektor céloztak meg, illetve a cigányok mellett 

más hátrányos helyzetű csoportok bevonását is megcélozták. A stratégiák a következő területekre 

fókuszáltak: egyrészt pedagógiai asszisztensek és egyéb segítők alkalmazása, mint például 

Hamburgban roma tanárokat és szociális munkásokat alkalmaztak, Hessenben a kommunikációs 

problémák kiküszöbölésére roma mediátorokat foglalkoztattak (Liegeiois 2002), Csehországban a 

tanárasszisztensek fakultatív lehetőségként zene és drámaórákat tartottak az érdeklődő gyerekek 

számára (Messing 2003).  Az oktatási rendszerből való lemorzsolódás megakadályozása céljából 

Hollandiában központilag regisztrálták a diákokat (ún. sofi számot kapnak). Amennyiben a 

tanköteles korú gyerek nem járt iskolába a hatóságok keresik (Balogh 2006). Németországban az 

egyes tartományok önállóan döntötték el az oktatáspolitikájukat. 2003-tól bevezették az utazó 

családok gyerekei számára az iskolai napló használatát, amelyet a szülők kötelesek voltak vezetni, 

hogy hol tart a gyermekük a tanulásban. A dokumentumot be kellett küldeni annak az 

intézménynek, ahol nyilvántartották a gyereket. Az iskola pedig egy tutort adott a gyerek mellé, aki 

segítette őt a tanulásban (Balogh 2006). Harmadrészt az iskolán kívüli tanulás segítése céljából 

Nagy Brittaniában „házi feladat klubok” működtek, ahol közösen írták a másnapi leckét, 
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Németországban mobil iskolák működtek, ahol az utazó családok gyermekei számára van tanulási 

lehetőség (Messing 2003.81.). Negyedrészt a gyerekeknek nyújtott szociális támogatások 

biztosítása, mint ahogy Olaszországban az iskolák könyv- és utazási támogatást nyújtottak a 

rászoruló diákoknak, míg Dániában és Nagy Brittaniában a központi költségvetésből igényeltek 

forrásokat étkeztetés támogatására (Radó-Kardos 1999.). 

2011-ben az az Európai Parlament egy szakbizottság felállítását szorgalmazta, amelynek 

feladata egy stratégia kidolgozása volt az európai roma lakosság integrációja elősegítése céljából. A 

bizottság az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és 

a Régiók Bizottságának elkészített stratégiájában – az oktatást illetően- a következő javaslatokat 

tette: a tagállamok kötelessége biztosítani, hogy az alapfokú oktatás elérhető legyen valamennyi 

gyermek számára a kötelező életkorban; a cigány gyermekek felülreprezentáltak a speciális oktatási 

intézményekben és a szegregált iskolákban, melyet felül kell bírálni; a kulturális/iskolai közvetítők, 

egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek, valamint a cigány szülők aktív részvétele révén 

meg kell erősíteni a kapcsolatot a közösségeken belül annak érdekében, hogy javuljon a tanárok 

interkulturális készsége, csökkenjen a szegregáció, és biztosított legyen az alapfokú iskola 

látogatására vonatkozó kötelezettség betartása; támogatni kell a tanárképzési programok reformját 

és az innovatív tanítási módszerek kidolgozását.  2013-ban az Európai Unió Tanácsa ajánlást tett, az 

EU tagállamokat felszólította, hogy a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés és előítéletek 

ellen fellépjenek az oktatás területén is. Az ajánlás olyan célokat tűzött ki mint az iskolai 

szegregáció teljes felszámolása, a cigány gyerekek indokolatlanul speciális iskolákban való 

elhelyezésének megszüntetését, a korai iskolaelhagyás csökkentését az oktatás minden szintjén, a 

tanuló egyéni igényeire reflektáló oktatást, a családokkal való együttműködés erősítését, az inkluzív 

és egyéni szükségletekre szabott tanítási módszerek és tanulási folyamatok alkalmazása, amely 

magában foglalja a tanulási problémával küzdő tanulók támogatását, az iskolán kívüli 

tevékenységek elérhetővé tételét és használatát, nagyobb szülői részvétel ösztönzését, valamint a 

pedagógusok továbbképzésének biztosítását, a romák középiskolai és felsőoktatási részvételének és 

sikeres befejezésének ösztönzését. 

 

5. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet. Cigány és/vagy hátrányos 

helyzetű?  

5.1 Az iskolai hátrányos helyzet jogi megfogalmazásának problémái 

 

Empirikus kutatásom egyik legkardinálisabb kérdése volt, hogy a mintavételi eljárás objektíven 

tükrözze a vizsgált témát, azaz megtalálni azokat a (2012 után a katolikus egyház által átvett) 

iskolákat, ahol feltételezések szerint nagyobb arányban tanulnak cigány gyerekek. Ugyanakkor az 
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integrált nevelés eredményeit vizsgálni úgy, hogy az intézkedések célcsoportját a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jelentik, nélkülözhetetlen, hogy a dilemma 

feloldásával kapcsolatos irodalmakat ne tekintenénk át.   

  

Az integrált nevelés fogalma alatt a mai magyar oktatási rendszer két dolgot ért. Egyrészt a 

sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal, másrészt 

a jogszabályok által megfogalmazott szociálisan hátrányos helyzetű tanulók együttnevelését a nem 

hátrányos helyzetű tanulótársaikkal. Nem a cigány tanulók együttnevelését a nem cigány 

társaikéval. (Pedig a közvélemény sok esetben ez utóbbi szerint értelmezi az integráció fogalmát.) 

A jogszabály az alcímben említett két helyzetet külön – külön kezeli, feltételekhez köti annak 

meglétének igazolását. A törvényben meghatározottak időről időre változtak az elmúlt évek alatt. 

Alapvetően 2013-ig a meghatározás, jogszabály az 1993. évi LXXIX. közoktatási törvénybe 

került leírásra. Ennek értelmében a következő képen hangzott a hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzet megállapítása: hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit a családi körülményei, 

szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi 

támogatást folyósítanak; ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akinek a 

törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán  folytatott 

tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy  szülő a gyermek, tanuló után rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe 

vettek.
 
 

Változást a 2013. év hozott a fogalmakat illetően. Olyan feltételek és meghatározások 

kerültek a fogalom jelentésébe, melyek előtte nem szerepeltek benne. Míg eddig nem tértek ki sem 

a környezet, sem a szülők munkaviszonyát illetően, a 2013. évi változás után erre is sor került. A 

fogalmak így hangzanak az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 

szóló törvény alapján.  Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról 

– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 
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c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek.  

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott 

körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói 

ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

A 2013-es módosítás előtt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározásánál a 

fő gondot az jelentette, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megítélésekor, ha pár 

forinttal lépte túl a törvényben rögzített határt (a mindenkori öregségi nyugdíj 130%-a), akkor már 

nem kapta meg a hátrányos helyzetű státuszt a tanuló (Varga 2013.135.). Másrészt az átmeneti 

nevelésbe került gyerekek (beleérte az ideiglenes hatályú elhelyezés alá vont gyereket is) nem 

számítottak hátrányos helyzetűnek úgy, mint akit tartós nevelésbe vettek. A tartós nevelésbe vett 

tanulók hátrányos helyzetű státuszát elemezve elmondható, hogy a nevelőszülőknél elhelyezett 

gyermekek sem jártak magasabb iskolatípusba (Varga 2012.277.). A szakellátás nem volt képes a 

társadalmi helyzeten változtatni, mert a hosszabb idejű ellátás és az iskolai sikerességi mutatók 

között nem volt kimutatható összefüggés így nem érthető, hogy miért csak ők lettek nevesítve a 

törvényben, az átmeneti neveltek pedig nem. 2013. szeptember 1-jétől a gyámhatóság joga a HHH-s 

státusz megítélése. Varga (2012) szerint ez több szempontból is hibás: korábban a jegyző állapította 

meg a HHH-s helyzet tényét, ami ezért működött hatékonyabban, mert a jegyző közvetlenül ismerte 

a lakosságot, főként kistelepüléseken. Ugyanakkor a gyermekvédelmi törvény módosításával került 

az oktatási ágazatba is a meghatározás; az alapfokú végzettségről évente kell nyilatkozni, így 

ellenérdekelt lesz abban, hogy tanulással előbbre jusson; az átmeneti nevelt státuszt megszüntették, 

így ha a gyermek családba kerül, más kritériumok lesznek rá vonatkozóak. Ami viszont a módosítás 

előnyeként számítható, hogy a nevelt és utógondozott kategóriák bekerültek a hátrányos helyzetű 

definícióba (Varga 2013.135-137.). A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet definícióját más 

kutatók is kritizálták. A kritikák középpontjában az állt, hogy az iskolák nem ismerik a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozást, így sok esetben nem kerülnek be a 

programokban a valóban hátrányos helyzetű tanulók. Ezt tovább fokozza az, hogy sok 

intézményben nincs gyermekvédelmi felelős, a feladatot pénz híján ingyenes látják el pedagógusok. 

A fenntartóknak valamilyen oknál fogva nem érdekük, hogy a tanulók kisebb-nagyobb tömege 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos státusba kerüljön. Ez főként nagyobb településen/városban 

volt tapasztalható jelenség (Csizmár 2008.4.). A kritikák között az is megfogalmazásra került, hogy 
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csak akkor tekinthető valaki halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a szülője (szülei) legfeljebb az 

iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagyis nyolcadik 

évfolyamnál magasabb évfolyamot nem végzett el sikeresen. Egyrészt mi van azokkal a tanulókkal, 

akik szülei bekerültek a középiskola 9. és 10. évfolyamára, de nem sikerült szakmáig vagy érettségi 

vizsgáig eljutniuk? Másrészt a szakképzésben jelentős az olyan szakmákra való képzés, amellyel a 

munkaerőpiacon nem lehet elhelyezkedni, így az ő gyermekeik sem halmozottan hátrányos 

helyzetűek? Harmadrészt az iskolarendszeren kívül szerzett szakképesítés sokszor többet ér, mint az 

iskolarendszeren belül szerzett, használhatatlan szakképesítés.  

A témát illetően elmondható, hogy Európa országaiban a szakmapolitikai elképzelések, 

minthogy nemzetiségeknél az önazonosság erősítése, hátrányos helyzetű csoportoknál pedig az 

alacsony társadalmi csoportból való kikerülés mindenütt keveredik. Sehol nincs kizárólagos politika 

(Forray-Kozma 2010.19.). Forray mindkét oktatáspolitikai aspektust elismeri. A nemzetiségi 

oktatához való jog miatt az egyiket, míg a szociális helyzet javítása miatt a másik koncepciót is. 

Viszont kiemeli, hogy mindkettőt egyformán kellene támogatni (Forray 2009.446.). Emiatt úgy 

tűnhet, mintha minden cigány hátrányos helyzetű lenne, pedig a szociálisan hátrányos helyzet „sok 

szempontból ellentétes irányú szolgáltatást igényel”, mint valamely kisebbségi csoporthoz való 

hovatartozás (Forray 2011.62.). Ha az európai romapolitika kialakítása készült programot 

elemezzük, elmondható, hogy a cigányság és a szegénység ugyanabban a kategóriába lett besorolva 

(Forray 2011.73.). A program az európai cigányság integrálására példákat javasol, mint a Harlem 

Children's Zone program, amely azért nem adaptálható, mert nagyvárosi környezetben élő, közös 

antropológia és társadalmi helyzet hiányában, kisfalvakban elő romák esetében nem működne 

(Forray 2011.74.). A holland cigánytelepi példát (szociális munkások közösségi munkája) viszont a 

szerző is járható útnak tartja (Forray 2011.75.). (Empirikus kutatásunk egyik fő ajánlása szintén 

igazolja a kutató felvetését.)  

Forray és Orsós úgy látják, hogy szociálisan hátrányos helyzet kompenzálását preferáló 

oktatáspolitika azért került előtérbe, mert a 1990-es évek oktatáspolitikájának nem sikerült 

megoldania hátrányos helyzetű cigány gyermekek iskolai előmenetelét a kisebbségi oktatással, 

másrészt a törvényes lehetőséget biztosított ahhoz, hogy a cigány gyermekeket szegregáltan 

oktassák. Ezt erősítette az is, hogy bebizonyosodott, hogy a tanulók iskolai teljesítményét 

elsősorban az iskola és a családok közötti távolság befolyásolja a legerősebben (Forray–Orsós 

2010.76.).  

Lóránd a hátrányos helyzet fogalmát viszonyfogalomnak ítéli meg (Lóránd 2000.13.). Ebben 

a viszonyfogalomban kijelenti, hogy „cigány tanulónak lenni ma Magyarországon iskolai hátrány” 

(Lóránd 2000.13.). Leiratában ez nem azt jelenti, hogy valaki azért van hátrányban az 

iskolarendszerben mert cigánynak születik, hanem azért, mert a pedagógiai kultúra teszi hátránnyá 
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azokat a sajátosságokat és körülményeket, amelyek a cigány gyerekek életére jellemzőek. A szerző 

szerint a fogalomnak van egy pszichológiai-pedagógiai dimenziója is, miszerint az a gyerek, aki 

nem részesül érzelmi stabilitásban, az hátrányos helyzetű.  

Szebenyi Péter a cigány gyerekek iskolai hátrányait csoporthátrányként értelmezi. Ebben az 

esetben a hátrányok az adott csoporthoz tartozókra nézve válnak általánossá. Véleménye szerint a 

csoport mobilitást nagymértékben befolyásolni csak iskolai kezeléssel nem lehet, viszont a 

tudáshátrányt jelentősen, így ezen keresztül a társadalmi hátrányt is (Szebenyi 2000.47.).  

A földrajzi és társadalmi szerkezet befolyását a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók számának alakulására jól mutatja Híves 2015-ös vizsgálata (Híves 2015). A kutató nyolc 

mutató alapján statisztikai elemzésekkel készítette el az iskolai lemorzsolódás szempontjából 

legkockázatosabb térségek térképét. Tiszavasvári, Jászapáti és Tamási kerültek a lista élére. (a 

települések 6 kockázati tényezőnek feleltek meg). A kutatás alapján elmondható, hogy 2014-ben az 

összes tanköteles tanuló 29, 5 %-a volt hátrányos helyzetű, míg a 11,7%-uk volt halmozottan 

hátrányos helyzetű. A törvényi változásoknak köszönhetően ez 2008-hoz képest 76 ezer fős 

csökkenést jelentett a hátrányos helyzetűek számában, míg a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók száma eszerint 19 ezer fővel csökkent. Témánk szempontjából nem mellékes 

megjegyeznünk, hogy a kutató a cigány származást a nyolc mutató között az egyik kockázati 

tényezőnek tartja. (Híves 2015.80.). Az okok között a nagyarányú lemorzsolódást, a családi 

szocializációs hátrányokat és az előítéleteteket nevezi meg.  

5.2. Cigány vagy hátrányos helyzetű? Ki a cigány?  

 

A kérdés köré írható szociológiai iskolák vitája nem véletlen, hiszen az integrációs intézkedések 

célrétege a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (iskolában a hátrányos helyzetű tanulók), és 

egyszer sincs nevesítve a cigányság. Feltevések vannak azzal kapcsolatosan, hogy a cigány 

gyermekek között nagyobb arányban vannak hátrányos helyzetben élők (Kertesi-Kézdi 2006, Cserti 

Csapó–Orsós 2013). A továbbiakban megvizsgálom jogi és szociológiai aspektusból, hogy ki 

nevezhető Magyarországon cigánynak. Elsőként a jogi kereteket, majd a különböző szociológiai 

iskolák (kutatók) véleményeit hasonlítom össze a kérdést illetően. 

a) A jogi értelmezés: 

A kisebbségekhez való tartozást az 1993. évi LXXVII. törvény (A nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogairól) szabályozza. A törvény szabályozása alapján hazánkban 13 kisebbség élt. A 

megállapításnak természetesen szigorú kritériumai voltak: legyen 100 éve honos az adott kisebbség 

az országban, rendelkezzen saját kultúrával, nyelvvel és saját anyaországgal is. Így összesen 

tizenkét nemzeti kisebbség került megállapításra, mivel ők rendelkeznek egységes nyelvvel és 

anyaországgal. A cigányság, mint etnikai kisebbség létezett, mivel anyaországgal nem rendelkező 
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kisebbségről beszélünk. Változás 2013 után állt be, amikor is minden kisebbség nemzeti kisebbség 

lett, beleértve ebbe már a cigány kisebbséget is.  

 

b) Szociológai értelmezések: 

A romákat érintő szociológiai kutatások során mindmáig vitatéma, hogy kit tartanak a 

kutatók a vizsgált téma alanyainak. A szociológusok a cigányság definiálását több irányból 

próbálták megközelíteni. Az egyik módszer a becslések, melyek legnagyobb hibája, hogy 

befolyásolja a pszichológiai függés és a kutatás célja is. A másik módszer a statisztikák elemzései. 

A harmadik módszer a teljes körű összeírás, melynek egyik altípusa az önbevallás (népszámlálási 

adatok), amelyek nem tükrözik minden esetben a tényleges viszonyokat (ha csak a 2001. évi és a 

2011.évi népszámlálás önbevallásos adataira gondolunk). A másik altípusa a környezet alapján 

történő ítélkezés, amelynek hibája a szubjektivitás lehet (Cserti Csapó 2006.164.). 

Az első országosnak mondható cigány kutatás (inkább összeírás) 1893-ba készült el, amely 

környezet megítélése alapján vonta be a kutatási mintába a megkérdezetteket. Ebben az időszakban 

az asszimilációs törekvések ezt nagymértékben befolyásolták.  

Az 1971-ben, 1993-94-ben és 2004-ben Kemény István, Havas Gábor és majd Jánky Béla 

kutatásaiban cigánynak azt számították (a közel 10 ezer fős mintában), akit a környezete annak 

tartott (Kemény-Jánky-Lengyel 2004.12.). Az alkalmazott mintavételi eljárást kritizálta Ladányi 

János és Szelényi Iván, amivel egy évtizedek óta húzódó vitát indítottak el a cigányokat kutatók 

körében. Kemény – Havas - Jánky érvek (1971, 1993-94, 2004) érvek: az alkalmazott módszer nem 

zárja ki azokat sem, akik asszimilálódni akarnak, illetve igény marad az értelmiség vizsgálata is.  A 

Ladányi-Szelényi érvek (1997): azt lehet vizsgálni, hogy adott időben és társadalmi helyzetben 

milyen paraméterek mentén jön létre cigány és nem cigány csoport, a kiválasztásnál az „ajánlók” a 

problematikusabb cigány családokat ajánlják, a sikeresen asszimilálódott és „nem cigány életmódot 

élő” félcigányokat a társadalom nem tekinti cigánynak, a szegénységet gyakran etnicizálják és ez 

megváltoztatja az arányokat, az etnikai másság különböző történelmi szituációkban eltérő 

jelentőséggel bírhat.   

 Léteznek olyan elképzelések, amelyek a cigányságot életvitel alapján (életforma csoport, 

mint társadalmi réteg próbálták megközelíteni (Kemény –féle kutatás, az első szociográfusok: Solt 

Otília, Csalog Zsolt, Diósi Ágnes). Ezen nézet a cigányságot a rasszjegyeken túl olyan 

kategóriákkal ruházza fel- elősegítve az előítéletek fokozódását - mint a szegregált környezet, a 

munkanélküliség, iskolázatlanság (Forray-Mohácsi 2002.3.). A cigányság életforma csoportként 

való értelmezése (főként a szegénység középpontba helyezése) több okból is problémás: nem tartja 

fontosnak az etnicitást, úgy érezteti, hogy a cigányság számára csak az asszimiláció az egyetlen 

lehetőség; a társadalompolitika számára a cigányság súlyos problémaként jelentkezik, homogén 
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csoportként kezeli a cigányságot és nem veszi figyelembe, hogy vannak jobb gazdasági helyzetben 

lévő cigányok. Mindennek következménye a deficit elmélet: a cigány gyerekek hátrányban vannak 

a „normálistól” (Forray 1998.6.). 

A következő felfogás, amely a cigányságot, mint etnikum kezeli (előzmények: József 

főherceg tevékenysége, Wislocki Henrik és Hermann Antal kutatásai, Erdős Kamill cigány 

tanulmányai). Az irányzat a cigányság kulturális arculatának, etnikai jellegzetességeinek vizsgálata 

érdekében történelemi, nyelvészeti, néprajzi, kulturális antropológiai kutatásokat végeztek (Mezei 

Barna, Kovalcsik Katalin, Réger Zita, Michael Stewart, Prónai Csaba). A tudományos kutatások 

gyakorlatban való alkalmazását elemezve a következő problémákat látjuk: erősítik az 

etnocentrizmust (a globális társadalmi összefüggéseket az etnikumok belső kulturális 

életviszonyaival helyettesíti), figyelmen kívül hagyja a szociokulturális hátteret, egyedi eseteket is 

kulturális jelenségként értelmeznek (Forray 1998.8.). 

Létezik olyan felfogás is, amely a cigányságot, mint életstílus csoport értelmezi: 

peripatetikus közösségnek tartja a csoportot. A kulturális antropológiában, elsősorban Aparna Rao 

által kidolgozott kategória azokra a népcsoportokra, amelyek nem írhatók le a vándorlókra 

alkalmazott hagyományos modellekkel, azaz nem állattartók, nem vadász-gyűjtögetők. A kategória 

az ökológiai antropológiából származik, egyike a cigány közösségek gazdasági tevékenységének 

értelmezésére kidolgozott fogalmaknak, de nem minden cigány közösség feltétlenül peripatetikus 

közösség (Fogarasiné 2008.17.). A peripatetikus közösségek sajátosságai szerint: nem 

élelemtermelők (még akkor sem, hogyha tagjainak háza, földje és jószága van), vándorlók, de 

mobilitásuk változó jellegű, szabályos térbeli mozgásuk gazdasági stratégiából származik, 

megélhetésüket elsősorban kereskedelmi tevékenység és speciális szolgáltatások biztosítják, 

endogámok, mindig kisebbségben vannak, önálló etnikai egységet alkotnak (Fogarasiné 2008.18.). 

A felfogás az oktatáspolitikában nem alakított ki egységes, új koncepciót.   

Szuhay Péter definíciójában a cigány kultúra népi kultúra (a szóbeliség a fontos), kisebbségi 

helyzetben lévő kultúra, részben hiány és szegénységkultúra, az esetek többségében szubkultúra, 

illetve lokális kultúra (amelyre még vár a kulturális egységesülés) (Szuhay 1999.11.). Szuhay 

szerint a Kemény-féle vizsgálatok mintavételi eljárásának egyik legnagyobb hibája az volt, hogy azt 

érzékeltette, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet szociológiailag örökölhető, 

amelyben a társadalmi csoportok áldozatokká válnak. Az etnikus kultúra felfogás (etnofráfiai 

elképzelés – önként vállalt származás) nem az objektív társadalmi hiányokat veszi számba, ezáltal 

erősíti az „önhiba elméletet” (a cigányok képtelenek a felkínált társadalmi integrációra). A 

kisebbségben élő cigányság etnikus öntudata és szimbolizációja kettős rendszerként épül fel (kifelé 

és befelé más-más képet fest): a többség érzi a fölényét a kisebbséggel szemben és elvárja, hogy a 

kisebbség tagjai hozzájuk igazodjanak. A kisebbség tagjaiban tudatosul az elvárás és kényszerből el 
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is fogadják az alá-és felé rendelő viszonyokat, de hogy az etnikus identitásukat, autonómiájukat 

megtartsák, fenn kell tartani egy olyan érték – és jelrendszert, ami csakis róluk szól (Szuhay 

1999.13-16.). 

A népszámlálási kérdőívekben az alapján mérték, hogy ki számít kisebbségi csoporthoz 

tartozónak, akinek az anyanyelve valamelyik kisebbségi nyelv, vagy baráti-családi közösségben 

beszéli a kisebbségi nyelvet, vagy kulturális kötődése van az adott kisebbségi csoporthoz, vagy az 

adott nemzetiséghez tartozónak vallja magát. A hazai cigány közösségben az anyanyelv szerinti 

megoszlás az 1993-94-es felmérés szerint úgy alakult, hogy 89,5%-uk a magyar nyelve, 5,5%-uk a 

beás nyelvet, 4,4 %-uk a romani nyelvet, 0,6%-uk egyéb más nyelvet nevezett meg anyanyelveként. 

A beszélt nyelvek szerinti megoszlás másként alakult: 77%-uk a magyar, 11,3%-uk a beás, 11,1%-

uk a romani és 0,6%-uk egyéb más nyelvet nevezett meg beszélt nyelvként (Orsós 2006.94.). Az 

adatokból is egyértelműen látszik a nyelvcsere folyamata, amikor is a kisebbségi nyelvet beszélő 

csoport két vagy többnyelvűségét egy egynyelvű állapot követi. A fokozatos nyelvcsere három 

generáción keresztül zajlik le. A nyelv az informális helyzetekből szorul ki, viszont a formális és 

rituális kontextusokban (pl. anyanyelvű vallási szertartások) még hosszabb ideig megmarad. Az 

anyanyelv használata családi színtérre szorul vissza, ahol a fiatalabbak az idősebbekkel folytatott 

beszélgetésben még használják valamelyik cigány nyelvet, de egymás között már nem (Barta 

1999.123.).   

Napjainkban egyre jobban elfogadott fogalom a probléma értelmezésére az 

interszekcionalitás definíciója: a szociális helyzettel összefüggő különböző tőkehiányok (anyagi 

javak, kulturális, társadalmi és szimbolikus tőkék) és a negatív társadalmi megítélés (látens vagy 

diszkriminatív formában) egymást erősítő hatásainak összessége (Varga 2017.4.). Magyarországon 

a szociális hátrány és a cigány közösségbe tartozás összefonódó kategóriát alkot. Többféle kutatás 

mutatott rá az elmúlt évtizedekben, hogy hazánkban a szociális helyzetből adódó hátrányokat 

tovább súlyosbítja a cigány kisebbségi csoporthoz társuló negatív társadalmi előítélet (Forray–

Hegedűs 2003, Forray–Orsós, 2010, Cserti Csapó–Orsós 2013). Az oktatási fókuszú vizsgálatok 

adatokkal igazolták, hogy a hátrányos helyzetű és a cigány tanulók iskolai kudarcai nagy átfedést 

mutatnak, így e jellemzőkkel kapcsolatos oktatási kérdések nem választhatók el (Varga 2017. 4.). 

A kialakulóban lévő cigány középosztály tagjai közül egyre többen érzik magukon a 

származás miatti kirekesztést, ennek ellenére igyekeznek eleget tenni a többségi elvárásoknak (ami 

a tanulás és a munka). Ez pedig egyre inkább a politikai egységesülés irányába tereli őket (Kállai 

2005.162.). Kállai-Szabély szerzőpáros a romaintegráció sikeresebbé tételét a mainstreaming 

módszerében látják, ami egy olyan módszer, ahol lehetőség nyílna a szociális és etnikai alapú 

intézkedések közötti átfedésre, amely biztosítaná a szakpolitikai intézkedések célzott alkalmazását, 

illetve, hogy azok összhangban álljanak a romaintegráció céljaival (Kállai-Szabély 2011.63.).  
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Kállai szerint a többségi társadalom nem ismeri a cigány közösségeket, ezért a benyomásaikból, 

előítéleteikből, tapasztalataikból alkotnak egy képet a maguk számára: amilyennek szeretné látni a 

cigányokat. A cigányok pedig (mivel folyamatosan a társadalom peremén vannak) kénytelenek 

alkalmazkodni és az elvárásoknak megfelelni. Viszont így a cigányság számára nem marad más, 

mint a kirekesztés érzése és a többség által megfogalmazott gondolkodás, közben az identitás 

folyamatos elvesztése (Kállai 2014.142). 

6. A neveléstudomány reflexiói a hátrányos helyzetre és a cigány kisebbséghez 

való tartozásra 

 

A 19. század végi liberális oktatási eszme úgy gondolkodott, hogy meg kell teremteni minden 

gyerek számára az egyenlő esélyeket a tanulásra. A 20. század elejére kiderült, hogy az elképzelés 

akadálymentesen nem valósítható meg. A polgári középosztály egyre jobban hangoztatni kezdte, 

hogy jogukban áll olyan oktatást követelni, amely a szabad iskolaválasztást helyezi előnybe a 

körzetesítéssel szemben (Lawton 1989.48-51). Ez váltotta ki a „kompenzálás” feladatát, azaz a 

„helyzetbehozás” után „külön gondoskodásban” kell részesíteni a hátrányos társadalmi helyzetű 

gyerekeket. 

Megszülettek a felzárkóztató programok, melyek megalapozták a szegregált oktatási 

formákat, mert, csak így lehet a számukra a hiányaikhoz igazított programokat” létrehozni (Lóránd 

2000.30.). Jó példa erre a második világháború utáni angol iskolapolitika, amely a társadalmi 

hátrányok leküzdése érdekében hármas tagolású rendszert épített ki, amelyben a vocational school a 

szakképzésre és majd a munkába állásra készítette fel a tanulókat. Azonban kiderült, hogy a 

tizennegyedik életévben végzett vizsga a szelekciót erősíti és nem integrálja a hátrányos helyzetű 

tanulókat, mivel a kutatások szerint az otthoni környezet hatása erősebbnek bizonyult az egyéni 

képességeknél (Szebenyi 2000.50.). Így indult el a komprehenzív iskolák szervezése, amelyek a ” 

születési kiváltságok helyett, az egyéni képességekre helyzeték a hangsúlyt, és nem a meglévő 

társadalmi osztálykeretek megváltoztatását célozták meg.” (Pedley 197.16-17.). Az 1970-es 

években a kompenzáló elképzelés helyét az emancipációs elképzelés váltotta fel, amit az 

interkulturális nevelésben magvalósításában láttak a kutatók. A szemléletmód a különböző 

egyenlőtlenségeket kulturális különbségenként értelmezi, és azt kéri az iskolától, hogy 

alkalmazkodjék a különböző kultúrákhoz, s ne a gyerekeket igazítsa az általa felállított uralkodó 

értékrendhez (Nahalka 1999). Ezzel párhuzamosan a globalizáció, a gazdasági migráció, az 

informatikai rendszerek fejlődésnek következményeként egy-egy országon belül a különböző 

kultúrák egymás mellett élése, sok esetben konfliktusa jelenik meg. Az oktatási rendszer a 

helyzethez igazodva kifejleszti a multikulturális nevelés módszertanát. A kutatók olyan heterogén 

iskoláról beszélnek, amely sikereket adhat minden- az oktatás folyamatában - résztvevő fél számára 
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(Forray-Hegedűs 1999.144.). A multikulturalizmus szemléletén túl mutat az inkluzivitást is 

érvényesítő iskola. A befogadó környezetet biztosító keret viszont csak a kezdő lépése az 

integrációnak, szükséges a tartalmakban és módszerekben is egy paradigmaváltást elérni (Arató- 

Varga 2004.503-508.). Az integráció és inklúzió közötti különbség lényege abban áll, hogy amíg az 

integráció esetében a társadalom segíti az egyént a beilleszkedésben és elvárja, hogy ő maga is 

változtasson a feltételein, addig inkluzív környezetben a környezet reagál mindenki számára 

megfelelő módon a környezetben élők igényeire (Varga 2015.73.). Az inkluzív pedagógia főbb 

jellemzői: minden tanulót egyénként kezel; az oktatási keretek kialakításánál a heterogenitás elvét 

érvényesítik; nyitott, befogadó légkör; tevékenység orientált oktatási formák (általában alternatív és 

gyermekközpontú módszerek); hagyományos pedagógiai szerepek változása (Réthyné 2004.231-

245). Az inkluzív pedagógiai gyakorlatot követő iskolák vizsgálatában (72 iskola bevonásával), 

kimutatták, hogy HHH arány esetén is lehet sikeres inkluzív környezetet kialakítani, még ha több 

erőforrás is kell hozzá. Ha szegregált a környezet, akkor szinte lehetetlen sikereket elérni (Varga 

2015.79). 

 

1. sz. táblázat: Az inkluzivitást befolyásoló tényezők (Varga 2015.79.) 

Inkluzivitást befolyásoló 

tényezők 

A kutatás megállapításai 

Intézményi környezet és a 

tárgyi feltételek  
Döntő a hatása.  

Pedagógusok attitűdjei A szegénység etnicizálása a jellemző 

Pedagógusok felkészültsége A sikeresebb intézményekben nem volt pedagógus hiány 

Az intézmény pedagógiai 

szolgáltatásai 
A napközi és a szakkörök csak a sikeres intézményekben voltak  

Az iskola együttműködési 

hálózata 

A gyermekjóléti szolgálat segítségét gyakrabban kérték a sikeres iskolák. Tanoda 

csak az intézmények egyharmadában működött 

Folyamatos megújulás és 

fejlesztés  
Az iskolák 71%-a részesült TÁMOP fejlesztésen  

 

A kutatás szerint az inkluzív gyakorlatot megvalósító sikertelenebb iskolák mindegyike 

kistelepülésen volt, amely intézmények a tanuló létszám alapján kisiskoláknak számítanak (Varga 

2015.79.). A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy „halmozottan hátrányos környezeti adottságú 

intézményektől csak akkor várható el az inkluzív környezet kiépítése és fenntartása, ha jelentős 

erőforrásokkal támogatott – és nem csak iskolai szintű – beavatkozás történik.” (Varga 2015.86.). 

Témám szempontjából mindez azért fontos, mert a kutatásom mintájába olyan iskolák kerültek be, 

ahol a HH-s és HHH-s arányok az iskola tanulói létszámához képest jelentősen visszaestek (a 

jogszabályi változásnak köszönhetően). A kérdőívekből (a pedagógusokkal végzett kérdőívek) 

azonban egyértelműen kiderül (ld. kutatás bemutatása rész), hogy a cigány gyerekek nagy része 
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„szegénységben él”. Tehát az iskolában – intézményenként változóan- bizonyos számban járnak 

olyan gyerekek, akik jogilag sem hátrányos helyzetűek, de mégsem tudnak velük mit kezdeni a 

pedagógusok az integrációs programok hiánya miatt. Ahol egyértelműen magas számban voltak 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, intézményi szinten is hiányzott a 

kezdeményezés az inkluzív környezet megteremtésére. Ahol sikerült közösségi szinten 

gondolkodni, az iskola, mint a közösség centruma funkcionált (munkahelyteremtés, tanodaprogram, 

biztos kezdet program, kooperatív tanítás, közösségi ház, családok bevonása a programokba, 

utókövetés, szociális segítés, ösztöndíjprogram, együttműködés a civil és roma szervezetekkel) 

jelentős – mérhető- változások indultak el.  

 

7. A katolikus egyház romákról alkotott felfogása 

7. 1. A történeti gyökerek 

 

A romák a kereszténységet valószínűleg a görög keleti egyház közvetítésével Örményországban  

ismerhették meg először az első évezred utolsó évszázadaiban.  Az Európába érkező első csoportok 

Egyiptomból menekült bűnbánó, zarándokoknak mondták magukat, hogy könnyebben 

elfogadtassák vándorló életmódjukat a keresztényi Európával. Tették ezt azért is mert mind a 

katolikus, mind a protestáns egyházban élt a gyanú, hogy a cigányok netán eretnekek.  

A cigányok pedig szívósan próbálták megőrizni kulturális identitásukat és autonómiájukat, 

nem voltak nyitottak az asszimilációs törekvésekre, ezért „veszélyes” elemeknek tűnhettek a 15-16. 

századi társadalmaknak. A reformáció hatása felerősítette azt a jelenséget, amikor a későbbi 

„szentek” még jobban a szegények felé fordultak. Ilyen volt Néri Szent Fülöp iskolája Kalazanci 

Szent József korában bíborosi védnökség alatt jön létre a cigányokkal foglalkozó kongregáció a 

Madonna del monti kerületben (ez volt a vándorló cigányok számára kijelölt hely), illetve 1680-ban 

Palermóban templomot kaptak: „Santa Mariava in Egitto” (az Egyiptomba menekülő Szűz) 

elnevezéssel (Várnagy 1999). A 20. század második felében a katolikus egyház romák irányába 

fordulása még erősebb lett.  Főbb állomásai a következők voltak: 1958-ban XII. Pius pápa 

megalapította az OASNI (Opera Assistenza Spirituále Nomadi in Italia) szervezetét, a nomád 

csoportok, így a cigányok lelki segítségére. A II. vatikáni zsinat új lendülettel fordul valamennyi 

népcsoporthoz.  A pápa személyesen fordult a cigánysághoz. Gyakran párhuzamot vont a vándorló 

cigányság és Isten zarándokló népének biblikus képe közé. 1965. szept. 26-át, VI. Pál pápa részt 

vett egy nagyszabású cigány zarándoklaton Pomeziában. Itt hangzott el híres mondata: „Ti nem az 

Egyház peremét képviselitek most, hanem éppen a központját alkotjátok, az Egyház szívében 

vagytok.”. A zarándoklatot követően VI. Pál pápa a megalapította az Opus Apostolatus Nomadum 
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szervezetét, amely a cigányokkal is foglalkozott. 1965-ben a „Christus Dominus” kezdetű zsinati 

dekrétum felhívta a püspökök figyelmét azokra a hívekre, akik életkörülményeik (pl. vándorló 

életmódjuk) miatt nem kapcsolódhatnak be megszokott módon a plébániák életébe.1970-ben létre 

jött az a Szentszéki Bizottság, melynek címe: De migratorum atque itinerantium cura (vándorlok és 

utazók lelki gondozása). 1988-ban II. János Pál pápa létrehozta a Vándorlók és Utazók 

Lelkigondozásának Pápai Tanácsát, és rá bízta a cigányság evangelizálását is. 1997. május 4-én, II. 

János Pál boldoggá avatta Ceferino Gimenéz Malla-t, spanyol cigányt, aki szentségi házasságban 

élt, kitűnt a felebaráti szeretetben. 1936-ben életét áldozta hitéért, egy katolikus pap védelmében 

(Székely 2010). A cigánypasztoráció terén új kezdeményezésnek tartották amikor a lelkipásztor 

„elhagyta az európai életformát” és életközösséget vállalt a – sok esetben a vándorló cigányokkal.  

Első lépésként 1945-ben a jezsuiták vezetésével, Hollandiában, a lakókocsikkal vándorlók 

támogatására közösség született. Franciaországban André Barthelemy katolikus pap csatlakozott a 

cigánykaravánokhoz (Barthelemy 1992). A zsinat nyomdokait követve a Vándorlók és Utazók Lelki 

gondozásának Pápai Tanácsa 2005. dec. 8-án kiadta az „Irányelvek a Cigánypasztorációban” című 

dokumentumát. Először fogalmazták meg, hogy mi a teendője a befogadó Egyháznak, és mire hívja 

az Egyház a cigányságot.  

7.2. A cigánypasztoráció tevékenységi területei 

 

Dúl Géza a Magyar Püspöki Kar cigánypasztorációs referense úgy látja, hogy az egyik eleme az 

evangelizáció, a hit terjesztése, a vallásos lelki életelmélyítése, megerősítése. Ennek eszközei a 

cigány nyelvű misék és más közösségi imaalkalmak, a kimondottan cigányok számára szervezett 

zarándokutak, cigány búcsúk. Második eleme, hogy részt vállalnak a cigányság hátrányos helyzetű 

csoportjainak társadalmi felzárkóztatásában, egzisztenciális helyzetük javításában. Ennek eszközei 

adományosztások, gyermek- és felnőtt oktatási programokra, átképzésekre, munkahelyteremtés, 

idősek és betegek szociális gondozása. A harmadik eleme a hagyományos cigány kultúra elemeinek 

ápolása, a cigány identitás erősítése. Ilyenek az anyanyelvi szakkörök, tanfolyamok. Ezek a 

kulturális csoportok, kisközösségek sokszor a templomi szertartásokban is szerepelni tudnak. A 

negyedik eleme cigányok és nem cigányok számára szervezett közös események, melyek 

lehetőséget adnak a két közösség számára egymás közelebbi megismerésére (Dúl 2002). 

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök körlevelet (A váci megyéspüspök körlevele 

2014.09.21.) intézett egyházmegyéje papjaihoz, amelyben egyfajta kritikai szemléletmóddal vázolta 

a katolikus egyház cigányokkal kapcsolatos munkáját. A körlevél alapgondolatai következők: „A 

cigányság nyomorúságos helyzetének megoldásában egyházunknak sajátos felelőssége van.” 

„Ezeket a legalapvetőbb keresztény igazságokat a jelen társadalmi helyzetben önvizsgálatként újra 

és újra át kell elmélkednünk. A cigányság nem maga kereste a nyomorúságát, de saját erejéből nem 
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is tud abból kiemelkedni.” „A cigányság sajátos kezdetleges vallásossággal keresi az egyházzal való 

kapcsolatot. Szentnek tartják a keresztséget, a családot, gondoskodnak az öregekről, tisztelik a 

halottakat, különös gyermeki vonzódással tekintenek a Szűzanyára.” „Korunkban is vannak 

nagylelkű papok, szerzetesek, világi testvérek, kik a közvélemény gúnyos megjegyzései ellenére is 

vállalják a cigány testvérekkel való önzetlen törődés áldozatát.” 

7.3. A vallásoktatást vizsgáló kutatások. A vallás jelentősége a cigányok életben.  

 

A cigányság vallásosságát már az 1893-as kutatásában is vizsgálta Hermann Antal, aki 

szerint inkább közönyösek vallási érzületben és csak kényszerből (szükségérzetből) 

alkalmazkodnak a környezetük vallási irányzataihoz (Berek 2011.2.). Az összeírás szerint az 

állandó letelepedettek között a római katolikus valláshoz való tartozás volt a legnagyobb arányú 

(38,79%). A rövidebb ideig, egyhelyben tartózkodó és vándorló életmódot élő cigányok esetében is 

ez mondható el. Meg kell jegyezni, hogy a római katolikus valláshoz való tartozás (vagy legalábbis 

ennek nyilatkozása), a rövidebb ideig egyhelyben élő cigányok esetében volt a legmagasabb arányú. 

(43, 26%). Wlislocki Henrik Hermann Antallal szemben gazdagabb néphitet talált („népi 

vallásosságot”) a magyarországi cigányoknál, de főként a vándorcigányokhoz kötődően (Berek 

2011.13.). Kereszténynek vallották magukat, de kevés ismeretük volt a vallás egyes elemeiről. A 

hitnek főként a különböző társadalmi tevékenységek szabályozásában és a közösségi normák 

kidolgozásában volt fontos szerepe. Olyan normák, mint a tiszta, jó, rossz (Berek 2011.8.). 

 

1992 áprilisában a Medián egy 1200 fős mintával végzett kutatást, amely azokra a 

kérdésekre kereste a választ, hogy a világnézeti hovatartozás jelenjen-e meg a közoktatásban, 

valamint egy vagy több világnézet megismerésére legyen lehetőségük a tanulóknak a közoktatási 

intézményekben. A kereszténydemokrata szavazók 50% – a válaszolt igennel az első kérdésre, az 

akkor ellenzéki szavazók 80%- a elutasító választ adott.  A második kérdésre kapott válaszokat a 

megkérdezettek iskolai végzettsége nagymértékben befolyásolta. A felsőfokú végzettségűek 90%-a, 

a középfokú végzettségűek 80%-a, míg az általános iskolát vagy annál kevesebbet végzettek 60%-a 

a több világnézet megismerése mellett szavazott. 1992-ben a visszaadási folyamat következtében 

150 egyházi iskola működött. Ez az összes iskola 6-8 %-át jelenti (Szigeti 1992.6.). Az egyházi 

iskolák visszaadásával kapcsolatosan már akkor felmerültek olyan problémák, mint, hogy a régi 

egyházi iskolákat adta vissza az állam, csakhogy a migrációs folyamatoknak köszönhetően 

lakosságcsere történt. Így a régi egyházi iskola nem tudta betölteni a korábbi funkcióit. A 

visszaadást szabályozó törvény a régi egyházi iskolák funkcióit szeretné betöltetni, az egyház 

viszont versenyképesebb iskolarendszert szeretett volna kidolgozni. Ugyanakkor a magániskolák 

nem igényelhették az állami normatívát, így komoly konfliktusok keletkeztek a fenntartók között. 
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(Szigeti 1992.8.). Az Oktatáskutató Intézet munkatársai 1992-ben (az egyházi iskolák visszaadása 

évében) háromlépcsős, rétegzett mintavétellel 820 fő gimnáziumi tanárral készített vizsgálatot abból 

a célból, hogy megismerjék a középiskolai tanárok véleményét az egyházi iskolák indításáról és a 

világnézeti oktatásról. A felmérés eredményei azt mutatták, hogy a tanárok 11%-a gondolta úgy, 

hogy a szülők beíratnák egyházi iskolába a gyereküket. A tanárok 40%-a támogatta az egyházi 

iskolák állami finanszírozását. A pedagógusok 78 %-a válaszolta, hogy az iskolaépületet vissza kell 

adni az egyháznak, de csak úgy, ha az önkormányzat egy másik épületben biztosít helyet az állami 

iskola számára. A tanárok 60 %-a szerint az iskolának minden tanulót az általános világnézet 

szerinti oktatásban kell részesítenie, de ne legyen kötelező a vallásoktatást, hanem tantárgyi 

integráció szerint történjen. (Szemerszki 1992.12-21.). 

 

A Cigány Módszertani és Kutató Központ munkatársai 2015 tavaszán mutatták be azon 

kutatásukat, melynek témája a cigánymissziós mozgalmak hatása. A mintavétel azalapján történt, 

hogy a tagok nem népegyházi gyülekezetek tagjai, akik megkeresztelt gyülekezeti tagok és legalább 

kéthetente rendszeresen járnak is a hétvégi alkalmakra. Olyan cigány vagy vegyes csoportokról van 

tehát szó, akik önmagukat gyülekezetként definiálják, mégpedig keresztény gyülekezetként. Így 

tehát többnyire a neoprotestáns gyülekezetek kerültek bele a vizsgálatba.  A gyülekezetek megyei 

eloszlásáról elmondható, hogy a keleti országrész, annak is az északi-északkeleti területének 

túlsúlya jól kivehető. Szabolcs megye pedig önmagában is kiemelkedik. Borsod megye cigányok 

lakta területei a legjelentősebb cigány populációval rendelkeznek az országban, a gyülekezetek 

között mégsem foglal el vezető helyet, csupán a negyedik a megyék rangsorában a gyülekezetek 

számát illetően. Vas, Zala és Nógrád megyében nem találtak gyülekezeteket. Nógrád megyében 

egyáltalán nem találtak cigány gyülekezetet, miközben az ország cigány lakosságának 5,36%-a itt 

lakik. Ennek legfőbb okát a kutatók abban látják, hogy a cigány gyülekezet létrejötte nagyban attól 

függ, hol tudja megvetni a lábát egy olyan közösség, amely ilyen típusú misszióban elhívást érez. A 

közösségek több mint fele teljesen cigány. Jellemző még, hogy a vegyes gyülekezetek esetén 22%-

ban olyan közösségről beszélünk, amely gyülekezetekben a cigányok aránya legalább fele a 

tagságnak, és csak a többi esetben találtunk olyan gyülekezeteket, amelyek kevesebb, mint 50%-os 

roma tagsággal rendelkeznek. Vagyis a gyülekezetek többsége inkább a cigány többségű 

közösségekből kerül ki. Időnként azt találták, hogy egyes gyülekezetek, amelyek nem teljesen 

cigány közösségek, csak néhány nem cigány taggal rendelkeznek – pl. egy hodászi gyülekezet 

mintegy 200 főjéből csak két nem cigányokról számoltak be (Gyetvai–Rajki 2014). 
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Az 1990-es évek elején Nyugat-Európában és az USA-ban működő egyházi iskolák szerepét 

és helyzetét vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg (Lukács 1992. 26-34.): 

 Angliában az egyházi iskolák államinak számítanak.  

 Németország „helyettesítő iskoláknak” nevezik az egyházi iskolákat. Bizonyos társadalmi 

problémák megoldására szolgáltak. (pl. lányok oktatása az 1990-es években rossz arányokat 

mutatott, így jól lehetett kompenzálni). 

 Franciaországban magániskoláknak számítanak, ennek ellenére a tanulók 25%-a katolikus 

iskolákban tanul. A társadalmi problémák felvállalása a jellemző. pl. drogveszélyes 

középrétegbeli gyerekek iskolái, vagy vidéki munkás réteg gyerekek iskolái.  

 Hollandiában a gyerekek 40%-a katolikus 30%-a protestáns iskolába jár. Állami 

fenntartásúak. Nem szolgálják az elitképzést.  

 Az USA-ban a tanulók 10-15%-a jár magánintézménybe, amelyek mind felekezetiek. A 

szociológiai vizsgálatok igazolták, hogy a szülők nem a vallási meggyőződés miatt, hanem 

az állami iskolák erősen egyenlősítő jellege miatt választják ezeket az iskolákat. 

Alacsonyabb társadalmi státuszú családok gyerekeinek esélye sincs bekerülni, mert magas 

tandíjat szednek. Mivel nincs állami kontroll, így a szelekciós folyamatokat sem lehet 

ellenőrizni.   

 

Kozma Tamás az egyházi oktatás sikerét kutatva a szociális felelősségvállalást és az 

értéktudatot nevezi meg. Véleménye szerint az egyházi iskolák az interkulturális nevelés színterei 

lehetnek, mert ha a rendszerváltás előtti kelet- európai országokban működő egyházi iskolákat 

megnézzük, azt tapasztaljuk, hogy sok esetben kisebbségi oktatás felvállalói voltak (pl. a bosnyákok 

Szerbiában, vagy a románok Magyarországon). Nem lehet azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy 

vannak kisebbségi közösségek (ld. a harmadik világban), akik inkább vallási közösségként 

definiálják magukat, így az iskoláikat is vallási oktatási, mint kisebbségi oktatási színtérként 

értelmezik (Kozma 2005. 468-470.). 

 

 

7.4 A katolikus egyház oktatásban betöltött szerepének történeti áttekintése 

 

7.4.a. 1867 és 1918 közötti időszakban 
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1. számú ábra: A népiskolák száma Magyarországon a 19. század második felében (Gianone András 

2017.122.) 
 

 
 

 

Az 1. számú diagramból kitűnik, hogy a kiegyezéskor csak a felekezetek tartottak fenn 

népiskolákat. A katolikus iskolák aránya ezen belül 60 százalékot tett ki, amely nagyjából megfelelt 

a katolicizmus népességen belül elfoglalt súlyának. Az egyházak képviselői ugyanakkor a nem 

felekezeti oktatásban is jelen voltak, mivel a hitoktatás ott is kötelező maradt. A dualizmus idején a 

katolikus oktatás egyházi felügyeletét és irányítását az egyházmegyék és a szerzetesi 

rendtartományok saját hatáskörükben intézték. Az 1877-ben a püspöki kar elrendelte, hogy 

valamennyi katolikus iskola mellé iskolaszéket kell szervezni, amelyek elnöki tisztét a mindenkori 

plébános töltötte be (Gianone András 2017.122.). 

7.4. b. 1919 és 1944 közötti időszakban 

 

2. számú ábra: A népiskolák aránya az első világháború előtt és után (Gianone András 2017.127.) 

 

 
 

A katolikus tanügyigazgatás területén az 1920-as években (2. számú ábra) nem történt változás a 

dualizmus korához képest: az alapfokú és az úgynevezett középfokú iskolák (pl. polgári iskola) 

főhatósága az egyházmegye, a középiskolák (gimnáziumok, reáliskolák) főhatósága a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium maradt (Gianone András 2017.127.). 
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7.4. c. 1945 és 1989 közötti időszakban 

 

1948. július 16-án a kommunista államvezetés törvényt hozott a nem állami iskolák államosításáról, 

a katolikus egyháztól 193 óvodát, 2885 általános és népiskolát, 86 polgári iskolát, 48 gimnáziumot, 

22 egyéb gazdasági középiskolát és 35 tanító-, illetve óvónőképzőt vettek el.  

1950-ben a püspöki kar és az állam kényszertárgyalásai nyomán ismét működési engedélyt kapott 

nyolc katolikus gimnázium, amelyek akkor az összes hazai gimnázium mintegy 4 százalékát 

jelentették. Ezeknek az iskoláknak felügyeleti szervéül a püspöki kar felállította a Katolikus 

Középiskolai Főhatóságot (Gianone András 2017.130.). 

 

7.4. d. A katolikus intézményrendszer fejlődése 1990 után 

 

Az 1990-es évektől a Katolikus Egyház számára újra lehetővé vált a közoktatásban való nagyobb 

szerepvállalás. A 3. számú ábra a katolikus köznevelési intézmények számának alakulását mutatja 

Magyarországon 1990 és 2016 között.
 
 

 

 

3. számú ábra: A katolikus közoktatási intézmények számának alakulása (Schillingerné 2017.320.) 

 

 

7.4. e. A katolikus köznevelési intézmények jelenlegi helyzete 

 

Egyházi szervezetek fenntartásában a köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek csupán 

9,29%-a működik. Az egyházi fenntartású intézmények 46,94%-át a Magyar Katolikus Egyház 

működteti, így országosan 4,36%-os a katolikus intézmények aránya.  A 4. számú ábra a 
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köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek adatait mutatja a KIR adatbázisban 2017. január 

17-én rendelkezésre álló adatok alapján.  

 

4. számú ábra: A katolikus egyház köznevelési feladatellátási helyeinek megoszlása fenntartók szerint 2017-

ben  

 

 

Elmondható, hogy a vizsgált időszakban és intézménytípusokban Magyarországon a gyermekek 

6,93%-át nevelték, oktatták katolikus köznevelési intézményekben. Intézménytípusonként is nagy 

eltérések tapasztalhatók. Katolikus gimnáziumban tanulók aránya jóval az átlag feletti, a katolikus 

általános iskolások aránya az átlagos értéket közelíti, míg a katolikus óvodában, szakképzésben 

ellátottak aránya elmarad az átlagos értéktől. A 2016/2017-es tanévben a katolikus köznevelési 

intézményekben nevelt gyermekek 3,7%-a sajátos nevelési igényű, 4,66%-a küzd beilleszkedési, 

tanulási vagy magatartási zavarral, 1,5%-a részesül gyógypedagógiai ellátásban, 7,98%-a hátrányos 

helyzetű. A katolikus intézményekben a 2016/2017-es tanévben 11.894 pedagógus dolgozik, 

minden intézménytípusban, nappali, esti és levelező tagozaton összesen 125.199 gyermek, tanuló 

nevelkedett (Schillingerné 2017.322-325.). 

 

7.5. Az egyházak iskolafenntartói motivációja és finanszírozása 

 

 

Pusztai Gabriella 2014-ben az egyház által átvett iskolák területi elrendeződését valamint az 

adott régióban élő gyerekek vallásos meggyőződéséről készített térképek összehasonlítása után 

állította, hogy a felekezeti szektorhoz tartozó általános iskolai feladat-ellátási helyek megyénkénti 

arányának képe a vallásosak elrendeződését mutató térkép fordítottja, azaz azokban a megyékben a 

legsűrűbb a felekezeti iskolahálózat alapfokon, ahol a magukat vallásosnak mondók és a vallásos 
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nevelésben részesült fiatalok aránya a legalacsonyabb”. Pusztai továbbá így fogalmaz: „világossá 

vált, hogy nem lehet a felekezeti iskolákat választókat az egyház tanítása szerint vallásosak körével 

azonosítani.” (Pusztai 2014.58.). Állítása szerint az egyházak nem a vallásos meggyőződést 

helyezték előtérbe az volt állami (önkormányzati) iskolák átvételekor.  

2017-ben a Költségvetési Felelősségi Intézet az állami és egyházi fenntartók finanszírozási 

eltéréseire hívta fel a figyelmet: míg a személyi kiadási keretek tekintetében a két fenntartó iskolái 

között nincs érdemi különbség addig a dologi (működési) kiadásokra az egyházi iskolák 2017-ben 

tanulónként 160 000 forint normatívát kapnak, mely összeggel szabadon gazdálkodhattak. Az 

állami iskolákban az éves dologi kiadási keret 2017-ben tanulónként 57 651 forint volt, ami az 

egyházi iskoláknak járó normatív keret 36%-a. 2018-ra az állami iskolák kiadási kerete csökkent, 

míg az egyházi iskolák működési normatívája 200 ezer forintra emelkedett. Jól látható, hogy a 

finanszírozás terén az állam az egyházi iskolákat egyértelműen előnyben részesíti mind a civil 

fenntartókkal, mind a saját iskoláival szemben. Az állami iskoláknak sokkal rosszabb financiális 

feltételeket biztosít (Ercse 2018.183.). Ezen megállapítások kutatási témám szempontjából azért 

jelentősek, mert meg kell vizsgálnunk, hogy ha nem a felekezeti elkötelezettség a fő szempont az 

iskolák átvételekor, akkor milyen egyéb tényezők motiválták a katolikus egyházat a korábbi állami 

fenntartású, szegregált iskolák átvételére. Másrészt, ha finanszírozási szempontból jóval nagyobb 

állami normatívát kapnak az egyházi iskolák (amelyekben feltételezéseim szerint nagyobb arányban 

tanulnak cigány gyerekek), milyen szolgáltatásokkal tudnak többet nyújtani az állami (szegregált) 

iskolákhoz képest.  

 

7.6. A katolikus egyház cigányok érdekében tett tevékenységei 

 

 

1998 óta a következő kezdeményezések indultak el az ország legkülönbözőbb pontjain (Dúl Géza 

2002). 

Alsószentmártonban a 100%-ban beás cigány lakosú baranyai település lelkésze, Lankó 

József kezdeményezésére jött létre a Szent Márton Caritas Alapítvány. A hitoktatás és a gyermekek 

nyári táboroztatása mellett az alapítvány cigány nemzetiségi óvodát és tanodát is működtetett a 

faluban. 

A Szent Ferenc Kisnővérei szerzetes közösség 1994-ben költözött a Borsod megyei Arlóra. 

Kezdeményezésükre jött létre a Szent Filoména Ifjúsági Szeretetközösség 1997-ben. Az olyan 

nagyobb események, mint a nyári gyerektáborok, ifjúsági találkozók mellett rendszeres programot 

jelent a heti közösségi tanítás. A közösség tagjai nemcsak arlóiak, hanem a környékbeli falvakból is 

ellátogatnak a rendezvényekre.  
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Az egykori kántorlakásban, melyet "Befogad-lak"-nak neveztek el, működik a kiskórus, színpadi 

előadások, nyári találkozók szerveződnek. Az idejáró fiatalok bekapcsolódnak az Élet a Lélekben 

imaszemináriumba, a Cursilloba. A szerzetesközösség más közösségeket is látogat, és más 

természetű karitatív munkát is végez. 

Budapesten, Józsefvárosban, a Szent József plébánián Bajzáth Ferenc plébános tett számos 

kezdeményezést. A rendszerváltozással elkezdődött az iskolai hitoktatás, ekkor kerültek 

kapcsolatba azokkal a többségükben romungró cigány családokkal, akik maguktól nem keresték 

meg a plébániát. Néhány lelkes hívővel megalakították a Szent József a Gyermekekért Alapítványt, 

mely támogatja a rászoruló családokat, időszakonként élelmiszersegéllyel, és hozzájárul a 

gyermekek nyári táborozásához is. 1994-től kezdve nyári hittanos táborokat, majd 1998-tól 

rendszeresen zarándoklatokat szerveznek cigány családoknak.  

Esztergomban a Marista testvérek hivatása a szegények, rászorulók szolgálata, életük teljes 

megosztása. 1990-ben tértek vissza Magyarországra, 1999 óta Esztergom legszegényebb utcájában, 

a cigánysoron két szerzetes, egy spanyol és egy francia telepedett le. A cigány gyerekek számára 

naponta játékos foglalkozásokat tartanak gazdag, változatos programmal. Segítik őket a tanulásban, 

az iskolai érvényesülésben. Létrehoztak egy közösségi házat is „Teleház” néven, melyet öt főállású 

pedagógus segítségével működtetnek. 

Gyömrőn  működött a Váci Egyházmegye Cigány Pasztorációs Központja, a Ceferino Ház. 

Tevékenységük túlmutat a váci püspökség határain, országos programok szervezésében is részt 

vesznek. Kéthetente a Mária Rádióban jelentkeznek műsorukkal. 

Gyöngyösorosziban a Jó Pásztor Nővérek  Dutra Mária Lurdes nővér vezetésével  telepedtek 

le. Egy utcában, közvetlen, közeli kapcsolatban élnek a cigány családokkal. A cigány asszonyokkal 

közös akciókat, programokat rendeznek. 13–15 éves lányok számára gazdasszonyképzőt indítottak 

nagy sikerrel. Tanítják őket főzni, felkészítik a feleség és a családanya feladataira. 

Hodászon – Kántorjánosiban kezdődött el az első magyarországi cigánypasztorációs 

kezdeményezés 1946-ban. A falu görögkatolikus lelkésze, Soja Miklós a gyerekekkel való 

kapcsolat okán egyre többször jelent meg a cigánytelepen. A családokkal szövődő további 

kapcsolatai révén a cigányok az egyházon belül kezdték érezni magukat. A legfontosabb imákat és 

görög liturgiát hamarosan lefordították arra a cigány nyelvre, amit beszéltek. Mindkét település 

görög katolikus cigányainak saját templomuk van, ahol anyanyelvükön vesznek részt a szent 

liturgián. Jelenleg Hodászon már cigány közösségi ház, és a cigányok számára épült idősek napközi 

otthona is működik. Mindkét falu közössége aktív résztvevője a máriapócsi cigány búcsúnak. 

Köröm - Kiscsécs – Girincs a Miskolc környéki, többségében cigányok által lakott  

településeken Kuklay Antal és Hoffer József tevékenykedett a "Köröm Életminőségéért 

Alapítvánnyal" karöltve. Elsősorban gyermekek iskolai fölzárkóztatásával foglalkoztak. 



 

 

 49 

Kiscsécsben istentiszteletet tartanak, ahol kb. 30– 35 cigánygyerek és két felnőtt vesz részt. 

Vasárnap esténként a girincsi plébánián, főleg cigány ifjúság számára tartanak foglalkozást. 

Körömben a foglalkoztató házában cigányasszonyokkal főznek, a házvezetést tanulják. Közben 

elolvasnak velük egy-egy történetet a Szentírásból vagy egy novelláskötetből, amit aztán 

megbeszélnek Kialakítottak egy kis konyhakertet, ahol a maguk által termelt zöldséget a főzéskor 

fölhasználjuk. Az itt szerzett tapasztalatok segíthetnek abban, hogy otthoni környezetben is 

kialakítsanak hasonló konyhakertet. 

Szendrőládon  cursillo- tanfolyamokat tartanak. Külön vesznek részt rajta a férfiak és a nők, 

hogy az oldott, őszinte, baráti légkör gyorsan alakuljon ki. A tanfolyam három napig tart, a 

résztvevők száma 25–35 fő körül van. Összesen már több száz cigány származású ember vett részt a 

tanfolyamok valamelyikén. A mozgalomból cigány lelkipásztori munkatársak is kinevelődtek. 

Kántorjánosin, Felsőregmencen, Baktalórántházán, Sajópetriben a helyi római vagy görög-

katolikus lelkipásztorok a településen nagy létszámban jelenlévő cigányokkal több helyen 

kapcsolatot építettek. Közös zarándoklatokat, programokat szerveznek, és részt vesznek az országos 

cigánypasztorációs programokon. Segítséget nyújtanak a különböző szociális szükségben, vagy a 

társadalmi kapcsolatteremésben. 
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8. Az empirikus kutatás bemutatása 

 

Az előző fejezetekben bemutatásra került, hogy 1989 óta minden kormány arra törekedett, hogy 

stratégiát dolgozzon ki a cigány gyerekek oktatásának fejlesztésére. A programoknak visszatérő, 

közös elemei voltak. Ezek a következők: felzárkóztató és tehetséggondozó programok kidolgozása 

és működtetése, ösztöndíj- és tandíj-támogatási rendszer kidolgozása, a cigány gyerekek 

integrálásának elősegítése, az alapoktatás követelményeinek a tankötelezettség ideje alatt sikeresen 

eleget tett roma diákok arányának növelése, a cigány gyerekek középiskolai tanulásának 

elősegítése, az alapfokú romológiai ismereteket tartalmazó pedagógusképzés támogatása, 

pedagógusok, szociális munkások és pedagógiai tanácsadók továbbképzésének szervezése és 

támogatása.  

A lista elemei nem valósultak meg teljes mértékben. Eddig egyetlen oktatási kormányzat sem volt 

képes olyan koherens stratégiát kidolgozni, amely a cigány gyerekek iskolai kudarca mögött 

meghúzódó valamennyi okot kezelni tudta volna. A cigány oktatási politikákat marginalizálták, a 

többségi és cigány oktatási politikákat nem harmonizálták kellőképpen. Bár az 1990-es évek 

elejének állapotával összehasonlítva a statisztikai adatok pozitív változásokat mutatnak, a romák 

tanulási eredményességét illetően továbbra is számos probléma megoldásra vár (Báder 2013). 

Míg az 1990-es évek nemzetiségekkel kapcsolatos oktatáspolitikája az interkulturális és a 

multikulturális nevelést kívánta megvalósítani, addig 2002 után a szociális helyzetet alapul vevő 

integrált nevelés megcélzásával hoztak intézkedéseket. A 2003 és 2010 között – a hátrányos 

helyzetű gyermekek integrálása céljából – hozott döntések egy részének megvalósítását a 2010 után 

hatalomra kerülő oktatási kormányzat (korrekció nélkül vagy kisebb korrekciókkal) is tovább 

folytatta, egy részük azonban lekerült a napirendről.  

2011 után olyan oktatáspolitikai döntések születtek, amelyek hatással lehetnek a cigány gyermekek 

iskolai előmenetelét meghatározó korábbi intézkedésekre, ezek pedig a következők:  

A 2002-2010 között hozott integrációs oktatáspolitikai intézkedések jelentős részét az újonnan 

alakult konzervatív kormány sikertelenként értékelte, egy részüket (pl. Útravaló, Tanoda program) 

kisebb korrekciókkal, valamint a hivatalosan elismert stratégiához – a felzárkóztatáshoz – igazítva, 

folytatták.  

1. Az érintett csoport életkora szerint haladva elsőként a legfiatalabb korosztály fejlesztésével 

foglalkozó Biztos Kezdet Programot kíván említést. A korai beavatkozást célzó program országos 

terjesztésének előzménye többek között az a többéves fejlesztő munka és komplex kísérlet, amely 

az MTA Gyermekszegénység Elleni Program keretén belül 2006-ban indult a Szécsényi 

Gyerekesély Program négy Biztos Kezdet Gyerekházában. A TÁMOP 5.22.2/08 számú pályázati 
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támogatással országosan is elterjesztett Biztos Kezdet gyermekházak hátrányos helyzetű 

térségekben vagy szegregátumokban indulhattak el 2009-ben az ország 36 településén.  

A földrajzi lehatárolás célja az volt, hogy azokhoz a családokhoz jusson el ez a korai gyermekkort 

(0–5 év) célzó szolgáltatás, amelyeknek alapvető szocializációs feltételei nem megfelelőek, illetve 

ahol az intézményes szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott. A Biztos Kezdet Gyerekházak a 

kisgyermekek korai képességkibontakoztatását szolgálják a családi, szülői környezet aktív 

bevonásával. Jelenleg állami támogatással működik a program, célzott támogatási feltételek mellett 

(19/2013. [III. 5.] EMMI rendelet) (Varga 2015. 113.). 

 

2. 2011-ben módosították az 1993. évi 79. számú Közoktatási törvényt, amely immáron Köznevelési 

törvény néven szerepel. (2011. évi CXC. törvény 8.§-a). Vizsgált témánk szempontjából indokoltnak 

tartjuk, hogy számba vegyük a jogszabály egyes változásait. Megváltozott a tankötelezettség 

élettartama. Az addigi 5 – 18 éves korig tartó tankötelezettség 3- 16 éves korra módosult. Ez két, 

témánkat is érintő következménnyel járt. Egyrészt az esélyegyenlőségi programok közül kikerült az 

óvodáztatási támogatás, hiszen a 3 éves korban kezdődő tankötelezettség bevezetésével ez ilyen 

formában okafogyottá vált. Meg kell jegyeznünk, hogy a jogszabály e pontjának bevezetésére csak 

2015. szeptember 1-jétől került sor. Másrészt a túlkoros tanulókat a köznevelés rendszere 

kiszorította. A helyzet „kezelésére” megoldásként a Híd programot vezették be. A Híd 

programoknak két típusa van: az első program azoknak a tanulóknak kínál lehetőséget, akik az 

általános iskola elvégzése után nem jutottak be középfokú oktatási intézménybe (Híd I.). Esélyt 

kapnak azok a diákok is, akiknek a tanulás korábban csak kudarcélményt jelentett, emiatt pedig nem 

fejezték be az általános iskolát, a 15. életévüket viszont már betöltötték (Híd II.). A HÍD-II / – 10 

hónapos képzésbe azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik a 15. életévüket betöltötték, általános 

iskolai tanulmányaikat pedig nem fejezték be (7 befejezett általános iskolai osztállyal 

rendelkeznek). Az iskola e 10 hónap alatt segítséget nyújt a közismereti tantárgyi hiányosságok 

pótlásában, valamint felkészít a szakiskolai szakképzésben való továbbtanulásra. A tanulmányok 

eredményes befejezését követően a tanulók tanúsítványt kapnak, amely alapfokú iskolai 

végzettséget igazol, és lehetőséget biztosít a tanulók számára a szakiskolai szakképzésbe való 

bekapcsolódásra. A HÍD-II/ – 20 hónapos képzésbe azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik a 15. 

életévüket betöltötték és 6 általános iskolai befejezett osztályuk van. Számukra 20 hónapos képzés 

során közismereti és szakmai oktatást nyújtunk, melynek eredményes befejezését követően rész- 

szakképesítésről szóló szakiskolai bizonyítvány kapnak. Tanulmányaikat középfokú oktatási 

intézményekben folytathatják. Mayer József és Vígh Sára szerint a szelekciós mechanizmusok 

következményeinek ismeretében nyilvánvaló, hogy a HÍD-osztályok létrehozása az oktatási 

rendszerből kieső, jellemzően hátrányos helyzetű, cigány tanulók elkülönítésére szolgált.  
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A HÍD-osztályok megfelelő szakmai háttér, felkészítés és forrás híján csak parkolópályaként 

működhetnek (Mayer-Vígh 2016). 

 

3. Az alapfokú oktatás viszonylatában a tanodák működése külön említést kíván. Ezek az 

ezredfordulót megelőzően civil szervezetek által létrehozott, úgynevezett extrakurrikuláris (iskolán 

kívüli) intézményekből indultak, a későbbiekben pedig további hasonló intézmények létrejöttét 

generálták. Mára már számos európai uniós támogatási körön van túl a több mint 100 intézményt 

felölelő tanodahálózat, amely a forráshiányos szakaszokban sem szűnt meg, ezzel is bizonyítva 

szükségességét az oktatási támogató rendszerben. A tanoda alapvetően olyan – a nemzetiségi 

oktatáshoz hasonló elven működő – intézmény, melyben a méltányosság (equity) az oda önkéntesen 

jelentkező célcsoport szeparációjával (önkéntes elkülönülés) érvényesül. Vagyis nem nevezhetjük a 

tanodát szegregáló intézménynek, hiszen a tanodába járó diákok elkülönült állapota nem kívülről 

jövő nyomás vagy látens szelekciós mechanizmus következtében alakul ki. Ez – mind a 

szakmapolitika, mind a célcsoport részéről – olyan döntés, amely azt szolgálja, hogy a komplex 

pedagógiai szolgáltatást célzottan és adott időszakra (délután, hétvége) önkéntesen elkülönülve 

kapják meg a benne résztvevők. Tekintetbe kell azonban venni azt is, hogy a tanodai szeparáció 

eredményessége a méltányosság aspektusának érvényesülése szempontjából elképzelhetetlen az 

integrációt megvalósító közoktatással való szoros kapcsolat és a tanodában érvényesülő inkluzív 

pedagógiai eszköztár nélkül. A komplex tanodai – lelki, tanulmányi, kulturális és anyagi természetű 

– szolgáltatási kör ugyanis családias keretben kíséri az oda járó fiatalokat nemcsak az általános 

iskolai tanulmányaik során, hanem a rá épülő intézményi fokokon is (Varga 1999, Fejes 2012, 

Fejes 2014). Fontos kiemelni, hogy a pályázati támogatások célcsoportként a tanodák esetén is a 

hátrányos, halmozottan hátrányos tanulói kört jelölik meg (és várják el dokumentáltan), de 

hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az adott programba bevont tanulók legalább 40%-a 

roma legyen (Varga 2015.121.). 

Az általános és középiskolát nemcsak a tanoda „íveli át”, hanem a halmozottan hátrányos helyzetű 

diákokat célzó ösztöndíjprogramok is. Az „Útravaló” elnevezésű, 2005 óta létező ösztöndíjrendszer 

az 1990-es években sikerrel működött, Soros Alapítványhoz köthető, patronáló tanár–diák 

programjának tapasztalataira épített. Vagyis a pályázati támogatást a pályázó diák és mentortanára 

közösen nyújtja be és nyeri el. Bár a támogatási rendszer folyamatosan átalakulóban van, és forrásai 

egyre szűkülnek, az „Út a középiskolába”, az „Út az érettségihez” és az „Út a szakmához” 

alprogramok keretében a 2013/2014-es tanévben 14 481 tanuló/hallgató részesült összesen 2 164 

083 638 Ft értékű támogatásban (Varga 2015.115.). 
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4) Mind az óvodai, mind az általános iskolai nevelésben 2016-ig továbbra is működött a 

képességkibontakoztató (IPR) program. 2010-ben miniszteri rendeletben (5/2010. I.29. OKM 

rendelet) szabályozták, hogy azokban az általános iskolákban, ahol képességkibontakoztatás vagy 

integrációs felkészítés folyik, a programban résztvevő pedagógusok milyen mértékben kapjanak 

támogatást.  

Eszerint ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 2009. évi október havi statisztikai 

létszámadatai alapján. Ahol az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, támogatás összege 

tanulónként legfeljebb 9 600 forint, ahol a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, a támogatás 

összege tanulónként legfeljebb 13 000 forint, ahol a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, a 

támogatás összege tanulónként legfeljebb 16 800 forint, A 60%-ot meghaladja, a támogatás összege 

tanulónként legfeljebb 20 900 forint. 

 

5. Módosult a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet státuszának meghatározása. 

Változást a fogalmakat illetően a 2011. év hozott, ettől kezdve nem a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben szerepelnek, hanem „ A gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásáról szóló” 1997. évi XXXI. törvényben. Olyan elemekkel bővült a fogalom jelentése, 

amelyek előtte nem szerepeltek benne. Míg eddig nem tértek ki sem a környezet, sem a szülők 

munkaviszonyára, a 2011. évi változás után erre is sor került. Eszerint a hátrányos helyzet „alapját” 

továbbra is a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés adja. Három feltétel alapján (a 

szülők legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy 12 hónapja regisztrált 

munkanélküliek, vagy a család szegregált típusú településen él, avagy komfort nélküli lakásban) ha 

a tanuló az „RGYK” mellett egy feltételnek megfelel, akkor válik hátrányos helyzetűvé, ha két 

feltételnek megfelel, akkor válik halmozottan hátrányos helyzetűvé. A szakemberek többsége a 

fenti fogalom/fogalmak érintettségi körének új behatárolását kritikusan fogadta. A legtöbb aggály 

arra vonatkozólag fogalmazódott meg, hogy az új szabályozás következtében sok, korábban 

hátrányos helyzetűnek vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek számító gyerek kívül reked nem az 

újonnan meghatározott fogalmi kereten. Ez azért is aggasztó, mert a szóban forgó csoport az 

integrációs, illetve deszegregációs intézkedések célrétege.  

 

6. 2013. január 1-jétől az oktatási intézmények az óvodák kivételével állami fenntartásba kerültek. 

A települési önkormányzatok – mint iskolafenntartók – nagy része a fenntartói jogköréről lemondva 

ezt az államnak adta át. Ez lehetőséget jelentett az egyes önkormányzatok számára, hogy a 

településen működő szegregált iskola fenntartásából eredő problémáiktól is megszabaduljanak. Az 
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állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, amelybe bele értendő a 

pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak központosított 

biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszközellátás és a külső szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet) támogatása. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) az oktatási 

intézmények fenntartása céljából jött létre. Járási szinten tankerületek alakultak, azok vezetői az 

igazgatók felettesei, a tankerületek pedig közvetlenül a KLIK elnökéhez tartoznak. A tankerületek 

tehát nem tagozódnak be a járási hivatalokba. A tankerületi igazgatók főbb feladatai az illetékességi 

területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, 

kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; 

rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése; bizonyos esetekben az intézmények működési 

feladatainak ellátása. A települési önkormányzatok a működtetési feladatokat látják el, így 

felelősségi körükbe tartozik a működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, 

juttatásainak finanszírozása. Az önkormányzati iskolák egyházi átvételének véghajrája 2012. május 

31-én zárult le. Addig vehették át ugyanis azon önkormányzati iskolák üzemeltetését, ahol ezt a 

képviselőtestület megszavazta. Sok önkormányzatnak nem volt elég pénze az iskola működtetésére, 

és nem kapott erre elégséges pénzügyi fedezetet a központi költségvetésből sem. Ugyanazt a 

támogatást viszont, amit az önkormányzatoknak nem adott meg az állam, az egyházaknak megadta. 

Az oktatási intézmények fenntartása az egyházak számára jelenleg némileg könnyebb feladatot 

jelent, mint az önkormányzatoknak. Adatokban láttatva mindezt: a 2009/2010-es tanévben az állam 

és az önkormányzatok összesen 2133 óvodát, 2019 általános iskolát, 442 szakiskolát, 467 

szakközépiskolát és 407 gimnáziumot működtettek, a különböző egyházak fenntartásában ekkor 

még csak 139 óvoda, 194 általános iskola, 33 szakiskola, valamint 31 szakközépiskola és 104 

gimnázium volt. A 2012/13-as tanévben már 800 intézmény volt egyházi fenntartásban, ahol több 

mint 190 ezer gyerek tanult. A Magyar Katolikus Egyház 497, a Magyarországi Református Egyház 

221, a Magyarországi Evangélikus Egyház 74 intézményt tartott fenn.  

 

7. Módosításra került a nemzeti kisebbségek oktatásáról szóló 1997. évi 32. számú miniszteri 

rendelet. A 2012. évi 229. számú kormányrendelet szabályozza a nemzetiségi vagy vallási oktatási 

feltételeit. A szülők kérelem benyújtásával kezdeményezhetik nemzetiségi vagy vallási osztályok 

kialakítását. Ha a tanuló a következő tanévtől nem kíván a nemzetiségi vagy vallási nevelés-

oktatásban részt venni, legkésőbb május utolsó munkanapjáig a szülő, a tanuló a tizennegyedik 

életévének betöltését követően a szülő és a tanuló együttesen kötelesek azt írásban bejelenteni a 

feladatot ellátó intézménynek. Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a választható nemzetiségi 

nevelési-oktatási formák: az anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás, a nemzetiségi 

kétnyelvű nevelés-oktatás, a nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás, a magyar nyelvű cigány 
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nemzetiségi nevelés-oktatás és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás. A nemzetiségi oktatásról 

szóló rendelet módosításának javaslata nagy vitákat váltott ki. Havas Gábor (2013) úgy ítélte meg, 

hogy nem életszerű, hogy a mélyszegénységben élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

többnyire alacsony iskolázottságú szüleiben annyira erős legyen a vallásos meggyőződés vagy a 

nemzetiségi oktatás iránti vágy, hogy egymással összefogva, maguktól ilyesmit kezdeményezzenek. 

Véleménye szerint azok az iskolák, illetve egyházi fenntartók léptek fel kezdeményezőként, 

amelyek kapva kaptak a lehetőségen, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekeket 

„jogszerűen” elkülönített osztályokba terelhették. 

 

A magyar közoktatási rendszerben a szegény, cigány vagy a fogyatékkal élő gyerekek az iskolák 

államosításáig szinte kizárólag állami/önkormányzati intézményben tanultak, az egyházi és 

magánintézményekből kiszorultak. (Kivételt képeznek a Magyarországi Evangéliumi 

Testvérközösség iskolái, ahol többségében olyan cigány és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek tanultak, akik kiszorultak a közoktatás intézményeiből – a 2011. évi CCVI. számú 

egyházügyi törvény óta a közösség nem számít bevett egyháznak). Az egyházi általános iskolákban 

szinte megduplázódott az iskolázatlan és szegény szülők gyerekeinek a száma. Egyes kutatók ezt az 

elkülönítésük legújabb módszerének tekintik. A legnagyobb port a Nyíregyházi Huszár telepi iskola 

esete kavarta. Amíg az iskolafenntartó „szeretetteljes integrációról”, a szakminiszter 

felzárkóztatásról beszélt, addig a jogvédő szervezetek a szegregáció egy újabb „kiskapuja” -ként 

emlegették az intézkedést. Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértésére hivatkozva a korábbi fenntartó, a nyíregyházi 

önkormányzat és a Sója Miklós Iskolát jelenleg működtető egyházmegye között létrejött 

együttműködési megállapodás és támogatási szerződés érvénytelenségének megállapítása, valamint 

a roma gyerekek elkülönített módon történő oktatásának megszűnése érdekében indított pert. Az 

alapítvány azért hívta perbe az önkormányzatot és a Hajdúdorogi Egyházmegyét, mert álláspontja 

szerint az utóbbi a többségében romák által lakott Huszár-telepen lévő iskolában elkülönített 

oktatást folytat, akadályozza az ott élő emberek integrációját. A Nyíregyházi Törvényszék 2015. 

februárban ítélte jogellenesnek a cigány gyerekek elkülönítését a nyíregyházi Huszár-telepi 

általános iskolában az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány által indított polgári 

peres eljárásban. A bíróságot a tanúként megjelenő Balog Zoltán miniszter sem tudta meggyőzni 

arról, hogy nem szegregáció, ami az iskolában történik. A másodrendű alperes, az intézményt 

működtető Hajdúdorogi Egyházmegye már akkor jelezte, hogy fellebbez. A Kúria bírói indokolása 

szerint az ügyben nem volt megállapítható az egyenlő elbánás sérelme, az eljárást kezdeményező 

civil szervezet pedig sem a görög katolikus egyház által újranyitott egykori önkormányzati iskola 

oktatási színvonalát, sem a pedagógiai programját nem kifogásolta. Ugyanakkor a szülőknek 
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módjuk nyílt arra, hogy más iskolába járassák gyereküket, mivel az önkormányzat bérlettámogatást 

adott a diákoknak, miután megszüntette az iskola buszjáratát. A Kúria álláspontja szerint így nem 

sérült a szabad iskolaválasztás elve. A szülők annak tudatában íratták gyerekeiket az intézménybe, 

hogy ott vallási nevelés folyik. Az egyháznak pedig deklarált célja volt a romapasztoráció, így 

logikus, hogy olyan térségben vette át az iskola működtetését, ahol jelentős arányban élnek romák. 

Az ítélethirdetéskor elhangzott: az egyház vállalta, hogy minden iskoláskorú gyereket felvesznek az 

iskolába, a halmozottan hátrányos helyzetűeket sem utasítják el, a helyi roma önkormányzat pedig 

egyetértett az intézmény újraindításával. Az iskola igazgatója úgy vélekedett, hogy 

végeláthatatlanul lehetne sorolni az apró mindennapi eseményeket, eredményeket, melyet ezzel az 

általuk „szeretetpedagógiának” nevezett módszerrel elértek. Követelték is a tárgyalásokon, hogy 

definiálják ezt a módszert. A válasz az volt, hogy ez nem definiálható, csak megélhető: ez az 

egyházi oktatás hozzáadott, ám annál jelentősebb többlete a Huszár-telepen. Az iskola igazgatója 

hivatkozott a Pygmalion-effektusnak nevezett jelenségre, amelyet a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek esetében általában negatív értelemben szoktak használni. Eszerint az előítéletes 

prekoncepciók általában előbb-utóbb beigazolódnak, vagyis a gyerekek tényleg rendbontó, 

együttműködni képtelen, magatartást fognak mutatni. „Mi a keresztény pedagógiában ezt másként 

éljük meg. Akit királyként, kincsként, Isten ajándékaként kezelünk, az annak is fogja magát érezni, 

akként fog viselkedni.” (Halász 2015). 

 

A kérdés tehát az, hogy a hátrányos helyzetű és/vagy cigány tanulók által reprezentáltabb iskolák 

átvételével az egyházak a már működő szegregációs gyakorlatot erősítik-e, vagy tudnak szolgálni 

olyan modell (-ek) kidolgozásával, melyek révén képessé válhatnak kialakuló társadalmi 

kényszerhelyzetek kezelésére (pl. olyan esetekben, amikor egy kistelepülés többségében cigányok 

által lakottá válik vagy az állam és az önkormányzat is „lemond” az iskolafenntartói szerepéről). A 

fenti kérdés megválaszolása céljából empirikus kutatást végeztem, amely a katolikus egyház által 

átvett és többségében hátrányos helyzetű és cigány tanulókat oktató iskolákban vizsgálta az ezekben 

tanuló cigány gyerekek iskolai helyzetét.   

 

8.1 Hipotézis, a kutatás módszerei és a kutatói kérdések bemutatása  

 

A katolikus egyház oktatással kapcsolatos tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy az egyház 

oktatásban betöltött több évszázados múltja során általában a jobb társadalmi státuszú családok 

gyermekeinek nevelését vállalta fel, nem mellékesen figyelve arra, hogy a vallás irányába 

ideológiailag is kötődés legyen a család részéről. A 2011. évi oktatási centralizációt követően az 
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állam, az önkormányzatok és az egyház(-ak) közötti megállapodás értelmében a katolikus egyház 

(és szervezetei) több olyan korábbi önkormányzati iskolát vettek át fenntartóként, ahol 

feltételezhetően többségében hátrányos helyzetű és/vagy cigány gyerekek tanulnak. Korábbi 

szociológiai kutatások (Csongor 1991, Forray 1998, Havas-Kemény-Liskó 2000) már rámutattak 

arra, hogy a többségében cigány gyerekek által látogatott iskolák minőségileg alacsonyabb 

színvonalon működnek, a gyerekek – ha be is fejezik általános iskolai tanulmányaikat – kibuknak a 

középiskola rendszeréből (amelyek sok esetben csak piacképtelen szakmákat adó szakiskolákat 

jelentenek).  

 

Az empirikus vizsgálat fő kérdései a következők: 

1. A hátrányos helyzetű és/vagy cigány tanulók által felülreprezentált általános iskolák 

átvételével a katolikus egyház a már működő szegregációs gyakorlatot erősíti-e (esetleg új 

szegregációs típusok figyelhetők-e meg – Zolnay 2018), vagy a katolikus egyház mint 

fenntartó tud-e szolgálni olyan modell(-ek) kidolgozásával, melyek révén képessé válhatnak 

kialakuló társadalmi kényszerhelyzetek kezelésére (pl. olyan esetekben, amikor egy 

kistelepülés többségében cigányok által lakottá válik vagy az állam és az önkormányzat is 

„lemond” az iskolafenntartói szerepéről)? 

2. Mennyire érvényesülnek, illetve működtethetőek az integrációs pedagógiai módszerek az 

egyházi iskolákban, melyekben feltételezéseim szerint, vagy csak cigány tanulók tanulnak, 

vagy felülreprezentált a cigány tanulók aránya? Milyen nevelői attitűdök érvényesülnek a 

cigány gyerekek nevelésével kapcsolatosan a keresztényi értékrend szerint működő 

intézményekben? 

3. Tudja-e (és ha igen, hogyan) egy katolikus egyházi iskola érvényesíteni a keresztényi 

értékeket a hátrányos helyzetű és cigány gyerekek nevelése során? Egy állami fenntartású 

iskolával összevetve milyen többletet tud nyújtani egy egyházi fenntartású iskola a cigány 

tanulóinak?  

 

Feltételezésem szerint a katolikus egyház által átvett általános iskolák esetében a cigány 

gyerekek integrációja megakadt, az iskolák nem rendelkeznek megfelelő pedagógiai módszerekkel 

a hátrányok leküzdéséhez. A fenntartóváltás nem jelent vallási kötődést, nem érvényesülnek azok az 

értékek, melyeket a katolikus vallás közvetít és előnyként tudna használni a cigány közösséggel 

való együttműködés során. Feltételezhetően mindez azért van így, mert az egyház nem rendelkezik 

azzal a pedagógiai kultúrával, illetve ennek hagyományával, melynek révén az alacsony társadalmi 

státuszú tanulókkal (és családjukkal is) hatékony iskolai munkát végezhetne. Így a cigány gyerekek 

esetében a fenntartóváltás valójában tovább erősítheti és maradandóvá teheti a már meglévő 
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szegregációt és iskolai kudarcokat. A kívánt integráció azonban egy – a közösségekre épülő – a 

település közösségi centrumaként működő intézménnyé alakulással (ahol az integrációs programok 

mellett az inkluzív nevelési eszközei, az iskolai szociális munka módszerei érvényesülnek), a 

keresztény hit által (melynek értékrendszerében több olyan érték van, amely a cigány közösségek 

értékeivel, hagyományaival és szokásaival megegyező) az adott fenntartói közegben is 

megvalósulhat.  

A vizsgálatom során három társadalomkutatásban használt módszert alkalmaztam. Egyrészt 

az intézmények vezetőinek állítottam össze kérdőívet. Másrészt az iskolákban dolgozó 

pedagógusok körében végeztem kérdőíves kutatást (lásd 1. és 2. sz. mellékletek). A kérdőív 

összeállításánál felhasználtam a Varga Aranka által használt kutatói kérdőívet (Varga 2015), 

természetesen kutatási témámmal összhangban módosítva azt. Harmadrészt a szülőkkel tartottam 

fókuszcsoportos beszélgetést. A fókuszcsoportok kialakításánál három fontos dologra törekedtem: 

egyrészt ne azok a szülők vegyenek részt bennük, akiket az iskolaigazgatók ajánlanak (az esetleges 

befolyásoltság kiküszöbölése érdekében), másrészt a csoportok kialakításához magukat cigánynak 

valló szülőket kellett találnom, harmadrészt, azt is szem előtt kellett tartanom, hogy lehetőleg 

valamennyi egyházmegyében tudjak legalább egy csoportot kialakítani. A kutatási terv időbeli 

lebonyolítása a mellékletekben olvasható (3. sz. melléklet). A beérkező kérdőívek adatait átnézve 

választottam ki azokat a településeket, ahol feltételezhetően a helyi cigány önkormányzat, illetve 

civil szerveződés vagy más formában működő közösség (akár vallási csoport) együttműködő lehet. 

Ezek alapján 5 fókuszcsoportot tudtam szervezni, csoportonként átlagban 8 fővel. A csoport 

kialakításánál arra törekedtem, hogy minden egyes évfolyam a szülők által is képviselve legyen.  

Az intézményvezetői kérdőívet 25 iskola igazgatójának küldtem ki. A 25 igazgató közül 21 

fő töltötte ki a kérdőívet. Ez 84%-a a tervezett mintának. Azok, akik ezt nem tették meg, arra 

hivatkoztak, hogy valamelyik iskola tagintézményeként funkcionálnak. A pedagógusok létszáma 

intézményenként eltérő, hiszen városi iskola ugyanúgy szerepel a mintában, mint ahogy olyan 

kistelepülési tagiskola is, ahol mindösszesen három fő tanított. A 25 intézményben összesen 302 

főállású pedagógus dolgozott a vizsgálat időpontjában. A pedagógus-kérdőívet 212 fő töltötte ki, 

amely az összes pedagógus 70,19%-a. A beérkező adatokat SPSS statisztikai módszer segítségével 

dolgoztam fel. A pedagógus-kérdőívek feldolgozásához egyszerű statisztikákat használtam: 

átlagokat, százalékos megoszlásokat. Az átlagok összevetésénél ANOVA teszttel 0,05-ös 

szignifikanciával. Kategoriális változóknál - pl. ritkábban mennek-e a nők családlátogatásra – 

kereszttáblát, szintén 0,05-ös szignifikancia szinttel. Hangsúlyozni kell, hogy mindez véleményt 

mér, nem pedig konkrét tényeket. A 25 iskola pedagógusainak válaszai alapján kirajzolódó kép 

persze torzíthat (minden bizonnyal torzít is), hiszen szubjektív. Objektív akkor lehetne, ha pl. a 

kompetenciaeredményekkel vetettem volna össze eredményességi mutatókat az egyházi/nem 
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egyházi iskolákban, mégpedig azonos szociális hátterű gyermekek esetében. Persze még ebben az 

esetben is számítani kell némi torzításra. A jelenségnek több oka is lehet: egyrészt, ha az igazgatók 

beleolvashattak a kitöltött kérdőívekbe, az őszinteség eleve megkérdőjelezhető, másrészt, ha létezik 

vallási azonosulás a fenntartó irányába, az átszínezi/átszínezheti a válaszokat. 

Az intézményvezetői kérdőívek feldolgozásánál, annak érdekében, hogy jól működő 

csoportokat alakíthassak ki, általában 30-40-es elemszám kellett volna cellánként, sok esetben 

azonban 0-ás válaszokat kaptam.  

A longitudinális összehasonlításnál általában a 2013 és a 2017-es évet használtam. Ennek az 

volt az oka, hogy a 2013-as év már kevésbé volt válaszhiányos. Az egyház az esetek többségében a 

2012-es tanévben vette át az önkormányzatoktól vagy az államtól a fenntartói teendőket. Így a 

vizsgálat lefolytatásához a hatásvizsgálat esetében elvárt 5 éves intervallum miatt 2017 tavaszát 

választottam. Az igazgatókkal 2017 tavaszán, a pedagógusokkal 2017 őszén töltettem ki a 

kérdőívet. A szülői fókuszcsoportokat 2018 tavaszán folytattam le. Ha arányokat vizsgáltam, a 

legfrissebb adatokkal igyekeztem figyelembe venni (2017-es tanév). 

Adatvédelmi szempontból nem a könnyebben beazonosítható településneveket, hanem az 

iskolák neveit használtam. 

A kutatói kérdéseim és hipotézisem mérhetővé tételéhez a következő kérdések mentén 

alkalmaztam a társadalomtudományi kutatásokban használt módszereket: 

 

Intézményvezetők esetében kérdőívben megfogalmazott kérdések mentén vizsgálódtam: 

a) A tanulói létszámok alakulása: 

 Hány iskola van a településen? - ha több, akkor a statisztikai adatok alapján (6-16 éves 

korosztály) viszonyítani tudunk a más iskolákban járó tanulók létszámaihoz. Ha kisebb az 

arány a többi iskolához képest (főként abban az esetben, ha a hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya magas), szegregált intézménynek tekinthető. 

 Hogyan alakulnak a tanulói csoportlétszámok? - a csoport jellegén túl (fejlesztő, normál, 

gyógypedagógiai, nemzetiségi) az osztályban tanuló HH és HHH-s és SNI-s tanulók aránya 

hogyan alakul. Az iskolán belüli szegregációnak ugyanis a csoportokba való besorolás az 

egyik formája. 

 Az egyházi átvételt követően miként alakulnak a tanulói létszámok a magántanulóságot, az 

évismétlők és a beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő tanulók arányát figyelembe véve. 

A magántanulói státuszba kerülés az iskolán belüli szegregáció egyik típusa, az iskola 

színvonalát az évismétlők aránya befolyásolja, még BTMN-s tanulók között nagyobb 

arányban vannak hátrányos helyzetű tanulók.  

 Hány településről járnak be a gyerekek az iskolába, és hányan mennek el más település 
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iskoláiba tanulni a gyerekek? – az iskolák közötti szegregáció egyik fő jellemzője, hogy 

jobb társadalmi státuszú családok más településre viszik el a gyermekeiket. Mi történik 

akkor, ha egy iskola maradt a településen, amely egyházi fenntartású, de nagyobb arányban 

tanulnak ott hátrányos helyzetű tanulók?  

b) Hogyan alakultak az elmúlt években a továbbtanulási arányok az intézmény esetében? – a 

bemutatott szakirodalom arra utal, hogy a cigány/roma gyerekek többségét szakiskolákba 

irányítják tovább, melyekben, a régióban teljesen hasznosíthatatlan szakmákat tanulnak, 

vagy megfelelő segítség nélkül kibuknak, illetve betöltve a 16. életévet inkább a 

közmunkaprogramot választva növelik a család anyagi bevételét.  

c) Az oktatási kormányzat a Köznevelési törvény módosításával egy időben bevezette az egész 

napos iskolai nevelést, olyan célzattal, hogy – főként a hátrányos helyzetű tanulók esetében 

– segítsék a tanulásban lemaradó gyerekek felzárkóztatását. A kutatás során külön kérdésben 

vizsgáltam a tanítási órákon kívüli iskolai programokat (beleértve a nyári programokat is), 

illetve azt, hogy azokon hány hátrányos helyzetű tanuló vett részt az elmúlt tanévekben. 

d) Hogyan alakultak a tanulói teljesítmények az egyházi átvételt követő tanévekben? 

Vizsgálatot folytattunk arra vonatkozólag, vajon milyen mértékben fordult elő, hogy egy 

tanuló a hiányzásai miatt kellett, hogy évet ismételjen, illetve közöttük milyen arányú a 

hátrányos helyzetű tanulók aránya.  

e) A PISA felmérés magyarországi eredményei sok tekintetben lesújtó képet tártak elénk. 

Kompetenciamérések alapján minősítik az adott intézmény színvonalát. Tudjuk, hogy a 

település típusa, a szülők iskolai végzettsége nagymértékben befolyásolta a tanulók 

eredményeit. A kutatás során az elmúlt tanévekre vonatkozóan rákérdeztem az adott 

iskolákban végzett felmérésének eredményeire.  

f) A cigány többségű iskolák esetében sokszor kritikaként fogalmazódik meg, hogy az 

intézményi infrastruktúra rossz állapotban van, ez pedig a szolgáltatást igénybe vevők 

teljesítményére is hatással lehet. Megvizsgáltam, milyen az iskolák infrastruktúrája, az 

épület állapota, technikai felszereltsége, vettek-e részt fejlesztésekben az egyházi átvételt 

követően. Esetleg az egyházi fenntartóváltás előnyt jelenthetett-e beruházási szempontból. 

g) A 2003-2010 közötti integrációs programok egy részét 2011-et követően is folytatta az 

akkori oktatási kormányzat, ilyen az IPR program (igaz, azt csupán egy-két tanévig 

működött), az Útravaló program, a tanodaprogram, az ökoiskola program, valamint a 

tehetségpont program. Megkérdeztem az iskolákat, hogy a fentebb felsorolt programok 

közül melyekben vesznek részt akár intézményi szinten, vagy akár csak pedagógusként.  

h) Az integrációs intézkedések egyik fő eleme volt az ún. Utolsó padból program, amikor 

sajátos igényű tanulókat vizsgáltak felül, és a sokszor indokolatlanul annak minősített 
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tanulókat visszahelyeztek normál tantervű osztályba. A vizsgálat során megkérdeztem az 

intézményvezetőket, hogy hány olyan eset történt, amikor sajátos nevelési igényű tanulót 

helyeztek vissza normál osztályba. 

i) A tantestület státusz szerinti összetételére, iskolai végzettségükre, a hiányzó szaktanárok 

számára, valamint a képesítés nélkül szaktárgyat tanító tanárok számára is rákérdeztem a 

kutatás során. A kistelepülési – főként hátrányos helyzetű tanulókat többségében 

foglalkoztató – iskolák esetében fordul elő a szaktanárhiány, az óraadó tanárokkal való 

óraellátottság megoldása, illetve cigány kisebbségi programmal (is) dolgozó iskolák 

esetében a népismeretet oktató pedagógus hiánya. 

j) Fontosnak tartottam, hogy a pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakemberek 

alkalmazásának gyakorlatát is megvizsgáljam. A hátrányos helyzetű tanulók esetében 

gyakran van szükség fejlesztőpedagógusra, pszichológusra, pedagógiai asszisztensekre, 

logopédusra és a szociális problémákat kezelő szociális munkásra. A felsorolt szakemberek 

jelenléte az állami intézmények esetében sokszor státuskérdésre hivatkozva nem megoldott, 

egyházi iskolák esetében viszont a fenntartó szabadabban tud mozogni.  

k) Megvizsgáltam az iskolák településükön belüli kapcsolatrendszerét a különböző 

gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi, kisebbségi és egyéb civil szervezetekkel.  

 

A pedagógusok vonatkozásában is az alább felsorolt kérdésekre egy a számukra készült kérdőív 

segítségével kerestem válaszokat:  

a) A hátrányok leküzdése érdekében milyen tanítási módszereket alkalmaznak a tanítási órákon 

és azokon kívül? 

b) Tartalmaz-e pedagógiai hitvallásuk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására és az 

esélyegyenlőségre vonatkozó elemeket? 

c) Az egyházi fenntartás esetleges előnyeit vagy esetleges hátrányait miben érzékelik? 

Mennyivel tud többet nyújtani egy egyházi iskola a hátrányos helyzetű és/vagy cigány 

családoknak?  

d) A cigány gyerekek családi szocializációjában milyen a gyerekek iskolai teljesítményét 

hátrányosan befolyásoló körülményre hívnák fel a figyelmet? Vannak-e pozitív elemei a 

cigány/roma családok gyermeknevelésének? 

e) A cigány gyerekek nevelésének sikerességét illetően milyen, az iskola részéről tapasztalt 

hiányosságokra hívnák fel a figyelmet? Melyek azok a módszerek, amelyeket hatékonynak 

ítélnek meg a cigány/roma gyerekek iskolai nevelése során? 

f) Mennyire elégedettek a családok iskolához fűződő viszonyával? Milyen módon tartják a 

tanulók családjával a kapcsolatot? 
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g) Milyen feladatokban tudják magukat elkötelezni a sikeresebb együttműködés érdekében? 

Részt vesznek-e olyan képzéseken, amelyek ezt a célt szolgálják? 

h) Sikeresnek ítélik-e a meglévő integrációs programokat? Ők maguk részt vesznek-e 

valamelyik programban?  

i) Milyen okai lehetnek a cigány gyerekek iskolai kudarcainak? A kudarcok leküzdésében 

tehet-e többet egy egyházi iskola egy állami iskolához képest? 

j) Milyen ismeretek, készségek elsajátítására lenne szükség a pedagógus-továbbképzésben 

ahhoz, hogy a cigány gyerekekkel való foglalkozás eredményesebb legyen? 

k) Mi a véleményük az integrált oktatás előnyeiről/hátrányairól és a szegregált 

oktatás/hátrányairól?  

l) Milyen okokra vezethető vissza az a jelenség, hogy a cigány gyerekek tekintélyes része az 

általános iskola után vagy egyáltalán nem tanul tovább, vagy a formális jelentkezést 

követően meg sem kezdi középfokú tanulmányait, vagy hamar lemorzsolódik, kimarad. Mit 

tehet egy egyházi iskola a jelenség számának csökkentése érdekében?  

 

A szülőkkel folytatott fókuszcsoport-beszélgetés esetében a következő kérdéskörök mentén kerestem 

válaszokat:  

a) Miért járatja az adott iskolába a gyermekeit? Ha lehetősége lett volna más iskolába íratni (az 

egyházi átvételt követően), megtette volna-e?  

b) Miben látja jobbnak vagy rosszabbnak az ott folyó pedagógiai munkát? Az egyházi átvétel 

előtt és után hogyan értékelik az iskolával való kapcsolatukat?  

c) Mennyire fontos a keresztényi elvek érvényesülése a szülők számára iskolai és családi 

szinten? 

d) Mivel elégedettek és mivel nem a szülők az iskolában folyó pedagógiai munkát illetően? 

e) Ha szükséges, milyen változtatásokat kellene alkalmazni a sikeresebb együttműködés 

érdekében szülői és iskolai oldalról egyaránt? 

f) A gyerekek előnyére válik-e az egyházi (keresztény) nevelés? Érzik-e hatását ezeknek a 

gyermekük fejlődésében? 

g) Mennyire kezelik őket partnerként az iskolában? 

h) Milyen iskolai rendezvényeken szoktak részt venni, éreznek-e bármiféle megkülönböztetést 

a nem cigány gyerekek szüleihez képest? 
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8.2. Mintavételi eljárás bemutatása 

 

Disszertációmban külön fejezetben foglalkoztam azzal a dilemmával, miszerint a cigányok körében 

végzett szociológiai kutatások esetében milyen szempontok alapján készítő mintavétel. 

A téma vizsgálatához azokat az általános iskolákat kellett feltérképeznem, amelyeket a 

katolikus egyház a 2011-et követő állami centralizáció előtt vagy után vett át fenntartóként, és 

feltételezhetően nagyobb arányban tanulnak az intézményben magukat cigánynak valló gyerekek. 

Alappopulációnak a 2016/2017-es tanévben a katolikus egyház által működtetett összes általános 

iskolát tekintettem.  

Mivel a cigány nemzetiséghez való hovatartozás nem dokumentálható, ezért a következő 

szempontok alapján feltételeztem, mely intézményekben tanulhatnak többségében cigánygyerekek: 

 Ahol a település kedvezményezett (hátrányos helyzetű) vagy átmenetelig hátrányos helyzetű 

a 2015-ös kormányrendelet értelmében (a Kormány 105/2015. (IV. 23.) rendelete a 

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről). Hivatkozom 

Kertesi Gáborék tanulmányára, mely szerint a hátrányos helyzetű településeken nagyobb 

arányban élnek magukat cigánynak valló emberek (Kertesi- Kézdi 2009). 

 Ahol a jogszabály szerint több a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (az 

Oktatási Hivatal felé az intézmények minden tanévben két alkalommal jelzik a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát). Ebben az esetben a 2012. októberi 

adatokat vettem alapul, hiszen a jogszabályi változások után (Gyermekvédelmi törvény 

módosításai a fogalmakat illetően) az arányszámok jelentősen visszaestek. Másrészt az 

iskolák többsége a 2012/13-as tanévben került egyházi fenntartásba. Azon iskolák, 

melyekben a tanulói összlétszámhoz viszonyítva a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan 

hátrányos helyzetű (HHH) tanulók aránya elérte a 40%-ot, a mintába kerültek. 

 Ahol a 2011. évi népszámlálási adatok alapján nagyobb arányban vallották magukat 

cigánynak.  

 Ahol az iskolában cigány nemzetiségi program működik. Az Oktatási Hivatal minden 

tanévben közli, hogy mely intézmények igényelték a nemzetiségi oktatás után járó 

normatívát. A cigányok vonatkozásában a szerint, hol végeznek cigány nyelven, illetve 

magyar nyelven cigány kisebbségi oktatást. 

 

Amelyik intézmény az öt mutató közül legalább egynek megfelelt, azon iskolát a mintába emeltem. 

Meg kell jegyeznem, hogy a szelekció során csak a katolikus egyház által működtetett iskolákat 

vettem figyelembe, mert a fentebb említett szempontok alapján a többi egyház által működtetett 

iskolák a mintát torzították volna, hiszen a vizsgálat időpontjában nem sok olyan intézményük volt, 
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ahol többségében cigányok tanultak volna. A felekezetek esetében mindez még ennél is 

alacsonyabb arányú.  

Mindezek alapján a mintába hat egyházmegye, illetve egy – a katolikus egyház 

szervezeteként működő – szervezet (Máltai Szeretetszolgálat) által fenntartott általános iskolák 

kerültek (2. sz. táblázat). 

 

2. számú táblázat: A vizsgálati mintába került egyházmegyék települései  

Egyházmegye / egyházi szervezet Iskolái 

Váci Egyházmegye- római katolikus  
Borsosberény, Cserhátsurány, Mátramindszent, 

Nagykáta, Nógrádsipek (5 iskola) 

Egri Egyházmegye – római katolikus  

Apc, Borsodszentgyörgy, Encs, Felsőzsolca, Hangony, 

Hernádkak, Kál, Kőtelek, Nagykörű, Sajólád, Sajópetri, 

Serényfalva (12 iskola) 

Hajdúdorogi Exarchátus – görögkatolikus  Homrogd, Nyíradony (2 iskola) 

Miskolci Exarchátus – görögkatolikus  Nyíregyháza, Rakacaszend (2 iskola) 

Pécsi Egyházmegye – római katolikus  Pécs (1 iskola) 

Máltai Szeretetszolgálat Gyulaj, Tarnabod (2 iskola) 

Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye - római katolikus Egyek (1 iskola) 

 

Az iskolák földrajzi elhelyezkedése jól tükrözi a cigányok körében végzett szociológiai 

kutatásokat. Meg kell jegyeznünk, hogy az egyházmegyék területi felosztása sok esetben nem esik 

egybe a magyarországi régiók eloszlásával. A mintavételi eljárás folyamatát a 3. számú táblázatban 

mutatom be, amelyben a négy fő mutató alapján igazoltam az iskola mintába kerülését. 

 

3. számú táblázat: A mintába kerülő katolikus egyházi iskolák településenként  

Település neve 

 

2015-ös 

kormányrendelet 

alapján hátrányos 

helyzetű 

település 

2015-ös 

kormányrendelet 

alapján 

átmenetileg 

hátrányos teleülés 

Cigány 

kisebbségi 

programmal 

működő 

iskola 

A tanuló 

összlétszám- 

hoz képest magas 

a HH és HHH 

tanulók száma 

A településen élő 

cigány lakosság 

aránya (2011-es 

népszámlálás 

alapján) 

Nógrádsipek   X    

Cserhátsurány  X    

Borsosberény 
 

 
  X  

Nagykáta  
 

 
    33%  - 10%   

Borsodszent-

györgy  
X   40% -30%     X  

Serényfalva  X   42%-30%      X  

Encs 
X 

 
  43%-2%        X  



 

 

 65 

Hangony X   35%-47%      X 76%   X 

Hernádkak  X 
 

 
  

Sajólád   X  63%- 34%       X  

Kőtelek   X  32%-64%       X  

Sajópetri   X  0%-80%       X  

Tarnabod 
X 

 
  0%-100%     X 45% X 

Egyek  X   28%-47%       X  

Rakacaszend X   0%-100%     X 58% X 

Nyíregyháza X   74%-60%       X  

Nyíradony  X   76%-26%       X  

Gyulaj    X  37% X 

Homrogd  X  X   

Mártamindszent  X    

Apc    55%-6%          X  

Felsőzsolca 
 

 
  

 

81%-0%          X 
 

Nagykörű   X  55%-36%        X  

Pécs     47%-48%        X  

 

 

A 3. számú táblázatban X-szel jelöltem azokat a mutatókat, amely alapján feltételeztem, 

hogy a tanulók között nagyobb arányban fordulnak elő cigány tanulók. A hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzet mutató esetében voltak olyan intézmények, ahol vagy a százalékos arány nem érte 

el a 40%-ot vagy nem kaptunk adatot a 2012-es tanulói összlétszámot illetően. Ezen iskolák 

valamelyik más mutató alapján kerültek a mintába. Ezek alapján 25 iskolát tudtam a vizsgálatom 

mintájába emelni. A kérdőíves felmérés keretében mind a 25 iskolából kaptam vissza kérdőíveket. 

Az intézmények között egy olyan iskola is szerepelt, amely egyetlen mutatónak sem felelt meg 

(Nagykáta), viszont a HH tanulók aránya majdnem elérte a 40%-ot, így a vizsgálat során az iskolát 

kontrollcsoportként kezeltem. 
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8.3. Az intézményvezetőkkel folytatott kérdőíves felmérés eredményei 

 

Az iskolák közötti szegregáció egyik típusának az tekinthető, amikor a szülők gyermeküket a 

szabad iskolaválasztás lehetőségével élve más település iskolájába íratják be. A szegregáció egy 

másik típusáról akkor beszélhetünk, ha egy adott település több iskolája közül az egyikben 

felülreprezentáltabb a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Mivel azzal kapcsolatban, hogy egy 

településen hány tanköteles tanuló jár a települési iskolába, adatokkal nem rendelkeztem, a 

népszámlálási statisztikai adatok alapján tudtam következtetni arra, hogy a más iskolákban járó 

tanulók létszámaihoz képest hány tanuló jár a vizsgált iskolába. Egy táblázatot szerkesztettem azzal 

kapcsolatosan, hogy a vizsgálat időpontjában – 2017-ben – mennyi tanköteles korú (általános 

iskolás 6-16 éves korosztály) tanuló él az adott iskola településén (4. sz. melléklet). Az 

iskolaigazgatóktól tájékoztatást kaptam arról, hány településről járnak be a tanulók, valamint 

mekkora azoknak a tanulóknak az aránya, akik más település iskolájába járnak. Az adatok 

összevetésére ezek alapján került sor. 

 

4. számú táblázat: A településen járó és a településről eljáró tanulók aránya az iskola összlétszámához és a 

településen működő iskolák számához viszonyítva /fő 

Az 

intézmény 

neve 

2011-es 

népszámlálási 

adatok alapján 

tanköteles 

korosztály 

létszáma (fő) – 

a településen 

2016-17-es 

tanévben 

az iskola 

létszáma 

fő 

Hány 

településről 

járnak be a 

gyerekek az 

iskolába? (fő) 

A 

településen 

lévő 

iskolák 

száma 

Hány 

évfolyamon 

tanulnak a 

gyerekek? 

A településről 

eljárók 

száma 

Páter 

Bárkányi  
50 65 4 1 8 2 

Szent Ambrus 97 80 5 1 8 6 

Váci Mihály  9171 735 9 2 8 nincs adat 

Gárdony 1 103 162 4 1 8 2 

Szent M 44 72 5 1 4 nincs adat 

Szent László 813 430 40 2 8 nincs adat 

Szent Anna 193 138 2 1 8 40 

Fráter Gy 406 307 7 1 8 nincs adat 

Szent Gellért 196 122 1 2 8 22 

Fráter Gy. TI 49 48 2 1 3 26 

Málta Iskola 200 128 1 1 8 4 

Szent János 687 367 1 1 8 100 

Szent Miklós 8 16 1 1 1 2 

Sója Miklós 12932 70 1 25 6 nincs adat 

Szent Mihály 1012 376 3 2 8 nincs adat 

Apácai  289 174 3 1 8 4 

Szent István 833 258 2 2 8 nincs adat 

Gárdonyi 2 531 298 2 1 8 nincs adat 

Petrovay 169 145 2 1 8 12 

Néri Szent  14666 93 1 28 8 0 

II. János P 79 62 4 1 8 6 
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A 4. számú táblázatban látható adatokból a következőket látjuk. Vannak iskolák, amelyek az 

adott település egyetlen iskolái, viszont a tanulói létszámok 4-5 más településről bejáró tanulók 

összeadásából adódnak. (Péter Bárkányi, Szent Ambrus, Gárdonyi 1, Szent Mihály S, Szent Mihály, 

Szent István, Petrovay, II. János Pál). Ezen iskolák gyűjtik össze a más településen nem lévő 

iskolák tanulóit. Vannak iskolák, ahol magas a tanulói létszám viszont a bejáró gyerekek 7-9 

településről járnak be. Ilyen iskola a Váci Mihály, ahol 735 tanuló 9 településről jár be az iskolába. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a Váci Mihály Iskola a kutatásunkban kontroll iskolaként szerepel. 

Vannak olyan iskolák, ahol a településen élő tanköteles általános iskoláskorú gyerekek számának 

közel 50%-a jár, viszont a gyerekek 40 településről járnak az iskolába.  Mindezt tovább fokozza, 

hogy a településen két iskola működik a 813 főre, amelynek a fele az egyházi iskolába jár (pl. Szent 

László Iskola). Vannak olyan iskolák, ahol a településen átlagosan sok tanköteles korú általános 

iskolás tanuló él, az iskolák létszáma átlagban 20 fölött van, az iskola tanulóinak létszáma ehhez 

képest, nagyon alacsony.  A Sója Miklós Iskola esetében a városban 12 932 tanulóra jut 25 iskola. 

Ha egyenlő arányban lennének elosztva a gyerekek, akkor egy iskolába átlagosan 517 tanuló járna.  

A Sója Miklós iskolába 70 fő tanuló jár hat évfolyamra. A Néri Szent Fülöp Iskola esetében a 

városban 14 666 fő tanulóra jut 28 általános iskola. Ha egyenlő arányban lennének elosztva a 

gyerekek, akkor egy iskolába átlagosan 524 fő tanulónak kellene járnia. A Néri Szent Fülöp 

Iskolába 93 tanuló járt nyolc évfolyamon.  

Figyelemre méltó jelenség, hogy bizonyos iskolák esetében a településről eljáró tanulók 

aránya olyan mértékű, amelyből arra következtethetünk, hogy a szülők az iskolával való 

elégedetlenségük miatt viszik el a gyerekeiket más települések iskoláiba. 30%, ahol saját település 

fedi le a tanulókat. Maximum érték 40. Mindezt az is alátámasztja, hogy az adott iskola a település 

egyetlen iskolája. Ilyen helyzet állt elő a Szent János Iskola esetében, ahol 100 fő tanuló jár el más 

településekre, a Fráter György TI Iskola esetében, ahol 49 tanköteles gyerek közül 48 tanuló tanul 

az iskolában, akik két településről járnak be, viszont eljár más településre a 49 főből 26 fő. A Szent 

Anna Iskola esetében két településről adódik össze a gyerekek létszáma (138 fő), úgy, hogy 40 fő 

tanuló eljár más települések iskoláiba. A Szent Gellért iskolában hasonló helyzet figyelhető meg, 

annyi különbséggel, hogy a településen két iskola működik.  

Az adatok elemzéséből elmondható, hogy az iskolák közötti szegregáció típusait 

figyelemmel kísérhetjük, igaz nem mindegyik iskola esetében. Ne felejtsük el, hogy a mintavételi 

eljárásnál az iskolák mindegyike (a kontrolliskola kivételével) valamelyik hátrányos helyzetet 

befolyásoló mutatónak megfeleltek.  

Az iskolák egyházi fenntartásba vételéről elmondható, hogy a vizsgált iskolák közül 5 

iskolát a 2013-as tanévben (mivel a vizsgálat 2017 tavaszán zajlott) így négy éve, 11 iskolát a 2012-

es tanévben, tehát öt éve, két iskolát a 2011-es tanévben, hat éve, három iskolát már korábban vett 
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át fenntartásba a katolikus egyház. Az intervallum 4 és 17 év között van. Az átlag 5,8 év. (5. sz. 

melléklet). 

Összességében elmondható, hogy inkább lassú csökkenés a jellemző, némely esetben meredekebb. 

(6. sz. melléklet). 

 

Az iskolai szegregáció mértékét az iskolában tanuló hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai összlétszámhoz viszonyított aránya határozza meg. A kérdőívben 

úgy kérdeztük meg az iskolaigazgatókat, hogy az egyházi fenntartásba kerülés évében és a vizsgálat 

évében adják meg az adatokat.  

 

5. számú táblázat: A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolai 

összlétszámhoz képest (%)   

 

 

HH tanulók 

aránya az egyházi 

fenntartásba 

kerülés évében 

HH tanulók 

aránya 2017. 

januári 

adatszolgáltatás 

alapján 

HHH tanulók 

aránya az egyházi 

fenntartásba 

kerülés évében 

HHH tanulók 

aránya 2017. 

januári 

adatszolgáltatás 

alapján 

Apáczai Csere János  36 22 22 10 

Gárdonyi G 1 23 12 20 28 

Szent Ambrus 39 9 12 5 

Szent János 29 20 46 46 

Szent László 38 5 2 4 

Szent István 86 3 6 59 

Szent Anna 36 17 56 66 

Gárdonyi G 2 62 12 37 2 

Petrovay György  38 22 50 55 

II. János Pál  28 18 20 21 

Váci Mihály 35 26 14 4 

Petrovay György  23 29 40 23 

Néri Szent Fülöp 45 13 48 56 

Páter Bárkányi  45 37 1 3 

Szent Mihály  72 5 19 14 

Szent Miklós  0 0 100 1 

Fráter György 63 28 34 23 

Fráter György TI 0 17 80 60 

Szent Mihály  3 11 25 11 

Máltai Isk. 0 6 100 99 

Sója Miklós 37 20 63 80 
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A hátrányos helyzetű gyermekek százalékos aránya a vizsgált intézmények közül 17 

intézményben csökkent, 5 intézményben minimálisan emelkedett. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók aránya 10 intézményben valamelyest csökkent, a többi intézményben viszont 

növekedett. Mindkét státus kérdését a 2013-ban módosított Gyermekvédelmi Törvény szabályozza, 

a hátrányos helyzet csökkenése ezzel magyarázható. Hiszen még korábban a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény (később: RGYK) megítélése a hátrányos helyzetű státuszt is 

jelentette, a törvényi változás után az RGYK megléte, önmagában nem jelenti a hátrányos helyzetű 

státusz meglétét. A szülő érdekelt az rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megigénylésében, 

hiszen, ezáltal lesz térítésmentes étkező a gyermeke az óvodában és az iskolában. Abban már 

kevésbé lesz érdekelt, hogy nyilatkozzon az alapfokú végzettségéről, vagy a munkanélküli 

státuszáról (a közmunkaprogram nem számít regisztrált munkanélküliségnek), illetve a lakás 

komfortnélküliségéről.  A halmozottan hátrányos helyzet státuszának megléte a szülő részéről akkor 

érdekelt, ha a gyermeke olyan programban vesz részt, ami számára is hasznos és feltétele a 

programban való részvételnek (pl. Útravaló, Arany János program). Az iskola részéről pedig abban 

az esetben van érdekeltség a halmozottan hátrányos helyzet szülői nyilatkoztatásában, ha olyan 

programban vesz részt az intézmény, ahol mindez feltétel (pl. Útravaló programban mentorok, 

VEKOP -os pályázatok) 

Ha a kapott adatokat összevetjük a település 2015.évi kormányrendelet értelmezése szerinti 

hátrányos helyzetű település fogalmával a követezőket tapasztaljuk. Azokban a települési 

iskolákban, ahol a település a kormányrendelet értelmében hátrányos helyzetűnek számít, alig éri el 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 40 %-ot az iskola összlétszámához képest. 

Azokban az iskolákban, ahol a településen élők a 2011-es népszámlálási adatok alapján legalább 

40% fölött vallották magukat cigánynak, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya is 

magasabb (Szent Miklós Iskola, Málta, Galló). Mindezt látva feltehető a kérdés, hogy a szülők 

érdekérvényesítő képességének vagy esetleg az iskolai „ráhatásnak” tudható be az alacsony 

százalékos arány.  

Ha az iskolai szegregáció alapjaként a HHH-s arányokat tekintjük, akkor a következőket 

mondhatjuk el a vizsgált intézmények esetében.  A 2017. januári adatok alapján az iskolákban 0 – 

30 % között volt 12 iskolában. 30-50 % között volt 1 iskolában. 50 % fölött volt 8 iskolában (ebből 

2 iskolában 99 és 100%). Ezek alapján, ha az 50% fölötti arányt vesszük szegregált iskolának a 

vizsgált intézmények közül csak 38%-ukat nevezhetnénk szegregált iskolának. Holott (azt 

dolgozatunk későbbi részeiben látni fogjuk), mindez másként van.  

A sajátos nevelési igényű tanulók arányát az iskolákban, abban az összefüggésben 

vizsgáltam, hogy közöttük, hány tanuló tartozik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

státuszú tanulók közé. Amennyiben magas az arányuk az iskolai létszámhoz képest, valamint magas 
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közöttük a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók száma, a szegregáció jelenlétét erősíti.  

Ha az egyházi fenntartásba kerülés évében, illetve a vizsgálat évében lévő arányokat 

összevetjük látható, hogy 8 iskolában növekedés, 9 intézményben 1-2 %-os csökkenés, 4 iskolában 

stagnálás volt. A legjelentősebb növekedés a Szent Mihály Iskolában (28%-os), a Máltában (9%-

os). Ezekben az iskolákban 33% és 28% az sajátos nevelési igényű tanulók aránya az iskolai 

létszámhoz viszonyítva. Ha a sajátos nevelési igényű tanulók arányát vetjük össze a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányaival a következőt látjuk. 

 

6. számú táblázat: A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) és a hátrányos /halmozottan hátrányos helyzetű 

(HH és HHH) tanulók aránya iskolánként a 2017-es évben /fő  

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben 

(%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben 

(%) 

A településen 

magukat 

cigánynak 

vallók aránya 

2011-ben (40% 

fölötti) 

SNI-s 

gyermeke

k létszáma 

2017-ben 

Ebből 

HH-s 

Ebből 

HHH-s 

Apáczai 22 10  10 0 0 

Gárdonyi G 20 28  5 0 1 

Szent Ambrus 12 5  3 0 0 

Szent János 46 46  21 0 0 

Szent László 2 4  20 1 1 

Szent István 6 59  5 0 5 

Szent Anna 56 66 76 5 0 4 

Gárdonyi Géza 37 2  13 0 0 

Petrovay György  50 55  7 1 6 

II. János Pál  20 21  2 0 1 

Váci Mihály 14 4  48 28 12 

Petrovay György  40 23  2 0 1 

Néri Szent Fülöp 48 56  9 0 7 

Páter Bárkányi  1 3  5 1 0 

Szent Mihály  19 14  9 1 3 

Szent Miklós 100 1 58 2 0 0 

Fráter György 34 23  26 4 4 

Fráter György TI. 80 60  0 0 0 

Szent Mihály  25 11  2 0 1 

Máltai Óvoda  100 99 45 37 0 37 

Sója Miklós 63 80  1 0 1 

 

A Máltai Iskolában mindegyik sajátos nevelési igényű tanuló halmozottan hátrányos 

helyzetű (100%), ahol a HHH-s arány iskolai szinten is magas, valamint a településen élő, magukat 

cigánynak vallók aránya is. A Szent István Iskola esetében 5 fő tanulóból 5 fő halmozottan 
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hátrányos helyzetű (100%), ahol az iskolai HHH-s arány is magas.  A Szent Anna Iskola esetében 

80%-os úgy, hogy a HHH-s tanulók arány az iskolában 66%-os és a településen is 76%-ban 

vallották magukat cigánynak 2011-ben. A Néri Szent Fülöp Iskolában 77%-a az SNI-s tanulóknak 

HHH-s, úgy az iskolában is magas (56%) a HHH-s tanulók aránya. Az iskolák adatszolgáltatásai 

alapján az iskolai osztályok típusai figyelembe véve normál osztályok jellemzők, egyedül a Váci 

Mihályban van gyógypedagógai osztály. Fontos megjegyeznünk, hogy a Váci Mihály Iskola a 

kontroll iskolánk, ahol a 48 főből 30 tanuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (külön 

gyógypedagógiai osztályban), ugyanakkor az iskolai HHH-s arány alacsony. 

 

A magántanulóvá nyilvánítás az egyik formája (volt) az iskolán belüli szegregációnak. Mint 

azt már korábban említettük, az integrációs intézkedések között szerepelt az akkori oktatási 

kormányzat azon irányú intézkedése, miszerint az iskola igazgatójának ki kell kérnie a 

gyermekjóléti szolgálat véleményét a jogviszony megadása előtt. (Báder 2003). Az állami 

intézmények esetében a tankerület vezetője egy újabb kontrollt jelenthet a történetben, viszont az 

egyházi fenntartók esetében nem ismerjük ennek a kontrollnak a hatását. A kutatás során 

megkérdeztem a magántanuló gyerekek arányainak változásait az egyházi fenntartóvá válást követő 

évekre vonatkozóan.  

 

5. számú ábra: A magántanulók aránya a vizsgálat évében (%) 
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8. számú táblázat: A magántanuló jogviszonnyal rendelkező tanulók száma/fő iskolánként, valamint a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya /fő (2017) 

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben (%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben 

(%) 

A településen 

magukat 

cigánynak 

vallók 

aránya 2011-

ben (40% 

fölötti) 

Magántanulók 

száma 2017-

ben 

Ebből 

HH-s 

Ebből 

HHH-s 

Apáczai  22 10  0 0 0 

Gárdonyi G 1 20 28  1 0 0 

Szent Ambrus 12 5  0 0 0 

Szent János 46 46  13 0 0 

Szent László 2 4  0 0 0 

Szent István 6 59  4 0 3 

Szent Anna 56 66 76 3 0 2 

Gárdonyi G. 2 37 2  4 0 0 

Petrovay  50 55  0 0 0 

II. János Pál  20 21  0 0 0 

Váci Mihály 14 4  0 0 0 

Petrovay  40 23  0 0 0 

Néri Szent Fülöp 48 56  0 0 0 

Páter Bárkányi  1 3  0 0 0 

Szent Mihály  19 14  3 0 0 

Szent Miklós  100 1 58 0 0 0 

Fráter György 34 23  11 3 2 

Fráter György TI 80 60  0 0 0 

Szent Mihály 25 11  0 0 0 

Máltai  100 99 45 3 0 3 

Sója Miklós  63 80  0 0 0 

 

 

A Szent István Iskolában és a Máltában a magántanulók majdnem 100%-a halmozottan 

hátrányos helyzetű. Mindkét intézményben 50 % fölötti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

aránya. A Fráter György Iskolában a magántanulók 50%- a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű, úgy, hogy az iskolában csökkenő értéket mutat a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek aránya. A Szent Anna Iskolában ugyanez mondható el. Ahol a településen 

többen élnek a magukat cigánynak vallók és az iskolában tanuló HHH-ok aránya is magas (Máltai, 

Szent Anna iskola) magántanuló státuszú tanulók ott is tanultak a vizsgálat évében.  Összességében 

elmondható, ahol a vizsgálat évében vannak magántanulók, a többsége a gyerekeknek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 

A szegregált típusú iskolákkal szembeni egyik legnagyobb kritikaként fogalmazódott meg, 

hogy nagy arányban fordultak elő évismétlésre utasítok. Vizsgálatom során az évismétlések számait 

összevetettük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számával. Az évismétlésre 
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buktatott tanulók aránya minden iskolában 10% alatti az összlétszámhoz viszonyítva. 

 

6. számú ábra: Az évismétlésre buktatott tanulók aránya % -ban (2017)  

     

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

Szent	Ambrus

Fráter	György	Tagiskolája

 

 

9. számú táblázat: Az évismétlésre buktatott tanulók száma/fő és a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzet kapcsolata/fő (2017) 

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben 

(%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben 

(%) 

A 

településen 

magukat 

cigánynak 

vallók 

aránya 

2011-ben 

(40% 

fölötti) 

Évismétlők 

száma 

Ebből 

HH-s 

Ebből 

HHH-s 

Apáczai  22 10  8 0 0 

Gárdonyi G 1. 20 28  5 2 3 

Szent Ambrus 12 5  0 0 0 

Szent János 46 46  21 0 0 

Szent László 2 4  0 0 0 

Szent István 6 59  24 0 20 

Szent Anna 56 66 76 2 0 2 

Gárdonyi Géza 2. 37 2  4 0 0 

Petrovay György  50 55  0 0 0 

II. János Pál  20 21  0 0 0 

Váci Mihály 14 4  31 18 7 

Petrovay György  40 23  1 0 1 

Néri Szent Fülöp 48 56  5 0 1 

Páter Bárkányi János  1 3  0 0 0 

Szent Mihály  19 14  2 1 1 

Szent Miklós 100 1 58 0 0 0 

Fráter György 34 23  8 3 2 

Fráter György TI.   80 60  1 0 1 

Szent Mihály  25 11  0 0 0 

Máltai  100 99 45 3 0 3 

Sója Miklós  63 80  5 2 3 

 

 

A 9. számú táblázatból kiolvasható, hogy amelyik iskolában évismétlésre buktatás volt, a 

gyerekek között arányában többségében vannak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók. A Szent István Iskolában 83%-ban, a Gárdonyi 1 Iskolában 100%-ban, a Szent Anna 

Iskolában 100%-ban, a Petrovayban 100%-ban, a Szent Mihályban, a Máltaiban és a Sójában is 

100%-ban. Szembetűnő jelenség, hogy azokban az iskolákban, ahol a településen magasabb a 

magukat cigánynak vallók aránya (a HHH-s arány is magas, pl. Máltai, Szent Anna és Szent Miklós 

iskolák) az évismétlésre buktatott tanulók aránya jóval alacsonyabb arányú vagy egyáltalán nem 

fordult elő. A legtöbb évismétlő tanuló a vizsgálatom kontroll iskolájában tanult, ahol az iskolai 
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összlétszámhoz képest a HHH-s tanulók arány alacsony, viszont a buktatott tanulók 80%-a HH-s és 

HHH-s státuszú. Összességében elmondható, hogy az évismétlésre buktatott tanulók többségében 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek.   

A korábbi kutatások (Radó 1997, Kemény-Havas-Liskó 2000,) rávilágítottak arra, hogy 

beilleszkedési, tanulási - és magatartási zavarokkal (később BTMN-es tanulók) küszködő tanulók 

között a reprezentáltabb a cigány tanulók aránya. Vagy ezért, mert a szociokulturális 

különbségekből adódóan hátrányt szenvednek az iskola rendszerében, vagy a diszkriminatív 

megnyilvánulásoknak köszönhetően annak nyilváníttatja az iskola őket a nevelési tanácsadókon 

keresztül.  

Kutatásomban megvizsgáltam azt a kérdést, hogyan alakultak a BTMN-es tanulói létszámok 

az egyházi fenntartóváltást követően, valamint milyen arányú közöttük a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók aránya.  

 

7. számú ábra: A beilleszkedési, tanulási és magatartási (BTMN-es) tanulók aránya %-ban (2017) 

     
 

 

A 7. számú ábrából jól látható, hogy a legmagasabb arányban a Nériben (35%- a az iskolai 

tanulóknak), tanulnak BTMN-es gyerekek. A többi iskolában 10% és 25% közé tehető az arány.  

 

A 10. számú táblázatban a BTMN-es tanulók és a hátrányos /halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók arány közötti összefüggést mutatja.  
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10. számú táblázat: a BTM-es tanulók arány iskolánként/fő a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók arányának/fő összefüggései (2017) 

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben (%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben (%) 

A településen 

magukat 

cigánynak 

vallók aránya 

2011-ben 

(40% fölötti) 

BTMN-es 

tanulók száma 

2017-ben 

Ebből 

HH 

Ebből 

HHH 

Apáczai  22 10  15 0 0 

Gárdonyi G 1  20 28  14 4 4 

Szent Ambrus  12 5  5 0 0 

Szent János 46 46  74 0 0 

Szent László  2 4  9 0 0 

Szent István  6 59  29 0 20 

Szent Anna  56 66 76 12 0 12 

Gárdonyi Géza  37 2  2 0 0 

Petrovay 

György  50 55  24 4 15 

II. János Pál  20 21  12 2 5 

Váci Mihály  14 4  30 14 3 

Petrovay 

György  40 23  21 6 7 

Néri Szent 

Fülöp  48 56  32 8 23 

Páter Bárkányi  1 3  2 1 0 

Szent Mihály 19 14  27 7 10 

Szent Miklós  100 1 58 0 0 0 

Fráter György  34 23  49 19 12 

Fráter György 

TI  80 60  3 0 2 

Szent Mihály  25 11  6 0 2 

Máltai  100 99 45 31 0 31 

Sója Miklós  63 80  0 0 0 

 

 

A kapott adatok alapján elmondható, hogy iskolákban a BTMN-es tanulók többsége 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 0-30 %-os az arány 6 iskolában, 30-50 %-os az 

arány 1 iskolában, 50-100% közötti az arány 13 iskolában. A vizsgált iskolák 62%-ban a BTMN-

nek minősített tanulók között a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 50 és 

100% között van. Ahol az iskolai összlétszámhoz képest alacsony a HHH-s tanulók aránya, ott a 

BTMN-es gyerekek aránya is alacsony (pl. a kontrollként szereplő Váci Mihály iskolában is). Ahol 

a településen magasabb a magukat cigánynak vallók aránya ott a BTMN-es tanulók 100%-ban 

halmozottan hátrányos helyzetűek voltak.   
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A kapott számadatok birtokában megnéztem, hogy azokban az intézményekben, ahol 

magasabb arányú a BTMN-es tanulók között a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

aránya, vannak-e a fejlesztésüket végrehajtó szakemberek (fejlesztőpedagógus, logopédus, 

pszichológus). Fejlesztőpedagógusok száma az egyházi átvételhez képest 2017-re két helyen 

emelkedett egy főre (Gárdonyi1, Máltai). Logopédus két helyen volt státuszban az átvételkor 

(Gárdonyi 1. és Váci), és ennyi is maradt. Pszichológus az egyházi átvételkor sehol nem volt, 2017-

ban egy iskolában, Egyeken. Ha mindezt a táblázat adataihoz viszonyítjuk, a következőket látjuk. 

 

11. számú táblázat: A BTM-es tanulókkal foglalkozó szakemberek aránya/fő (2017) 

 
BTMN-es 

tanulók száma 

Ebből 

HH 

Ebből 

HHH 

Fejlesztő-

pedagógus /fő 

Pszichológus 

/fő 

Logopédus 

/fő 

Apáczai  15 0 0 0 0 0 

Gárdonyi 1  14 4 4 1 0 1 

Szent Ambrus  5 0 0 1 0 0 

Szent János 74 0 0 2 1 0 

Szent László  9 0 0 1 0 0 

Szent István  29 0 20 0 0 0 

Szent Anna  12 0 12 0 0 0 

Gárdonyi 2 2 0 0 0 0 0 

Petrovay  24 4 15 0 0 0 

II. János Pál  12 2 5 0 0 0 

Váci Mihály  30 14 3 3 0 1 

Petrovay TI 21 6 7 2 0 0 

Néri Sz. F. 32 8 23 0 0 0 

Páter  2 1 0 1 0 0 

Szent Mihály 27 7 10 2 0 0 

Szent Miklós  0 0 0 1 0 0 

Fráter Gy 49 19 12 0 0 0 

Fráter Gy TI  3 0 2 0 0 0 

Szent Mihály  6 0 2 0 0 0 

Máltai Isk. 31 0 31 1 0 0 

 

A 11. számú táblázatból jól látható, hogy azokban az iskolákban, ahol a BTMN-es tanulók 

száma, illetve közöttük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya magasabb, 

nem állnak rendelkezésre a gyerekek fejlesztéséhez szükséges szakemberek. Ezek az iskolák Szent 

István, Szent Anna, Petrovay, Néri, Fráter. A vizsgálatomban kontrollként szereplő iskolában (Váci 

Mihály) bár a BTMN-es tanulók arány (és közöttük a HH és HHH-s tanulók arány is) magasabb, 

viszont ebben az intézményben állt rendelkezésre a legmagasabb számban fejlesztő pedagógus és itt 
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volt csak főállású logopédus. Azokon a településeken, hol magasabb arányban vallották magukat 

cigánynak a Szent Anna Iskola kivételével voltak fejlesztő pedagógusok.  

 

A kutatás során megvizsgáltam, hogy hány településről járnak be a gyerekek az iskolába. 

Mindezt olyan kontextusban, hogy közöttük milyen arányú a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek aránya. Ha az ingázó (más településről befogadott) tanulók aránya magas az 

összlétszámhoz képest, főként, ha hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek a bejáró 

gyerekek, akkor az iskola tovább erősíti a szegregációt.  

 

8. számú ábra: A más településről bejáró tanulók létszáma az iskola összlétszámhoz viszonyítva (%) 

 

 

 

 

A 8. számú ábrából látható, hogy 2 iskolában a más településről bejárók aránya elérte az 

50%-ot, 2 iskolában 40-50% közötti, 3 iskolában 30-40% közötti az arányuk. A kapott adatokat 

összevetettem a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – más településről bejáró tanulók – 

arányával.  

 

 

 

 

 

 

Szent László
Gárdonyi  G

Szent Mihá ly Tagintézménye
II. János  Pál  tagintézmény

Szent Ambrus
Páter Bárkányi  János  tagintézmény

Szent Anna
Petrovay György Alapfokú Művészeti  Iskola  és  Óvoda

Fráter György
Váci  Mihály

Petrovay György tagintézmény
Gárdonyi  Géza

Apáczai  Csere János  Apc
Szent Mihá ly Görögkat.

Szent Is tván
Szent János

Néri  Szent Fülöp
Szent Miklós  Görögkat. Tagintézmény

Fráter György Tagiskolá ja
Málta i  Óvoda és  Ál t. Iskola

Sója  Miklós  Görögkat. Ál t. Isk.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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12. számú táblázat: A más településről bejáró tanulók száma/fő és a hátrányos/halmozottan hátrányos 

helyzet kapcsolata/fő (2017) 

 Az iskola tanulóinak létszáma 2017 Ingázók száma Ebből HH-s Ebből HHH-s 

Gárdonyi 1 162 89 9 26 

Szent László 430 243 15 14 

Szent Anna 138 46 3 42 

Petrovay TI  5 3 0 

II. János Pál 62 27 2 7 

Váci Mihály 735 91 5 2 

Petrovay 145 45 11 23 

Páter 65 26 10 2 

Szent Mihály 376 7 2 2 

Fráter György 307 81 14 33 

Szent Mihály TI 72 36 4 14 

 

A 12. számú táblázat adataiból látható, hogy ahol a bejáró tanulók aránya magasabb, a 

tanulók többségében hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek. Az adatokat oly módon is 

lehetne értelmezni, hogy az adott iskola „befogadta” a más településen élő hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulókat. Az iskolák között egy olyan iskola szerepelt, ahol magasabb arányban 

vallották magukat cigánynak (Szent Anna iskola). A másik két település (ahol magasabb volt a 

magukat cigánynak vallók aránya) nem szerepelt a listában, pedig azokban az iskolákban is magas 

volt a HHH-s tanulók aránya.  Azonban, ha megvizsgáljuk (12. számú táblázat) hogy milyen arányú 

volt az egyházi átvétel évében az intézményben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya, akkor más összefüggésben látjuk az integrációs szándékot. 

 

13. számú táblázat: Az ingázók/fő ás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló/fő arányának 

összefüggései  

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben 

(%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben 

(%) 

Az iskola 

tanulóinak 

létszáma 

2017 

Ingázók 

száma 

Ebből 

HH-s 

Ebből 

HHH-s 

Gárdonyi 1 20 28 162 89 9 26 

Szent László 2 4 430 243 15 14 

Szent Anna 56 66 138 46 3 42 

Petrovay TI 50 55 n.a. 5 3 0 

II. János Pál 20 21 62 27 2 7 

Váci Mihály 14 4 735 91 5 2 

Petrovay  40 23 145 45 11 23 
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Páter  1 3 65 26 10 2 

Szent Mihály 19 14       376 7 2 2 

Fráter György 34 23 

 

307 81 14 33 

Szent Mihály 

TI 25 11 
72 

36 4 14 

 

A Szent Anna Iskolában a HHH-s tanulók aránya 50% fölötti volt, és a befogadott tanulók 

93%-a szintén HHH-s státuszú. Az iskola tanulóinak 33%-a nem a településen él és szinte 

mindegyik HHH-s tanuló. A település az egyike a mintánkban szereplő iskoláknak, ahol magasabb 

volt a magukat cigánynak vallók aránya. Ahol magasabb az iskola tanulóinak létszáma, ott több 

tanulót fogadnak más településekről. Viszont a fogadott tanulók között kevesebb arányban találunk 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. Ahol alacsonyabb az iskola tanulói 

létszáma, ott magasabb a más településekről bejárók száma és közöttük magasabb arányú a HH-s és 

HHH-s tanulók aránya is.  

 

Az iskolaigazgatókkal készített felmérés során megvizsgáltam azt is, hogyan alakultak a 

továbbtanulási arányok az elmúlt években. Tettük mindezt azért, mert a bemutatott szakirodalmak 

esetében láthattuk, hogy a cigány gyerekek többségét szakiskolákba irányítják tovább, ahol a 

régióban teljesen hasznosíthatatlan szakmákat tanulnak, vagy megfelelő segítség nélkül kibuknak, 

illetve betöltve a 16. életévet inkább a közmunkaprogramot választva növelik a család anyagi 

bevételét. Mennyire változott a tendencia? A vizsgálatban a 2013-as évet és a 2016-os évet 

hasonlítottam össze, hiszen a 2012-es átvétel esetében a 2013-as tavaszi adatokat tudták az iskolák 

közölni, míg a 2017-es adatfelvétel esetében még nem tudtak reális adatokat közölni.  

 

14. számú táblázat: A gimnáziumba felvett tanulók/fő száma az egyházi átvétel valamint 2016–2017-es 

tanévben felvettek/fő száma a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának összefüggései 

 

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben 

(%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben 

(%) 

A 

településen 

magukat 

cigánynak 

vallók 

aránya 

2011-ben 

(40% 

fölötti) 

Gimnázium-

ba felvettek 

száma 

(2013) 

Gimnáziumba 

felvettek száma 

(2017) 

HH-s 

 

HHH

-s 

Apáczai  22 10  6 3 0 0 

Gárdonyi G 20 28  3 3 1 0 

Szent Ambrus 12 5  6 5 0 0 

Szent János 46 46  3 8 1 1 

Szent László 2 4  0 8 0 0 
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Szent István 6 59  2 1 0 0 

Szent Anna 56 66 76 4 3 1 0 

Gárdonyi Géza 37 2  8 7 0 0 

Petrovay TI 50 55  5 6 0 0 

II. János Pál  20 21  2 1 0 1 

Váci Mihály 14 4  29 31 1 0 

Petrovay  40 23  6 0 0 0 

Néri Szent 48 56  1 3 1 1 

Páter Bárkányi  1 3  1 4 2 0 

Szent Mihály  19 14  15 12 1 0 

Szent Miklós G 100 1 58 0 0 0 0 

Fráter György 34 23  5 4 1 1 

Fráter  TI 80 60  0 0 0 0 

Szent Mihál TI 25 11  0 0 0 0 

Máltai Óvoda  100 99 45 3 0 0 0 

Sója Miklós  63 80  0 0 0 0 

 

A vizsgálat alapján elmondható, hogy 11 iskolában csökkenő tendenciát mutat, 4 iskolában 

nem változott, míg 6 iskolában valamelyest növekedett a gimnáziumba továbbtanuló tanulók 

aránya. Minél magasabb az iskolában tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, annál 

alacsonyabb a gimnáziumba továbbtanuló gyerekek aránya. Ahol viszont kevesebben tanulnak 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, több gyereket iskoláztak be gimnáziumba. Azokon a 

településeken, ahol magasabb volt a magukat cigánynak vallók aránya az iskolák két helyen 

egyetlen tanulót sem „tudtak” gimnáziumba küldeni, egy iskolában sikerült három főt beiskolázni (a 

három fő tanulóból egy fő volt hátrányos helyzetű, tehát egyetlen halmozottan hátrányos helyzetű 

tanuló sem tanult tovább gimnáziumba a magukat cigány többségűnek vallott települések 

iskoláiból). Az összes beiskolázott tanulók számához képest, a halmozottan hátrányos helyzetűek 

aránya csupán 0,038%. 
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15. számú táblázat: A gimnáziumba felvett tanulók/fő száma az egyházi átvétel valamint 2016–2017-es 

tanévben felvettek/fő száma a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának összefüggései 

 

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben 

(%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben 

(%) 

A 

településen 

magukat 

cigánynak 

vallók 

aránya 

2011-ben 

(40% 

fölötti) 

Szakiskolába 

felvettek száma 

(2013) 

Szakiskolába 

felvettek száma 

(2017) 

HH

-s 
HHH-s 

Apáczai  22 10  0 9 0 0 

Gárdonyi 1 20 28  1 5 1 3 

Szent Amb 12 5  2 2 2 0 

Szent János 46 46  14 27 5 19 

Szent László 2 4  0 1 0 1 

Szent István 6 59  0 14 0 2 

Szent Anna 56 66 76 12 11 0 11 

Gárdonyi 2 37 2  14 2 0 0 

Petrovay TI 50 55  10 1 0 0 

II. János Pál  20 21  0 5 2 1 

Váci Mihály 14 4  10 0 7 5 

Petrovay  40 23  15 13 2 7 

Néri  48 56  8 4 0 4 

Páter  1 3  3 0 0 0 

Szent Mihály 19 14  12 7 1 1 

Fráter Gy 34 23  0 16 2 6 

Máltai 100 99 45 0 10 0 10 

 

A vizsgálat alapján elmondható, hogy 9 iskolában csökkenő tendenciát mutat, 3 iskolában 

nem változott, míg 8 iskolában valamelyest növekedett a szakiskolába továbbtanuló gyerekek 

aránya. Három iskola nem szolgáltatott adatokat. Azokban az iskolákban, ahol a HH-s és HHH-s 

tanulók aránya magasabb, a szakiskolába küldött tanulók (és azon belül a HHH-s tanulók aránya is) 

magasabb. 

Az összes beiskolázott tanulók számához képest, a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya a 

szakiskolában továbbtanuló gyerekek esetében a legmagasabb, 60,3%. 
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A kapott adatokat összevetettem az iskolában tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

arányaival azzal a céllal, megvizsgáljuk, hogy ahol a HHH-s tanulók aránya magasabb az adott 

iskola összes tanulói létszámához képest, a beiskolázásban milyen tendenciák érvényesülnek. 

16. számú táblázat: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási mutatói a 2016-2017-es 

tanévben/fő 

 

 
HHH- tanulók 

aránya  

2017 (%) 

Gimnáziumba 

felvett tanulók 

száma /fő 

Szakközép-

iskolába 

felvett tanulók 

száma /fő 

Szakiskolába 

felvett tanulók 

száma /fő 

Nem tanul 

tovább /fő 

Apáczai  10 3 6 9 0 

Gárdonyi 1 28 3 12 5 0 

SzentAmbrus 5 5 2 2 0 

Szent János 46 8 4 27 1 

Szent László 4 58 22 1 0 

Szent István 59 1 0 14 1 

Szent Anna 66 3 3 11 1 

Gárdonyi 2 2 7 16 2 0 

Petrovay  55 6 1 1 2 

II. János  21 1 1 5 0 

Váci Mihály 4 31 40 10 0 

Petrovay  23 0 8 13 1 

Néri Szent 56 3 1 4 0 

Páter B 3 4 6 0 0 

Szent Mihály  14 12 22 7 1 

Szent Miklós  1 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 0 

Fráter Gy 23 4 24 16 2 

Fráter Gy TI 60 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 0 

Szent Mihály  11 Nincs adat Nincs adat Nincs adat 0 

Máltai  99 0 2 10 1 

Sója Miklós 80 0 0 5 0 

 

 

Azokban az iskolákban, ahol a HHH-s tanulók aránya magasabb a végzős nyolcadikos 

tanulókat főként szakiskolákba iskolázzák be. (Szent Anna Iskola, Máltai, Sója Iskola, Néri Iskola).  

A kontrollként funkcionáló Váci Mihály Iskolában a táblázat alapján pozitív képet festhetnénk, 

viszont az alacsony HHH-s létszám ellenére, beiskolázott HHH-s tanulók többsége a szakiskolába 

lett irányítva. A legnagyobb HHH-s arányú iskolákból (Szent Miklós, Fráter TI) nem kaptunk 

adatokat.  

A kutatásom során megvizsgáltam, hogy javult vagy romlott a helyzet a tovább nem tanulást 

illetően, az egyházi átvételt követően, a 16. életévüket betöltött tanulók körében. Ha a 2012-es 

adatokat a 2017-es adatokkal összevetjük, lassú, de növekvő tendencia mutatkozik (7. sz. melléklet). 

Az egyházi átvétel előtt csupán egy iskolában történt meg, hogy nem tanult tovább nyolcadikban 

végzős tanuló.  
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Az iskolák esetében nem volt összefüggés az iskolai halmozottan hátrányos helyzet 

intézményi aránya és a tovább nem tanuló gyerekek aránya között. Tehát ott is előfordul, ahol 

magasabb az intézményben a HHH-sok aránya (pl. Málta) és azokban az iskolákban is, ahol nem éri 

el az 50%-ot (Fráter). Általában 1-2 főről beszélhetünk intézményenként. Viszont ki kell 

hangsúlyozni, hogy ahol előfordult a tovább nem tanulás jelensége, ott a gyerekek minden esetben 

halmozottan hátrányos helyzetűek voltak. 

 

Az oktatási kormányzat a Köznevelési törvény módosításával egyszerre bevezette az egész 

napos iskolai nevelést, olyan célzattal, hogy- főként a hátrányos helyzetű tanulók esetében- segítsék 

a tanulásban lemaradó gyerekek felzárkózását. A kutatásunk során rákérdeztem a tanítási órákon 

kívüli iskolai programokra (beleértve a nyári programokat is), illetve arra, hogy azokon hány 

hátrányos helyzetű tanuló vett részt az elmúlt tanévekben. 

 

17. számú táblázat: Tanítási órákon kívüli programok (X-el jelölve, amelyik működik): 

 alapfokú 

művészeti 

oktatás 

nemzetiségi 

program 

napközi v. 

tanuló-szoba 
szakkörök 

nyári 

tábor 

erdei 

iskola 

Apáczai     X X  

Gárdonyi 1    X   

Szent Ambrus   X X   

Szent János X  X X   

Szent László X  X X X  

Szent István   X    

Szent Anna   X X   

Gárdonyi 2 X  X X   

Petrovay TI   X    

II. János P       

Váci Mihály   X X   

Petrovay  X  X X   

Néri  X  X X  X 

Páter B X  X X X  

Szent Mihály   X    

Szent Miklós  X      

Fráter Gy X      

Fráter Gy TI X  X    

Szent Mihály  X  X X   

Máltai   X X X   

Sója Miklós  X  X X X  

 

Ha az iskolán kívüli programokban résztvevő tanulók közötti hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók arányát elemezzük a következőket tapasztaljuk. Erdei iskolában 

mindösszesen egy iskola vett részt 24 fő tanulóval (Néri iskola). A résztvevő tanulók közül 

mindenki HHH-s volt. Nyári tábort 4 iskola szervezett a gyerekeknek. Egy iskolában a részvevők 



 

 

 84 

között egyetlen HH és HHH-s tanuló sem lett bevonva a programba. A második iskolában a 

részvevők között a HH és HHH-s tanulók aránya 4%-os. A harmadik iskolában 50%-os a HH-s az 

arány, a negyedik iskolában a résztvevő gyerekek 100%-a HH vagy HHH-s státuszú.  

 

18. számú táblázat: Nyári táborban résztvevők /fő és a hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetűek 

aránya/fő 

 

 
Nyári táboron részt vevők 

száma 2017-ben 
ebből HH-s ebből HHH-s 

Apáczai  96 0 0 

Szent László 120 4 1 

Páter  30 16 0 

Sója Miklós  60 14 46 

 

 

Alapfokú művészetoktatás 11 iskolában zajlott. A programban résztvevő hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 1 iskolában 100%-os (Szent Miklós), viszont az 

iskola tanulói létszáma magasabb. Feltehető a kérdés, hogy mennyire segíti az integrációt, ha a 

programban csak HHH-s gyerekek lettek bevonva. Ugyanez a kérdés feltehető a Néri és a Sója 

iskola esetében is.  

 

19. számú táblázat: Alapfokú művészetoktatásban résztvevők /fő – a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetűek aránya/fő 

 

 
Alapfokú művészetoktatásban 

részt vevők száma 2017-ben 

Ebből HH-s 

tanuló /fő 

Ebből HHH-s 

tanuló / fő 

Szent János 140 38 88 

Szent László 154 5 2 

Gárdonyi 1 131 0 0 

Petrovay  111 23 30 

Néri  45 12 33 

Páter  12 4 0 

Szent Miklós  16 0 16 

Fráter Gy 187 46 41 

Fráter Gy TI 27 4 16 

Szent Mihály  29 4 7 

Sója Miklós 70 14 56 

 

 

A szakkörön résztvevő tanulók arányát megvizsgálva elmondható, hogy 3 iskolában úgy 

működnek szakkörök, hogy a foglalkozáson egyetlen hátrányos és halmozottan hátrányos tanuló 

nem vett részt. (Apáczai, Petrovay, Gárdonyi1). Meg kell jegyeznünk a vizsgálatban résztvevő 21 
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iskola közül mindösszesen 11 iskolában folyik délutáni szakkörfoglalkozás. Vannak olyan iskolák 

is, ahol a szakkörökön csak HH és HHH-s tanulók vesznek részt (Szent Anna) úgy, hogy az 

iskolában nem 100%-os a HH és HHH-s tanulók aránya. 

 

20. számú táblázat: Az iskolai szakkörökön résztvevők /fő – a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek 

aránya/fő 

 

 
Szakkörökön részt vevők 

száma 2017-ben 

 

Ebből HH-s 
Ebből HHH-s 

Apáczai  39 0 0 

Gárdonyi G 1. 51 16 13 

Szent Ambrus 16 3 2 

Szent János 68 0 0 

Szent László 84 14 0 

Szent Anna 28 2 26 

Gárdonyi Géza 34 0 0 

Váci Mihály 76 17 6 

Petrovay  81 0 0 

Néri  20 8 10 

Szent Mihály  45 6 15 

Máltai  128 0 127 

Sója Miklós 60 14 46 

 

 

A napköziben és tanulószobában résztvevők közötti hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók arányáról azt tapasztaltuk, hogy 16 iskolában szerveztek napközis vagy 

tanulószobai foglalkozást. Három iskolában a részvevők között egyetlen HH és HHH-s tanuló sem 

volt. Három iskolában csak HH és HHH-s tanulók vettek részt a napköziben. Hét iskolában 

meghaladta az 50%-ot.  

 

21. számú táblázat: Iskolai napköziben vagy tanulószobában résztvevők /fő – a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetűek aránya/fő 

 

 
Napköziben/tanulószobán részt 

vevők száma 2017-ben 

 

Ebből HH-s 
Ebből HHH-s 

Szent Ambrus 38 7 4 

Szent János 151 112 39 

Szent László 232 23 16 

Szent István 103 0 89 

Szent Anna 54 4 50 

Gárdonyi Géza 99 0 0 

Petrovay TI 69 0 0 

Váci Mihály 236 120 12 

Petrovay  61 0 0 

Néri Szent Fülöp 93 12 52 

Páter Bárkányi  26 12 1 

Szent Mihály  266 15 41 

Fráter György  TI 19 2 12 

Szent Mihály  33 5 17 

Máltai 126 0 125 

Sója Miklós  60 14 46 
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Ha az iskolákban tanuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányaihoz 

viszonyítjuk a tanítási órákon kívül szervezett programokban résztvevő HH és HHH- s tanulók 

számát a következőket tapasztaljuk. 

 
22. számú táblázat: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók/fő részvétele az iskolai és iskolán túli 

programokon az iskolai halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (%) arányaihoz viszonyítva 
 

 
HHH- tanulók 

aránya  

2017 (%) 

Nyári 

táborban 

részt vevő 

HHH-s/fő 

Alapfokú 

művésztok-

tatásban 

részt vevő s 

HHH-s /fő 

Szakkörökön 

részt vevők 

HHH -s / fő 

Napköziben és/vagy 

tanulószobában 

részt vevő HHH-s 

/fő 

Apáczai  10 0 0 0 0 

Gárdonyi 1 28 0 0 13 0 

SzentAmbrus 5 0 0 2 4 

Szent János 46 0 88 0 39 

Szent László 4 1 2 0 16 

Szent István 59 0 0 0 89 

Szent Anna 66 0 0 26 50 

Gárdonyi 2 2 0 0 0 0 

Petrovay TI 55 0 30 0 0 

II. János  21 0 0 0 0 

Váci Mihály 4 0 0 6 12 

Petrovay  23 0 0 0 0 

Néri  56 0 33 10 52 

Páter B 3 0 0 0 1 

Szent Mihály  14 0 0 15 41 

Szent Miklós  1 0 16 0 0 

Fráter Gy 23 0 41 0 0 

Fráter Gy TI 60 0 16 0 12 

Szent Mihály  11 0 7 0 17 

Máltai Isk.  99 0 0 127 125 

Sója Miklós 80 46 56 46 46 

 

 

Az iskolák többsége a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanítási órákon kívüli 

programokon való részvételét napköziben vagy tanulószobai elhelyezéssel oldja meg. Ez 

magyarázható az egész napos iskolai foglalkoztatás tevékenységének kötelezővé tételével (is). Ahol 

az iskolai HHH-s arány 80% fölött van a fentebi megállapítás teljesen igazolódott. Viszont meg kell 

jegyeznünk, hogy ezen iskolákban a HHH-s tanulók más foglalkozásokon is felülreprezentáltabbak. 

5 iskolában, ahol bár nem volt magas a HHH-s tanulók iskolai aránya, semmilyen – a kérdőívünk 

által megnevezett - foglalkozásban nem vesznek részt a HHH-s tanulók.  

Abban az iskolában, ahol legmagasabb volt az egyházi átvétel évében a HHH-s tanulók aránya, az 

alapfokú művészetoktatásba bevont 16 fő HHH-s tanulón kívül semmilyen más programba nem 

vesznek részt HHH-s tanulók. Ahol alacsonyabb arányban tanulnak HH-s és HHH-s tanulók az 

iskolában a HH-s és HHH-s tanulók kevés arányban vesznek részt az iskolai és iskolán kívüli 

programokon. Azokban az iskolákban, ahol a településen magasabb arányban vallották magukat 

cigánynak egy helyen nem sikerült sem nyári tábort, sem erdei iskolát szervezni, valamint nem 
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vesznek részt művészeti nevelésben sem. Egy iskolában folytattak cigány nemzetiségi programot, 

ahol viszont a résztvevő tanulók mindegyike HHH-s státuszú volt.  

 

Az oktatási kormányzat a Köznevelési törvény azon módosításával, hogy 40 óra igazolatlan 

hiányzás esetén gyermekvédelmi intézkedést foganatosít, úgy gondolta, hogy a gyerekek iskolai 

teljesítményét pozitív irányban befolyásolja. Az intézkedés hatását a kutatásomban a szerint 

vizsgáltam, milyen mértékben fordult elő az, hogy egy tanuló a hiányzásai miatt kellett, hogy évet 

ismételjen, illetve közöttük milyen arányú a hátrányos helyzetű tanulók aránya.  

 

23. számú táblázat: A hiányzások miatti évismétlések aránya – a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

függvényében/fő  

 

 
Az iskolai HHH 

arány 2017-ben (%) 

A hiányzások 

miatt ismételt 

2012-ben 

A hiányzások 

miatt ismételt 

2016-ban 

Ebből 

HH-s 

Ebből 

HHH-s 

Apáczai  1 5 2 0 0 

Gárdonyi 1 28 0 2 1 1 

Váci Mihály 4 0 6 3 1 

Petrovay  23 1 1 1 0 

Fráter Gy 23 1 0 0 0 

Sója  8 0 1 0 0 

 

 

A 23. számú táblázatban csak azokat az iskolákat szerepeltettem, ahol előfordult (-ak) 

hiányzás miatti évismétlések. Amíg az egyházi fenntartásba kerülés előtt 7 eset fordult elő, 2016-

ban 12 eset. A 12 esetből 5 fő hátrányos helyzetű és 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű volt. 

Fontos megjegyeznünk, hogy az Apáczaiban a legnagyobb arányú a csökkenés, illetve a tanulók 

közül egyik sem hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A Sójában, ahol a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai átlaga is magas, az egy előforduló esetben sem volt a tanuló 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A kontroll iskolában a legmagasabb az előfordulási 

esetek száma, ahol alacsony a HHH-s tanulók aránya. Ugyanakkor az esetek 66%-ban hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról beszélünk. A táblázatban egy olyan iskola sem 

szerepel, ahol a településen magasabb arányban vallották magukat cigánynak.  

 

Disszertációm első részében hivatkoztam arra, hogy a PISA eredmények lesújtó képet 

mutattak a magyarországi felméréseket illetően. A kompetencia felmérések alapján minősítik az 

adott intézmény színvonalát. Tudjuk, hogy a település típusa, a szülők iskolai végzettsége 
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nagymértékben befolyásolta a tanulók eredményeit. A kutatás során rákérdeztem az adott iskolák 

felmérésének eredményeire az elmúlt tanéveket figyelembe véve. A szövegértési és a matematikai 

kompetencia eredményeket kértem, 2013-ban és 2015-ben, hiszen a 2013-ban hatodikos évfolyam 

2015-ben a nyolcadikos évfolyamként működött. Az eredmények kódolásánál az országos átlagokat 

vettem figyelembe. Így a kategóriák úgy alakultak, hogy az országos átlaggal megegyező 

eredményt átlagosnak, az országos átlagnál alacsonyabbat gyenge, az országos átlag feletti 

eredményt jónak minősítettem.  

 

24. számú táblázat: A szövegértési kompetencia eredmények alakulása (2013 és 2015-ös felmérés 

összehasonlítása) 

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben 

(%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben (%) 

A településen, 

magukat 

cigánynak 

vallók aránya 

2011-ben (40% 

fölötti) 

2013-as szövegértés 

eredmények 

6. évf. 

2015-ös 

szövegértés 

eredmények 

8. évf. 

Apáczai  22 10  
gyenge - 

Gárdonyi 1 20 28  
gyenge - 

Szent Ambrus 12 5  
jó - 

Szent János 46 46  
gyenge gyenge 

Szent László 2 4  
gyenge gyenge 

Szent István 6 59  
gyenge - 

Szent Anna 56 66 76 
gyenge gyenge 

Gárdonyi 2 37 2  
gyenge gyenge 

Petrovay TI 50 55  
gyenge gyenge 

II. János Pál  20 21  
gyenge - 

Váci Mihály 14 4  
jó jó 

Petrovay  40 23  
gyenge - 

Néri  48 56  
gyenge - 

Páter  1 3  
gyenge - 

Szent Mihály  19 14  
gyenge jó 

Szent Miklós  100 1 58 
- - 

Fráter György 34 23  
gyenge gyenge 

Fráter György 

TI 80 60  

- - 

Szent Mihály  25 11  
- - 

Máltai 100 99 45 
gyenge - 

Sója Miklós 63 80  
- - 

 

Azokban az iskolákban, ahol a 2013-as felmérés adatai hiányosak, ott nem működött hatodik 

évfolyam. Sok esetben az igazgatók nem adtak válaszokat. Mindösszesen két iskolában volt javuló 

tendencia. A többi iskola esetében maradtak a gyenge (országos átlag alatti) eredmények, a HHH-s 
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iskolai arányoktól függetlenül. Azokban az iskolákban is átlag alatti eredménynek születtek, ahol a 

településen magasabb arányban vallották magukat cigánynak. Meg kell jegyezni, hogy a vizsgálat 

kontroll iskolájából kaptunk csak jó eredményt mindkét vizsgálati éveben.  

A matematikai kompetencia eredmények esetében még kevesebb adatot kaptunk. Egy iskola 

6. évfolyama javított jóra (ahol a HHH-s arány jelentősen csökkent). Rontás volt két iskolában, a 

többi intézményben maradtak a gyenge eredmények.  

 

25. számú táblázat: A matematikai kompetencia eredmények alakulása (2013 és 2015-ös felmérés 

összehasonlítása) 

 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2012-ben 

(%) 

A HHH-s 

tanulók 

aránya az 

iskolában 

2017-ben (%) 

A településen, 

magukat 

cigánynak 

vallók aránya 

2011-ben (40% 

fölötti) 

2013- as matematika 

6. évf. 

2015-ös 

matematika  

8. évf. 

Apáczai  22 10  gyenge - 

Gárdonyi 1 20 28  gyenge - 

Szent Ambrus 12 5  jó - 

Szent János 46 46  gyenge gyenge 

Szent László 2 4  gyenge gyenge 

Szent István 6 59  gyenge - 

Szent Anna 56 66 76 gyenge gyenge 

Gárdonyi 2 37 2  jó gyenge 

Petrovay TI 50 55  gyenge - 

II. János Pál  20 21  gyenge - 

Váci Mihály 14 4  jó átlagos 

Petrovay  40 23  gyenge - 

Néri  48 56  jó - 

Páter  1 3  gyenge - 

Szent Mihály  19 14  gyenge jó 

Szent Miklós  100 1 58 - - 

Fráter György 34 23  gyenge gyenge 

Fráter György 

TI 80 60  
- - 

Szent Mihály  25 11  - - 

Máltai 100 99 45 gyenge - 

Sója Miklós 63 80  - - 

 

A cigány többségű iskolák esetében sokszor kritikaként fogalmazódik meg, hogy az 

intézményi infrastruktúra rossz állapotban van, amely a szolgáltatást igénybe vevők teljesítményére 

is hatással lehet. Megvizsgáltam, hogy milyen az iskolák infrastruktúrája, az épület állapota, 

technikai felszereltsége, vettek-e részt fejlesztésekben az egyházi átvételt követően. Esetleg az 
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egyházi fenntartóváltás előnyt jelenthetett-e beruházási szempontból. A vizsgált iskolák 47,6%-a 

egy épületben, 28,6%-a két épületben, 14,3%-uk 3 épületben, 4,8%-uk 4 vagy 5 épületben működik 

(8. sz. melléklet). Az épületek állagát az igazgatók 42,9%-a jól karbantartottnak, 33,3%-a közepesen 

karbantartottnak, míg a 23,8%-uk felújításra szorulónak ítélte. (9. sz. melléklet). Tehát az épületek 

kevesebb, mint fele van jó állapotban, közel negyede felújításra szorul. A tantermi ellátottságot 

illetően az igazgatók 76,2% -a úgy értékelte, hogy megfelelő számú áll rendelkezésre, míg 23,8%-

uk szerint van, amikor problémát okoz a beosztása (10. sz. melléklet). 

Megvizsgáltam az iskola ellátottságát egyéb az iskolai neveléshez nélkülözhetetlen 

helyiségek meglétét, állapotát illetően.  A kapott eredményeket a következő (9. ábra) ábrával 

mutatom be.  

 

9. ábra: Az iskolák infrastrukturális ellátottsága (%) 

           

 

Folyamatos beosztási gondot jelent az iskolák számára a tornateremben való szakórák megtartása. 

Nagy valószínűséggel ez kapcsolatban lehet a minden napos testnevelés bevezetésével. Az iskolák 

23%-ban a kápolnában tartandó foglalkozások beosztása is folyamatos problémát okoz. A 

szaktermekben való foglalkozások megtartása csak az iskolák 57%-nak nem jelent problémát.  

A munkaerőpiac technokrata tudású munkavállalókat igényel. Ehhez az idegennyelv tudáson 

túl informatikai tudásra van szükség, amelyet az iskoláknak kell megalapozniuk, főként hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál, ahol a család a technikai feltételeket nem tudja 

biztosítani. Ugyanakkor az iskolák a fenntartói finanszírozáson túl pályázati támogatásokkal tudnak 

adaptálni szakmai programokat. A pályázati megvalósítás fejlett informatikai struktúrát követel az 

intézmény részéről. 
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10. ábra: Az iskolák elektronikai felszereltsége (%) 

 

 

Az iskolák 46%-ban megfelelő számú asztali számítógép áll rendelkezésre, míg 44%-uk 

esetében problémát jelent a beosztása. (10%-nál folyamatos problémát jelent). Az iskolák 40%-nál a 

nyomtató nem áll folyamatosan rendelkezésre. Projektor az iskolák 52%-nál áll megfelelő számban 

rendelkezésre, míg a digitális tábla esetében az arány 42%.  

A vizsgálat során az iskolaigazgatók véleményét kértem azzal kapcsolatban, hogy az 

oktatási-nevelési folyamatban melyik területet látják a legkevésbé támogatottnak finanszírozási 

szempontból. 

 

11. ábra: Az igazgatók véleménye az intézményük támogatásának hiányosnak ítélt területeiről (%)    

 

              

 

Az igazgatók 58%-a a pedagógusok jutalmazását látja a leghiányosabb területnek. A 

technikai felszereltség hiányos támogatását 58%-uk látja. Épületfelújításra 33%-uk fordítani többet, 

míg a szolgáltatások színvonalát és számát 18-3%-uk növelné. A tanulók 42%-a a tanulók szociális 

támogatásának növelést szorgalmazná. Az igazgatók 10%-a az alapműködésre szánt támogatást is 
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hiányosnak ítéli. 

Elmondható, hogy olyan egyházi fenntartású intézményekről beszélünk, ahol a működéshez 

szükséges infrastrukturális és technikai feltételek sok esetben hiányosak, úgy, hogy központi 

normatíva az egyházi intézményekben magasabb, a kiegészítő (egyházi) normatíva mellett.  

 

A 2003-2010 közötti integrációs programok egy részét 2011-et követően is folytatta az 

akkori oktatási kormányzat. Gondolunk itt az IPR programra (igaz, azt egy-két tanévig), az Útravaló 

programra, tanodaprogram, ökoiskola program, tehetségpont program. Megkérdeztük az iskolákat, 

hogy a fentebb felsorolt programok közül melyekben vesznek részt akár intézményi szinten, vagy 

akár csak pedagógusként, valamint milyen támogatásokat sikerült megnyerniük pályázatok útján. 

Az iskolák 76,2%-a vett részt a vizsgált időszakban valamilyen TÁMOP fejlesztésben. (11. sz. 

melléklet). A fejlesztés tartalmát illetően a legtöbb iskola a TÁMOP 3.1.4. számú projektben vett 

részt. Három iskola volt, amelyik több projektet is sikeresen pályázott (12. sz. melléklet). Az elmúlt 

évek TÁMOP fejlesztései az iskolák 52,4%-nál tartalmi, módszertani fejlesztéseket, 4,8%-nál 

infrastrukturális fejlesztést, 28,6%-nál mindkettő fejlesztést jelentette (13. sz. melléklet). 

Az integrációs programokban való részvételt az egyházi fenntartásba kerüléskor és a 

vizsgálat időpontjában a következő táblázat mutatja. 

 

26. számú táblázat: Az iskolák részvétele az integrációs programokban /iskola  

Az integrációs program neve Egyházi átvételkor A vizsgálat időpontjában (2017) 

Útravaló /Macika  6 iskola 11 iskola 

Ökoiskola 1 iskola 0 iskola 

Tehetségpont 1 iskola 1 iskola 

IPR program  11 iskola 0 iskola 

Tanodaprogram 3 iskola 5 iskola 

Egyéb  1 iskola 0 iskola 

 

Az egyházi átvételkor az iskolák 28%-a vett részt az Útravaló programban, amely a 

vizsgálat évében 50% fölé emelkedett. Egy iskola működik tehetségpontként (a vizsgálat kontroll 

iskolája, ahol a legkevesebb a HHH-s tanulók aránya). Az IPR program drasztikus csökkenése 

mögött a program központilag történő megszüntetése sejthető. A tanodaprogramban a vizsgálat 

évében mindösszesen 5 iskola vett részt (23%) közvetve vagy közvetlenül annak ellenére, hogy a 

vizsgált iskolák mindegyike kedvezményezett településen van. Ökoiskolaként egyetlen iskola sem 

funkcionál. Öt iskola egyik programban sem vesz részt (Szent Ambrus, Petrovay, Páter, Fráter 

tagiskola, Szent Mihály). Mind az öt iskolában a HHH-s arányok nem érik el a 30%-ot és nem 

olyan településen működnek, ahol többségében magukat cigánynak valló emberek éltek.   
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A vizsgálatban rákérdeztem arra, hogy mi volt az oka, hogy nem folytatták a programot, ha 

részt vettek korábban valamelyikben. Mivel nyitott kérdésről van szó, a kapott válaszok nagyon 

különbözőek (14. sz. melléklet). A legjellemzőbb válaszok a következők: „a programok nélkül is 

ellátjuk a célokat”, „érdeklődés hiánya miatt”, „fenntartóváltás”, „IPR már nincs”, „IPR megszűnt”, 

„kifutott a program”, „megszűnt a program”, „nem kaptunk a folytatáshoz támogatást”, „pedagógus 

létszámproblémák”, „TÁMOP programra helyeztük a hangsúlyt”. 

 

A tantestület státusz szerinti összetételére, iskolai végzettségükre, a hiányzó szaktanárok 

számára, valamint a képesítés nélkül szaktárgyat tanító tanárok számára is rákérdeztem a kutatás 

során. Megvizsgáltam, hogy az - főként hátrányos helyzetű tanulókat többségében foglalkoztató – 

iskolák esetében milyen mértékben fordul elő szaktanárhiány, mennyire jellemző az óraadó 

tanárokkal való óraellátottság megoldása, illetve cigány kisebbségi programmal (is) dolgozó iskolák 

esetében a népismeretet oktató pedagógus hiánya. A kutatásban rákérdeztem, hogy milyen arányú a 

férfi és nő pedagógusok jelenléte, hány pályakezdő dolgozik az intézményben, illetve hány 

pedagógusnak van egyetemi végzettsége. A nemi megosztottságra azért kérdeztem rá, mert a cigány 

családokat patriarchálisnak ítélik meg, így a férfi pedagógusok jelenléte fontos lenne az iskolai 

szocializációban (is). A pedagógusok végzettségét azért vizsgáltam, hogy az iskolák saját 

kereteiken belül hogyan tudják megoldani a felnőttképzést (pl. esti tagozatos gimnázium), ha erre 

igény jelentkezne a helyi lakosság részéről. 

 

Ha az iskolákban tanító nő pedagógusok arányát összevetjük az iskolai hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányával (24. számú táblázat) azt tapasztaljuk, nincs 

összefüggés a HHH-s iskolai arány és az ott tanító pedagógusok nemi megosztottsága között, hiszen 

ahol alacsonyabb arányú a HHH-s tanulók aránya ott is többségében női pedagógusok tanítanak. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az országos átlag is ezt a képet tükrözi. A kontrollként funkcionáló 

iskolában is 80%-os arányról beszélhetünk. Viszont két olyan intézmény van, ahol csak nők 

tanítanak. Ezekben az iskolákban 50% fölötti a HHH-s arány (Fráter, Szent Miklós). 

 

27. számú táblázat: A női pedagógusok szám/fő és az iskolában tanuló halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók arányának összefüggései  

 
HHH- tanulók aránya 

2016/17 (%) 

Az iskolában dolgozó női 

pedagógusok aránya (%) 

Apáczai  10 80 

Gárdonyi 1 28 90 

SzentAmbrus 5 80 

Szent János 46 80 

Szent László 4 80 

Szent István 59 80 

Szent Anna 66 80 
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Gárdonyi 2 2 65 

Petrovay TI 55 70 

II. János  21 65 

Váci Mihály 4 80 

Petrovay  23 78 

Néri  56 70 

Páter  3 90 

Szent Mihály  14 80 

Szent Miklós  1 100 

Fráter Gy 23 63 

Fráter Gy TI 60 100 

Szent Mihály  11 80 

Máltai  99 63 

Sója Miklós 80 90 

 

A pályakezdő pedagógusok intézményi jelenlétére azért kérdeztem rá, mert a 

továbbképzésekre (főként, ha más településeken szervezik) könnyebben motiválhatóak, illetve a 

tanító-és tanárképző felsőoktatási intézményekben már nagyobb eséllyel tanulhattak valamely 

kurzus keretein belül hátrányos helyzetű és/vagy cigány gyerekek iskolai nevelésével foglalkozó 

tudományos ismereteket. 

 

12. számú ábra: A pályakezdő pedagógusok száma/fő  

 

 

A 12. számú ábra értelmezése alapján elmondható, hogy a 8 iskolában 2017-ben egyetlen 

pályakezdő pedagógus sem tanított. A többi iskolákban az átlag 0,02 és 0,17% közé esik. Ez 

intézmények tantestületi nagyságához viszonyítottan 1-2 főt jelent. Ha a legnagyobb HHH-s arányú 

iskolákat nézzük (50% fölöttiek), akkor a következőket tapasztaljuk (25. számú táblázat) 
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28. számú táblázat: A pályakezdő pedagógusok szám/fő és az iskolában tanuló halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók arányának összefüggései  

 

 
HHH tanulók aránya 

2016/17 (%) 

Az iskolában dolgozó pályakezdő 

pedagógusok aránya (%) 

Szent István 59 0 

Szent Anna 66 0 

Petrovay TI 55 0 

Néri  56 0,08 

Fráter Gy TI 60 0 

Máltai Isk. 99 0,05 

Sója Miklós 80 0,16 

 

 

A legtöbb HHH-s tanulót nevelő iskolákban egyetlen (három esetben 1 fő) pályakezdő pedagógust 

tudtak alkalmazni. A három iskolából kettő olyan településen működik, ahol többségében 

cigánynak vallották magukat a 2011-es népszámláláson. 

 

13. számú ábra: Az egyetemet végzett pedagógusok arány (%) 

          

 

 

Hét iskolában egyáltalán nincs alkalmazásban egyetemet végzett pedagógus. A legtöbb 

egyetemet végzett pedagógus abban az iskolában dolgozik, ahol esti gimnáziumi képzés is folyik. A 

legmagasabb HHH-s tanulói létszámmal működő iskolákban (Málta, Néri, Sója, Szent Miklós) vagy 

nincs egyetemi végzettségű pedagógus, vagy 1-2 fő az arányuk a tantestületen belül (0-0,15% 

közötti). Cigány pedagógust öt iskolában foglalkoztatnak (23,5%). (15. sz. melléklet).  
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 A vizsgálatban 7 olyan iskola volt (33,3%), ahol nem a szakképzettségének megfelelő tantárgyat 

tanított pedagógus (16. sz. melléklet).  Tantárgyi bontás a 17. sz. mellékletben látható.  Ha ezt 

létszámokra bontva elemezzük, akkor 1 olyan iskola volt, ahol 4 fő pedagógus, két olyan iskola 

volt, ahol 3 fő pedagógus, három olyan iskola volt, ahol 2 fő pedagógus nem a képesítésének 

megfelelő tárgyakat tanított (18. sz. melléklet). Mindegyik helyen a HHH-s arányok magasabbak az 

iskolai létszámhoz képest.  

14. számú ábra: Hiányzó tanárok száma (%) 

 

     

 

A 14. számú ábrából olvasható, hogy volt olyan iskola, ahol természetismeretből három fő 

pedagógus hiányzott.  Nemzetiségi nyelvből nincs hiány (igaz, egy iskola működött cigány 

nemzetiségi programmal). A legtöbb szakemberhiányt a pedagógiai munkát segítő munkakörökben 

jelölték az intézményvezetők. (19. sz. melléklet).  

 

Fontos kérdésnek tartottam, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakemberek 

alkalmazásának gyakorlatát megvizsgálni. A hátrányos helyzetű tanulók esetében gyakran van 

szükség fejlesztőpedagógusra, pszichológusra, pedagógiai asszisztensekre, logopédusra, és a 

szociális problémákat kezelő szociális munkásra. A felsorolt szakemberek jelenléte az állami 

intézmények esetében sokszor státuskérdésre hivatkozva nem megoldott, viszont egyházi iskolák 

esetében a fenntartó szabadabban tud mozogni. A kérdést a szerint vizsgáltam, hogy a pedagógiai 

munkát közvetlenül segítő státuszok közül a fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős, szociális 

munkás, pszichológus, logopédus és a pedagógiai asszisztensek alkalmazásának gyakorlatára 

kérdeztem rá. A fejlesztőpedagógusok, pszichológusok és a logopédusok alkalmazásának 

helyzetéről már korábban írtunk, így ebben a fejezetben a többi státusz alakulását mutatom be.  
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29. számú táblázat: A pedagógiai munkát közvetlenül segítők számának alakulás (2012 és 2017 között)/fő az 

iskolai halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának összefüggései 

 

HHH- 

tanulók 

aránya  

2017 (%) 

Gyermek-

védelmi 

felelős /fő 

2012-ben 

Gyermek 

védelmi 

felelős/fő 

2017-ben 

Szociális 

munkás 

/fő 

2012-ben 

Szociális 

munkás 

/fő 

2017-ben 

Pedagó-

giai 

asszisz-

tens /fő 

2012-ben 

Pedagó-

giai 

asszisztens 

/fő 

2017-ben 

Apáczai  10 0 0 0 0 0 0 

Gárdonyi 1 28 0 0 0 0 2 2 

Szent Ambrus 5 1 1 0 0 0 0 

Szent János 46 1 1 0 0 1 1 

Szent László 4 1 1 0 0 0 1 

Szent István 59 0 0 0 0 0 0 

Szent Anna 66 0 0 0 0 0 0 

Gárdonyi 2 2 0 0 0 0 0 0 

Petrovay TI 55 0 0 0 0 0 0 

II. János  21 0 0 0 0 0 0 

Váci Mihály 4 3 3 0 0 2 3 

Petrovay  23 1 1 0 0 0 0 

Néri  56 0 0 0 0 0 0 

Páter B 3 0 0 0 0 0 1 

Szent Mihály  14 0 0 0 0 0 1 

Szent Miklós  1 1 1 0 0 1 1 

Fráter Gy 23 0 0 0 0 0 0 

Fráter Gy TI 60 0 0 0 0 0 0 

Szent Mihály  11 0 0 0 0 0 0 

Máltai  99 1 1 0 0 0 2 

Sója Miklós 80 0 0 0 0 1 1 

 

A gyermekvédelmi felelősök száma az egyházi átvételhez képest szinte sehol sem változott. 

A legnagyobb arányú a számuk a vizsgálatunkban kontrollként szereplő iskolában (Váci), viszont a 

tanulói létszám ott magas (a jogszabályi leírásoknak megfelelően ezért alkalmaznak 3 főt). A HHH-

s tanulókat magas arányban nevelő iskolákban (Sója, Fráter TI, Petrovay TI, Szent Anna, Néri) 

egyik helyen sem volt gyermekvédelmi felelős. Szociális munkást egyetlen iskola sem alkalmazott, 

(még ott sem, ahol teleprehabilitációs program lett megvalósítva és a településen többségében 

magukat cigánynak vallók élnek). A pedagógiai asszisztensek száma kevésbé növekedett. Azokban 

az iskolákban, ahol magasabb a HHH-s arány a fenntartóváltás óta elérték, hogy biztosítsanak 

számukra pedagógiai asszisztenseket. Vannak olyan intézmények, ahol egyetlen pedagógiai munkát 
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közvetlenül segítő szakember sincs alkalmazásban (Apáczai, Szent István, Szent Anna, Néri, II. 

János Pál, Fráter TI, Szent Mihály). A felsorolt iskolák között vannak olyan intézmények, ahol a 

HHH-s arány 50% fölötti (Néri, Szent István, Szent Anna). A kontroll iskolánkban alkalmaznak a 

legtöbb pedagógiai asszisztenst, viszont gyógypedagógiai osztályuk is nekik van. 

 

Megvizsgáltam az iskolák településükön belüli kapcsolatrendszerét a különböző 

gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi, kisebbségi és egyéb civil szervezetekkel: a 

kapcsolattartás gyakoriságát, illetve, hogy az iskolaigazgatók egy 5 fokú skálán hogyan ítélik meg 

az együttműködés sikerességét.  

 

15. számú ábra: Az iskolák kapcsolattartásának gyakorisága a helyi szervezetekkel az igazgatók véleménye 

alapján 

         

 

A 15. számú ábrából látszik, hogy az iskolák 53%-a napi szintű kapcsolatot ápol a 

gyermekjóléti alapellátás intézményeivel. Ebből az következik, hogy a tanulók arányában magas a 

veszélyeztetett tanulókkal való jelzések száma. Az intézmények 25%-a tart napi szintű kapcsolatot a 

szakmai szakszolgálatokkal. A cigány kisebbségi önkormányzatok és az iskolák között 10%-os a 

napi szintű kapcsolattartás, míg 20%-uknál nem releváns (vagy nem alakult kisebbségi 

önkormányzat a településen, vagy nem tartja az iskola fontosnak a szervezettel való 

együttműködést). A tanodákkal való hiányzó együttműködésre következtethetünk akkor, ha a 

diagramból azt olvassuk, hogy az iskolák 35-a soha, 10%-uk ritkábban, mindösszesen a 20%-uk tart 

napi szinten kapcsolatot a tanodákkal. 30%-uk esetében nem releváns, azaz nem működik tanoda a 

településen, vagy nincs együttműködés tanodával. 
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16. számú ábra: Az együttműködés sikeressége az igazgatók szerint (ötfokozatú skálával mért átlagok) 

 

        

 

Az igazgatók a legjobb kapcsolatnak a szakmai szolgálatokkal és a gyermekjóléti 

szolgálattal való együttműködést ítélik meg. A legkevésbé hatékonynak a cigány kisebbségi 

önkormányzattal való kapcsolatot értékelik, még a tanodánál is, úgy, hogy az iskolák 20%-ának van 

napi kapcsolata a tanodával. Azok az iskolák közül, ahol a HHH-s arány magasabb, mint 50%, a 

helyi roma kisebbségi önkormányzattal csupán 3 iskolában ápolnak jó kapcsolatot (4 vagy 5-ös 

átlag). A kontroll iskolában (Váci M.) az érték 2,0 volt. 

 

30. számú táblázat: A cigány/roma kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolat minősége (ötfokú skálán 

mérve) az iskola halmozattan hátrányos helyzetű tanulói arányának függvényében 

 

 
HHH- tanulók aránya 

2016/17 (%) 

A cigány/roma kisebbségi 

önkormányzattal való kapcsolat 

értékelése (0-5 fokú skálán) 

Szent János 46 3 

Szent István 59 4 

Szent Anna 66 2 

Petrovay TI 55 5 

Váci Mihály 4 2 

Néri  56 1 

Szent Miklós  1 2 

Fráter Gy TI 60 Nincs  

Máltai  99 3 

Sója Miklós 0,80 4 
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8.4 Pedagógusokkal végzett kérdőív feldolgozása 

 

A kérdőív kérdéseinek megfogalmazásánál fő törekvésem az volt, hogy hitelesen vizsgálja az  

iskolákban tanító pedagógusok attitűdjeit, pedagógiai felfogását, a cigány gyerekek  családi és 

iskolai nevelésével kapcsolatos nézeteit. Ezeket a beérkezett statisztikai adatokból kereszttáblák 

segítségével elemeztem. Így függő változóként a következő változók szerepeltek: a megkérdezettek 

neme, életkora, mióta van a pedagógus pályán, valamint mióta tanít a „jelenlegi” iskolájában illetve 

az iskolai végzettségük.   

Az adatok feldolgozásának bemutatását a demográfiai mutatók bemutatásával kezdem. 

Teszem ezt azért, mert a kérdések során létrehozott változók feldolgozása során a demográfiai 

mutatók függő változóként lettek bevonva, megvizsgálva az összefüggéseket (statisztikai nyelven 

szólva a szignifikancia kapcsolatokat). A pedagógusok 13,5%-a férfi, a 86,5%-uk nő. (20. sz. 

melléklet). A megkérdezettek átlagéletkora úgy alakul, hogy 21,7%-uk 40 és 45 év közötti. Egyetlen 

pedagógus volt, aki 20-25 év közötti, 3,9%-uk 60 év fölötti. (21. sz. melléklet). A pedagógusok a 

tanári pályán átlagosan 22,7 éve vannak (22. sz. melléklet). Mivel tág intervallumról beszélhetünk 

(hiszen volt, aki 1 éve, voltak, akik 45 éve vannak a pályán), ezért a feldolgozás során új összevont 

kategóriákat alkottam a mióta van a pályán kérdéshez. Mivel nagyon kevés a pályakezdő, így 

magasabbra kellett tolnom a határt a 33% megcélzásához (pl. 25 ember van olyan, aki 1-5 éve van a 

pályán). Összevont kategóriák a mióta van a pályán kérdéshez: 1-17 év között – 1, 18-29 év között 

– 2, 30 évtől több – 3. (23. sz. melléklet). Ebből látható, hogy a tanárok 34, 8%-a több mint 30 éve 

van a pályán. A másik két kategóriában egyenlő az eloszlás. Az adott intézményükben átlagosan 

12,4 éve tanítanak. (24. sz. melléklet). Mivel ebben az esetben is széles az intervallum (volt, aki 1 

éve és voltak, akik 45 éve), ebben az esetben is új összevont kategóriákat alkottam a hitelesebb 

feldolgozhatóság érdekében. Összevont kategóriák a mióta tanít az intézményben kérdéshez. 

Nagyjából elemezhető csoportokat képeztem úgy, hogy az első kategória az 1-4 év között – 1 érték, 

5-15 év között – 2 érték, 16 évtől régebb – 3 érték. (25. sz. melléklet). Ebből látszik, hogy a tanárok 

40,7%-a 1 és 4 éve, 36, 3%-uk 16 év fölött, 23%-uk 5 és 15 év között tanít az adott iskolájában. A 

pedagógusok 78,3%-a főiskolai (BA), 20,8%-uk egyetemi (MA) végzettséggel rendelkezik. 1 fő 

pedagógus főiskolánál alacsonyabb, 1 fő tudományos fokozattal rendelkezik. (utóbbi két fő 

esetében nem hoztam létre külön két kategóriát az elemzésnél az elemszám miatt). Rákérdeztem a 

pedagógusok esetében arra, hogy melyik bevett magyarországi kisebbséghez tartozónak vallják 

magukat. (26. számú melléklet). 1 fő cigány, 4 fő német és 7 fő nem nyilatkozott. Mivel nagyon 

kevés az elemszám, így nem tudtam külön csoportot képezzünk belőle, így nem tudtam függő 

változóként alkalmazni. Viszont felhívnám a figyelmet, hogy 1 fő vallotta magát cigány 

kisebbséghez tartozónak.  
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A pedagógusok 14% - a esetében fordult elő, hogy olyan tárgyat tanított, amihez nem volt 

képesítése. (27. sz. melléklet). Ha tantárgyanként vizsgáljuk a fenti az informatikát, 

természetismeretet, technikát, fizikát és a történelem tantárgyakat jelölik. (28. sz. melléklet). A 

pedagógusoktól megkérdeztem, hogy milyen típusú osztályokban tanítanak, illetve véleményük 

szerint azokban az osztályokban milyen arányban tanulnak cigány tanulók. (29. sz. melléklet) Ha 

leválasztjuk azt a 87%-ot, akik normál osztályban tanítanak, és egyenként nézzük, hogy milyen az 

összetétele az osztályoknak, akkor 14,9% mondta, hogy alacsonyabb a cigány gyerekek aránya az 

átlagosnál, 63% átlagosnak mondta, és 12,6% mondta, hogy magasabb cigány arányú osztályokban 

is tanít. Mivel sok a válaszhiány, illetve többen különböző osztályokban is tanítanak, így a 100 % 

nem jött ki. Tagozatos osztályban egy intézményből két pedagógus tanít (Gárdonyi), ott a cigány 

gyerekek aránya alacsonyabb. Összevont osztályokban tanítók százalékos arányai (13 fő): 23,1% 

alacsonyabb, 38,5 közepes, és 30,8% magasabb a cigány gyerekek aránya. A kis létszámú fejlesztő 

osztályban tanítók megítélése szerint a cigány gyerekek aránya 75%-uk szerint közepes, 25%-uk 

szerint magas. (Ne felejtsük el, mindösszesen 4 fő pedagógusról beszélünk, ezért a megállapítást 

fenntartással kezeltem.) A gyógypedagógiai osztályban tanítók szerint a cigány gyerekek aránya 

20%-uk szerint közepes arány, 80%-uk szerint magas. (Ne felejtsük el, összesen 5 fő pedagógusról 

beszélünk.). Tehát a „normál” osztályok esetében a cigány gyerekek arány ugyanakkora, mint a 

nem cigányoké. Ha tagozatos osztályról beszélünk, abban az esetben alacsonyabb a cigány 

gyerekek részvétele az osztályban, ha fejlesztő osztályról beszélünk, magasabb a cigány gyerekek 

osztályban való részvétele.  

 

A pedagógusok attitűdjeinek vizsgálatánál 1-4 skálán kérdeztem meg a pedagógusok 

hitvallását a hátrányos helyzetű és /vagy cigány tanulók iskolai integrációját illetően.  

 

31. számú táblázat: A pedagógusok véleménye a hátrányos helyzet iskolai kompenzálásáról (1-4 fokozatú 

skála átlagai) 

 Átlag 

A szülőknek joguk van arra, hogy gyereküket abba az iskolába írassák be, 

amelyiket a legjobbnak tartják. 
3,59 

Az államnak minden gyerek számára biztosítania kell, hogy tehetsége és 

képessége szerint a legjobb iskoláztatást kapja. 
3.70 

Nem várható el, hogy az iskola bepótolja mindazt, amit a család a 

kisgyerekkori szocializáció során elmulasztott. 
3,45 

Ha a család nem működik együtt az iskolával, az oktatás nem lehet igazán 

eredményes. 
3,61 

Az iskola sokat tehet azért, hogy a különböző szociális hátterű gyerekek 

jobban elfogadják egymást. 
3,35 

Akik mindenáron erőltetik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

iskolai integrációját, azok nem néznek szembe a realitásokkal. 
3,08 

Minden cigány gyereknek joga van arra, hogy a nem romákkal közös 

iskolai osztályban tanuljon.  
3,29 

A cigány gyerekeknek jobb, ha az iskolában külön osztályba járnak. 1,94 
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A nem cigánygyerekeknek jobb, ha az osztályukban nincsenek 

cigánygyerekek. 
2,12 

 

Az iskolában is érvényes, hogy a jogok és kötelességek nem választhatók 

el egymástól. 
3,69 

 

 

Megfelelő pedagógiai módszerekkel a cigány gyerekek jó eredményeket 

érhetnek el az iskolában. 

3,05 
 

 

A cigány gyerekek esetében az a legfontosabb, hogy megtanulják a 

szabályokat, és alkalmazkodjanak az iskola által elvárt magatartási 

normákhoz.  

3,29 
 

 

Minden eszközzel jobb belátásra kell bírni azokat a szülőket, akik nem 

törődnek gyerekeik iskoláztatásával. 
3,53 

 

A cigány gyerekeknek jobb, ha egyházi iskolában tanulnak együtt nem 

cigány társaikkal 

2,67 
 

 

A cigány gyerekeknek jobb, ha egyházi iskolában tanulnak külön  
2,02 

 

 

A cigány gyerekek szegregált nevelésének megítélésében (1.94-es átlag- inkább nem értek 

egyet), elutasítóak a pedagógusok. Ugyanakkora megítélést kap az a megállapítás is, hogy a nem 

cigány tanulóknak jobb, ha nincs az osztályban cigány tanuló. Az egyházi iskolában való együtt 

tanulás megítélésénél az „inkább egyetértek” kategóriát többen választják, viszont majdnem 

egyforma átlagot kapott az egyházi iskolákban való szegregált nevelése a cigány tanulóknak. Az 

iskola másodlagos szociálizációs szerepét kérdőjelezik meg a pedagógusok, amikor elutasítják az 

családi szocializációs hiányosságok pótlását (3,45-ös átlag). Ugyanakkor elfogadják, hogy az iskola 

sokat tehetne a különböző szociális helyzetű gyerekek egymás iránti szolidárisabb viselkedéséért.  

A szabad iskolaválasztás szülői jogként való elismerése szintén magas átlagot kapott. A 

táblázatból jól látható, hogy amennyiben a hátrányok „okai” között a cigány származást nem 

jelöljük meg, a pedagógusok jobban elfogadóbbak. Ha azonban nevesítjük a tanulót cigány 

származásúnak nagyobb lesz a megosztottság az átlagok között.  A háttérváltozók közül (ANOVA-

teszttel mért 0,05-ös szignifikanciánál) statisztikai különbségek egy állításnál vannak: „a cigány 

gyerekeknek jobb, ha az osztályukban nincsenek cigány gyerekek.” A nők: 2,19- es átlag, férfiak: 

1,69 (sig.: 0,014). (30. sz. melléklet). A cigány gyerekeknek jobb, ha külön osztályba járnak 

megállapítás esetében (sig.: 0,029). értékek: 2,1 (legkevesebb eltöltött év), 1,88 és 1,73. Tehát ha 

minél régebb óta tanít az intézményben, annál kevésbé értenek vele egyet. (31. sz. melléklet). A 

gyerekeknek jobb, ha egyházi iskolában külön osztályban tanulnak megállapítást szintén 

befolyásolja, hogy mióta van a pedagógus a pályán (sig.: 0,016). Értékek: 2,28, 1,9 és 1,89. Minél 

régebb óta tanítanak, annál kevésbé értenek ezzel egyet. (32. sz. melléklet). Az iskolai végzettséggel 

nem mutatható ki kapcsolat.  
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17. számú ábra: A cigány tanulók iskolai sikereit befolyásoló tényező (1-5 skálán mért átlag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megkérdeztem a pedagógusokat, hogy a véleményük szerint a cigány tanulók iskolai 

kudarcait milyen mértékben határozzák meg azok a tényezők, amelyeket a kérdőívben 

meghatároztunk. Az állításokat kellett egy 1-5 közötti skálán értékelniük, ahol az 1-es egyáltalán 

nem, 5- ös döntő mértékben jelentéssel bírt. A 18. számú ábrából jól látható, hogy a 4,0 fölötti 

átlagot csupán a családi okok kaptak. Pontosabban azok a tényezők, melyek csupán a családot 

teszik felelőssé a gyerekek iskolai kudarcai miatt. A legmagasabb pontszámot a szülők hanyagsága, 

nemtörődömsége és a család helytelen életmódja kapta.  

Ha a háttérváltozók hatásait vizsgáljuk elmondható, hogy életkor ebben a kérdéseben nem gyakorolt 

hatást.  

A nem, mint háttérváltozó esetében egy darab elég erős kapcsolat (sig.: 0,01): a korai fejlesztés 

hiánya az óvodában. (nők esetében 3,85, míg férfiak esetében 3,05) (33. sz. melléklet).  

A legerősebb hatása a háttérváltozók közül annak volt, hogy mióta tanít a pedagógus az 

intézményben. A legszignifikánsabbak értékek: 0,019, 0,030, 0,025, 0,014, 0,013 és 0,027 (34. sz. 

melléklet). 

 

 

 

 

 

 

szülők hanyagsága, nemtörődömsége
a család helytelen életmódja

az iskoláztatással kapcsolatos ambíciók hiánya a családban
az otthoni ingerszegény környezet 

a családi szocializáció hiányosságai
szülők alacsony iskolai végzettsége                           

a szülők nem hajlandók együttműködni az iskolával
a gyerekek erős kötődése az otthoni közeghez, nehéz kiszakadás

a megfelelő óvodáztatás hiánya 
korai fejlesztés hiánya az óvodában

a család szegénysége, szülők munkanélkülisége
az iskolának nincs jó kapcsolata a családokkal

folyamatosan változó oktatáspolitika
a gyerekek a magyar nyelvet nem ismerik eléggé

az egyéni bánásmód hiánya az iskolában
a pedagógusképzés hiányosságai 

a pedagógusok kiégettsége
az alkalmazott pedagógiai módszerek elégtelensége az iskolában

a szükséges tárgyi feltételek hiánya az iskolában
a pedagógusok túlterheltsége

a pedagógusok pedagógiai felkészületlensége
a pedagógusok szakmai, tantárgyi felkészületlensége 

iskolavezetés
a pedagógusok alacsony bérezése

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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18. számú ábra: A cigány gyerekek iskolai sikereit befolyásoló tényezők és a pedagógus pályán eltöltött évek 

számának összefüggései (0-5 fokú skálán átlagok)  

  

 

 

Hogy mióta van a pedagógus a pályán – mint háttérváltozó- a család szegénységével és a 

szülők munkanélküliségével van összefüggés: 4, 3,49 és 3,69 (nem lineáris kapcsolat). A 

legkevesebb ideje pályán lévők látják a szegénységben leginkább a kudarc okát. (sig.: 0,017) (35.sz. 

melléklet). A pedagógusok iskolai végzettségének ebben a kérdésben sincs hatása. 

Ha az életkori csoportok hatását elemezzük, két szignifikáns kapcsolatot láthatunk (sig.: 

0,046 és 0,047). Arra a megállapításra, hogy a cigány gyerekeknek jobb, ha egyházi iskolában 

tanulnak együtt nem cigány társaikkal: 2,6, 2,89 és 2,54. (36. sz. melléklet). Nem lineáris a 

kapcsolat, és főként a középső korosztály fogadja el leginkább. Arra a megállapításra, hogy a 

cigány gyerekeknek jobb, ha egyházi iskolában külön tanulnak. 2,27, 2,14 és 1,88 (37. sz. 

melléklet). Lineáris kapcsolat – minél idősebb valaki, annál inkább elfogadja a megállapítást. 

 

A kérdőívben megkérdeztem a pedagógusokat, hogy szerintük vannak-e előnyei vagy 

hátrányai a cigány tanulók egyházi iskolában való oktatásának. Ha az előnyösséget elemezzük, azt 

látjuk, hogy válaszadók 78,4%-a szerint igen, 21,2%-a szerint nem (38. sz. melléklet). Ha a 

hátrányokat elemezzük, a válaszadók 8%-a szerint van hátránya a cigány gyerekek egyházi 

nevelésének. (39. sz. melléklet) Az eddig vizsgált háttérváltozók egyikével sem áll kapcsolatban 

sem az előnyösségre, sem a hátrányra adott vélemények (khí-négyzet statisztikával). 
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Az egyházi előny és hátrány indokai közül csak a lényegesebb véleményeket emelem ki. 

Előnyök:  

„A vallásos nevelés sok esetben hat a gyerekek és felnőttek gondolkodására. Segíti a 

pedagógusok munkáját az erkölcsi életre nevelésben.” 

 

„Szeretet veszi körül a tanulót, fontos a társainak és a tanárainak, a lelkével is 

foglalkoznak, válaszokat kaphat a problémáinak megoldására, egy védő, szerető közeg 

veszi körül, itt mindenki számít, itt mindenkinek saját helye van.” 

 

„A cigány családok többsége nagyon vallásos. A gyermekeknek az egyházi nevelés által 

közvetített értékek intézményen belül pozitív változásokat hoznak, melyek a napi iskolai 

munkájuk, tevékenységük során érezhető. Erősíti a közösséghez tartozás, az egymásra 

figyelés érzését.” 

 

„A cigány tanulók számára mintát közvetít az egyházi iskola. A hitélet, a szeretet 

számtalan megnyilvánulása lehetséges a pedagógusok és a társak által. Akkor lehet az 

iskola pozitív magatartás minták, viselkedési szabályok tere, ha a gyermek befogadó. A 

gyermek motiváltsága, életkori sajátosságai (kiskamaszkor) is jelentős.” 

 

Hátrányok:  

„A problémás gyerekek sok időt vesznek el a tehetségesektől.” 

 

„Az eltérő szociális és erkölcsi háttér negatív irányban is befolyásolhatja a gyerekeket, 

főleg amikor ezek a tanulók bekerülnek az intézménybe, és még nem tartják be vagy 

kevésbé az iskola szabályait, házi rendjét. A negatív példa is ragadós, ha nekik lehet, ha 

ők kipróbálják, akkor én miért ne szellem.” 

 

„Azon estekben mikor olyan körülmények közül érkezik a tanuló, hogy nem képes 

betartani az alapvető szabályokat, a felé irányuló segítséget nem hajlandó elfogadni, 

tanulótársait és tanárait megbotránkoztatja viselkedésével, nem képes önhibájából vagy 

esetlegesen fogyatékossága miatt beilleszkedni, akkor speciális intézményben lenne a 

helye.” 

 

„Ha a család nem működik együtt az iskolával. Ha a cigány gyermekek nem akarják 

megtanulni az iskolai szabályokat és nem alkalmazkodnak az iskola által elvárt 

magatartási normákhoz.” 

 

Megkérdeztem a pedagógusokat arról is, hogy véleményük szerint a cigány tanulók 

kompenzációjának hatékonyságát milyen mértékben befolyásolják olyan tényezők mint a szülők 

hozzáállása, a gyerek szorgalma, hozzáállása, a család életmódja, a család kultúrája, a család 

szociális helyzete, az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek, a pedagógusok türelme az 

iskola felszereltsége, eszközellátottsága, a pedagógusképzés tartalma, a tanulók társadalmi 
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összetétele az iskolában vagy az osztályban, a pedagógusok szakmai és tantárgyi felkészültsége, a 

család és az iskola kapcsolata. 

 

19. számú ábra: A cigány tanulók hátrányait befolyásoló kompenzáló tényezők a pedagógusok szerint (1-5 

fokú skálán átlagok) 

           

 

 

A 19. számú ábrából jól látható, hogy a legmagasabb átlageredményeket azok a kompenzáló 

tényezők kapták, amely a tanuló családjával, illetve a tanuló személyével állnak kapcsolatban. 

Viszont az iskolai pedagógiai munkával kapcsolatos tényezőket (módszerek, pedagógusok türelme, 

alkalmazott módszerek) is befolyásolónak tartják, hiszen 3,5 – 4 közötti átlagokat kaptak. Az adott 

kérdésben a háttérváltozók közül az életkor (ANOVA, p <0,05) a család szociális helyzetével alakít 

szignifikáns kapcsolatot (sig.: 0,012) Az értékek: 4,25, 3,83 és 3,76 (40. sz. melléklet). Tehát minél 

idősebb valaki, annál kevesebb jelentőséget tulajdonít a szociális helyzetnek. A nemnek, mint 

háttérváltozónak nincs hatása. Szintén nem alakít szignifikanciát az a változó, hogy mióta tanít az 

intézményben. Viszont, hogy mióta van a pályán a válaszadó befolyásolja a család szociális 

helyzetével való összefüggést. (Erős sig: 0,000.) Az értékek: 4,3, 3,66 és 3,75 (41. sz. melléklet). 

Nem lineáris, de a kiugró érték a legkevesebb idő óta tanítókhoz kapcsolódik. Az iskolai végzettség 

változó esetében két kapcsolat (0,010 és 0,017) figyelhető meg.  
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Befolyásolja a család szociális helyzetéről való gondolkodást: 3,81 az érték a főiskolát végzettek 

esetében, 4,23 az érték az egyetemet végzettek esetében. (42. sz. melléklet). A másik tényező a 

tanulók társadalmi összetétele, amely a válaszadók iskolai végzettségével összefüggést mutat.  

Főiskolát végzettek esetében 3,45, az egyetemet végzettek esetében 3.86 (43. sz. melléklet).  

 

A vizsgálat során azt is vizsgáltam, hogy a megkérdezett pedagógusok hogyan látják a 

cigány tanulók családi szocializációs különbségeit, azoknak milyen hatása van az iskolai 

teljesítményükre. A megállapításokat kellett hármas fokú skálán értékelni (egyetért, kevésbé ért 

egyet, illetve nem ért egyet). A kapott válaszokat százalékos formában konvertáltam (hány százalék 

ért egyet, hány százalék kevésbé, és hány százalékuk nem ért egyet az adott megállapítással). 

 

A megállapítások közül a legtöbben a következőkkel értenek egyet: 

 A cigány gyerekek közül többen jönnek ingerszegény környezetből – 94,2%. 

 A cigány gyerekek szülei körében gyakoribb a helytelen életmód -89,9%. 

 A cigány és nem cigány családok kultúrája jelentősen különbözik egymástól – 88,4%. 

 A cigány gyerekeknek az iskola megkezdésekor kisebb a szókincse- 88,3%. 

 A cigány gyerekek kevésbé kitartóak a tanulásban – 77,1%. 

 A cigány szülők kevésbé tartják fontosnak, hogy gyerekeik jól tanuljanak, mint a nem 

cigány szülők – 76,8%. 

 A cigány családokban gyakran érzékelhető a visszahúzó szokások, hagyományok hatása – 

71,4%. 

 A cigány szülők kevesebbet tesznek azért, hogy legyen munkájuk, mint a nem cigány szülők 

– 69,6%. 

 A cigány szülők kevesebbet foglalkoznak a gyerekeikkel – 66,0%. 

 A cigány gyerekek jobban érzik magukat az egyházi iskolákban – 26,8%. 

 A cigány gyerekek jobban tudnak teljesíteni az egyházi iskolákban – 25,7% 
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20. számú ábra: A cigány gyerekek családi szocializációs különbségei a pedagógus megítélése szerint (%) 

 

          

 

A cigány szülők családi nevelését a pedagógusok teljes sztereotíp gondolkodásmóddal 

kezelik (kevés szókincs, visszahúzó hagyományok, szülői érdektelenség). Ugyanakkor az egyházi 

iskolában való ottlétüket és teljesítésüket teljesen alulértékelik. Ha a háttérváltozókkal való 

összefüggéseket elemezzük, azt láthatjuk, hogy a válaszadók neme és „a cigány szülők kevesebbet 

foglalkoznak a gyerekeikkel” megállapítás között van egy szignifikáns kapcsolat: a férfiak között 

több az olyan, aki ezzel egyetért (44.sz. melléklet). 18,5 fő esne a cellába, ha nem lenne kapcsolat a 

két változó között, de valójában 25 fő mondja, hogy ez igaz (Sig. 0,20). Az iskolai végzettség a „a 

cigány gyerekek kevésbé kitartóak a tanulásban” megállapítás között van összefüggés: az elutasítók 

között kevesebb a főiskolát végző, s több az egyetemet. (45. sz. melléklet) (A szignifikancia értéke: 

0,32) Az iskolai végzettség és a „a roma/cigány gyerekek szüleivel jobban együtt lehet működni az 

egyházi iskolákban” megállapítás között is van összefüggés: az egyetértők között több a főiskolát 

végzett (46.sz. melléklet). (A szignifikancia értéke: 0,04) A mióta tanít az intézményben 

háttérváltozó két összefüggést mutatott: egyrészt minél régebb óta tanít, annál kevésbé gondolják 

igaznak azt az állítást, hogy a roma/cigány gyerekek jobban érzik magukat az egyházi iskolákban 

(viszont meg kell jegyeznünk, hogy a bizonytalanok aránya is növekszik, de az elemszámok néhol 
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alacsonyak) (47.sz. melléklet). (A szignifikancia értéke: 0,05). A másik összefüggést a fenti 

háttérváltozó a cigány gyerekek jobban tudnak teljesíteni az egyházi iskolákban megállapítással 

mutat: minél régebb óta tanít, annál kevésbé gondolja, hogy az egyházi intézményekben jobban 

tudnak teljesíteni (ebben az esetben is növekszik a bizonytalanok aránya) (48.sz. melléklet). (A 

szignifikancia értéke: 0,10) 

 

A kutatások szerint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nagy része cigány. A kutatás 

során megkérdeztem a pedagógusokat, hogy pedagógiai szempontból látnak-e különbséget a cigány 

és nem cigány hátrányos helyzetű tanulók között. Véleményük szerint vannak-e előnyei illetve 

hátrányai a cigány gyermekek elkülönített iskolai oktatásának. A pedagógusok 47,8%-a lát 

különbséget a cigány és nem cigány hátrányos helyzetű tanulók között. 41,8%-uk szerint van előnye 

az elkülönített oktatásnak (49. sz. melléklet). A háttérváltozók nem állnak kapcsolatban egyik 

kérdéssel sem (khí négyzet próba). Viszont a válaszadók 66,3%-a szerint vannak hátrányai a cigány 

gyermekek elkülönített iskolai oktatásának (50.sz. melléklet). (A szignifikancia értéke: 0,003) 

21. számú ábra: A cigány gyerekek elkülönített oktatásnak hátrányai a pedagógusok szerint (%)  

 

 

 

A kérdést befolyásolja még, hogy mióta tanít a válaszadó az intézményben, illetve mióta van 

a pályán. Akik minél régebb óta tanítanak az iskolájukban, annál inkább látják úgy, hogy vannak 

hátrányok (51.sz. melléklet). Akik nem olyan régen tanítanak, inkább hajlandóak úgy gondolni, 

hogy nincsenek hátrányai. (A szignifikancia értéke: 0,011) 

 

A kutatásom kiterjedt arra a kérdésre is, miszerint a kutatások bizonyították, hogy a cigány 

gyermekek/tanulók az átlagosnál magasabb arányban kerülnek gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézménybe, osztályba, tanulócsoportba. A kérdőívben különböző magyarázatokat adtam, melyek 

közül a pedagógusoknak ki kellett választaniuk melyikkel értenek egyet (1-5 fokú skálán).  

 



 

 

 110 

32. számú táblázat: A cigány tanulók gyógypedagógiai osztályba, csoportba való kerülésének okai a 

pedagógusok szerint / átlag (1- 5 fokú skálán)  

 Átlag  

ingerszegény környezetben élnek 3,72 

a szülők iskolázatlanságuk miatt nem tudják megfelelően 

felkészíteni gyermeküket az iskolára 

3,6 

testileg gyengén fejlettek, mert az anya ivott/dohányzott a 

terhesség alatt 

3,57 

esetükben nagyobb a genetikai károsodottság esélye 3,44 

értelmileg gyengén fejlettek, mert a szülők nem foglalkoznak 

velük 

3,34 

tudnak magyarul, de nem értik az óvodában, iskolában 

használt fogalmak jelentős részét 

3,24 

kevesebbet járnak óvodába, mint a nem roma/cigány gyerekek 3,23 

nem megfelelő pedagógiai eszközökkel mérik a tanulókat a 

szakértői bizottságok 

3,1 

nem megfelelően zajlanak a tanulók diagnosztikai vizsgálatai 3,07 

tudnak magyarul, de nem értik azokat a feladatokat, 

kérdéseket, amelyeket a szakértői bizottság vizsgálata során 

meg kellene oldaniuk 

3,03 

értelmileg gyengén fejlettek, mert nem kapják meg a 

megfelelő táplálékot 

2,93 

 

 

 

A 32. számú táblázatban csak a legmagasabb átlagot kapott meghatározásokat emeltem be. 

A többi meghatározás átlagát az 52. számú melléklet tartalmazza. A pedagógusok azokat a 

meghatározásokat jelölik meg indoklásként, amellyel a szülőket, a családot teszik felelőssé. 

Ráadásul a meghatározások közül azokat részesítik előnyben, amelyekben az előítéletesség és a 

sztereotípiák erősen visszaköszönnek (pl. honnan tudják, hogy az anya terhesség alatt ivott vagy 

dohányzott?  a szülők alacsony iskolai végzettsége oka lehet egy organikus alapú fejletlenségnek?, 

esetükben nagyobb a genetikai károsodás esélye? a táplálkozás és a sajátos nevelési igény 

kapcsolata?).  

A pedagógus jó része (3,0 fölötti átlag) a szakértői bizottságok mérési technikáját hibáztatja. 

Ha a háttérváltók hatásait vizsgáljuk az adott kérdésben a következőket tapasztaljuk. A 

megkérdezettek neme egy meghatározásnál mutatott szignifikáns hatás: értelmileg gyengén 

fejlettek, mert nem kapják meg a megfelelő táplálékot. A férfiak esetében 2,46 az átlag, a nők 

esetében 3,01 (52. sz. melléklet) (sig.: 0,044). Az iskolai végzettséggel egy szignifikáns kapcsolat 

mutatható ki. (sig.: 0,005): kevesebbet járnak a cigány/roma gyerekek óvodába. (53. sz. melléklet). 

Az, hogy mióta tanít a pedagógus az adott iskolában, több esetben is szignifikáns kapcsolatot 

mutatott.  
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22. számú ábra: A cigány tanulók gyógypedagógiai osztályba/csoportba kerülésének okai a pedagógusok 

szerint az iskolában eltöltött évek függvényében (1-5 skálán- átlag) 

          

 

A 22. számú ábrában látható, a fiatalabb pedagógusok látják magasabb arányban úgy, hogy 

az iskola nagyobb normatívát kap a SNI-s tanulók után. Mint ahogy a szakértői bizottságok 

véleményeit is ők tudják a legkevésbé értelmezni. Az 5-15 éve a pályán lévők (a középkorosztály) 

látják legerősebbnek a kapcsolatot a szülők elhanyagolása miatti testi fejletlenség és a sajátos 

nevelési igény között. A szignifikancia értékek: sig.: 0,036 (testileg gyengén fejlettek), 0,006 (a 

magasabb fejkvóta) és 0,040 (vizsgálati eredmények nem értése) (54.sz. melléklet). Hogy a 

megkérdezettek mióta vannak a pedagógus pályán több szignifikáns kapcsolatot mutatott.  

 

23. számú ábra: A cigány tanulók gyógypedagógiai osztályba/csoportba kerülésének okai a 

pedagógusok pályán való eltöltött évek függvényében (1-5 skálán- átlag) 
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A középső korcsoport ítéli meg legmagasabb átlagban azt a meghatározást, miszerint az 

iskola igyekszik megszabadulni a számára problémás családoktól és gyerekektől. A legkevesebb 

ideje pályán lévők tudják legkevésbé használni a szakértői véleményeket és szintén ők ítélik meg 

legnagyobb átlagban a vizsgálatok diagnosztikáját. Az idősebb korcsoport -bár van szignifikancia- a 

legárnyaltabban fogalmaz. A négy kapcsolat szignifikancia értékei: 0,045, 0,008, 0,038 és 0,034. 

 

A kutatás során megkérdeztem a pedagógusokat, hogy szerintük mi lehet az oka annak, hogy 

a cigány gyerekek tekintélyes része az általános iskola után vagy egyáltalán nem tanul tovább, vagy 

a formális jelentkezést követően meg sem kezdi középfokú tanulmányait, vagy hamar 

lemorzsolódik, kimarad. 

 

24. számú ábra: A cigány tanulók középiskolai lemorzsolódásának okai a pedagógusok szerint (1-5 fokú 

skálán – átlag) 

 

 

A 24. számú ábrából jól látható, hogy a pedagógusok vagy a családot vagy magát a tanulót 

okolják többségében. Főként azok a megállapítások kapnak magasabb átlagot, melyek előítéleteken, 

vagy sztereotípiákon alapulnak.  

 

Meglepően magas (2,87-es) átlagot kapott a „be sem fejezik az általános iskolát” megállapítás, úgy 

hogy az igazgatók szerint kevés a száma a nyolc osztályt be nem fejezett tanulóknak. A 
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pedagógusok felelősségei (előítélete, felkészületlensége) kapták a legalacsonyabb átlagot. A 

háttérváltozók közül a pedagógusok nemének van a legtöbb szignifikáns kapcsolata a 

megállapításokhoz kötődően. Ezek:  

 a cigány szakmunkástanulók nem találnak maguknak gyakorló helyet. 

 a település rossz anyagi helyzete. 

 a cigány közösség attól fél, hogy elveszti az iskolázott gyereket. 

 a cigány szülő nem szívesen engedi kollégiumba a gyerekét. 

 nincs bennük kitartás. 

 

25. számú ábra: A cigány tanulók lemorzsolódásának okai a pedagógusok nemi megosztottsága alapján (1-5 

fokú skálán – átlag) 

 

 

 

A nők gondolják magasabb arányban az ábrában látható meghatározásokat. Nem hatása 

esetében az öt szignifikancia hatás: 0,008, 0,024, 0,005, 0,014 és 0,002 (55.sz. melléklet). Ebben a 

kérdésben annak, hogy mióta tanít az intézményben, és hogy mióta tanít pedagógusként, a 

válaszadó szignifikáns hatása. Az iskolai végzettség a település rossz anyagi helyzete között mutat 

szignifikáns kapcsolatot (sig.: 0,037)  (56. sz. melléklet) A főiskolai végzettségűek esetében 2,52 

míg az egyetemet végzettek: 1,95-es az átlag. Az életkor, mint háttérváltozó két meghatározással 

mutatott kapcsolatot: korán lesz gyermekük (sig.: 0,005) és értelmi okokból nem képesek teljesíteni 

(sig.: 0,026) . A legfiatalabbak értenek azzal egyet jobban, hogy a korán vállalt gyerek az oka a 

lemorzsolódásnak (57. sz. melléklet).  
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A pedagógusok konfliktuskezelését (cigány - nem cigány közötti) vizsgáltuk a kérdőívben 

nyitott kérdésekkel: az egyik eset a következő volt: „Képzelje el azt a helyzetet, hogy az Ön 

osztályában egy cigány és egy nem cigány gyerek egy padban ül, és a nem roma gyerek szülei azt 

kérik Öntől, hogy ültesse el a roma gyereket az ő gyerekük mellől. Mit tenne?”  

 

A pedagógusok válaszai közül itt csak azokat idézzük, akik teljesítenék a nem cigány/roma 

szülő kérését (a válaszadók közül 20 fő - 10%-a a válaszadóknak).  

„Ha kifogásolható, magatartással, egészségi, életviteli, tisztasági állapotával veszélyezteti 

mások egészségét, akkor igen. Ha egyszerűen a másság a probléma, akkor nem.”  

„Beszélgetnék a nem roma szülővel a toleranciáról, de ha ez eredménytelen, akkor a szülő 

kérését nem vehetem semmibe.” 

„Csak abban az esetben ültetném el, ha én is így látnám jónak és elég erős a szülő indoka. 

Pl. lopás, higiéniai okok.” 

„Elsőként megkérdezném az okát. Ha nyomós indoka van (pl. ápolatlan a roma tanuló), 

akkor elültetném, de a roma tanulóval tisztáznám az okot és megpróbálnék segítséget 

nyújtani. Ha pusztán előítéletről lenne szó, megpróbálnám meggyőzni a szülőt.” 

„Elültetném onnan, mert nem szeretném, hogy elvigyék azt az egy nem cigány gyereket.” 

„Elültetném, de az is függvénye, hogy milyen neveltetésű az a cigány gyerek.” 

„Elültetném, mert a szülői igényeket ki kell elégíteni.” 

 „Elültettem, oly indokkal, hogy ne bántsa, meg a cigány gyereket sem.” 

„Ha az ok az ápolatlanság, akkor elültetném. Minden más esetben nem.” 

 „Ha ésszerű okokkal indokolja meg, hogy miért akkor minden további nélkül” 

„Ha ez a gyereke hátrányára válna, elültetném.” 

„Meghallgatnám a nem roma gyerek szüleinek érveit.” 

„Megfelelő indok esetén, igen.” 

„Meghallgatnám a nem roma szülő érveit, s az alapján döntenék. Ha például higiéniai 

egészségügyi problémák miatt kérné, lehet, hogy eleget tennék kérésének.” 

„Megkérdezném, hogy miért? Tisztasági és magatartási gondok miatt kérnek ilyet a szülők.” 

„Megkérdezném, hogy volt-e e valamilyen probléma a tanulóval. Amennyiben nem, miért 

szeretnék, hogy elüljön onnan a gyerek. Abban az esetben, ha cigány gyerek esetleg 

ápolatlan, gondozatlan, magatartása nem megfelelő, akkor természetesen másként járnék el. 

Nem csak a cigány gyerekek lehetnek gondozatlanok, tapasztalatból írom.” 

„Mind a kettőt elültetném.” 

„Saját gyerekemet az óvoda első napjaiban (3 évek korában) csókolta le egy roma 
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kisgyerek, aki az életkorán túlmutató szexuális ismereteit a család külterületi otthonában a 

képernyő előtt és a szülők házaséletének tanújaként szerezte.” 

„Teljesíteném a szülő kérését.” 

 

A másik eset a következő volt: Mi tenne abban a helyzetben, ha az Ön iskolai osztályába 

cigány és nem cigány gyerekek egyaránt járnak, és a nem roma gyerekek szüleinek egy csoportja 

arra kéri Önt, hogy kezdeményezze a roma gyerekek külön osztályba/csoportba kerülését. 

A pedagógusok válaszai közül itt csak azokat idézzük, akik teljesítenék a nem cigány szülők 

kérését (a válaszadók közül 12 fő - 6 %-a a válaszadóknak).  

„Csak abban az esetben kezdeményezném ezt, ha én is úgy látnám, hogy a fejlődésük 

érdekében jobb lenne nekik másik iskolában/osztályban tanulniuk.” 

„Csak akkor kezdeményezném, ha a gyerekek között akkora ellentétek lennének, amelyeket 

nem tudunk megoldani.” 

„Csak magatartási probléma és a többi gyerek veszélyeztetettsége esetén fontolnám meg.” 

'Ez attól függ, hogy van- e más oka is a kezdeményezésnek pl. veszélyezteti- e a többiek 

biztonságát, testi egészségét, tanuláshoz való jogát.” 

„Ez sok mindentől függ. Hogyan próbálnak a gyerekek egymással gyerekek egymással 

cigányok beilleszkedni Vannak-e lopások verekedések, alázások az osztályban. Ha sok a 

probléma, akkor, igen kezdeményezném külön osztály kialakítását!” 

„Ha ésszerű okokkal indokolják meg, hogy miért, akkor minden további nélkül.” 

„Ha tudnák megfelelően indokolni, akkor kezdeményezném.” 

„Indoklást kérnék a szülőktől, majd jelezném a felvetést a vezetőség felé.” 

„Megbeszélném velünk, hogy miért kérik ezt tőlem. megfelelő indok esetén, igen.” 

„Meghallgatnám a nem roma gyerek szüleinek érveit.” 

„Sajnos nem áll módunkban így cselekedni.” 

„Szituációtól és a lehetőségtől függően mérlegelném a kérdést.” 

 

A pedagógusokat megkérdeztem azzal kapcsolatban, hogy az egyházi fenntartás előnyeit 

esetleg hátrányait miben érzékelik a hátrányos helyzetű tanulók iskolai teljesítésének javulását 

illetően. Véleményük szerint (ha tud), akkor mennyivel tud „többet” nyújtani egy egyházi iskola a 

hátrányos helyzetű és /vagy cigány családoknak. Ugyanezt a kérdést feltettük az állami fenntartásba 

kerülő iskolákkal kapcsolatosan is. A kapott eredményeket nem hasonlítom össze, mert mások a 

megfogalmazások (egységes átvétel, illetve bizonyos iskolák átvétele). Így az összehasonlítás 

abszolút nem kompatibilis. Ezért a kapott eredményekből született két táblát külön elemzem. 



 

 

 116 

 

33. számú táblázat: Az iskolák egységes állami átvételének hatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

előmenetelére (0-5 skálán - %) 

 
Az iskolák egységes 

állami fenntartásba vétele 

hatása (%) 

 
 

Teljes mértékben  
1,0 

Jelentős mértékben  
10,1 

Korlátozott mértékben  
16,8 

Minimális mértékben  
8,2 

Egyáltalán nem  
28,0 

Nem tudja megítélni/nem 

válaszol. 
35,7 

 

A 30. számú táblázatból jól látható, hogy azon túl, hogy a legtöbb választ a „nem tudja 

megítélni /nem válaszol” kategória kapta, a pedagógusok 28%-a szerint egyáltalán nem indult el 

változás. 16,8%-uk szerint korlátozott mértékben. (58.sz. melléklet) Ebben az esetben nem 

készítettünk további bontásokat, mert nagyon kicsik a gyakoriságok és sok volt a nem tudja válasz. 

 

34. számú táblázat: Az iskolák egységes állami átvételének hatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

előmenetelére (0-5 skálán - %) 

 
Az iskolák egyházi 

fenntartásba vételének 

hatása 

(%) 

Teljes mértékben  
2,4 

Jelentős mértékben  
38,5 

Korlátozott mértékben  
23,4 

Minimális mértékben  
4,4 

Egyáltalán nem  
6,3 

Nem tudja megítélni/nem 

válaszol. 
24,9 
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Ebben az esetben is magas a „nem tudja megítélni/nem válaszol” válaszok arány (minden 4. 

válaszadó). Viszont 38,5%-uk jelentős mértékű hatást érez a kérdést illetően. (59. sz. melléklet). 

Ebben az esetben sem készítettünk további bontásokat, mert nagyon kicsik a gyakoriságok és sok 

volt a nem tudja válasz. A háttérváltozóknak (életkor, mióta van a pályán? mióta tanít az adott 

iskolában, nem) egyetlen esetben sem volt szignifikáns kapcsolata. Viszont, ha az egyházi átvétel 

megítélését elemezzük, azt látjuk, hogy a pedagógusok 41%-a („teljes mértékben és a jelentős 

mértékben”) van meggyőződve arról, hogy előnyös volt a fenntartóváltás a hátrányos helyzetű és 

/vagy cigány tanulók iskolai előmenetelére.  

 

A cigány tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében számos programot dolgoztak ki 

a neveléstudomány területén. A 2003-ban indított központi oktatási integrációs program (Országos 

Integrációs Hálózat továbbképzései) szintén motiválta az IPR programba részt vevő pedagógusok 

továbbképzésekre (pl. kooperatív tanulás módszertana, projektmódszer, drámapedagógia). A kutatás 

során olyan kérdésekkel elemeztük a továbbképzések hatásait, mit az egyházi átvétel óta milyen 

képzéseken vettek részt, mi volt azok témája, illetve az IPR programban használt módszereket 

milyen arányban használják a pedagógiai munkájuk során. A pedagógusok 91,1%-a vett részt 

valamilyen továbbképzésen a vizsgálatot megelőző 5 évben. A háttérváltozók (khí-négyzet 

statisztikai elemzés alapján) nem álltak kapcsolatban a kérdéssel. Tehát a pedagógus pályán régebb 

óta résztvevők is ugyanúgy részt vesznek továbbképzéseken. (60. sz. melléklet). 

 

35. számú táblázat: A továbbképzési formákon résztvevő pedagógusok aránya (%) 

 

Továbbképzés témája  Részvételi arány (%)  Továbbképzés témája  Részvételi arány (%) 

30 órás  52,9  pedagógus-szakvizsga  15,4 

31-60 órás  24  diplomát adó 

felsőoktatási alapképzés 

 

 
7,2 

61-90 órás  8,2  diplomát adó 

felsőoktatási szakirányú 

továbbképzés 

 7,2 

91-120 órás  11,5  első pedagógus diploma 

megszerzésére irányuló 

képzés 

 0,5 

121 óra felett  2,9  felsőfokú OKJ-s képzés  1 

 

Az egyéb továbbképzési formákat 1-1 fő jelölte meg, így a kis elemszám miatt külön 

táblázatban szerepeltetem. (61. sz. melléklet).  
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Ha a továbbképzések témáit elemezzük a következőket tapasztaljuk: (A kapott válaszokból 

azokat vizsgáltuk, melyek vizsgálatunk témája szempontjából jelentős információkat nyújtanak.) 

Így: a családi életre nevelés (amely a katolikus egyháznak egyik központi értéke, mint ahogyan a  

cigány családoknak is), az előítéletek kezelésének lehetősége (hiszen az integrációs hatásokat 

vizsgáljuk), a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és/vagy 

integrációja (azért használjuk mindkettőt, mert a válaszadók mindkettőt használták), a cigányokkal/ 

romákkal kapcsolatos ismeretek, IKT eszközök használata (az integrált nevelés egyik alapja), az 

inkluzív pedagógia, a katolikus nevelés (mivel katolikus iskolákról beszélünk).  

 

36. számú táblázat: A továbbképzések témái a résztvevők száma (fő) és aránya függvényében (%) 
 

  Résztvevő pedagógusok /fő  A válaszadók hány százaléka 

     

Családi életre nevelés   12  0,57 

Előítéletek kezelése  1  0,04 

Hátrányos helyzetű gyerekek 

felzárkóztatása /integrálása 

 6  0,28 

Konfliktuskezelés   23  1,1 

Romák társadalmi integrációja  4  0,19 

IKT eszközök használata  10  0,48 

Katolikus nevelés   2  0,09 

Inkluzív pedagógia   2  0,09 

 

 

A 36. számú táblázatból látható, hogy a legnagyobb arányban a konfliktuskezelés 

továbbképzésen vettek részt a pedagógusok (vagy szervezete meg a vezető helyben, az iskolában). 

A családi életre nevelés mindösszesen 0,6%-uk vett részt (ugyanakkor a cigány gyerekek iskolai 

kudarcaiért a családot teszik felelőssé a pedagógusok), a hátrányos helyzetű tanulók és a 

cigányokkal kapcsolatos ismeretekre épülő továbbképzéseken részt vevők aránya a 0,3%-ot sem éri 

el. Tehát ha hátrányos helyzetű és/vagy cigány tanulók nevelésével kapcsolatos plusz információkat 

akarnak hasznosítani, akkor a konfliktuskezelést tartják a legfontosabbnak. A katolikus és inkluzív 

pedagógiai tartalmakat adó továbbképzésen mindösszesen két-két fő vett részt a 208 fő válaszadó 

közül.  

A kutatás során a kérdéskör részeként kezeltem – de külön kérdésben kérdeztem rá arra -, 

hogy a kooperatív tanulás módszertanát, projektmódszert, drámapedagógiát (melyek az IPR 

program továbbképzési programjában kötelező elemek voltak) milyen arányban használják a 

pedagógusok. 
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37. számú táblázat: Az integrációs pedagógiai módszereket alkalmazó pedagógusok aránya (%) 

 

Integrációs pedagógiai módszerek  A módszert alkalmazó pedagógusok 

aránya (%) 

a tanórák hány százalékában használja a 

kooperatív tanulást 

 30,59 

a tanórák hány százalékában használja a 

projektmódszert 

 13,71 

a tanórák hány százalékában használja a 

drámapedagógiát 

 14,47 

 

 

A kooperatív tanulást a pedagógusok 30,59%-a, a drámapedagógiát 14,47%-a, míg a 

projektmódszert 13,71%- a használja az oktatói-nevelői munkája során. (62. sz. mellékletben látható 

a teljes eloszlás). Hogy a pedagógusok közül kik használják inkább a felsorolt programokat a 

háttérváltozók összefüggéseiben vizsgálatam meg. A háttérváltozók kooperatív technikákra nem 

hatnak, mint ahogy a projektmódszerre sem. A drámapedagógia használatát viszont alakították a 

háttérváltozók. Az pedagógusok neme szerint: a férfiak 7%-ban, a nők 15,6-ben alkalmazzák a 

módszert. (63.sz. melléklet). (A szignifikancia értéke: 0,01). A válaszadók iskolai végzettsége 

szerint inkább a főiskolát végzettek hasznosítják a drámapedagógia előnyeit a munkájuk során. 

(64.sz. melléklet). (A szignifikancia értéke: 0,01) Az életkor változó hatása szerint, inkább az 

idősebb korosztály alkalmazza szívesebben a módszert a munkája során. (65.sz. melléklet). (A 

szignifikancia értéke: 0,035) 

A kérdéskörhöz kapcsolódóan megkérdeztem a pedagógusokat arról, hogyan látják, milyen 

ismeretek, készségek elsajátítására lenne szükség a pedagógus-továbbképzésben ahhoz, hogy a 

cigánygyerekekkel való foglalkozás eredményesebb legyen. 

26. számú ábra: A pedagógus továbbképzések témája a megkérdezett pedagógusok szerint / fő 
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38. számú táblázat: A pedagógus továbbképzések témája a megkérdezett pedagógusok szerint (%) 

 

Továbbképzés témája   A válaszadók hány 

százaléka választotta? (%) 

szakmai ismeretek  45 

módszertani ismeretek  81 

romológia, népismeret  80,8 

cigány nyelvek ismerete  15,9 

szemléletbeli változás, tolerancia  74,7 

manuális készségfejlesztési tanácsok  61,8 

gyakorlati bemutatók, tanácsok  93,7 

konfliktuskezelési ismeretek  93,7 

romapasztorációs ismeretek   64,5 
 

 

A 26. számú diagramból látható, hogy a továbbképzési témák közül a pedagógusok a 

gyakorlati bemutatókat és a konfliktuskezelési ismereteket választanák. A romológiát és a 

módszertani ismereteket a 81%-uk választotta. A háttérváltozók hatásai közül az egyik, hogy mióta 

van a válaszadó a pedagógus pályán. Ezen háttérváltozó a cigány nyelvek ismerete továbbképzési 

formával hoz szignifikáns kapcsolatot (úgy, hogy a továbbképzési formák szerint ezt választották 

legkevesebb arányban – 15,9%). Akik nem olyan régen tanítanak, azok a cigány nyelvek ismeretét 

fontosabbnak vélik. Talán úgy gondolják, hogy kudarcaik oka, hogy nem értik meg a cigány nyelvet 

(-ket) beszélő tanulókat. (66. sz. melléklet). A manuális készségfejlesztési tanácsokat inkább a nők 

választanák (67. sz. melléklet), mint ahogy a gyakorlati bemutatókat is. (68. sz. melléklet). A 

rompasztorációs ismereteket a pedagógusok 64,5%-a igényelné. Mindezt befolyásolja, hogy a 

pedagógus mióta tanít az adott intézményben. A régebb óta tanító pedagógusok elutasítóbbak a 

képzési formát illetően. (69. sz. melléklet).  

 A kutatás során megkérdeztem, hogy a pedagógusok a saját tanítási gyakorlatukban milyen 

gyakran eszközöket, módszereket alkalmaznak. A felsorolt módszerek között az inkluzív és az 

integrációt elősegítő módszereket is megjelöltem lehetséges választható módszerként. 1-5-ig terjedő 

osztályzattal kellett értékelniük a különböző módszereket a gyakoriságuknak megfelelően. 
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27. számú ábra: A pedagógusok által tanítási órán alkalmazott módszerek (1-5 fokú skálán- átlag) 

 

              

 

 A 27. számú ábrából jól látszik, hogy a már „klasszikusnak” mondható módszerek kapják a 

legmagasabb átlagot. A kooperatív technikák 3,1-es átlagot a projektmódszer 2,7-es átlagot kapott. 

A személyes problémák megbeszélését módszerként a pedagógusok jobban alkalmazzák, mint azt 

feltételeztük, hiszen 4,2-es átlagot kapott. A háttérváltozók hatásait ANOVA-teszttel megvizsgálva 

(p<0,05) a következő eredményeket kaptam: az életkor szignifikáns kapcsolatot mutat az 

alkalmazott módszerek közül a drámapedagógiával, a szóbeli feleltetés, a tanulók munkájának 

szóbeli értékelése az óra végén módszerével. (70. sz. melléklet). Mindhárom módszert a legidősebb 

korosztály alkalmazza.  Az hogy mióta van a pályán a pedagógus az alkalmazott módszerek közül 

az intő adása, drámapedagógia, a szóbeli feleltetés, a rossz magaviseletű gyerek elültetése, a tanulók 

munkájának óra végén való szóbeli értékelésével van kapcsolatban. Intőt leggyakrabban a pályán 

legkevesebb éve lévőn adnak, mint ahogy ők ültetik el leggyakrabban a rossz magaviseletű tanulót 

órán. A szóbeli feleltetést a pályán legrégebben lévők alkalmazzák. A tanulók óra végén való 

munkájának szóbeli értékelését a pályán legkevesebb ideje lévők alkalmazzák. (71.sz. melléklet). 

Az iskolai végzettség olyan mértékben mutat szignifikanciát a különböző módszerekkel, hogy a 

játékot, a drámapedagógiát, a személyes problémák megbeszélését, a tanulók óra végi szóbeli 

értékelését, a többi tantárgyhoz kötődő témák feldolgozását a főiskolát végzettek szívesebben 

alkalmazzák, míg a szemléltető eszközöket (pl. a digitális tábla) az egyetemet végzettek 

szívesebben használják. (72. sz. melléklet).  
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A pedagógusok közül a nők gyakrabban használják módszerek közül a házi feladatok ellenőrzése a 

nem képességek szerint összeállított kiscsoportokban végzett munka, kooperatív tanulást, 

drámapedagógiát, egyéni, önálló feladatvégzést, a tanulók munkájának szóbeli értékelése az óra 

végén. 

 

 A vizsgálatban arra is rákérdeztem, hogy a pedagógusok hogyan gondolják: melyek azok a 

tényezők, amelyek nehezíti munkájának eredményességét. 

28. számú ábra: Az oktató-nevelő munkát nehezítő tényezők a pedagógusok szerint (1-5 fokú skálán - 

átlagok) 

           

 

               A 28. számú ábrából látható, hogy 3,0-nél nagyobb átlaggal a pedagógusok a tanulókkal 

kapcsolatos tényezőket (magatartásuk, családi hátterük, passzivitásuk, szorgalmuk) nevezik meg a 

munkájukat nehezítő tényezőként. Mintha csak a gyerekek lennének felelősek a pedagógusok 

sikertelenségeinek. Háttérváltozók közül egyrészt annak van hatása, hogy mióta tanítanak az adott 

intézményben. Három szignifikáns kapcsolatot tudtunk kimutatni. 
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29. számú ábra: A „mióta tanít az intézményben” háttérváltozó hatása a pedagógusok sikertelenségére (1-5 

fokú skálán-átlagok) 

       

 

A pedagógusok túlterheltségét az 5-15 éve a pályán lévők érzik a legerősebb hatásúnak, míg 

az eszközhiányt a 14 évtől régebb óta a pályán lévők. A tanulók vegyes etnikai összetételének a 

legerősebb befolyását a legkevesebb ideje az adott intézményben tanító pedagógusok gondolják. A 

régebb óta az iskolában tanítók gondolják legkevésbé befolyásolónak e tényező hatását (73.sz. 

melléklet). 

A megkérdezettek életkora két szignifikáns kapcsolatot mutatott: az első a tanulók 

magatartása, ahol az értékek: 3,52, 3,16 és 2,97, tehát a fiatalabbak gondolják ezt jobban 

(szignifikancia 0,007). A második: időhiány, ahol az értékek: 3,000, 2,78 és 2,52. (74. sz. melléklet). 

(szignifikancia: 0,028). Ezt az eredményt azonban fenntartásokkal kell kezeltem, hiszen az 

életciklus hatása is lehet. A 40 alatti pedagógusokról beszélünk, akik kisgyerekesek-gyerekesek, 

tehát tényleg kevesebb az szabadidejük. 

 

A kutatás egyik fő kérdésköre az volt, hogy mennyire elégedettek a pedagógusok a családok 

iskolához fűződő viszonyával, valamint ők milyen módon tartják a tanulók családjával a 

kapcsolatot? Felsoroltam a családi házzal való kapcsolattartás lehetőségeit és a válaszadóknak 

azokat kellett 1-3 fokú skálán értékelniük.  
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30. számú ábra: A családi házzal való kapcsolattartás gyakorolt formái a pedagógusok szerint (%) 

              

 

A legnagyobb arányban a szülőket a tanulmányi problémák tájékoztatása miatt keresik a 

pedagógusok. 82%-uk a magatartásbeli és életviteli gondok esetén tájékoztatja a szülőket. A 

legkevesebb arányban (17%) mennek el a pedagógusok családot látogatni (a 19%-uk soha nem volt 

még családot látogatni). A háttérváltozók közül az életkornak van szignifikáns hatása azon 

kérdésnél, hogy milyen gyakran tájékoztatják a szülőket tanulási problémák esetén. A fiatalabbak 

esetében alacsonyabb az arány. (75. sz. melléklet) (sig. 0,029). 

A jelenleg is futó és az egyházi fenntartáshoz kerülés alatt (vagy közben) megszűnt 

integrációs programokban való részvételről kérdeztem a pedagógusokat: melyiket ismerik, 

melyekben vettek részt, illetve mi a véleményük azokról. 

 

31. számú ábra: A résztvevők százalékos aránya a programokban (%) 
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A 31. számú diagramból látható, hogy a legtöbben (ami, 17,5 %-ot jelent), az időközben 

megszüntetett IPR programban vettek részt. Az Útravaló programban 15,7%-os, a 

tanodaprogramban 6%-os, az Arany János Programban 1,3%-os a részvételi arány (igaz, ez utóbbi a 

középiskolásokat célozza meg.) 

 

39. számú táblázat: A programok megítélése a következőképen alakult (1-5 terjedő skálán -átlagok): 

 
Válaszadók 

száma /fő Átlagok  

Tanoda program                      24 3,88 

Arany János 

tehetséggondozó 

program 

19 3,9474 

IPR program 37 3,8649 

Útravaló program 47 3,6596 

 

A táblázatban fontos volt a válaszadók számát is megjelölve bemutatni a programok 

megítélését, hiszen előfordult olyan eset is, hogy a válaszadó nem vett részt a programban (ezért 

alacsonyak a %-os arányok), de hallott a programról, ismeri az elemeit és úgy értékel. Az Útravaló 

programot értékelték a legtöbben, viszont az a program kapta a legrosszabb minősítést is. A tanoda 

programot 24 fő értékelte 3,88-as átlaggal, amely a vártnál sokkal rosszabb. A legjobb minősítést az 

Arany János Program kapta (19 főtől 3,94-es átlag), amely középiskolai kollégiumi program. A 

válaszadó pedagógusok általános iskolában tanítanak, mégis azt a programot tartják a 

leghasznosabbnak, ahol a tanuló nem a családdal, hanem egy kollégiumban van (ezen 

megállapítással nem a program sikerességét szeretném degradálni). 

 

A pedagógusok véleményét megkérdeztem azzal kapcsolatosan, hogy mennyire látják 

hatékonyabbnak az oktatási- nevelési folyamatban előnyösnek vagy hátrányosabbnak az egyházi 

fenntartásba kerülést. Befolyásolja-e a tanulói kompetenciákat, a felnőttekkel való viszonyt, a 

továbbtanulási mutatókat, a gyerekek viselkedését, teljesítményét, motiváltságát, a tanár-diák 

viszonyt, és a szülői ház és az iskola kapcsolatát az egyházi jellege az iskolának. Kértem, hogy 

hasonlítsák össze mindezeket az állami fenntartás alatt lévő iskolával. (Az összehasonlítást azért 

kértem, hiszen a tanárok átlagéletkora feltételezi, hogy – ha nem is ugyanabban az iskolában- 

korábban állami intézményben tanítottak.)  
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32. számú ábra: Az állami és egyházi iskolákban folyó pedagógiai munka eredményességének 

összehasonlítása a pedagógusok szerint (0-5-ös átlag)  

 

         

 

A 32. számú ábrából kiolvasható, hogy az állami szektorban működő iskolák esetében az 

iskola sikerességét befolyásoló tényezők között átlag szempontjából nincsenek nagy különbségek. 

Az egyházi szektorban minden esetben nagyobbak az átlagok. A legjobbnak a tanár- diák viszonyt 

és a szülői házzal való kapcsolatot, leggyengébbnek a gyerekek teljesítményét. Az egyházi és az 

állami szektorban működő iskolákban a legmeghatározóbb különbséget a felnőttekkel való 

viszonyban, a gyerekek viselkedésében és a tanár-diák viszonyban látják a pedagógusok. A 

kérdéskör vizsgálatánál gondolkodtam azon, hogy rákérdezzek-e a pedagógusok felekezeti 

hovatartozására, amely esetleg érzelmileg befolyásolhatja őket az egyházi iskola pozitívabb 

megítélésében. Ezt két dolog miatt nem tettem: egyrészt, mert a vezetők elmondása alapján a 

fenntartóváltásnál sem számított, hogy ki melyik felekezethez tartozik (vagy ateista), másrészt a 

kérdés feltevésével befolyásolhattam volna a válaszadókat.  
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8.5 Szülői fókuszcsoportos beszélgetések tapasztalatai 

 

Kutatásom harmadik módszereként a szülőkkel folytatott fókuszcsoport beszélgetést alkalmaztam.  

A fókuszcsoport a szolgáltatást igénybe vevők véleményének mélyebb megismerésére 

alkalmas módszer egyfajta csoportos beszélgetés. A beszélgetést moderátor vezeti. A toborzás 

személyesen történt. A módszer lényege, hogy a moderátor irányítása mellett kötetlen, félig-

irányított beszélgetés során vitatja meg a témakülönböző aspektusait. A moderátor egy interjúvázlat 

(részletesen kidolgozott guide) alapján strukturálatlan interjút készít a megkérdezettekkel és 

megpróbálja feltárni a résztvevők véleményét, gondolatait, nem csak a felszínen, hanem mintegy 

mögé látva az elsődleges válaszoknak. A fókuszcsoportok időtartama 1,5-2 óra. A fókuszcsoportos 

beszélgetés kötetlen légkörében a résztvevőknek spontán módon nyílik lehetősége a kutatási témák, 

hipotézisek véleményezésére, miközben önkéntelenül is feltárják viselkedésük mozgatórugóit, 

motivációikat, attitűdjeiket, emocionális hátterüket. Olyan gondolatok, vélemények, affektív 

megnyilvánulások is felszínre hozhatók így, melyek különben rejtve maradnának a kutató előtt. A 

módszer hátránya, hogy a feltár jelenségeket, de csak egy kvantitatív (kérdőíves) kutatással lehetne 

eldönteni, hogy a célcsoport mintáján hogyan alakulnának a feltárt jelenségek arányai (vagyis az 

eredmények nem számszerűsíthetők).  

A fókuszcsoportok kialakításánál három fontos dologra törekedtem. Egyrészt ne azok a 

szülők vegyenek részt, akiket az iskolaigazgatók ajánlanak (az esetleges befolyásoltság miatt). 

Másrészt, magukat romának/cigánynak valló szülőket találjunk a csoporthoz (ehhez a helyi cigány 

kisebbségi önkormányzatok, illetve szervezetek, valamint a cigány kisebbségi programban 

nyilatkozatot tevő szülők nyilatkozatait vettem segítségül). Harmadrészt lehetőleg mindegyik 

egyházmegyében tudjunk legalább egy csoportot kialakítani.  

Ezek alapján 5 fókuszcsoportot tudtam szervezni, csoportonként átlagban 8 fővel. A csoport 

kialakításánál arra is törekedtem, hogy miden évfolyamról kerüljön be szülő a csoportba. A 

fókuszcsoporton szerezett tapasztalataimat a beszélgetésen elhangzott témakörök szerint dolgoztam 

fel. A kutatásom szempontjából legfontosabbnak ítélt szülői válaszokat összegeztem.  

 

a) Miért járatja az adott iskolába a gyermekeit? Ha lehetősége lett volna más iskolába íratni (az 

egyházi átvétel után) megtette -e volna? A szülők többsége azért hagyta a gyermekét (gyermekeit) a 

fenntartóváltás után is az iskolában, mert: 

„A barátaik ide járnak. A gyerekeimnek az iskola a barátaikkal való kapcsolattartást is 

jelenti. Ebben a faluban nincs más lehetőségük egymással találkozni. Se művelődési ház, 

sem egy klub nincs, ahol a gyerekek tudnák ápolni a kapcsolatot egymással. Nem marad 

más nekik csak az internet, meg a telefonon, amihez meg mi felnőttek nem értünk, és nem 
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tudjuk ellenőrizni, hogy miket nyitnak meg a gyerekek. Az iskolai napközit is ezért 

választottam, mert legalább délután játszani tudnak egymással. nem is tudom, mi lesz, ha 

középiskolába kerülnek. Hogyan fognak kapcsolatot tartani az osztálytársaikkal. (K. M. 

szülő) 

„Mert már ezt az iskolát szokták meg. Féltem attól, ha más iskolába íratjuk őket, ott csak 

megbuknának. Ebben az iskolában legalább már ismerik a tanárok a családunkat és 

normálisan állnak hozzánk. Van, amelyik tanár rendesebb, van, amelyik kevésbé. Azt nem 

csak a felnőttek, hanem a gyerekek is megérzik, ha valamelyik tanár azért bánik velük 

másképp, mert ők cigányok. Volt már rá példa.” (L-né B.M. szülő) 

„Úgysem vette volna más falu vagy közeli város (itt a települést megnevezi a szülő) át őket. 

Pedig nekem három gyerekem jár ide az iskolába. A legnagyobb most lesz nyolcadikos. 

Remélem legalább egy szakmunkásképzőbe be fog kerülni. A második hatodik osztályos. 

Alsós korában nagyon jó tanuló volt. Amióta felsőbe került valami megváltozott. Sokat 

romlott a teljesítménye. Nem értettük, mert ugyanazok az osztálytársai. Már nem látom 

itthon annyit a kezében a könyvet. Azt mondja, hogy mert nem adnak fel leckét, vagy, hogy 

megcsinálta már a napköziben. Közben másnap rossz jegyet hoz haza, mert nincs kész a 

leckéje. Nem is értem, mit csinálnak akkor a napköziben. Most gondoljon bele, melyik más 

iskola vette volna át őket, főleg, hogy cigányok. Pedig a legkisebb lányom jó tanuló, kár 

lenne, ha ő is lerontaná a jegyeit. Őt hogyan vittük volna egyedül egy másik iskolába. Ki 

védte volna meg? Meg hát… attól is tartottam, hogy oda több magyar jár. mint cigány. 

Féltettem, hogy nem fogadják őt be maguk közé, annál rosszabb egy gyereknek nem is 

kell.”(N. A. szülő) 

„Nem akartam, hogy minden reggel más faluba utazzanak, és ha valami bajuk lett volna, 

hogy hoztam volna őket haza? Az apjukkal együtt hála istennek, közmunkaprogramon 

vagyunk délután négy óráig. A nagyszüleik idősek, betegek, őket már nem kérhetjük meg 

semmire. Mi nyolc osztályt végeztünk. Nem tudunk nekik segíteni a tanulásban. Itt meg van 

ez a tanoda, ahová a gyerekek átmennek és segítenek nekik a tanulásban. Nagyon örültem 

neki, hogy elindult, mert a gyerekeknek szerveznek más programokat is és hétvégeén is el 

szokták őket vinni kirándulni. Voltak már moziban és színházban is. A mi anyagi 

lehetőségeink ezeket nem engednék meg. A gyerekek szeretnek ebbe az iskolába járni, mert 

nem tesznek különbséget a cigány és a nem cigány gyerekek között. Ugyanúgy kap jutalmat 

vagy büntetést a cigány és a nem cigány is. És ami a legfontosabb, hogy ha valamit 

intéznem kell az iskolába az igazgatónő nem elutasító és megértő. Nekem ezek 

fontosabbak, mint hogy egy jóhírű iskolába járjanak, ahol nem fogadják el őket sem, meg 

minket, szülőket sem.” (L.G. szülő)   
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„Ezt a környezetet szokták meg. Én el sem tudnám képzelni, de szerintem a gyerekeim sem, 

hogy ők egy olyan iskolába járjanak, ahol nem cigányok a barátaik. Persze jó lenne, ha 

lennének nekik több magyar barátaik, mert azon aggódom, hogy majd ha dolgozni mennek, 

hogyan tudnak alkalmazkodni a magyarokhoz, mert a munkahelyükön több magyar fog 

dolgozni, mint cigány. Valamikor meg kellene tanulni nekik ezt is. Az a baj, hogy nemcsak 

az iskolában, hanem iskolán túl is csak cigányokkal érintkeznek. mert ahol mi lakunk ott 

csak cigányok élnek. Egyébként szerintem már a faluban is többen vannak a cigányok, mint 

a magyarok. Nagyon szeretnénk, ha továbbtanulnának, de attól nagyon félek, hogy végig 

tudják-e majd járni. Több cigányt is felvettek a faluból továbbtanulni, de jó, ha három 

gyerek be tudta fejezni az iskolát. Az igazság, hogy a többségük azért ment, mert kötelező 

tizenhat éves korig tanulni. Amikor befejezték a nyolcadik osztályt, már 15 évesek voltak. 

Egy évet jártak és ott hagyták az iskolát és ott dolgoznak velünk a közmunkán. Amikor 

megkérdeztem őket, hogy miért hagyták ott az iskolát, azt válaszolták, hogy mert úgyis 

megbuktak volna, és hogy így legalább a közmunkából van jövedelmük. Valahol megértem 

őket is, és a szüleiket is, mert amennyibe kerül az iskoláztatás, azt itt sok szülő nem 

engedheti meg magának. Van olyan fiatal, aki kőművesek mellé ment dolgozni 

segédmunkásként, miután otthagyta az iskolát, és többet keres, mint az a pár fiatal 

cigánylány, akik érettségivel a boltban dolgoznak, vagy munkanélküliek.” (G. E-né, szülő) 

„Ezek a tanárok már ismerik őket. Más tanárok úgysem fogadták volna el őket. Nem azt 

mondom, hogy az itteni tanárok is annyira odafigyelnének a mi gyerekeinkre. nem hiszem 

el, hogy bármilyen szereplés van, akkor a verset csak magyar gyerek tudja elmondani. A 

mi gyerekeink csak tánccal léphetnek fel. Egy versenyen nem képviselték még az iskolát, 

pedig a szomszéd cigány kisfiú gyönyörűen zongorázik. Amióta a hittant tanítja nekik M. 

néni, aki odafigyel rájuk, azóta szerepelhetnek a mi gyerekeink is az iskolai kórusban. 

Milyen örömmel készültek a gyerekek a karácsonyi ünnepre, amit a templomban tartottak. 

Tele volt a templom és mi gyerekeink is ott énekeltek a kórusban. Látszott rajtuk az öröm. 

Mi meg büszkék voltunk rájuk. Azok a tanárok, akik már régóta itt tanítanak az iskolában, 

azok rendesebbek, odafigyelnek a mi gyerekeinkre is, mert ismerik a családjainkat, tudják, 

hogy nem azért nem tudunk mindent biztosítani, amit az iskola kér, mert nem akarjuk, 

hanem azért, mert nem mindenre telik anyagilag. Ezek a tanárok régebben még a 

házunkhoz is kijöttek és látták, hogyan élünk, hogyan neveljük a gyerekeinket. A fiatalabb 

tanárok, akik nem ismernek bennünket, a gyerekeink iskolai teljesítménye alapján ítélnek 

meg minket. Nem is emlékszem, hogy közülük egy is járt-e már a lakásunkban amióta 

egyházi kézbe került az iskola. (R. K-né, szülő) 
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b) Miben látják jobbnak vagy rosszabbnak az ott folyó pedagógiai munkát? Az egyházi átvétel előtt 

és után hogyan értékelik az iskolával való kapcsolatukat?  

„Amikor egyházi lett az iskola szinte ugyanazok a tanárok maradtak. Talán egy-két új 

tanár érkezett. Akivel addig jó volt a kapcsolatom, azzal ugyanúgy jó maradt. Van olyan 

tanár, akit nem is ismerek, csak a gyerekek emlegetik a nevét. Az a baj, hogy nem a miatt 

emlegetik, mert dicsérik, hanem mert elégedetlenek vele. Mivel közmunkában dolgozunk a 

férjemmel, az év eleji szülői értekezletre tudok elmenni. A férjem úgy gondolja, hogy az 

iskolával én tartsam a kapcsolatot. A nagyobbik lányom osztályfőnökével a lány 

ballagásán találkozott először. A fogadóórákra nem tudok menni. A gyerekek többször 

mesélik, hogy egy-egy tanár fel is vetette nekik, hogy a cigány szülők nem járnak 

fogadóórákra. Régebben bármikor bemehettem az iskolába fogadtak és megbeszélhettük a 

problémákat. Van olyan tanár, aki interneten hirdeti meg a fogadóóráját. Maga szerint én 

azt tudom kezelni? Másként nem lehet vele beszélni. Ezért már meg sem próbálom.” 

„Én nem érzek különbséget. Annyit tudok, hogy van nekik hittan óra. A gyerek ugyanúgy 

szeret ide járni. A helyi plébános minden iskolai ünnepségen részt vesz. Múltkor éppen a 

ballagáson próbálta helyre tenni a rendetlenkedő szülőket. Olyan érzésem volt, hogy 

nagyobb hatalma van a plébánosnak az iskolába, mint az igazgatónak. Amikor az 

iskolában tavalyelőtt egy szobor átadó ünnepséget tartottak és meghívták a szülőket is, 

részt vett a püspök is az ünnepségen. A püspök oda jött hozzánk, kezet fogott, beszélgetett 

velünk. Sokkal közvetlenebb volt, mint a helyi plébános. Ha egy ilyen pap az iskola 

felettese, aki lekezel bennünket, maga szerint kinek van kedve bemenni a templomba és az 

iskolába. Pedig én úgy tanultam, hogy Jézus Krisztus nem tett különbséget az emberek 

között. Ezért örültem, hogy egyházi lesz az iskola, mert azt gondoltam, hogy változni fog a 

helyi magyarok és cigányok viszonya és az iskolába is másképp gondolkodnak a tanárok és 

ezt az egyház meg is fogja tőlük követelni. De hát a többségében ugyanazok tanítanak, akik 

eddig is. Szerintem sok tanár az egyházi iskolában nem is vallásos, akkor mitől lett az 

iskola keresztény.” (S-J-né, szülő) 

„Nem érezzük a különbséget. Amelyik tanár rendes azt szereik a gyerekek, amelyik nem, 

azt úgy sem fogadják el. Azt viszont világosan lehet látni, hogy az igazgatónő és a tanárok 

is mindent megtesznek azért, hogy az iskolából ne menjen el tanuló. Főként arra figyelnek, 

hogy a magyarok ne menjenek el más falu vagy város iskolájába. Tudják nagyon jól, hogy 

mi cigányok nem fogjuk elvinni a gyerekeinket, mert nincs rá lehetőségünk. Ezért 

látványos, amikor egy-egy rendezvényen való szereplésben vagy jutalmazáskor a magyar 

gyerekek mindig többen vannak. Azt el tudom fogadni, hogy a magyar gyerekek 

szorgalmasabban tanulnak és jobbak az eredményeik, de azt gondolom, hogy a mi 
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gyerekeink is tudnak más területeken eredményeket felmutatni. Akár a sportban, akár a 

zenében vagy vannak, akik jól rajzolnak. De mindig csak olvasóverseny, matematika és 

környezetverseny van az iskolában, ahol a mi gyerekeink teljesen esélytelenül indulnak. 

Mondjuk ezt sem értem, hogy ők miért nincsenek olyan szinten, mint a magyar gyerekek. 

Miért nem lehet olyan rendezvényeket is szervezni, amelyeken a cigány gyerekek is 

sikereket érhetnének el. Lehet, hogy nagyobb kedvük lenne akkor olvasni, számolni és írni 

is. A kisebb fiam nagyon szereti a hittan tanárt, mert azt mondja, hogy ott lehet órán 

kipróbálni a zongorán és más hangszereket, együtt néznek meg különböző mesejeleneteket 

és mindig párokban dolgoznak. Neki mindig egy magyar kislány a párja, akivel egyébként 

az elmúlt három éveben két szót nem váltott. Most pedig együtt oldják meg a hittan órán a 

feladatokat. És ami meglepő, hogy a magyar szülők sem panaszkodtak még a hittantanárra 

emiatt. Ez azt jelenti, hogy sokszor nem is a szülőkkel van baj. (Sz.G-né, szülő). 

„Sok esetben különbséget tesznek cigány és magyar között. Ezt a gyerekek és mi szülők is 

érezzük. Ugyanez volt a helyzet itt azelőtt is, mielőtt az iskolát az egyház vette volna át. Az 

én családom és nagyon sok cigány család ebben a faluban szabadkeresztények lettünk. 

Sokszor gondolkodtam azon, hogy talán ez lehet a baj, hogy nem tetszik az iskolának. Amit 

azért nem értek, mert a tanárok többsége ugyanaz maradt. Ők is azóta járnak templomba, 

amióta egyházi lett az iskola. Mi is ugyanabban a szellemiségben hiszünk, csak vannak 

bizonyos szabályok, amit másképpen értelmezünk. Ennek ellenére, minden rendezvényre és 

eseményre engedem a gyerekeimet, sőt én is részt vettem azokon. Látványos, amikor egy-

egy rendezvényen a magyar gyerekek szerepelnek túlsúlyban. Azt megérzi az ember, ha 

másképpen beszélnek vele, mint a másik emberrel. Sokszor azt érzem, hogy a tanárok 

arcáról az a gondolat jön elő, hogy ezek minek jöttek ide. Ráadásul lehet, hogy ők is érzik 

a mi feszültségünket, hiszen nem vagyunk napi szinten templomba járók, azelőtt sem 

voltunk, mielőtt szabadkeresztények lettünk volna. Nem is tudjuk a szertartásaik szabályait. 

A mi szertartásainkon az emberek felszabadultak, úgy viselkedhetnek, ahogy akarnak, és 

azt mondanak és gondolnak, amit akarnak. Talán nem véletlenül szeretünk tartozni ahhoz a 

vallási közösséghez.” (B.E-né, szülő) 

„Itt mi azért nem érezzük a változást, mert ide szinte csak cigányok jártak mindig. A 

tanárok mindent megtesznek a gyerekekért. Ezt akkor is megtették, amikor nem volt 

egyházi az iskola. Mégis örültem, hogy katolikus lett az iskola. Én gyerekkoromban, pedig 

az még a kommunizmusban volt jártam templomba és hittanra, persze nem az iskolába, 

hanem a templom melletti parókián volt az óra. Erre az órára emlékszem vissza 

legszívesebben, mert amíg az iskolába a cigány társaimmal együtt ülhettünk a sorok végén 

párokban, pedig mi cigányok voltunk többen, addig a hittan órán körbe ültünk, nem volt 
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közöttünk különbség a magyarokkal. Az első áldozásra mindenkinek kellett egy 

meglepetéssel készülnie. Én egy magyar kislánynak készítettem meglepetést. A szülei és az 

én szüleim azon a napon beszélgettek először életükben. Az lenne a jó, ha az iskolában, ha 

más egyházi lett ugyanolyan események kötnék össze a gyerekeket és a családjaikat.  Ha 

egy gyerek nem szeret tanulni, annak oka van, és nem mindig a családban kell keresni az 

okokat.” (R. D-né, szülő). 

 

c) Mennyire fontos a keresztényi elvek érvényesülése a szülők számára iskolai és családi szinten? 

„Mi hiszünk a jó Istenben, de nem járunk templomba. Fontosnak tartjuk, hogy 

megkereszteltessük a gyerekeket, és hogy a halottainkat pap temesse el. De a templomi 

szertartások menetét nem ismerjük, és úgy érezzük, hogy emiatt a magyarok még talán 

onnan is kinéznének bennünket.” (H. K-né, szülő) 

„Amikor az egyház átvette az iskolát úgy gondoltam, hogy ha a gyerekeim tanulnak hittant, 

az nem árthat nekik, hiszen olyan tanításokat ismernek meg, amit mi csak a nagyszüleinktől 

és szüleinktől tanultunk meg és sokszor tévesen. Hiszen mi inkább istenfélők vagyunk, pedig 

tudom, hogy az isten jóságos, aki nem akar ártani az embernek. Ha pedig csak egyrészét 

ismerik meg annak, amit Jézus Krisztus tanított, akkor talán csökkeni fog a magyarok és a 

cigányok közötti ellentét, aminek az okait soha nem tudatm megérteni és elfogadni, pedig 

mostanában egyre többet hallok róla.” (R. G-né, szülő)  

„Én nagyon kedvelem a falu papját. Nagyon rendes a cigányokkal. Mindig kapunk 

ételadományt vagy ruhaadományt. A gyerekem szeret járni a misékre és a hittanra is. Egy 

olyan papot képzeljen el, aki a hittan óra után kiviszi a gyerekeket a focipályára és beáll 

közéjük focizni és a győztes csapat mindig kap valami jutalmat tőle.  Ez az ember azt is 

megérti, ha mi nem járunk templomba, mert látja, hogy mennyit dolgozunk a 

megélhetőségünkért. Helyette, ő látogatja meg a cigány családokat minden hétvégén. Eljön 

a családhoz és beszélget velünk, megkérdezi, hogy miben tud segíteni és tényleg képviseli az 

érdekeinket az iskolában is. Azt érzem, hogy mivel a falu papja ilyen közvetlen, a 

gondolkodásmódja egy-két pedagógusra is hatással volt. Sajnos a többi pedagógus 

értetlenül nézi, hogy mit csinál ez az ember és semmi késztetést nem érzenek, hogy esetleg ők 

is kövessék a példáját. Még azt sem veszik észre, hogy a cigány családokkal kiépített 

kapcsolata miatt fogadják el jobban az atyát a cigány gyerekek az iskolában” (K. G-né, 

szülő) 
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„Mi szabadkeresztények vagyunk, de nem bánom, hogy az iskolában tanulnak hittant. Sőt, 

több olyan rendezvénynek kellene lennie, ahol a kereszténységről hallanak a gyerekek, ha 

már egyházi lett az iskola. Ha a gyülekezetünk tudna egy iskolát alapítani, akkor viszont 

átíratnám a gyerekeimet abba az iskolába. A mi családunk élete teljesen megváltozott, 

amióta keresztények lettünk. Főként abban, hogy szegénységben is lehetünk boldogok, és 

nem csupán az anyagi jólét megteremtése kell, hogy legyen az ember célja. Egyébként Jézus 

Krisztus is szegénynek születetett, pedig ő aztán megválaszthatta volna, hogy hová szülessen. 

Ő is szegénységet választotta és boldog volt. Ha az iskolában tanító tanárok is valódi 

keresztények lennének, akkor nagyobb eredményeket tudnának elérni velük. Ott van a 

magyar tanáruk, aki meggyőződéses katolikus, aki ezzel a hittel ad át nekik magyar órán is 

ismereteket. A gyermekeim a magyar irodalmat tanulják a legszívesebben, ebből a tárgyból 

kapnak sok esetben jobb jegyeket” (R. S-né, szülő) 

„A mi családunk mindig is hitt Istenben. Ha az iskolában a gyerekek erről tanulnak, azt nem 

árt nekik. Megkérdeztem a gyerekemet, hogy mit tanultok hittan órán. Azt felelte, hogy 

focizunk az udvaron. Akkor maga szerint ez hittan óra? Nem azt állítom, hogy nincs 

szükségük a gyerekeknek sportra és az a hittan óra után vagy előtt el is fogadható. de nem 

helyette. Ugyanis mire kapott közepes osztályzatot a gyermekem hittanból, ha fociztak? Úgy 

tudom, hogy minden iskolában tanulnak hittant a gyerekek. Akkor itt miért ne tanulnának. 

Viszont a heti egy óra hittan óra megléte miatt nem lehet egy iskolát katolikusnak nevezni, 

ha semmi más tevékenységben nem köszön vissza a katolikus szemlélet. (B.Z-né, szülő) 

„Én nem érzem a javulást a gyermekem viselkedésében és tanulásában sem amióta egyházi 

az iskola. Nem állítom azt, hogy ebben csak az iskolának van felelőssége. De akkor mitől 

lesz más egy egyházi iskola, mint korábban az állami, ha nem tud nekünk, a családnak 

segítséget nyújtani abban, hogy az iskolában hogyan legyen eredményesebb a gyerek. Mi 

itthon sem erőltetjük neki a hitet. Majd, ha felnőtt lesz, eldönti neki mi a jó. Ha viszont 

éreznénk a gyermekünk iskolai teljesítményében a javulást, egyértelműen az iskola 

szellemisége mellett állnánk ki. Így viszont nincs mi mellett kiállnunk..” (R. K-né) 

„Minden évben elmegyünk búcsújáró helyre a családommal. Az igazság, hogy ennyiben 

kimerül a vallásosságunk. Jó lenne, ha ők már többet ismernének belőle, mert érzem, hogy a 

kereszténység megismerésével több kérdésre választ kaphattam volna, mint például, miért 

kell egyedül nevelnem a gyerekeimet. Sokkal többet kellene egy egyházi iskolában ezzel a 

kérdéssel foglalkozni. (Ty. I-né) 
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d) Mivel elégedettek és mivel nem a szülők az iskolában folyó pedagógiai munkát illetően? 

 

 „Egész nap az iskolában vannak a gyerekek és még sincs kész a házi feladatuk. A tanárok 

minket szülőket hibáztatnak azért, ha nincs kész a leckéjük. Hogy segítsek nekik, mikor nem 

értek hozzá. Ráadásul délután négy óráig dolgozunk, tehát nem is tudnánk foglalkozni a 

gyerekekkel. A rossz jegyeik emiatt vannak.” (Cs. G-né, szülő) 

„A szakkörökön alig vesznek részt cigányok. Csak a magyar gyerekek vehetnek részt, és azt 

mondják ez jutalom azoknak, akik nem rosszak és jól tanulnak. Ez nagyon megalázó. 

Ráadásul mivel tudják ösztönözni a gyerekeinket, ha nem azzal, hogy ők is megmutathatják 

más képességeiket is, ha már tanulmányi munkában úgy is alul vannak értékelve. (B.J-né, 

szülő). 

„Osztálypénzt kell fizetni. Volt, amikor nem tudtam befizetni határidőre a pénzt. A tanárnő 

úgy kérte számon a gyerekemet a többi gyerek előtt, hogy a gyerek szégyenben volt. Másnap 

már nem is akart iskolába menni, mert nagyon szégyellte magát az osztálytársai előtt. 

Bemenetem megbeszélni a tanárnővel a problémát, aki teljesen elzárkózó volt. Még az sem 

érdekelte, hogy a gyermekem iskolába sem akart ezután az esemény után menni. 

Elbeszélgettünk otthon a gyerekkel és elmagyaráztuk, hogy vannak bizonyos helyzetek, 

amikor az otthoni szükségletek fontosabbak az iskolainál is. Az volt a szerencsénk, hogy a 

barátai ebbe az iskolába járnak, így nem volt gondolatában sem, hogy iskolát váltsunk. Ezek 

után arra törekedtem, hogy időben be legyen fizetve az osztálypénz, még akkor is, ha ez a 

család szükségleteinek a rovására ment. (H. K-né, szülő).  

„A terem, amiben a gyerekek tanulnak nagyon barátságtalan. Már én lefestettem volna, ha 

szóltak volna. A mosdók állapotáról ne is beszéljünk.” (R. K-né, szülő) 

„Minden nap van testnevelés a gyerekeknek. A legnagyobb hidegben kinn tornáztak az 

udvaron. Amikor szóvá tettük, közölték, hogy ez a jogszabály, és nincs pénz még egy 

tornaterem építésére.” (K. L-né, szülő) 

„A gyerekeim ingyen kapják az ebédet az iskolában. Mégis amikor hazajönnek nagyon 

éhesek, mert azt mondják, hogy amit kapnak, azt nem lehet megenni.” (N. E-né, szülő) 

„A szülői munkaközösségbe nem mi szavaztuk meg a cigány képviselőt, hanem a tanár 

mondta meg, hogy ki legyen az. Ő hol képviseli a mi gyerekeinket?” (K. L-né, szülő) 

„Az iskolai rendezvényeken szívesen részt vennénk, de mindig csak a gyerekeknek van 

meghirdetve.” (G. A-né, szülő) 

„Nem tudtam részt venni a szülői értekezleten, mert közmunkaprogramban dolgoztunk. A 

tanár szerint és nem foglalkozom a gyerekeimmel.” (H. G-né, szülő) 
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e) Ha szükséges, milyen változtatásokat kellene alkalmazni, a sikeresebb együttműködés érdekében 

szülői és iskolai oldalról egyaránt? 

„Jó lenne, ha a tanárok megismernének bennünket közelebbről. Csak az alapján ítélnek meg 

minket, hogy jó vagy rossz szülők vagyunk, hogy a gyermekünk jó vagy rossz tanuló az 

iskolában. Egy tanár nem volt még nálunk családot látogatni. Mi alapján tudja nevelni a 

gyermekeimet, ha azt sem tudja, hogy milyen családban nevelkedik, ott mi a fontos, mi 

hogyan neveljük ide haza a gyerekeket. Esteleg úgy követelni a gyerekektől, hogy tisztában 

kellene lenni a család anyagi lehetőségeivel, az egyéb nehézségekkel. (T. P-né, szülő) 

„A mi gyerekeink is szerepeljenek fellépéseken. Ők is tudnak szavalni, énekelni. Melyik szülő 

vagy nagyszülő az, aki nem kíváncsi a gyermekére, ha az egy közönség előtt szerepel. Arról 

nem is beszélve, hogy végre mi is lehetnénk büszkék mások előtt is, ha már a tanulmányi 

munkájukról mindig csak rossz dolgokat hallunk. Úgy szeretném megélni azt a pillanatot, 

hogy, amikor megyek a napközibe a gyerekeimért a tanárnő azzal fogadna, hogy büszke volt 

a mai napon a gyerekemre. Maga szerint nyolc óra közmunka után még sz iskolában is napi 

szinten hallgatni a tanár panaszkodását és minden apró- cseprő ügy miatt, nem fárasztó és 

arra késztet, hogy be sem megyek az iskola területére, hanem az iskola előtt várjam meg a 

gyerekeket. (G. I-né, szülő) 

 „Én nagyon örülnék, ha kapnánk ruhát, cipőt, iskolakezdéskor füzeteket, mert nagyon sokba 

kerül négy gyereknek ezeket megvásárolni. Nem szabad első alkalommal leírni egy gyereket, 

mert szegényes a ruházata. Az egyház rengeteg adományt kap, amiből tudna nekünk 

segíteni. Azt gondolom mi szülők cserébe segítenénk az iskolai munkában, mint például 

kertet rendezni, festeni, takarítani a nyári szünetben stb.. (R. A-né, szülő) 

„Ha idejében szólnának, elmennék szívesen kirándulni a gyerekekkel is. Mindig csak a 

magyar gyerekek szülei vannak kísérőként felkérve. Pedig a gyerekem is örülne, ha ott 

lennék mellette egy-egy kirándulás alkalmával. (S. P-né, szülő)  

 „Ha azt érzem, hogy partnernek kezel a tanár, akkor szívesen tartom vele a kapcsolatot. Ha 

azonban kioktatást kapok, hogyan kellene nevelnem a gyerekeimet, nem szívesen tartom vele 

a kapcsolatot. Ne csak a fogadó órán tudjak beszélni a tanárral, hanem akkor, amikor 

problémám van. Tisztában vagyok azzal, hogy az iskolában is van egy hivatali élet, viszont 

pontosan attól lenne másabb a mi iskolánk, ha rugalmasabban kezelné az olyan helyzeteket, 

amikor egy szülő éppen nem a hivatali időben akar intézkedni. Egy olyan összetételű 

iskolában, mint a miénk ez alap dolog lenne. (Cs. G-né, szülő) 

„A mi házunkban hat év alatt egy tanár sem volt még. Akkor honnan tudják, hogy hogyan 

élünk, hogyan neveljük a gyerekeinket?” (Z. K-né, szülő) 
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f) A gyerekek előnyére válik-e az egyházi (keresztény) nevelés? Érzik-e hatását ezeknek a 

gyermekük fejlődésében? 

„Mi a pásztorunktól azt tanultuk, hogy szeresd embertársadat, mint önmagadat. Nekünk, 

cigányoknak erre lenne a legnagyobb szükségünk. Hozzá kell tennem, hogy nem csak a 

magyarok előítéletesek velünk, hanem mi cigányok is előítéletesek vagyunk a magyarokkal 

szemben. Nem mindegyik magyar egyforma. A gyerekeim, amikor kicsik voltak még az 

óvodában és az iskolában barátkoztak a magyar gyerekekkel is. Amióta felsősök lettek, azt 

vettem észre, hogy inkább a cigányok együtt barátkoznak, míg a magyarok a magyarokkal. 

Amikor megkérdezem tőlük, hogy miért van ez így, akkor azt válaszolják a gyerekeim, hogy 

mert ők nem olyanok, mint mi. Ha egy egyházi iskolában sikerülne érvényesíteni az emberek 

közötti egyenlőséget, sokat fejlődnénk más területen is.” (B. K-né, szülő) 

„A gyerekem most másodikos. Két éve tanul hittant és nagyon szereti a hittantanárt. Úgy 

érzem, hogy sokkal nyugodtabb, tisztelettudóbb a felnőttekkel és gyerekkel is. Sokkal 

segítőkészebb lett, kevesebbet vitatkozik a nagyobb testvéreivel.” (H. L-né, szülő) 

„A gyermekem múltkor megjegyezte, hogy az időseket szeretni kell, mert az van a Bibliában. 

Rám szólt, hogy ne beszéljek csúnyán az ő nagyapjával. Kicsit kínosnak éreztem a helyzetet, 

hogy a gyermekem mondja meg nekem, hogy mi a helyes. Ezen elgondolkodtam. Ha ilyen 

hatást vált ki belőle az iskolai nevelés, akkor én nagyon elégedett vagyok.” (Ty. L-né. szülő). 

„Itthon korábban nem tudtam a gyereket semmilyen házimunkára befogni. A legutóbbi 

szülői értekezleten megdicsérték, mert a templom környéki takarításban szorgalmas volt. 

Olyan büszke voltam rá, hiszen mindig csak a rosszat hallom róla, ha bemegyek az iskolába. 

végre egyszer őt is megdicsérték, mert valamiben jó volt.” (P-J-né, szülő) 

„A gyermekem csak olyan zenéket hallgatott eddig, amelyben olyan szavakat használtak, 

ami miatt veszekedtem vele. Mostanában hallottam, hogy keresztény dalokat énekel. Nagyon 

örültem neki.” (P. D-né, szülő) 

„A mi gyerekeink, ahogy nőnek, ki vannak téve sok olyan dolognak, ami eddig ezen a 

településen korábban nem volt. Például a drog. Azt gondolom, a keresztényi szeretettel sok 

embert vissza lehetett téríteni a jó útra, mert akik a gyülekezetbe járnak, erről mesélnek. 

Korábban volt közöttük sok, problémás ember, akik megtértek és teljesen másképpen élik az 

életüket.(F. R-né, szülő) 

 

 

 

 



 

 

 137 

 

g) Milyen iskolai rendezvényeken szoktak részt venni, éreznek- e bármiféle „megkülönböztetést” a 

nem cigány gyerekek szüleihez képest? 

„Azokon a rendezvényeken veszünk részt, ahol a magyar szülők is. Ilyen az évnyitó, 

ballagás, farsang, karácsony és az évzáró. Én nem éreztem, hogy a tanárok különbséget 

tennének közöttünk. Ha rendesen járatjuk a gyerekeket iskolába, nincsennek viták a 

tanárokkal és a gyerekeink is tisztelettudóan viselkednek a tanárok is rendesek velük.” (P.E-

né, szülő) 

„Megkülönböztetést nem érzek. Viszont a rendezvényeken a különböző feladatokra mindig 

magyar szülőket kérnek fel, pedig mi is el tudnánk végezni azokat a feladatokat. Hogy 

őszinte legyek örülnénk is neki, ha egyszer –kétszer felkérnének.” (O.J-né, szülő) 

„Múltkor szólt az osztályfőnök, hogy, amelyik szülő tud menni osztálykirándulásra a 

gyerekekkel, az mehet. Mivel, mi közmunkában dolgoztunk, nem tudtuk kísérni a gyereket. A 

következő szülői értekezleten megjegyezte, hogy mi soha nem veszünk részt 

rendezvényeken.” (V. D-né, szülő) 

„Én személy szerint nagyon hiányolom azokat a programokat, amelyek egy egyházi 

iskolában kellenének. A mi családunk vallásos, és hiányolom az olyan iskolai 

rendezvényeket, ahol gyakorolhatnák a gyerekek és a szülők is a vallásukat. Nincsenek olyan 

programok, amelyek a keresztényi értékeket közvetítenék a gyerekek számára. Alig járnak 

misére a gyerekek, még a karácsonyi ünnepen is és a feltámadási körmenetre sem kötelező 

menni. A múlt évben az iskola kirándulást szervezett Mátraverebélyre a búcsújáró helyre, 

ahová szintén nem volt kötelező mindenkinek menni.  Akkor mitől egyházi a mi iskolánk?” 

(T. B-né, szülő) 

„Amióta egyházi az iskola, a falu papja azt gondolja, hogy ő parancsol az igazgatónak, a 

tanároknak és a szülőknek is. Úgy látom, a tanárok tartanak is tőle.” (T. G-né, szülő) 

 „Akár egyházi, akár nem, a mi iskolánkban soha nem fogják a cigány szülőket partnernek 

tartani. Ezt meg is jegyeztem a gyermekem osztályfőnökének, aki megsértődött emiatt rám. 

Akkor mit várjak ezután?” (L. E-né, szülő) 

„Szívesen vállalnék feladatot a rendezvényen is, de a szülők mindenről szavaznak. 

Véletlenül, minket soha nem szavaznak meg egy feladatra sem.” (G. D-né, szülő) 

„Mivel nálunk csak cigányok vannak többségben, ha rendezvény szerveznek, mi segítünk a 

tanárnak. Jó a kapcsolatunk velünk.” (B. E-né, szülő) 
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9. Összegzés 

 

Ebben a fejezetben az empirikus kutatás eredményeit összegzem, válaszokat adok a kutatói 

kérdésekre. Milyen pozitív és negatív hatásai vannak a pedagógiai munkára a korábban 

önkormányzati fenntartás alatt működő – feltehetőleg többségében hátrányos helyzetű és/vagy 

cigány gyerekeket nevelő – iskolák katolikus egyházi fenntartású átvételének. Részletesen 

bemutatom a közösségi iskolai modellt, mint lehetséges megoldási alternatívát. 

9.1. Az iskolaigazgatók véleményének alapján 

 

a) Az iskolai szegregáció különböző – már korábban ismert – típusai a statisztikai adatok fényében 

is viszonylag markánsan körvonalazhatók. 

 Az adott iskola a település egyetlen iskolája, viszont magas arányban viszik el más 

településekre a gyerekeket. 

 Az iskola a település egyetlen iskolája, viszont magas arányban járnak az iskolába más 

településekről a gyerekek. 

 A településen több iskola is működik, a vizsgált intézményben viszont nagyon alacsony a 

tanulói létszám, míg más iskolákban magas. 

 Az iskola tagintézményként működik nagyon alacsony tanulói létszámmal.  

 

b) A tanulói összlétszám az átvétel időpontjához képest az iskolákban lassú csökkenést mutat 

(ugyanakkor ez demográfiai mutatókkal is magyarázható). 

c) Azokban a települési iskolákban, ahol a település a kormányrendelet értelmében hátrányos 

helyzetűnek számít, az iskola összlétszámához képest a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

aránya alig éri el a 40 %-ot. Mindezt látva feltehető a kérdés, hogy a szülők érdekérvényesítő 

képességének vagy esetleg az iskolai „ráhatásnak” tudható-e be az alacsony százalékos arány.  

d) Amelyik intézményben tanulnak sajátos nevelési igényű tanulók, a gyerekek többségében 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak számítanak.  

e) A magántanulói jogviszony létesítését – mint diszkriminációs eszközt – az iskolák még mindig 

alkalmazzák. Azokban az iskolákban, ahol vannak magántanulói jogviszonyú gyerekek, azok 

mindegyike hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 

f) Az évismétlésre buktatott tanulók aránya nem magas, viszont amelyik iskolában évismétlésre 

buktatás volt, a gyerekek között arányában többségében vannak a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók. 
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g) A vizsgált iskolák 62%-ban a BTMN-nek minősített tanulók között a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók aránya 50 és 100% között van. Az ezt kezelni hivatott 

fejlesztőpedagógusok száma azonban nagyon alacsony, az egyházi átvétel időpontjához képest 

2017-re két helyen emelkedett egy főre. Logopédus két helyen volt státuszban az átvételkor és 

ennyi is maradt. Pszichológust az egyházi átvételkor sehol sem foglalkoztattak, 2017-ban is csupán 

egy iskolában építettek a munkájára.  

h) A továbbtanulási arányokat elemezve a vizsgálatból látható, hogy az egyházi átvétellel a 

korábban tapasztalt tendenciák nem változtak. A gimnáziumba beiskolázott összes tanuló számához 

képest a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 0,038%. Az összes beiskolázott tanuló számához 

képest, a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya a szakiskolában továbbtanuló gyerekek esetében 

60,3%. 

i) A tanítási órákon kívüli és iskolán kívüli programokban hátrányos helyzetű és a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók az iskolákban vagy nincsenek jelen, vagy csak ők vesznek részt a 

programokon.  

j) A hiányzások miatti évismétlések számának alakulása: az egyházi fenntartásba kerülés előtt 7 eset 

fordult elő, 2016-ban 12 eset. A 12 esetből 5 fő hátrányos helyzetű, 2 fő pedig halmozottan 

hátrányos helyzetű volt.  

k) Az iskolák infrastrukturális állapotáról elmondható, hogy az épületek kevesebb, mint fele van jó 

állapotban, közel negyede felújításra szorul, folyamatos beosztási gondot jelent az iskolák számára 

a tornateremben való szakórák megtartása, az asztali számítógép napi használata az iskolák 44%-

ában gondot jelent. Összegezve: a vizsgált egyházi fenntartású intézményekben a működéshez 

szükséges infrastrukturális és technikai feltételek sok esetben hiányosak, annak ellenére, hogy 

központi normatíva az egyházi intézményekben magasabb, mint a nem egyházi oktatási 

intézményekben, ezen felül a vizsgált intézmények kiegészítő (egyházi) normatívában is 

részesülnek.  

l) Az iskolák személyi feltételeit összegezve elmondható, hogy az iskolák 33,3%-ban fordult elő, 

hogy nem a szakképzettségének megfelelő tantárgyat tanított pedagógus. A legtöbb HHH-s tanulót 

nevelő iskolákban egyetlen (három esetben 1 fő) pályakezdő pedagógust tudtak alkalmazni.  

A HHH-s tanulókat magas arányban nevelő iskolákban egyik helyen sem volt gyermekvédelmi 

felelős. Szociális munkást egyetlen iskola sem alkalmazott (még a teleprehabilitációs programot 

megvalósító helyeken sem!). 

m) Az iskolák kapcsolatrendszerét vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a legkevésbé hatékonynak a 

cigány kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolatot értékelik, még a tanodánál is, úgy, hogy az 

iskolák 20%-ának van napi kapcsolata a tanodával. Azon iskolák közül, ahol a HHH-s arány 

magasabb, mint 50%, a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal csupán 3 iskolában ápolnak jó 
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kapcsolatot.  

 

9.2. A pedagógusok véleménye alapján 

 

a) Az iskolákban a tantestület átlagéletkora 45 év fölött van. Minél több hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanuló tanul az iskolában az átlagéletkor annál magasabb.  

b) A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai teljesítményét illetően – 

amennyiben a hátrányok „okai” között a cigány származást nem jelöljük meg – a pedagógusok 

elfogadóbbak. Ha azonban megnevezésre kerül a cigány tanulók származása az átlagok közötti 

szóródás fokozódik.  

c) Minél rövidebb ideje tanít az iskolában a pedagógus, annál nagyobb az esélye annak, hogy 

azonosul a nézettel, miszerint a cigány gyerekeknek jobb, ha külön osztályba járnak. 

d) A pedagógusok a cigány gyerekek iskolai kudarcaiért a családot teszik felelőssé. A legmagasabb 

pontszámot a szülők hanyagsága, nemtörődömsége és a család helytelennek tartott életmódja kapta. 

e) A pedagógusok 78,4%-a szerint van előnye a cigány gyerekek egyházi iskolákban való 

nevelésének, 21,6%-a szerint nincs. A cigány családi nevelést a pedagógusok sztereotípiákat 

alkalmazva értékelik (korlátozott szókincs, „visszahúzó” hagyományok, szülői érdektelenség). 

Ugyanakkor az egyházi iskolában való ottlétüket és teljesítményüket általában alulértékelik! 

f) A pedagógusok 41,8%-a szerint van előnye a cigány gyerekek elkülönített oktatásának. 

g) A cigány tanulók középiskolai lemorzsolódásának okaként a pedagógusok zöme vagy a családot 

vagy magát a tanulót nevezi meg. Főként azok a megállapítások kapnak magasabb átlagot, melyek 

előítéleteken vagy sztereotípiákon alapulnak. 

h) Ha az iskolák egyházi átvételének megítélését elemezzük, azt látjuk, hogy a pedagógusok 41%-a 

„teljes mértékben és jelentős mértékben” meg van győződve arról, hogy a fenntartóváltás a 

hátrányos helyzetű és/vagy cigány tanulók iskolai előmenetele szempontjából egészében véve 

előnyös volt.  

i) A kooperatív tanulás módszereit a pedagógusok 30,59%-a, a projektmódszert 13,71%-a, a 

drámapedagógiát pedig 14,47%-a használja oktató-nevelő munkája során. (Ezek a módszerek az 

IPR program továbbképzési programjában kötelező elemek voltak.) 

j) A családokkal való kapcsolattartás formái közül a pedagógusok legnagyobb arányban a szülőkkel 

való kapcsolatot keresik, mégpedig azért, hogy tanulmányi problémáktól adjanak tájékoztatást. 

Magatartásbeli és életviteli gondok esetén 82%-uk tájékoztatja a szülőket. A legalacsonyabb 

mutatót (17%) a pedagógusok családlátogatásai adják (a 19%-uk soha nem volt még családot 

látogatni). 
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h) Az integrációs programok közül a legtöbben az Útravaló programot ismerték, ez a program kapta 

viszont a legrosszabb minősítést is. A tanoda programot 24 fő értékelte 3,88-as átlaggal, ez pedig a 

vártnál sokkal rosszabb eredmény. 

 

j) Az állami és egyházi szektorban működő iskolákat összevetve látható, hogy az egyházi szektorra 

vonatkozóan minden esetben magasabb átlagértékeket kaptunk. A legjobbnak a tanár-diák viszonyt 

és a szülői házzal való kapcsolatot, leggyengébbnek a gyerekek teljesítményét ítélték. Az egyházi és 

az állami szektorban működő iskolákban a legmeghatározóbb különbséget a felnőttekkel való 

viszonyban, a gyerekek viselkedésében és a tanár-diák viszonyban látják a pedagógusok.  

 

9.3. A szülőkkel folytatott beszélgetések megállapításai 

 

 A legtöbb szülő nem akart iskolát váltani az egyházi átvételkor, ezért hagyta gyermekét 

(gyermekeit) az iskolában. 

 Nem éreznek változást a tantestület gyermekekhez való viszonyában. 

 Pozitív hatásként élik meg, hogy a gyermekeik hittant tanulnak. 

 Az iskolákban folyó pedagógiai munkával kapcsolatosan a szülők sok kifogást fogalmaztak 

meg. Nem érzik magukénak az intézményt, ahová gyermekeik járnak.  

 Hiányosnak ítélik meg az iskola családokkal tartott kapcsolatát. 

 Hiányolják a vallási programokat az iskola életéből, pedig a keresztényi szemléletmódot 

hatásosnak ítélik meg gyermekeik nevelésében.   

 

9.4. Egy lehetséges megoldás: a közösségi iskola modellje 

 

Az empirikus kutatásunk fő hipotézise az volt, hogy feltételezésünk szerint a katolikus 

egyház által átvett általános iskolák esetében a cigány gyerekek integrációja megakadt, nem 

rendelkeznek új pedagógiai módszerekkel a hátrányok leküzdéséhez, a fenntartóváltás nem jelent 

vallási kötődést, nem érvényesülnek azok az értékek, melyeket a katolikus vallás közvetít és 

előnyként tudna használni a cigány közösséggel való együttműködésben. Mindez pedig azért lehet 

így, mert az egyház kezében nincs meg annak a pedagógiai kultúrának a hagyománya, melynek 

révén az alacsony társadalmi státuszú tanulókkal (és családjukkal) is hatékony munka lenne 

végezhető. Így a fenntartóváltás valójában tovább erősíti és maradandóvá teszi a már meglévő 

szegregációt és iskolai kudarcokat a cigány gyerekek esetében. Azonban egy – a közösségekre épülő 

– intézménnyé alakulással (az intézmény a település közösségi centrumaként működne, ahol az 
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integrációs programok mellett az inkluzivitás eszközei, az iskolai szociális munka módszerei 

érvényesülnének), valamint a hit által az integráció megvalósítható.  

 

A kutatásunk tapasztalatai alapján és az ebből levonható tanulságok és javaslatok 

áttekinthetőbb ábrázolása végett elkészített SWOT analízis a következő képet mutatja: 

 

Erősségek Lehetőségek Gyengeségek Veszélyek 

- A szülők a 

vallásos nevelés 

„lehetőségét” 

pozitívumként 

élik meg. 

- A szülők a 

keresztényi 

szemléletmódot 

hatásosnak 

ítélik meg a 

gyermekeik 

nevelésében.  

- Az iskolák 

infrastrukturális 

állapota jónak 

mondható. 

 

 

 

 

 

 

 

- A 

pedagógusok 

közel fele az 

egyházi átvételt 

lehetőségként 

értékeli a 

hátrányos 

helyzetű 

és/vagy cigány 

gyerekek 

nevelése 

szempontjából. 

- A szülők javítandónak ítélik az iskola és a 

család viszonyát. 

- A szülők „nem érzik magukénak” az iskolát. 

- A szülők nem éreznek változást a tanárok és a 

tanulók közötti kapcsolatrendszerben. 

- A szülők hiányolják a vallási programokat az 

iskola életéből. 

- A tantestület magas átlagéletkora (főként a 

magas HHH-s arányú iskolákban). 

- Az integrációs pedagógiai módszereket 

kevesen ismerik és kevesen is alkalmazzák a 

pedagógiai munkájukban. 

- A jelenleg is futó felzárkóztatási programokat 

ismerik a pedagógusok, kevesen vesznek benne 

részt és alulértékelik. 

- Még mindig magas a SNI-s, a magántanuló és 

a BTMN-s tanulók között a HH-s és a HHH-s 

tanulók aránya!  

-A helyi roma közösség vezetőivel nem jó a 

kapcsolat.  

- Amelyik településen tanoda működik, az 

iskolának minimális kapcsolata van az 

intézménnyel. 

- Erős előítéletek vannak jelen a 

pedagógusok gondolkodásában 

(minél fiatalabb egy pedagógus, 

ezek annál erősebbek). 

-A szegregált nevelést a 

pedagógusok (főként a 

fiatalabbak) támogatják. 

- A cigány gyerekek iskolai 

kudarcaiért a pedagógusok a 

családot okolják. 

- A cigány gyerekek családi 

szocializációját a pedagógusok 

sztereotípiákat használva 

értékelik.  

-A pedagógusok a cigány tanulók 

középiskolai lemorzsolódásáért a 

tanulót, illetve a családját okolják. 

- A pedagógusok a családdal alig 

tartanak kapcsolatot. 

- A pedagógiai munkát 

közvetlenül segítők aránya 

rendkívül alacsony. 

 

 

Érdemes megnézni, hol helyezkednek el ezen iskolák: 

 vagy olyan kistelepülésen, ahol az állami centralizáció előtt is egyetlen iskola működött 

(ezekben már korábban is magas volt a hátrányos helyzetű és/vagy cigány gyerekek aránya), 

 vagy olyan településen, ahol több iskola van, de a vizsgált intézményben már az állami 

centralizáció előtt is magas volt a hátrányos helyzetű és/vagy cigány/roma gyerekek aránya. 

 

9.4.1. Az egyház, mint iskolafenntartó, motivációi 

Felvetődik a kérdés: mi motiválhatta a katolikus egyházat iskolák átvételére? (Ez a kérdés egy 

újabb kutatás témája lehetne, ezért szinte csak feltételezéseket tudunk megalkotni, mivel kutatásunk 

erre a kérdéskörre nem terjedt ki): 

a) A normatíva, amit az iskolába járó gyerekek után kapnak? (ami egyházi iskolák esetében 

magasabb az egyházi normatíva miatt). 
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b) Vagy „megóvják” a már jól működő egyházi iskoláikat illetve a település többi állami 

iskoláit a hátrányosabb helyzetben lévő családok gyermekeitől? 

c) Vagy az egyház szociális tanítása alapján fontosnak érezte, hogy az állam és az 

önkormányzatok által lemondott iskolákat ne hagyja magára? 

 

a) Azt világosan látjuk, hogy a gyerekek után járó állami támogatás egyházi iskolák esetében 

magasabb, hiszen bevett egyházak esetében külön jár az egyházi normatíva. Azt gondolom, hogy 

csak ezért átvenni egy „problémás intézményt” nem motiváló tényező. 

 

b) A második állítás talán azért nem állja meg a helyét, mert mi érdeke lenne az egyháznak egy 

településen egy jól működő állami iskola mellett felvállalni a szegregáló szerepkört. Igaz, ha egy 

adott településen a másik iskola is egyházi, akkor előfordult, hogy az egyik iskolába jobb társadalmi 

helyzetű, a másik iskolába alacsonyabb társadalmi helyzetű tanulók jártak. Viszont ez a tény is 

felvet kérdéseket: az önkormányzatok elejét tudták- e venni annak a folyamatnak, amikor 

összevontak iskolákat integrációs célzattal, és az összevont iskolából vitték el másik iskolába a jobb 

társadalmi státuszú családok a gyermekeiket. Ezért sok nagyvárosban inkább felvállalták az 

iskolafenntartók, hogy a településükön legyen egy szegregáltnak nevezhető iskola, csak megtartsák 

a többi tanulót is a településen (fővárosi kerületekben). Ezen a helyzeten még a jogi lépéseket 

kezdeményező szervezetek sem tudtak változtatni. Ami természetesen nem jó, mert az oktatás 

piacosodásával az iskolák a minőség biztosítása miatt a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő 

csoportokat látókörükön kívül helyezték.  

Ugyanakkor a szegregáltnak nevezhető iskolákba járó gyerekek szülei inkább ragaszkodnak a 

meglévő szegregált iskolához, mert attól tartanak, hogy egy másik iskolából a gyermekük ki fog 

bukni, hiszen nem úgy fogadják őket. A szülőket pedig senki nem világosította fel az integrált 

nevelés előnyeiről. A szegregáció meglétét pedig egyre nehezebb bizonyítani, hiszen a ma az az 

iskola számít szegregáltnak, ahol a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

aránya magasabb az össztanulói átlaghoz képest, nem pedig az, hogy magasabb az iskolában tanuló 

cigány gyerekek aránya. Dolgozatomban már hivatkoztam rá, hogy a gyermekvédelmi törvény 

változásával egyre kevesebb tanuló kerül ebbe a „kategóriákba” (kutatásom is igazolta a 

folyamatot). Miért? A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésére motivált a szülő, hiszen 

kedvezményeket tud érvényesíteni (étkezés, tankönyv). Viszont annak meglétével még nem lesz 

HH-s vagy HHH-s a gyermeke.  
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A „8 általános iskolai elvégzett osztálynál kevesebb iskolai végzettség” kritériumnak egyre 

kevesebb szülő felel meg (hiszen azon szülők gyermekei járnak most általános iskolába, akik az 

1990-es években végeztek, és a kutatásokból tudjuk, egyre többen középiskolákban). A „12 hónapja 

regisztrált munkanélküli” kritétirumnak szintén egyre kevesebben felelnek meg, hiszen a szociális 

jogszabályi változásoknak megfelelően (főként kistelepüléseken) szinte mindenki, 

közmunkaprogramból él (ami munkaviszonynak számít). A harmadik „szegregált településen él, 

vagy komfort nélküli lakásban” kritériumnak szintén kevesebben felelnek meg, mert a 

kormányrendeletből még olyan települések is kimaradtak, ahol egyértelműen tudjuk, hogy szegény, 

többségében cigányok által lakott települések. A komfort nélküli lakás állapotát a helyi család-és 

gyermekjóléti szolgálatok mérik fel környezettanulmány során. Melyik cigány család fogja 

„felhívni” a gyámhatóságok figyelmét a saját helyzetére? Ezért nem lesz érdekelt kérni a HH -s 

illetve HHH-s státuszt (még akkor sem, ha ez feltétele az Útravaló ösztöndíjnak, az Arany János 

programnak, a tanodaprogramnak). 

Természetesen a direkt módon szegregáló iskolafenntartók esetében a jogi retorzióknak helye van, 

amit persze nagyon nehéz bizonyítani. A társadalmi kényszereknek (mint többségi társadalom 

reakciója, érdekei, az iskolafenntartók érdekei, a helyi politikai akarat) köszönhetően a szegregáció 

léte pedig továbbra is fennmarad. Újabb generáció kerül ki az általános iskolákból úgy, hogy nem 

részesült olyan minőségű oktatásban mellyel a középiskolában illetve később az életben is megállná 

a helyét.  

A kérdés az, hogy nem kellene-e törekedni arra, hogy a társadalmi kényszerhelyzetek hatására 

szegregálódó iskolákban is minőségibb oktatást biztosítsanak a fenntartók? 

 

c) A harmadik megállapítás esetében miszerint „az egyház a szociális tanításai alapján fontosnak 

érezte, hogy az állam és az önkormányzatok által lemondott iskolákat ne hagyja magára” érv abban 

az esetben igaz, ha olyan kistelepülésen működik, ahol az állami centralizáció előtt is egyetlen 

iskoláról beszélhetünk (ahol már korábban is magas volt a hátrányos helyzetű és/vagy cigány 

gyerekek aránya). Ha az empirikus kutatás SWOT analízisét megnézzük, az erősségek és a 

lehetőségek között a pedagógusok közel fele az egyházi átvételt lehetőségként értékelik a hátrányos 

helyzetű és/vagy cigány gyerekek nevelésére, míg a szülők a vallásos nevelés „lehetőségét” 

pozitívumként élik meg, a keresztényi szemléletmódot hatásosnak ítélik meg a gyermekeik 

nevelésében. Miért láthatják a pedagógusok és a szülők is egyaránt ugyanúgy ezt a kérdést? 
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A választ megkapjuk, ha az egyház szociális tanításának elemeit megvizsgáljuk. A következő 

elemeit látjuk (Báder 2018): 

a) A szubszidiaritás elvét a kereszténység dolgozta ki, amely az Egyház társadalmi 

tanításának a legjellegzetesebb vonása: amit az egyén saját maga képes megvalósítani, azt az 

egyén saját hatásköréből kivenni és a közösségre bízni nem szabad. Ugyanez érvényesül 

abban az esetben, amikor kisebb közösségről beszélünk: amit egy kisebb közösség képes 

végrehajtani azt egy nagyobb közösségre bízni nem célszerű. A társadalom egészének 

segíteni (szubszidiálni) köteles egyes részeit, de soha nem azzal a szándékkal, hogy azok 

felett uralkodjon.  

b) Az Egyház határozottan kiáll a család elsőbbsége mellett a társadalommal és állammal 

szemben.  

A családot nem szabad kimozdítani kivívott társadalmi helyzetéből, az államnak kötelessége 

alkalmazni a szubszidiaritás elvét!  

c) Minden ember egyformán fontos, függetlenül gazdasági és társadalmi hasznosságától.  

Joga van az élethez, és a társadalomnak erkölcsi kötelessége, hogy ha nem tudja magát 

fenntartani, segítse. 

 

9.4.2 Az egyház és a cigányság kultúrájának értékrendje  

 

Ha a katolikus egyház értékrendszerét összevetjük a cigányság életében legfontosabb 

hagyományokkal, sok hasonlóságot tapasztalunk. Erre építve tudja (tudná) közösségi színtérként 

működtetni a (feltételezetten) cigány többségű iskoláit a katolikus egyház.  

 

A katolikus egyház által képviselt értékek 
A magyarországi cigányok hagyományai (főként a 

hagyományőrző roma családoknál) 

Az élet tisztelete Abortuszellenesség  

Az elesettek támogatása  Idősek és betegek tisztelete 

A szentségek kiszolgáltatása  A keresztelő és a temetés hagyományai 

A Szűz Mária-kultusz  A búcsújáró helyek felkeresése (a szentképek a lakásban) 

A család tisztelete  Nagycsaládos keretek között való nevelkedés  

A vallási közösségekre való építkezés  A cigány közösségben való gondolkodás 

 

Az értékrendek között a közösség mindkét táblázati részben szerepelt.  
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9.4.3 A közösségi iskola modellje 

 

A kutatási eredmények is bizonyították, hogy a pedagógusok nagyobbik része a cigány 

tanulók esetében az iskolai kudarcok mögött a tanulók szociokulturális körülményeit emeli ki. 

Tehát az iskola nem tud megbirkózni a tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányokkal. 

Ugyanakkor egyetlen iskolában sem volt alkalmazva iskolai szociális munkás, a pedagógusoknak 

nincs kapcsolatuk a családokkal, a szülők nem érzik fontosnak magukat az iskola életében.  

Dolgozatom írásával párhuzamosan született meg az a kormányzati intézkedés (2/2018. (I. 18.) 

EMMI rendelet), amely kötelezővé tette a gyermekvédelmi alapellátás számára, hogy 2000 

tanulókként 1 fő iskolai szociális munkás alkalmazását a köznevelési intézményekben Mindennek a 

hatékonysága (főként kistelepülések esetében) a bevezetést követően, évek múlva vizsgálható 

objektíven.  

John Joseph Alderson az iskolai szociális munka modelljeit négy típusba sorolta. A négy modell 

közül, amely alapján (Máté 2018.):  

 A hagyományos klinikai modell azon diákokra összpontosít, akiket szociális, érzelmi 

problémái akadályoznak a tanulásban; az egyik legelterjedtebb modell. 

 Iskolaváltoztató modell a diszfunkcionális iskolai normák és körülmények javítására. 

 A társadalmi kölcsönhatás modell a különböző felek közötti közvetítésre koncentrál. 

 A közösségi iskolai modell főként a hátrányos helyzetű gyerekek és közösségek segítésére 

szolgál. 

 

Ha Alderson közösségi iskola modell felfogását értelmezzük, akkor világosan láthatjuk, hogy az 

iskolák akkor tudnak a családokkal való kapcsolatukon javítani, ha az iskola „közösségi színtere, 

központja” lesz a településeknek.  A modell legfontosabb elemei a következők: 

a) Nyitott iskolává válva nemcsak az oda járó gyerekekre fókuszálnak, hanem az egész 

családra. 

b) A leendő iskolás gyerekeknek (óvodások) nyitott bemutató foglalkozások tartása.  

c) A már végzett diákoknak nyomon követése (akár tanodai keretek között a segítségnyújtás). 

d) A szülők számára felnőttképzések szervezése (akár a 8 általános iskola befejezésében, OKJ-s 

képzések szervezése, érettségire való felkészítés). 

e) Szabadidős és kulturális programok szervezése a generációk közötti párbeszéd 

megteremtésével. 

f) A helyi cigány közösség érdekvédelmi szervezeteit (kisebbségi önkormányzat illetve civil 

szervezetek) be kell vonni a közös munkába (közös kulturális közösségi programok). 
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g) Minden egyházi iskolában, ahol feltételezetten több a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű és /vagy cigány tanulók aránya főállású szociális szakembert (szociálpedagógust) 

kellene alkalmazni.  

h) Az iskolákban (de olyan kistelepüléseken, ahol „vegyesen” tanulnak a gyerekek) a 

pedagógusok átlagéletkora nagyon magas. A pedagógusok arról panaszkodnak, hogy „nem 

tudnak mit kezdeni” azzal a pedagógiai szituációval, amikor az alacsonyabb társadalmi 

státuszú tanulókat (sok esetben ők cigányok), akik alul motiváltak együtt kell tanítaniuk 

motiváltabb társaikkal. Ha ismerik is az integrációs vagy inkluzív eszközöket, azokat nem 

tudják alkalmazni a pedagógiai munka során.  Az idősödő tantestületet már nehezebb 

elküldeni szakmai továbbképzésekre, illetve nincs anyagi kerete az iskolának erre a célra. 

Fontos lenne olyan módszertani mintákat „házhoz vinni”, melyeket szelektíven adaptálva (a 

helyi viszonyokat és lehetőségeket figyelembe véve) a pedagógusok hatékonyabban 

tudnának együttműködni a hátrányos helyzetű tanulókkal is: kooperatív technikák, inkluzív 

pedagógiai módszerek, érzelmi intelligencia fejlesztését szolgáló foglalkozások, resztoratív 

konfliktuskezelési technikák, drámapedagógia, élménypedagógiai eszközök (pl. társasjáték 

pedagógia), zenei foglalkozások (pl. szimfónia program). Ebben együttműködésre lenne 

szükség felsőoktatási intézményekkel, amely a pályakezdő pedagógusok motiválása miatt 

sem lenne mellékes. 

i) A deszegregációs programok egyik fő eleme az Útravaló program. A mentortanári 

feladatokat sok pedagógus nem tudja értelmezni. A programban csupán az mérőeszköz, 

hogy a tanuló javítson a tanulmányi eredményén pár tizedet. A tanári szubjektivitásnak 

köszönhetően ez könnyen megoldható. A kérdés: valóban növeli a mentortanár a mentorált 

tanuló esélyeit, ha azt sem tudja mi a különbség egy „tantermi pedagógus” és egy 

„mentortanár” (aki szociálpedagógiai eszközökkel dolgozik) feladatai között. Szükség lenne 

egy akkreditált programmal rendelkező képző helyre (akár az Egyházmegyei Közoktatási 

Intézményfenntartók- EKIF), akik képeznék a mentortanárokat. Ugyanakkor a 

hálózatosodás szükségességét sem szabad lenne szem előtt téveszteni (pl. szakmai 

műhelymunka). 

j) Komoly problémát jelent, hogy a cigány többségű iskolákban tanitó pedagógusok nagy része 

olyan attitűdökkel rendelkezik, amelyekkel tovább éltetik a cigány gyerekekkel kapcsolatos 

előítéleteket, sztereotípiákat. Központilag (szintén az EKIF) szervezve, az iskolákban 

megtartva, szükség lenne érzékenyítő tréningeket tartani, amely a cigány kultúra 

megismertetésén túl, a szociokulturális különbségekre is rávilágít.  
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k) A legtöbb iskolából hiányoztak vagy nagyon kevés számban voltak jelen a pedagógiai 

munkát segítő alkalmazottak (pl. fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, pedagógiai 

asszisztensek), úgy, hogy a tanulók között magas számban voltak BTMN-es tanulók. Az 

egyházi többletforrások lehetővé tennék, hogy az arányszámokhoz viszonyítva főállásban 

vagy magasabb óraszámban (vagy utazó szakember formában) jelen legyenek a pedagógiai 

munkában.  

l) A szülők és a pedagógusok többsége is előnyét látja a keresztényi szemléletmódnak a 

hátrányos helyzetű és/vagy cigány tanulók iskolai nevelése esetében. Ennek ellenére nagyon 

kevés olyan programról számolnak be (pl. hittan), amely a keresztényi közösségi 

programokat valósítaná meg. Sokkal több programra lenne szükség a közösségépítés 

céljából: 

 Közös zarándokutak szervezése az egész család bevonásával. 

 Katolikus családi napok tartása. 

 Bibliaórák felnőtteknek. 

 Komolyzenei vallásos témájú koncertek. 

 Egyházi ünnepek közös ünneplése.  

 Szülői klubok (olyan témákat érintve, amelyek a szülőket érdeklik). 

 

m) Erősíteni kell az iskola életében a szociális munkát:  

 Családi koordinátorok alkalmazása (minden koordinátor napi kapcsolatot ápolna a 

családokkal). 

 Az esetmegbeszélés – mint a szociális munka egyik módszerének- adaptálása az iskolai 

pedagógiai munkába (pl. egy osztályban tanítók értekezlete). 

 Reggelente gyermeküket kísérő szülőknek „fogadószoba” kialakítása. 

 Adománygyűjtési akciók, alapítvány létrehozása. 

 Egyházi tanulmányi ösztöndíjrendszer kidolgozása a jó képességű tanulóknak. 

 

n) A tehetséggondozás létező elemei mellett szükséges lenne egy roma nemzetiségi 

programmal működő – keresztényi szellemiségű -, tehetséggondozó kollégiummal ellátott, 

komplex programmal működő érettségit adó, négy évfolyamos gimnázium létrehozására.  

           Indokoltsága: 

 A jobb képességű cigány tanulók többségét szakiskolákba irányítják úgy, hogy szinte 

vegetáltatják őket, hiszen vagy piacképtelen szakmákat tanulnak, vagy hiányzik a szakma 

iránti motivációjuk.  
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 A cigány tanulók a gimnáziumok elitesedése miatt nehezen jutnak be jó minőségű 

gimnáziumokba. 

 A cigány kisebbségi kultúra továbbörökítése azon múlik, hogy lesz-e következő generáció, 

aki ismeri azt és motiválva van annak művelésére. 

 Az országban egy tehetséggondozó roma nemzetiségi gimnázium létezik (a Gandhi 

Gimnázium, amely a földrajzi elhelyezkedése miatt főként a Dunántúlon élő gyerekekre 

koncentrál), holott a cigányok többsége az északi és keleti régiókban él (a legtöbb olyan 

általános iskolát, ahol feltételezhetően magasabb arányban tanulnak hátrányos helyzetű és 

/vagy cigány gyerekek a katolikus egyház az egri, váci, hajdúdorogi egyházmegyékben vette 

át fenntartóként). 

 Magyarországon katolikus cigány nemzetiségi gimnázium még nem létezett. A cigányok 

nagy része a katolikus valláshoz kötődik, a motivációjuk a hit által (amely közösséget 

prioritásban helyezi), nagyobb motivációt jelenthetne.  

 

Az intézmény főbb szakmai elemei: 

 A gimnázium egy nappali (később esti tagozatos) formában érettségit adó intézmény, amely 

kötelező jelleggel egy tehetséggondozó kollégiummal társítva érettségire és a felsőfokú 

tanulmányokra készíti fel a tanulókat. 

 A nemzetiségi mivoltját (a jogszabály szerint) a lovári és/vagy beás cigány nyelv oktatása és 

a magyar nyelven történő cigány népismeret tantárgy (amelyekből érettségi vizsgát is 

tehetnek) jelenti. A kutatók a cigányok „középosztályosodása” útja mellett járhatóbb útnak 

tartják, ha cigány közösség – múltjának, kultúrájának megtartásával – kerül olyan társadalmi 

helyzetbe, mint amilyenben a társadalom többi kisebbségi népcsoportja él. A kulturális és 

politikai önállóság egyik legfontosabb eszköze pedig a nyelvi önállóság (Orsós-Forray 

2016:525.). A kutatások azt bizonyították, hogy számos cigány családban az elsődleges 

kommunikáció nyelve továbbra is valamelyik cigány nyelv (Orsós 2007.343.). Orsós Anna 

és Varga Aranka (2001) vizsgálatai alapján elmondható, hogy a megkérdezett beásoknál az 

előrehaladott nyelvcsere ellenére is erős volt a közösségi csoporthoz való tartozás érzése. 

Mindez megerősíti azt a bizakodásra okot adó tényt, hogy a cigány nyelvek iskolai oktatása 

a nyelvcsere folyamatának lassítását segítené elő (Orsós 2018. 99.). Ennek előfeltétele a 

cigány nemzetiségi pedagógusképzés megteremtése lenne, illetve ott, ahol ez már 

kidolgozott formában létezik (pl. PTE, AVKF), annak további erősítése. A pályán lévő 

pedagógusok képzését, továbbképzését újra kell szabályozni (Orsós 2015.48.). Azokban az 

iskolákban, ahol cigány nemzetiségi képzés is folyik (akár magyar nyelven), a katolikus 

egyházmegyei fenntartóknak kötelező jelleggel kellene a foglalkozást tartó pedagógusok 
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továbbképzését megszervezniük. Mindezt azért, mert a továbbképzési költségeket át kell 

vállalniuk az iskoláktól (hiszen az állami fenntartóknál a továbbképzésre szánt normatíva 

2012 után megszűnt.) 

 A tanulók kiválasztásánál fontos szempont, hogy a szociálisan rászoruló, jó tanulmányi 

eredményt produkáló, keresztényi szellemiségű családban nevelkedő tanulók kerüljenek be a 

képzésbe. 

 A gimnáziumi oktatás a következő kormányzati kezdeményezésekhez is építhet: 

 Az Arany János Program (a kollégium kötelezővé tétele miatt); 

 Az Útravaló Program (hiszen minden tanulónak lenne egy mentora az 

intézményben); 

 A Tanoda Programhoz (amely esetleg más iskolákban tanuló gyerekeknek is 

segítséget jelenthetne). 

 Az első évet csak 9. évfolyamtól lenne célszerű indítani, létszámtól függően egy vagy két 

osztállyal. A szervezésre egy tanévet kell fordítani. Ez idő alatt kellene a célréteget 

megtalálni („toborzás”). A toborzásba be lehetne vonni a már működő családi napköziket, a 

felsőoktatási intézmények hallgatóit, a katolikus általános iskolákat és a plébániákat. 

Az intézmény programjának komplexitását a következő tényezők adják: 

 A szülők teljes bevonása a programba – főként a kötelező kollégium miatt 

(szülői tematikus klubok, kollégiumi nyitott napok, esti képzésbe való bevonás). 

 Egy szociális munkaközösség működne (a szülőkkel való napi kapcsolattartás, 

gyermekvédelmi feladatok, prevenciós foglalkozások, táborok és kirándulások 

szervezése, szociális juttatások és ösztöndíjak intézése, családlátogatások). 

 A keresztényi gondolkodás erősítése vallási témájú foglalkozások beiktatásával. 

 Cigány témájú projektek megvalósítása. 

 Az idegennyelvi képzés erősítése (itt nem a nemzetiségi nyelvre gondolunk). 

 A kollégiumi diáktanács működtetése – a tanulói önszerveződés biztosítása. 

 Testvériskolai kapcsolat kiépítése.  

 Folyamatos pályázatok. 

 Együttműködés a felsőoktatási intézményekkel – emelt szintű érettségire és a 

középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. 
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 A személyi és működési feltételek:  

 Szociálpedagógusok alkalmazása. 

 Szabadidő-szervező. 

 Romológus. 

 Lovári és/vagy beás nyelvet oktató középiskolai tanár. 

 Az iskola a kötelezően biztosított normatívák mellett az egyházi és nemzetiségi 

normatívát is igényelheti. 

 A gimnázium négy év alatt négy évfolyamossá tudja kinőni magát. Ugyanakkor 

azon cigány felnőtteknek, akik felnőttként szeretnének érettségi vizsgát szerezni, 

is lehetőséget tud később adni. 

 

 Rövid- és hosszútávú hatásai: 

 Létrejönne az ország első katolikus roma nemzetiségű gimnáziuma. 

 A szegregáció nem érvényesülhet, hiszen a tanulóknak felkínáljuk a lehetőséget, a 

nemzetiségi programot pedig ők választják. 

 A tanulók családjának a bevonásával a cigány pasztoráció újabb terepe alakítható ki. 

 A helyi és más felsőoktatási intézmények gyakorlati helyévé tud válni, amely újabb 

anyagi forrásokat teremt. 

 Példaértékű lehet más egyházmegyék számára is. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Intézményvezetői kérdőív 

 

 

 

Az iskola neve ................................................................................................................................................  

 

Az iskola települése, megyéje és egyházmegyéje ........................................................................................  

 

Melyik tanévtől lett egyházi fenntartású az intézmény? ……………………………………… 

 

Tudomása szerint hány általános iskola van a településen (állami fenntartású, más egyházi fenntartású, 

alapítványi stb.)?  
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1. Az iskolában működő képzési formák létszámainak alakulása: 

 

 2011-2012-es tanév 

   
osztályok 

száma 

összes 

tanuló 

létszáma 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

száma 

SNI  

tanulók  

száma 

normál általános iskolai osztály  
     

tagozatos 

általános iskolai 

osztály 

     

nemzetiségi 

osztály  

     

fejlesztő osztály      

gyógypedagógiai 

osztály 
     

egyéb osztály      

összesen:       
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 2012-2013-as tanév 

   
osztályok 

száma 

összes 

tanuló 

létszáma 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

száma 

SNI  

tanulók  

száma 

normál általános 

iskolai osztály  
     

tagozatos 

általános iskolai 

osztály 

     

nemzetiségi 

osztály  

     

fejlesztő osztály      

gyógypedagógiai 

osztály 
     

egyéb osztály      

összesen:       

 

 

 2013-2014-es tanév 

   
osztályok 

száma 

összes 

tanuló 

létszáma 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

száma 

SNI  

tanulók  

száma 

normál általános 

iskolai osztály  
     

tagozatos 

általános iskolai 

osztály 

     

nemzetiségi 

osztály  

     

fejlesztő osztály      

gyógypedagógiai 

osztály 
     

egyéb osztály      

összesen:       
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 2014-2015-ös tanév 

   
osztályok 

száma 

összes 

tanuló 

létszáma 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

száma 

SNI  

tanulók  

száma 

normál általános 

iskolai osztály  
     

tagozatos 

általános iskolai 

osztály 

     

nemzetiségi 

osztály  

     

fejlesztő osztály      

gyógypedagógiai 

osztály 
     

egyéb osztály      

összesen:       
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 2014-2015-ös tanév 

   
osztályok 

száma 

összes 

tanuló 

létszáma 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

száma 

SNI  

tanulók  

száma 

normál általános 

iskolai osztály  
     

tagozatos 

általános iskolai 

osztály 

     

nemzetiségi 

osztály  

     

fejlesztő osztály      

gyógypedagógiai 

osztály 
     

egyéb osztály      

összesen:       

 

 

 

 2015-2016-os tanév 

   
osztályok 

száma 

összes 

tanuló 

létszáma 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

száma 

SNI  

tanulók  

száma 

normál általános 

iskolai osztály  
     

tagozatos 

általános iskolai 

osztály 

     

nemzetiségi 

osztály  

     

fejlesztő osztály      

gyógypedagógiai 

osztály 
     

egyéb osztály      

összesen:       
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 2016-2017-es tanév 

   
osztályok 

száma 

összes 

tanuló 

létszáma 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

száma 

SNI  

tanulók  

száma 

normál általános 

iskolai osztály  
     

tagozatos 

általános iskolai 

osztály 

     

nemzetiségi 

osztály  

     

fejlesztő osztály      

gyógypedagógiai 

osztály 
     

egyéb osztály      

összesen:       

 

 

 

2. Hogyan alakultak a tanulói létszámok a következő szempontokat figyelembe véve? 
 

 

 2011-2012-es tanév 2012-2013-as tanév 

 Összes            HH           HHH Összes        HH         HHH  

SNI-s tanulók   

Évismét-lők    

Magán- 

tanulók 

  

Tanulási 

és maga-tartási 

zavaros 

tanulók 

(TMB) 

  

Más település- 

ről vagy körzetből 

bejárók 

  

 

 

 

 

 2013-2014-es tanév 2014-2015-ös tanév 

 Összes            HH           HHH Összes        HH         HHH  

SNI-s tanulók   
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Évismét-lők    

Magán- 

tanulók 

  

Tanulási 

és maga-tartási 

zavaros 

tanulók 

(TMB) 

  

Más település- 

ről vagy körzetből 

bejárók 

  

 

 

 

 2015-2016-os tanév 2016-2017-es tanév 

 Összes            HH           HHH Összes        HH         HHH  

SNI-s tanulók   

Évismét-lők    

Magán- 

tanulók 

  

Tanulási 

és maga-tartási 

zavaros 

tanulók 

(TMB) 

  

Más település- 

ről vagy körzetből 

bejárók 

  

 

3. Hány településről járnak be az iskolába a tanulók?................................................................. 

4. A településen élő, de más település iskoláiba eljáró iskolások száma? ………………………………………… 

5.  Továbbtanulási adatok az elmúlt tanévekből   
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 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Továbbtanulók 

száma 

összes 

tanuló 

ebből 

HH 

tanuló 

ebből 

HHH 

tanuló 

összes 

tanuló 

ebből 

HH 

tanuló 

ebből 

HHH 

tanuló 

összes 

tanuló 

ebből 

HH 

tanuló 

ebből HHH 

tanuló 

gimnáziumba 

felvettek száma 

  
       

szakközépiskolá

ba felvettek 

száma 

  
       

szakiskolába 

felvettek száma 

  
       

nem tanult 

tovább  

  
       

 

 

 

 2014/2015 2015/2016 

Továbbtanulók száma összes 

tanuló 

ebből 

HH 

tanuló 

ebből 

HHH 

tanuló 

összes 

tanuló 

ebből 

HH 

tanuló 

ebből HHH tanuló 

gimnáziumba 

felvettek száma 

  
    

szakközépiskolába 

felvettek száma 

  
    

szakiskolába 

felvettek száma 

  
    

nem tanult tovább    
    

 

6. Tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban. Hány tanuló vett/vesz részt az 

alábbi programokban a 2012/2013-as tanévben? 

 

 
2011/2012 

                      

               2012/2013 

 
Összes     HH          HHH 

Összes      HH           HHH  

Alapfokú művészet-oktatás   

Nemzetiségi program   

Napközi/tanuló szoba   

Szakkörök   

Iskolai nyári tábor   

Erdei iskola   
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2013/2014 

                      

               2014/2015 

 
Összes     HH          HHH 

Összes      HH           HHH  

Alapfokú művészet-oktatás   

Nemzetiségi program   

Napközi/tanuló szoba   

Szakkörök   

Iskolai nyári tábor   

Erdei iskola   

 

 
2015/2016 

                      

               2016/2017 

 
Összes     HH          HHH 

Összes      HH           HHH  

Alapfokú művészet-oktatás   

Nemzetiségi program   

Napközi/tanuló szoba   

Szakkörök   

Iskolai nyári tábor   

Erdei iskola   

 

 

7. Hogyan alakultak a tanulói teljesítmények az utóbbi években? 

 

 
2011-2012-es tanév 2012-2013-as tanév 

 
Összes        HH         HHH  Összes       HH        HHH  

1-2 tárgyból bukott 
  

Évismétlésre bukott 
  

Hiányzásai miatt osztályt ismételt 

tanulók  

  

 

 
2013-2014-es tanév 2014-2015-ös tanév 

 
Összes        HH         HHH  Összes       HH        HHH  
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1-2 tárgyból bukott 
  

Évismétlésre bukott 
  

Hiányzásai miatt osztályt ismételt 

tanulók  

  

 

 
2015-2016-os tanév 2016-2017-es tanév 

 
Összes        HH         HHH  Összes       HH        HHH  

1-2 tárgyból bukott 
  

Évismétlésre bukott 
  

Hiányzásai miatt osztályt ismételt 

tanulók  

  

 

8. Hogyan alakultak az országos kompetencia felmérések eredményei az Ön iskolájában? 

 

 
2011-2012-es tanév 2012-2013-as tanév 

 4. év           6. év          8. év 4. év           6. év          8. év 

Matematika 
  

Szövegértés  
  

 

 
2013-2014-es tanév 2014-2015-ös tanév 

 4. év           6. év          8. év 4. év           6. év          8. év 

Matematika 
  

Szövegértés  
  

 

 

 

 

 

 
2015-2016-os tanév 

 4. év           6. év          8. év 

Matematika 
 

Szövegértés  
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9.  Részt vett-e az iskola az elmúlt öt évben TÁMOP fejlesztésben?  
igen, ezekben a programokban ..........................................................................................................................  

nem 

10. Az elmúlt évek TÁMOP fejlesztései milyen területeket érintettek? (egy válasz lehetséges) 

tartalmi, módszertani fejlesztést 

infrastrukturális fejlesztést 

mindkettőt 

            egyéb, éspedig: .................................................................................................................................................  

 

11. Részt vesz-e az iskola az alábbi programok valamelyikében? (több válasz is lehetséges) 

 

Útravaló-MACIKA  

Ökoiskola  

Tehetségpont 

IPR program  

  Tanoda program 

egyéb, éspedig:  

egyikben sem 

 

 

12. Korábban részt vettek-e valamelyik – fentebb felsorolt - programban? (több válasz is 

lehetséges):…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

13. Ha igen, mivolt az oka annak, hogy nem folytatták a programot?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Az elmúlt tanévekben volt-e olyan eset, amikor SNI- s tanulót helyeztek vissza az Önök iskolájába, normál 

osztályba? 

 

 
2011-2012-es tanév 2012-2013-as tanév 

Visszahelyezett SNI-s tanulók 

száma /fő  

  

 

 
2013-2014-es tanév 2014-2015-ös tanév 

Visszahelyezett SNI-s tanulók 

száma /fő  

  

 

 
2015-2016-os tanév 2016-2017-es tanév 

Visszahelyezett SNI-s tanulók 

száma /fő  
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15. Az iskola épületeinek száma ...................................................................................................................  

16. Az iskola fő épületének jelenlegi állapota (csak egy válasz lehetséges) 

felújításra szorul 

közepesen karbantartott 

jól karbantartott 

 

17. Kérjük, értékelje iskolája ellátottságát! Kérjük, tegyen X-et a megfelelő helyre! 
 

 megfelelő számú áll 

rendelkezésre 

van, amikor problémát 

okoz a beosztás 

sokszor okoz 

problémát a beosztás 

folyamatos problémát 

okoz a beosztás 

osztályterem     

szaktermek     

ebédlő     

tornaterem     

higiéniai helyiségek      

kápolna     

 

18. Kérjük, értékelje iskolája technikai felszereltségét! Kérjük, tegyen X-et a megfelelő helyre! 

 megfelelő számú áll 

rendelkezésre 

van, amikor problémát 

okoz az elosztása 

 

sokszor okoz 

problémát az elosztása 

 

folyamatos problémát 

okoz az elosztása 

asztali számítógép      

laptop     

nyomtató     

fénymásoló     

fax     

projektor     

digitális tábla     

 

19. Mire nem jut elég pénz az iskolában (több válasz is lehetséges) 

 mindenre jut 

 alapműködés 

 épület-felújítás 

 berendezések, technikai fejlesztés 

 a szolgáltatások számának bővítése 

 a szolgáltatások színvonalának javítása 

 pedagógusok továbbképzése 

 pedagógusok jutalmazása 

 a tanulók szociális támogatása 

 egyéb ..............................................................................................................................................................  
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20. A tantestület státus szerinti összetétele 

státus létszám 

főállású  

szerződéses  

óraadó  

összesen  

ebből pályakezdő 

tanárok száma 

 

ebből nők száma  

 

21. A tantestület főállású tagjainak legmagasabb iskolai végzettsége (létszám) 

 

intézmény nappalin végzettek száma esti-levelezőn végzettek száma 

egyetem   

főiskola   

középiskola   

 

22. Van-e a roma/cigány származású tanár vagy pedagógiai munkát segítő személy az iskolában? 

van 

nincs 

            nem tudjuk  

 

23. A tantestületből jelenleg hiányzó tanárok száma 

szakterület létszám 

társadalomismeret (magyar, történelem stb.)  

természetismeret (matematika, fizika stb.)  

idegen nyelv  

nemzetiségi nyelvtanár (romani, beás)  

népismeret tanár  

készségtárgyak  

hittan oktató  

pedagógiai munkát segítők (pedagógiai 

asszisztens, pszichológus, logopédus stb.) 

 

24. Tanít-e az iskolában olyan tanár, akinek a szakmai képesítése nem felel meg az általa oktatott tárgynak? 

(csak egy válasz lehetséges) 

igen 

            nem 

25. Ha igen, hány fő? ....................................................................................................................................  

26. Ha igen, milyen tárgyakat tanítanak nem megfelelő képesítéssel .......................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

27.  Az oktató- nevelő munkát segítők közül mely és hány státusszal rendelkezik az Ön intézménye? 
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Státusz /fő 2011-2012-es 

tanév 

 

2012-2013-as 

tanév 

2013-2014-as 

tanév 

2014-2015-ös 

tanév 

2015-2016-os 

tanév 

2016-2017-es 

tanév 

fejlesztőpe-

dagógus 

      

Gyermekvé- 

delmi felelős 

      

szociális 

munkás 

      

pedagógiai 

asszisztens 

      

logopédus 
      

pszichológus 
      

egyéb:  
      

 

 

28. Az alább felsorolt intézményekkel/szervezetekkel milyen gyakoriságú az együttműködésük? (Tegyen X-et a 

megfelelő helyre!) 

 napi szintű havi szintű ritkább egyáltalán nincs 

kapcsolat 

nem releváns 

gyermekjóléti 

szolgálat, 

családsegítő 

     

roma nemzetiségi 

önkormányzat 

     

civil szervezetek 
     

szakmai és 

szakszolgála-tok 

     

középfokú 

iskolák 

     

tanoda 
     

egyéb, és pedig:  
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29. Értékelje az együttműködés eredményességét 1-5-ig terjedő skálán az alábbi intézményekkel, szervezetekkel. 

(Az 1 a formális együttműködést, vagy annak hiányát, az 5 a konkrétan kimutatható sikereket jelzi.)  

 

gyermekjóléti szolgálat, családsegítő 
 

roma nemzetiségi önkormányzat 
 

civil szervezetek 
 

szakmai és szakszolgálatok 
 

középfokú iskolák 
 

tanoda 
 

egyéb, éspedig:  
 

 

30. Az igazgató neme ....................................................................................................................................  

31. Életkora ...................................................................................................................................................  

32. Szakja .......................................................................................................................................................  

33. Mikor nevezték ki először igazgatónak? ...............................................................................................  

34. Hol és milyen beosztásban dolgozott előtte? .........................................................................................  

35. Mikor nevezték ki utoljára igazgatónak ...............................................................................................  

 

Köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimre! 
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2. sz. melléklet: Pedagógus kérdőív  

 

 

KÉRDŐÍV 

 pedagógusok számára 
 

 

Az iskolája neve ..............................................................................................................................................  

 

Az iskola települése és egyházmegyéje ..........................................................................................................  

  

 

 

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES ÉS NÉV NÉLKÜLI! 

1. Személyes adatok 

A kérdezett neme: 

 ....................................................................................................................... férfi 

 ....................................................................................................................... nő 

A kérdezett lakóhelye (település neve): .......................................................................................................  

Életkora: 
 

 ....................................................................................................................... 20-25 életév 

közötti 

 ....................................................................................................................... 25-30 életév 

közötti 

 ....................................................................................................................... 30-35 életév 

közötti35-40 életév közötti 

 ....................................................................................................................... 40-45 életév 

közötti 

 ....................................................................................................................... 45-50 életév 

közötti 

 ....................................................................................................................... 50-55 életév 

közötti 

 ....................................................................................................................... 55-60 életév 

közötti 

 ....................................................................................................................... 60 életév 

felett 

 ....................................................................................................................... Mióta tanít? 
........./......... tanév 

 ....................................................................................................................... Mióta tanít a 

jelenlegi iskolájában? 

 ....................................................................................................................... Mi az Ön 

legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?(csak egy válasz lehetséges) 

alacsonyabb, mint főiskolai vagy BA végzettség 

főiskolai vagy BA végzettség 

egyetemi vagy MA végzettség 

tudományos fokozat (PhD vagy kandidátusi) 

2. Milyen munkakörben dolgozik jelenlegi iskolájában a legmagasabb óraszámban? 

 

Tanít-e Ön más tantárgyat, mint amire szakképesítése van? 

igen, éspedig:                           tárgyat 

nem 
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3. Milyen osztályokban tanít? Mekkora ezekben az osztályokban a roma/cigány gyerekek aránya az iskola más 

osztályaihoz képest? (Tegyen X-et a megfelelő helyre!) 

osztály típusa az osztály, 

ahol tanít 

roma/cigány 

arány 

alacsonyabb, 

mint az 

iskolai átlag 

roma/cigány 

arány 

ugyanolyan, 

mint az 

iskolai átlag 

roma/cigány arány 

magasabb, mint az 

iskolai átlag 

normál általános iskolai osztály     

tagozatos általános iskolai osztály     

nemzetiségi osztály      

összevont osztály     

fejlesztő/felzárkóztató osztály     

kis létszámú fejlesztő csoport     

gyógypedagógiai osztály     

egyéb, éspedig:      

4. Kérjük, mérlegelje, hogy a következő állítások közül melyekkel ért egyet, és melyekkel nem!(tegyen X-et a 

megfelelő kockába) 

 

 Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Inkább 

egyetértek 

Inkább 

nem értek 

egyet 

Egyáltalán nem értek 

egyet 

A szülőknek joguk van arra, hogy gyereküket abba 

az iskolába írassák be, amelyiket a legjobbnak 

tartják. 

4 3 2 1 

Az államnak minden gyerek számára biztosítania 

kell, hogy tehetsége és képessége szerint a legjobb 

iskoláztatást kapja. 

4 3 2 1 

Nem várható el, hogy az iskola bepótolja mindazt, 

amit a család a kisgyerekkori szocializáció során 

elmulasztott. 

4 3 2 1 

Ha a család nem működik együtt az iskolával, az 

oktatás nem lehet igazán eredményes. 
4 3 2 1 

Az iskola sokat tehet azért, hogy a különböző 

szociális hátterű gyerekek jobban elfogadják 

egymást. 

4 3 2 1 

Akik mindenáron erőltetik a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek iskolai integrációját, azok nem 

néznek szembe a realitásokkal. 

4 3 2 1 

Minden roma/cigány gyereknek joga van arra, hogy 

a nem romákkal közös iskolai osztályban tanuljon.  
4 3 2 1 

A roma/cigány gyerekeknek jobb, ha az iskolában 

külön osztályba járnak. 
4 3 2 1 

A nem roma/cigánygyerekeknek jobb, ha az 

osztályukban nincsenek roma/cigánygyerekek. 
4 3 2 1 

Az iskolában is érvényes, hogy a jogok és 

kötelességek nem választhatók el egymástól. 
4 3 2 1 

Megfelelő pedagógiai módszerekkel a roma/cigány 

gyerekek jó eredményeket érhetnek el az iskolában. 
4 3 2 1 

A roma/cigánygyerekek esetében az a legfontosabb, 

hogy megtanulják a szabályokat, és 

alkalmazkodjanak az iskola által elvárt magatartási 

normákhoz.  

4 3 2 1 

Minden eszközzel jobb belátásra kell bírni azokat a 

szülőket, akik nem törődnek gyerekeik 

iskoláztatásával. 

4 3 2 1 

Roma gyerekeknek jobb, ha egyházi iskolában 

tanulnak együtt nem cigány társaikkal 
4 3 2 1 

Roma gyerekeknek jobb, ha egyházi iskolában 

tanulnak külön  
4 3 2 1 
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5. Az Ön véleménye szerint a cigány tanulók iskolai kudarcait milyen mértékben határozzák meg az alábbi 

tényezők? (Osztályozza az állításokat 1-5 között: 1- egyáltalán nem, 5- döntő mértékben)  
 

 osztályzat  

a család szegénysége, szülők munkanélkülisége  

szülők alacsony iskolai végzettsége  

a pedagógusok túlterheltsége  

a család helytelen életmódja  

a pedagógusképzés hiányosságai   

a családi szocializáció hiányosságai  

a megfelelő óvodáztatás hiánya   

a pedagógusok szakmai, tantárgyi felkészületlensége   

az alkalmazott pedagógiai módszerek elégtelensége az iskolában  

a szükséges tárgyi feltételek hiánya az iskolában  

a pedagógusok alacsony bérezése  

az egyéni bánásmód hiánya az iskolában  

az otthoni ingerszegény környezet   

a pedagógusok kiégettsége  

korai fejlesztés hiánya az óvodában  

a pedagógusok pedagógiai felkészületlensége  

szülők hanyagsága, nemtörődömsége  

az iskoláztatással kapcsolatos ambíciók hiánya a családban  

a gyerekek erős kötődése az otthoni közeghez, nehéz kiszakadás  

az iskolának nincs jó kapcsolata a családokkal  

a szülők nem hajlandók együttműködni az iskolával  

iskolavezetés  

folyamatosan változó oktatáspolitika  

a gyerekek a magyar nyelvet nem ismerik eléggé  

egyéb, éspedig:   

 

6. Ön szerint vannak-e előnyei a cigány tanulók egyházi iskolában való oktatásának? (csak egy válasz lehetséges) 

igen 

nem 

Ha vannak, melyek ezek? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

7. Ön szerint vannak-e hátrányai a cigány tanulók egyházi iskolában oktatásának?(csak egy válasz lehetséges) 

      igen 

nem 

 

 

 

Ha igen, melyek ezek? ...........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

8. Az Ön véleménye szerint a cigány tanulók kompenzációjának hatékonyságát milyen mértékben befolyásolják 
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a következő tényezők?(Osztályozza az állításokat 1-5 között:  

1- egyáltalán nem, 5- döntő mértékben) 

 

 

Teljes 

mértékben 

befolyásolja 

Jelentős 

mértékben 

befolyásolja 

Korlátozott 

mértékben 

befolyásolja 

Minimális 

mértékben 

befolyásolja 

Egyáltalán nem 

befolyásolja 

a szülők hozzáállása 5 4 3 2 1 

a gyerek szorgalma, hozzáállása 5 4 3 2 1 

a család életmódja 5 4 3 2 1 

a család kultúrája 5 4 3 2 1 

a család szociális helyzete 5 4 3 2 1 

az iskolában alkalmazott 

pedagógiai módszerek 
5 4 3 2 1 

a pedagógusok türelme 5 4 3 2 1 

az iskola felszereltsége, 

eszközellátottsága 
5 4 3 2 1 

a pedagógusképzés tartalma 5 4 3 2 1 

a tanulók társadalmi összetétele 

az iskolában, csoportban, 

osztályban. 

5 4 3 2 1 

a pedagógusok szakmai, 

tantárgyi felkészültsége 
5 4 3 2 1 

a család és az iskola kapcsolata 5 4 3 2 1 

 

9. Kérjük, mérlegelje, hogy a következő állítások közül melyekkel ért egyet, és melyekkel nem!(tegyen X-et a 

megfelelő kockába) 

 

 egyetért nem ért egyet nem tudja megítélni 

a roma/cigány gyerekeknek az iskola megkezdésekor 

kisebb a szókincse 

   

a roma/cigány gyerekeknek az iskola megkezdésekor 

jobban beszélnek cigányul mint magyarul 

   

a roma/cigány gyerekek közül többen jönnek ingerszegény 

környezetből 

   

a roma/cigány gyerekek szülei körében gyakoribb a 

helytelen életmód 

   

a roma/cigány szülők kevesebbet foglalkoznak a 

gyerekeikkel 

   

a roma/cigány és nem roma/cigány családok kultúrája 

jelentősen különbözik egymástól 

   

a roma/cigány családokban gyakran érzékelhető a 

visszahúzó szokások, hagyományok hatása 

   

a roma/cigány szülők kevesebbet tesznek azért, hogy 

legyen munkájuk, mint a nem roma/cigány szülők 

   

a roma/cigány gyerekek tehetségesebbek a táncban, 

zenében 

   

a roma/cigány szülők kevésbé tartják fontosnak, hogy 

gyerekeik jól tanuljanak, mint a nem roma/cigány szülők 

   

a roma/cigány gyerekek kevésbé kitartóak a tanulásban    

a roma/cigány szülők kevésbé hajlandók együttműködni az 

iskolával 

   

a roma/cigány gyerekek jobban szoronganak az iskolában    

a roma/cigány gyerekek jobban érzik magukat az egyházi 

iskolákban 

   

a roma/cigány gyerekek jobban tudnak teljesíteni az 

egyházi iskolákban 

   

a roma/cigány gyerekek szüleivel  jobban együtt lehet 

működni az egyházi iskolákban 
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10. A kutatások szerint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nagy része roma/cigány. Pedagógiai 

szempontból lát-e különbséget a roma/cigány és nem roma/nem cigány hátrányos helyzetű tanulók 

között?(csak egy válasz lehetséges) 

      igen 

nem 

11. Az Ön véleménye szerint vannak-e előnyei a roma/cigány gyermekek elkülönített iskolai oktatásának?(csak 

egy válasz lehetséges) 

            igen 

       nem 

 

 

 

 

Ha igen, melyek ezek? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

12. Az Ön véleménye szerint vannak-e hátrányai a roma/cigány gyermekek elkülönített iskolai 

oktatásának?(csak egy válasz lehetséges) 

igen 

nem 

 

Ha igen, melyek ezek? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
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13. A kutatások szerint roma/cigány gyermekek/tanulók az átlagosnál magasabb arányban kerülnek 

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménybe, osztályba, tanulócsoportba. Az alábbi magyarázatok közül Ön 

melyekkel ért egyet? (tegyen X-et a megfelelő kockába) 

 

egyetért 

In 

kább 

egyet 

ért 

in-

kább 

nem 

ért 

egye 

nem 

ért 

egyet 

nem tudja 

megítél 

ni 

nem járnak óvodába      

kevesebbet járnak óvodába, mint a nem roma/cigány 

gyerekek 

     

nem tudnak jól magyarul      

tudnak magyarul, de nem értik az óvodában, iskolában 

használt fogalmak jelentős részét  

     

tudnak magyarul, de nem értik azokat a feladatokat, 

kérdéseket, amelyeket a szakértői bizottság vizsgálata során 

meg kellene oldaniuk 

     

szoronganak a vizsga helyzettől      

ingerszegény környezetben élnek      

a szülők iskolázatlanságuk miatt nem tudják megfelelően 

felkészíteni gyermeküket az iskolára 

     

testileg gyengén fejlettek, mert a szülők elhanyagolják őket      

testileg gyengén fejlettek, mert a szülőknek nincs módjuk jól 

ellátni őket 

     

testileg gyengén fejlettek, mert az anya ivott/dohányzott a 

terhesség alatt 

     

értelmileg gyengén fejlettek, mert a szülők nem foglalkoznak 

velük 

     

értelmileg gyengén fejlettek, mert nem kapják meg a 

megfelelő táplálékot 

     

esetükben nagyobb a genetikai károsodottság esélye      

az iskola igyekszik szabadulni a problémás gyerekektől      

az iskola igyekszik szabadulni a problémás családoktól      

az iskola igyekszik szabadulni a roma/cigány gyerekektől      

az iskola ilyen módon biztosítja a roma/cigány gyerekek 

elkülönített oktatását 

     

a gyógypedagógiai képzésben részesülő tanulók után az 

iskola lényegesen magasabb fejkvótát kap 

     

nem megfelelően zajlanak a tanulók diagnosztikai vizsgálatai      

nem megfelelő pedagógiai eszközökkel mérik a tanulókat a 

szakértői bizottságok 

     

a vizsgálati szakértői fejlesztési véleményeket a pedagógus 

nem tudja használni 

     

egyéb, éspedig:      
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14. A roma/cigány gyerekek tekintélyes része az általános iskola után vagy egyáltalán nem tanul tovább, vagy a 

formális jelentkezést követően meg sem kezdi középfokú tanulmányait, vagy hamar lemorzsolódik, kimarad. Mi 

ennek az oka? Az alábbi magyarázatok közül Ön melyekkel ért egyet?(tegyen X-et a megfelelő kockába) 

 

 

egyetért 

In- 

kább 

egyet 

ért  

In- 

kább 

nem ért 

egyet 

nem ért 

egyet 

nem tudja megítél-

ni 

be sem fejezik az általános iskolát      

a gyerekek félnek az iskolai kudarcoktól       

korán lesz gyermekük      

a roma/cigány közösségekben nincs értéke a tanulásnak      

nincs bennük kitartás      

erősek a családi kötődések       

dolgozniuk kell, mert a családnak szüksége van a 

keresetükre 

     

nincs pénze a családnak az iskoláztatás költségeire      

a gyerekek félnek az idegen környezettől      

a roma/cigány szülő nem szívesen engedi kollégiumba 

a gyerekét 

     

a roma/cigány gyerek nem szívesen szakad el a 

családtól, ha kollégiumba kell mennie 

     

a pedagógusok előítéletessége      

a roma/cigány közösség attól fél, hogy elveszti az 

iskolázott gyereket 

     

korán házasodnak/létesítenek élettársi kapcsolatot      

a gyerekek nem bírják a fokozott terhelést      

a gyerekek értelmi okokból nem képesek teljesíteni a 

középiskolai követelményeket 

     

a település rossz anyagi helyzete      

a roma/cigány szakmunkástanulók nem találnak 

maguknak gyakorló helyet 

     

a roma/cigány gyerekeket a többiek kinézik maguk 

közül a középiskolában 

     

a pedagógusok felkészületlensége       

egyéb:       

 

15. Képzelje el azt a helyzetet, hogy az Ön osztályában egy roma/cigány és egy nem roma/cigány gyerek egy 

padban ül, és a nem roma gyerek szülei azt kérik Öntől, hogy ültesse el a roma gyereket az ő gyerekük mellől! 

Mit tenne? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
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16. Képzelje el azt a helyzetet, hogy az Ön iskolai osztályába roma/cigány és nem roma/cigány gyerekek egyaránt 

járnak, és a nem roma gyerekek szüleinek egy csoportja arra kéri Önt, hogy kezdeményezze a roma gyerekek 

külön osztályba/csoportba kerülését! Mit tenne? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 

17. Ön szerint az iskolák egységes állami fenntartásba vétele mennyiben járul hozzá a halmozottan hátrányos 

helyzetű vagy cigánygyerekek oktatási hátrányainak leküzdéséhez? 
Teljes mértékben  

Jelentős mértékben  

Korlátozott mértékben  

Minimális mértékben  

Egyáltalán nem  

Nem tudja megítélni/nem válaszol 

 

18. Ön szerint bizonyos iskolák egyházi fenntartásba vétele mennyiben járul hozzá a halmozottan hátrányos 

helyzetű vagy cigánygyerekek oktatási hátrányainak leküzdéséhez? 
Teljes mértékben  

Jelentős mértékben  

Korlátozott mértékben  

Minimális mértékben  

Egyáltalán nem  

Nem tudja megítélni/nem válaszol. 
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19. Az utóbbi 5 évben részt vett-e, illetve jelenleg részt vesz-e valamilyen képzésen/továbbképzésen?(Több válasz 

lehetséges) 

igen 

nem 

Ha igen, milyen típusú képzésről/továbbképzésről volt (van) szó? (tegyen X-et a megfelelő kockába) 

 

 2011-2016 között  

továbbképzés  

 30 órás  

 31-60 órás  

 61-90 órás  

 91-120 órás  

 121 óra felett  

pedagógus-szakvizsga  

diplomát adó felsőoktatási alapképzés  

diplomát adó felsőoktatási szakirányú továbbképzés  

első pedagógus diploma megszerzésére irányuló képzés  

felsőfokú OKJ-s képzés  

nemzetközi szerződések alapján szervezett képzés  

egyéb képzés, éspedig: ...................................…………….  

 

    Mi (volt) a témája ennek/ezeknek a képzésnek/továbbképzésnek? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20. Munkája során – éves szinten- a tanórák hány százalékában használja az alábbi módszereket? 

a kooperatív tanulás módszerét a tanórák …………………………..%-ában, 

a projektmódszert a tanórák …………………………..%-ában,  

a drámapedagógiát a tanórák …………………………..%-ában használom. 

 

 

 

21. Véleménye szerint milyen ismeretek, készségek elsajátítására lenne szükség a pedagógus-továbbképzésben 

ahhoz, hogy a roma/cigánygyerekekkel való foglalkozás eredményesebb legyen?(Tegyen X-et a megfelelő helyre!) 

 

 igen nem 

szakmai ismeretek   

módszertani ismeretek   

romológia, népismeret   

cigány nyelvek ismerete   

szemléletbeli változás, tolerancia   

manuális készségfejlesztési tanácsok   

gyakorlati bemutatók, tanácsok   

konfliktuskezelési ismeretek   

romapasztorációs ismeretek    

egyéb, és pedig:    

 

22. Ön tanítási gyakorlatában milyen gyakran alkalmazza az alábbi eszközöket, módszereket?(Kérjük, 

osztályozza 1-5 között az alábbiakat gyakoriságuk szerint: 

1 soha, 5-minden órán) 
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 osztályzat 

házi feladatok ellenőrzése  

játék  

képességek szerint összeállított kiscsoportok önálló feladatvégzése  

nem képességek szerint összeállított kiscsoportokban végzett munka  

kooperatív tanulás  

„intő”  

projektmódszer   

röpdolgozat   

drámapedagógia  

szóbeli feleltetés  

rossz magaviseletű diák(ok) elültetése  

szemléltető eszközök (pl. projektor, digitális tábla) használata  

CD/magnókazetta-lejátszás  

filmvetítés  

diktálás  

egyéni, önálló feladatvégzés  

rossz magaviseletű diák(ok) kiküldése a tanteremből  

személyes problémák megbeszélése  

több tantárgyhoz is köthető témák feldolgozása  

a tanulók munkájának szóbeli értékelése az óra végén  

 

23. Az alábbiak közül mi nehezíti munkájának eredményességét?(több válasz is lehetséges) 

 

 

egyetért 

inkább 

egyet ért  

inkább 

nem ért 

egyet 

nem ért 

egyet 

nem tudja 

megítélni 

tanulók passzivitása, érdeklődésük hiánya      

tanulók magatartása      

tanulók szorgalma      

nagy osztálylétszám      

tanulók gyenge előképzettsége       

tanulók túlterheltsége      

tanulók családi háttere      

a tanulók vegyes etnikai összetétele      

sok hiányzás      

tantestületen belüli konfliktusok       

pedagógusok túlterheltsége      

szakmai kontroll hiány      

időhiány      

vezetőség      

eszközhiány      

szülőkkel való együttműködés hiánya      

24. A szülőkkel való kapcsolattartás érdekében milyen gyakran végzi az alábbi tevékenységeket? (tegyen X-et a 

megfelelőcellába) 

 

 gyakran ritkán soha 

fogadóórán, szülői értekezleten kívüli kapcsolattartás a 

tanulók családjával 
  

 

családlátogatás    

magatartásbeli, életviteli problémák esetén szakember 

segítségének kérése 
  

 

magatartásbeli, életviteli problémák esetén a szülők 

tájékoztatása 
  

 

tanulmányi problémák esetén a szülők tájékoztatása    
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beszélgetés a diákokkal magánéleti problémákról    

segítségnyújtás gyengébb tanulóknak a tanítási órán 

kívül 
  

 

 

 

25. Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre!(Osztályozza 1-5 között: 1-nagyon rossz, 

5- nagyon jó!) 

 osztályzat 

milyennek tartja iskolája szakmai vezetését?  

milyennek tartja a tantestület szakmai, tantárgyi felkészültségét?  

milyennek tartja a tantestület pedagógiai felkészültségét?  

milyennek tartja saját szakmai, tantárgyi felkészültségét?  

milyennek tartja saját pedagógiai felkészültségét?  

26. Milyen nemzetiségi-etnikai kisebbséghez tartozik (egy válasz lehetséges)  

német 

szlovák 

roma/cigány 

egyéb ...............................................................................................................................................................  

nem tartozik kisebbségheznem kíván válaszolni 

nem tudja 

 

27. Beszél-e idegen nyelven? (csak egy válasz lehetséges) 

igen, ezeken a nyelveken:  ..............................................................................................................................  

nem 

28. Van-e nyelvvizsgája, ha igen, milyen nyelv(ek)ből? (Tegyen X-et a megfelelő helyre!) 

 

nyelv alapfokú középfokú felsőfokú 

angol    

német    

francia    

orosz    

lovári    

egyéb, éspedig:     

 

 

29. A felsorolt programok közül melyek amelyeket ismer és melyek amelyekben részt is vesz? (tegyen X-et a 

megfelelő helyre!) 

 

 Ismerem, de nem veszek rész 

benne 

Részese vagyok a programnak  

tanoda program   

Arany János 

tehetséggondozó program 

  

IPR program   

30Útravaló program   
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30. Amennyiben részese ezen programoknak, milyennek ítéli meg a program hatékonyságát?  (1-5-ig értékelje!) 

  

tanoda program  

Arany János 

tehetséggondozó program 

 

IPR program  

Útravaló program  

 

31. Hasonlítsa össze az állami és egyházi iskolákban tanuló cigány/roma gyerekek iskolai sikereit ! (1-5 ig 

értékeljen!) 

 

 Állami fenntartású iskolák 

esetében 

Egyházi fenntartású iskolák esetében 

szülői hát és iskola 

kapcsolata 

  

tanár-diák viszony   

gyerekek iskolai 

motiváltsága 

  

gyerekek iskolai 

teljesítménye 

  

gyerekek viselkedése   

továbbtanulási arányok   

felnőttekkel való viszony   

tanulói kompetenciák    

 

 

Nagyon köszönöm a válaszait! 
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3. sz. melléklet: Kutatási időterv 

 

 

 

Az elvégzendő feladat A feladat végrehajtásának időpontja 

A kutatásba bevont iskolák mintavétele 2017. 06. hó (az öt éves hatásvizsgálat miatt!- az iskolák 

többsége a 2012-es tanévtől került egyházi fenntartásba!) 

A püspöki és fenntartói ajánlások beszerzése 2017. 09. hó  

Az iskolavezetői kérdőívek felvétele 2017. 10 – 12. hó  

A pedagógus kérdőívek felvétele 2018. 02 – 05. hó 

A kérdőívek adatainak rögzítése 2018. 06 – 08. hó 

Szülői fókuszcsoportok 2018. 09 – 10. hó 

A SPSS módszerrel kapott adatok elemzése 2018. 10 – 12. hó  

Az kapott eredmények alapján összegzés és javaslatok 

megírása 

2019. 01. hó 

Konferencia és fórumbeszélgetés szervezése a kutatásba 

bevont iskolák képviselőivel és az egyházmegyei 

fenntartókkal közösen (Apor Vilmos Katolikus 

Főiskolán) 

2019-03-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 188 

4. sz. melléklet: Az empirikus kutatás eredményeinek táblái 

 
4.sz. melléklet. Életkori csoportok 2011-ben (1-11 éves kor között)- akik a vizsgálat évében (2017-ben elvileg 

tanköteleskorúak 6-17 évesek) – 2011-es népszámlási adatok alapján 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Össz. 

Nógrádsipek 7 3 5 3 6 3 2 6 3 4 5 50 

Cserhátsurány 7 7 4 3 5 4 5 10 5 6 11 67 

Borsosberény 9 5 16 11 9 7 9 5 9 8 9 97 

Nagykáta 667 711 753 756 770 766 744 781 834 804 829 9171 

Borsodszentgyörgy 6 3 10 12 15 4 5 18 8 8 14 103 

Serényfalva 7 13 7 17 11 10 12 11 15 15 12 141 

Encs 65 63 79 71 60 74 78 74 77 84 88 813 

Hangony 9 15 22 23 19 12 23 20 24 35 20 193 

Hernádkak 33 24 25 36 20 22 23 31 25 32 23 294 

Sajólád 37 42 32 35 29 41 50 30 35 38 37 406 

Kőtelek 23 19 17 28 16 18 15 11 18 12 19 196 

Sajópetri 10 12 27 24 23 25 21 19 24 14 31 230 

Tarnabod 20 16 26 18 14 18 16 23 13 18 18 200 

Egyek 41 50 68 69 71 73 57 59 61 69 69 687 

Rakacaszend 3 5 7 2 10 8 5 6 3 4 10 63 

Nyíregyháza 114

2 1163 1246 1217 1188 1170 1134 1135 1166 1205 1166 

12932 

Nyíradony 72 100 83 74 90 72 111 94 96 113 107 1012 

Gyulaj 12 18 20 23 15 19 19 12 16 20 18 192 

Homrogd 9 10 15 10 9 12 8 19 8 15 12 127 

Apc 26 32 29 25 24 24 20 23 27 31 28 289 

Felsőzsolca 70 71 86 74 74 84 70 83 69 92 60 833 

Kál 
48 47 49 52 47 42 49 48 52 46 51 

531 

Nagykörű 
9 6 13 15 18 17 20 13 18 12 28 

169 

Pécs 
1 374 1 412 1 401 1 435 1 403 1 309 1 172 1 297 1 259 1 335 1 269 

14666 

Mátramindszent 
5 7 8 8 8 6 7 8 4 7 11 

79 

 

 

 

5. számú melléklet: Mióta áll az intézmény egyházi fenntartás alatt? 

 

melyik tanítási év óta egyházi                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3,00 5 23,8 23,8 23,8 

4,00 11 52,4 52,4 76,2 

5,00 2 9,5 9,5 85,7 

7,00 1 4,8 4,8 90,5 

9,00 1 4,8 4,8 95,2 

17,00 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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6. számú melléklet: Gyermeklétszám alakulása a vizsgált intézményekben 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Apáczai 

Csere János 

Apc - 167 157 160 165 174 

Gárdonyi G 161 179 179 170 172 162 

Szent 

Ambrus 101 105 108 95 80 77 

Szent János 397 401 409 399 397 367 

Szent László - 390 421 436 454 430 

Szent István - 277 266 270 266 258 

Szent Anna 171 157 142 143 147 138 

Gárdonyi 

Géza 313 311 311 311 298 298 

Petrovay 

György 

tagintézmény 115 111 115 119 123 122 

II. János Pál 

tagintézmény  71 82 84 73 62 

Váci Mihály 701 726 747 748 740 735 

Petrovay 

György 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola és 

Óvoda 183 169 168 167 160 145 

Néri Szent 

Fülöp 97 85 87 90 91 93 

Páter 

Bárkányi 

János 

tagintézmény 71 73 82 83 73 65 

Szent Mihály 

Görögkat. 447 433 400 391 385 376 

Szent Miklós 

Görögkat. 

Tagintézmén

y 23 20 19 20 17 17 

Fráter 

György -  341 337 331 307 

Fráter 

György 

Tagiskolája -  51 52 52 48 

Szent Mihály 

Tagintézmén

ye 4 79 76 74 72 74 

Máltai Óvoda 

és Ált. Iskola 126 129 123 108 132 128 

Sója Miklós 

Görögkat. 

Ált. Isk. 17 35 51 61 68 70 
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7. sz. melléklet : A tovább nem tanuló tanulók arány (ebből mennyi a HH -s és HHH-s tanuló)  

 

 

 nem 

tanul 

tovább 

2013 

nem tanul 

tovább 

2015 ebből hh-s ebből hhh-s 

Apáczai Csere 

János Apc 0 0 0 0 

Gárdonyi G 0 0 0 0 

Szent Ambrus 0 0 0 0 

Szent János 1 1 0 1 

Szent László 0 0 0 0 

Szent István 0 1 0 0 

Szent Anna 1 1 0 1 

Gárdonyi Géza 0 0 0 0 

Petrovay György 

tagintézmény 0 2 0 0 

II. János Pál 

tagintézmény 0 0 0 0 

Váci Mihály 0 0 0 0 

Petrovay György 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

és Óvoda 0 1 0 1 

Néri Szent Fülöp 0 0 0 0 

Páter Bárkányi 

János 

tagintézmény 0 0 0 0 

Szent Mihály 

Görögkat. 0 1 0 1 

Szent Miklós 

Görögkat. 

Tagintézmény 0 0 0 0 

Fráter György 0 2 0 2 

Fráter György 

Tagiskolája 0 0 0 0 

Szent Mihály 

Tagintézménye 0 0 0 0 

Máltai Óvoda és 

Ált. Iskola 0 1 0 1 

Sója Miklós 

Görögkat. Ált. 

Isk. 0 0 0 0 

 

 

 

8. sz. melléklet: Az iskola épületeinek a száma 

 

 

Az iskola épületeinek száma                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 10 47,6 47,6 47,6 

2,00 6 28,6 28,6 76,2 

3,00 3 14,3 14,3 90,5 

5,00 1 4,8 4,8 95,2 

6,00 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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9. sz. melléklet: Az iskola épületének állaga 

 

 

az épületek állaga                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid felújításra szorul 5 23,8 23,8 23,8 

közepesen karbantartott 7 33,3 33,3 57,1 

jól karbantartott 9 42,9 42,9 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

10. sz. melléklet: Az iskola ellátottsága tantermekkel 

 

Értékelje az ellátottságot - osztályterem.                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid megfelelő számú áll 

rendelkezésre 
16 76,2 76,2 76,2 

van, amikor problémát okoz a 

beosztás 
5 23,8 23,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

11. sz. melléklet : Részt vett-e az iskola TÁMOP  fejlesztésben? 

 

Részt vett-e az iskola az elmúlt öt évben TÁMOP fejlesztésben?                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid igen 16 76,2 76,2 76,2 

nem 5 23,8 23,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

12. sz. melléklet: A TÁMOP fejlesztések típusai 

 

szöveges válasz                                   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  7 33,3 33,3 33,3 

Egészségfejl, innovatív fejl. 1 4,8 4,8 38,1 

Egészségfejlesztési pr, 

Innovatív oktatás 
1 4,8 4,8 42,9 

TÁMOP 3.1.1 ÉS 3.3.13 ÉS 

6.1.2 
1 4,8 4,8 47,6 

TÁMOP 3.1.17-15 1 4,8 4,8 52,4 

TÁMOP 3.1.4 6 28,6 28,6 81,0 

TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 6.1.2 1 4,8 4,8 85,7 

TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.8 

TÁMOP 3.3.14 
1 4,8 4,8 90,5 

TÁMOP 3.1.5 1 4,8 4,8 95,2 

TÁMOP 5.2.3. és 3.3.13. 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

13. sz. melléklet: Mit érintettek a TÁMOP fejlesztések? 

 

Az elmúlt évek TÁMOP fejlesztései milyen területeket érintettek?                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 3 14,3 14,3 14,3 

tartalmi, módszertani 

fejlesztés 
11 52,4 52,4 66,7 

infrastrukturális fejlesztés 1 4,8 4,8 71,4 

mindkettőt 6 28,6 28,6 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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14. sz. melléklet: Miért nem folytatták a korábban működő integrációs programokat? 

Mi volt az oka, hogy nem folytatták a programot?                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  10 47,6 47,6 47,6 

a programok nélkül is ellátjuk 

a célokat 
1 4,8 4,8 52,4 

érdeklődés hiány miatt 1 4,8 4,8 57,1 

fenntartóváltás 1 4,8 4,8 61,9 

IPR már nincs 1 4,8 4,8 66,7 

IPR megszűnt 1 4,8 4,8 71,4 

kifutott a program 1 4,8 4,8 76,2 

megszűnt a program 1 4,8 4,8 81,0 

nem írják ki 1 4,8 4,8 85,7 

nem írták ki 1 4,8 4,8 90,5 

Nem kaptak a folytatáshoz 

támogatást 
1 4,8 4,8 95,2 

pedagógus létszámprobl, 

TÁMOP programra helyezték 

a hangsúlyt 

1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 

15.sz. melléklet: Van cigány/roma alkalmazott az iskolában? (az igazgatók szerint!) 

 

Van roma származású tanár vagy alkalmazott?                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 2 9,5 9,5 9,5 

van 5 23,8 23,8 33,3 

nincs 13 61,9 61,9 95,2 

9,00 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 

16. sz. melléklet: Tanítanak olyan tanárok, akiknek a végzettsége nem felel meg? 

 

Tanít olyan tanár, akinek a képesítése nem felel meg?     

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent  

V

a

l

i

d 

,00 5 23,8 23,8 23,8  

igen 7 33,3 33,3 57,1  

nem 9 42,9 42,9 100,0  

Total 21 100,0 100,0   

 

 

 

17. sz. melléklet: A képessítés nélkül tanító pedagóguok tantárgyankénti megoszlása 

milyen tárgyakat tanítanak                                   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  15 71,4 71,4 71,4 

angol, rajz, technika, hon-és 

népismeret 
1 4,8 4,8 76,2 

fizika, informatika, technika 1 4,8 4,8 81,0 

informatika 2 9,5 9,5 90,5 

informatika, magyar, tanító, 

tecnika, rajz 
1 4,8 4,8 95,2 

természetismeret 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 



 

 

 193 

18. sz. melléklet: Hány fő nem a megfelelő képesítéssel tanít (iskolánként)? 

 

 

hány fő tanít nem megfelelő képesítéssel                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 15 71,4 71,4 71,4 

1,00 3 14,3 14,3 85,7 

3,00 2 9,5 9,5 95,2 

4,00 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

19. sz. melléklet: Az iskolából hiányzó státusok 

 

 

egyéb státusz megnevezése                                    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  16 76,2 76,2 76,2 

az egyik tanító fejlesztőped. 

végzettség 
1 4,8 4,8 81,0 

dajka 1 4,8 4,8 85,7 

gyermekfelügyelő 1 4,8 4,8 90,5 

gyógyped. 1 4,8 4,8 95,2 

iskolatitkár 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 

20. melléklet: A válaszoló pedagógusok neme 

 

 

neme                                    

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid férfi 28 13,5 13,5 13,5 

nő 180 86,5 86,5 100,0 

Total 208 100,0 100,0  

 

 

21. sz. melléklet: A válaszadó pedagógusok életkora 

 

a megkérdezett életkora                                    

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-25 1 ,5 ,5 ,5 

25-30 10 4,8 4,8 5,3 

30-35 12 5,8 5,8 11,1 

35-40 25 12,0 12,1 23,2 

40-45 45 21,6 21,7 44,9 

45-50 26 12,5 12,6 57,5 

50-55 42 20,2 20,3 77,8 

55-60 38 18,3 18,4 96,1 

60 év felett 8 3,8 3,9 100,0 

Total 207 99,5 100,0  

Missing System 1 ,5   

Total 208 100   
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22. sz. melléklet: Mióta vannak a pedagógus pályán? 

 

 

Descriptive Statistics                                   

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

mióta tanít a megkérdezett 207 1,00 45,00 22,7391 10,79282 

Valid N (listwise) 207     

 

 

23. sz. melléklet: Mióta van a pedagógus pályán- összevont kategriák 

 

 

összevont kategóriák - mióta van a pályán                                    

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 68 32,7 32,9 32,9 

2,00 67 32,2 32,4 65,2 

3,00 72 34,6 34,8 100,0 

Total 207 99,5 100,0  

Missing System 1 ,5   

Total 208 100,0   

 

 

 

1-17 között – 1 

18-29 között – 2 

30tól nagyobb – 3 

 

 

 

 

24.sz. melléklet: Mióta tanít az adott intézményben? 

 

Descriptive Statistics                                    

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

mióta tanít az adott 

intézményben 

204 1,00 45,00 12,3873 11,26230 

Valid N (listwise) 204     

 

 

25. sz. melléklet: Mióta tanít az adott intézményben? - összevont kategóriák: 

 

 

összevont kategóriák - mióta tanít az intézményben                                    

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 83 39,9 40,7 40,7 

2,00 47 22,6 23,0 63,7 

3,00 74 35,6 36,3 100,0 

Total 204 98,1 100,0  

Missing System 4 1,9   

Total 208 100,0   

 

 

1-4 év között – 1 érték 

5-15 év között – 2 érték 

16-tól régebb – 3 érték 
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26. sz. melléklet: Melyik nemzetiséghez tartozónak vallják megukat a válaszadó pedagógusok? 

 

 

Milyen kisebbséghez tartozik?                                    

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 1 ,5 ,5 ,5 

német 4 1,9 2,0 2,5 

roma/cigány 1 ,5 ,5 3,0 

egyéb 1 ,5 ,5 3,5 

nem tartozik 187 89,9 92,6 96,0 

nem kíván válaszolni 7 3,4 3,5 99,5 

nem tudja 1 ,5 ,5 100,0 

Total 202 97,1 100,0  

Missing System 6 2,9   

Total 208 100,0   

 

27. sz. melléklet: Tanít-e más tantárgyat is a képesítésén túl? 

 

 

 

 

tanít más tárgyat a képesítésén kívül 

 

                                  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid igen 30 14,4 14,4 14,4 

nem 178 85,6 85,6 100,0 

Total 208 100,0 100,0  

 

 

 

28. sz. melléklet: A képesítés nélkül tanított tantárgyak megoszlása: 

 

egyéb tárgyak szövegesen 

 

                                  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  179 86,1 86,1 86,1 

biológia, földrajz 1 ,5 ,5 86,5 

cigány népismeret, 1 ,5 ,5 87,0 

ének 1 ,5 ,5 87,5 

ének-zene 1 ,5 ,5 88,0 

énrek-zene 1 ,5 ,5 88,5 

fejlesztőpedagóguské 1 ,5 ,5 88,9 

fizika 2 1,0 1,0 89,9 

gitár 1 ,5 ,5 90,4 

hittan 1 ,5 ,5 90,9 

hon- és népismeret 1 ,5 ,5 91,3 

informatika 3 1,4 1,4 92,8 

magyar nyelv és irod 1 ,5 ,5 93,3 

matemetika 1 ,5 ,5 93,8 

német nyelv 1 ,5 ,5 94,2 

rajz 1 ,5 ,5 94,7 

rajz, hon és népisme 1 ,5 ,5 95,2 

rajz, technika 1 ,5 ,5 95,7 

technika 3 1,4 1,4 97,1 

természetismeret 2 1,0 1,0 98,1 

testnevelés, tánc 1 ,5 ,5 98,6 

történelem 2 1,0 1,0 99,5 

vizuális kultúra 1 ,5 ,5 100,0 

Total 208 100,0 100  
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29. sz. melléklet: A válaszadó pedagógusok osztályokban való tanítása 

 

Tanít-e normál osztályban? 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                  

V

a

l

i

d 

nem 27 13,0 13,0 13,0 

 igen 181 87,0 87,0 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

Normál osztályban kevesebb cigány gyerek aránya 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

V

a

l

i

d 

,00 181 87,0 87,0 87,0  

 1,00 27 13,0 13,0 100,0  

 Total 208 100,0 100,0   

 

 

Normál osztályban átlagos a cigánygyerek aránya 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

V

a

l

i

d 

,00 87 41,8 41,8 41,8  

 1,00 121 58,2 58,2 100,0  

 Total 208 100,0 100,0   

 

 

Normál osztályban magas cigány gyerek  aránya 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

Valid ,00 181 87,0 87,0 87,0  

 1,00 27 13,0 13,0 100,0  

 Total 208 100,0 100,0   

 

 

Tagozatos osztályban kevesebb cigány  gyerek aránya 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

Valid ,00 154 85,1 85,1 85,1  

 1,00 27 14,9 14,9 100,0  

 Total 181 100,0 100,0   

 

 

Tagozatos osztályban átlagos cigánygyerekek aránya 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

Valid ,00 67 37,0 37,0 37,0  

 1,00 114 63,0 63,0 100,0  

 Total 181 100,0 100,0   
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Tagozatos osztályban magas cigány gyerekek aránya 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

Valid ,00 158 87,3 87,3 87,3  

 1,00 23 12,7 12,7 100,0  

 Total 181 100,0 100,0   

 

 

 

Összevontosztályban a cigány gyerekek aránya_kevés 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

Valid ,00 10 76,9 76,9 76,9  

 1,00 3 23,1 23,1 100,0  

 Total 13 100,0 100,0   

 

 

 

Összevont osztályban a cigány gyerekek arány_normal 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

Valid ,00 8 61,5 61,5 61,5  

 1,00 5 38,5 38,5 100,0  

 Total 13 100,0 100,0   

 

 

 

Összevont osztályban a cigány gyerekek  aránya magas 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

Valid ,00 9 69,2 69,2 69,2  

 1,00 4 30,8 30,8 100  

 Total 13 100,0 100,0   

 

 

Fejlesztő osztályban a cigány arány_keves 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cumulative Percent 

Valid ,00 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

Fejlesztő osztályban a cigány arány_normal 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cumulative Percent 

Valid ,00 4 100,0 100,0 100,0 

 

Fejlesztő osztályban a cigány arány magas 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cumulative Percent 
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Valid ,00 4 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gyógypedagógiai osztályban a cigány  arány_keves 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cumulative Percent 

Valid

 

,00 

5 100,0 100,0  

 

 

Gyógypedagógiai osztályban a cigány  arány alacsonyabb 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

V

a

l

i

d 

,00 4 80,0 80,0 80,0  

 1,00 1 20,0 20,0 100,0  

 Total 5 100,0 100,0   

 

 

Gyógypedagógiai osztályban a cigány  arány_magasabb 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

          

Valid ,00 1 20,0 20,0 20,0  

 1,00 4 80,0 80,0 100,0  

 Total 5 100,0 100,0   

 

30. sz. melléklet: A pedagóg neme és a szegregált oktatás támogatottsága 

 

Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neme 

 

 

 

 

A nem cigány gyerekeknek jobb, ha az osztályukban 

nincsenek roma/cigánygyerekek. 

f

é

r

f

i 

Mean 1,6923 

 N 26 

 Std. Deviation ,83758 

n

ő 

Mean 2,1908 

 N 173 

 Std. Deviation ,96661 

T

o

t

a

l 

Mean 2,1256 

 N 199 

 Std. Deviation ,96363 
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 Mean Square F S

i

g

. 

sig 

A nem 

roma/cigánygyerek

eknek jobb, ha az 

osztályukban 

nincsenek 

roma/cigánygyerek

ek. * neme 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combined) 5,616 6,207 ,014 

,905   

 

 

 

31. sz. melléklet: Az intézményben eltöltött évek és a szegregált oktatás támogatottsága 

 

 

 

 

 

 

 

 

összevont kategóriák - mióta tanít az intézményben 

A nem roma/cigányg yerekeknek jobb, ha az 

osztályukban nincsenek roma/cigányg yerekek. 

1,00 Mean 2,1772 

N 79 

Std. Deviation ,93039 

2,00 Mean 2,1111 

N 45 

Std. Deviation ,93474 

3,00 Mean 2,0423 

N 71 

Std. Deviation 1,00622 

Total Mean 2,1128 

N 195 

Std. Deviation ,95658 

 

 

 

 Mean Square F Sig. 

 

A roma/cigány 

gyerekeknek 

jobb, ha az 

iskolában külön 

osztályba járnak. 

* összevont 

kategóriák - 

mióta tanít az 

intézményben 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combined) 2,449 3,609 ,029 

,679   

 

 

 

 

32. sz. melléklet: A pedagóguspályán eltöltött évek és a szegregáció támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

összevont kategóriák - mióta van a pályán 

Roma 

gyerekeknek 

jobb, ha egyházi 

iskolában 

tanulnak együtt 

nem cigány 

társaikkal 

 

 

Roma gyerekeknek jobb, ha egyházi 

iskolában tanulnak külön 

1,00 Mean 2,7143 2,2833 

N 63 60 

Std. Deviation ,85059 ,82527 
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2,00 Mean 2,7541 1,9048 

N 61 63 

Std. Deviation ,86902 ,81744 

3,00 Mean 2,5652 1,8986 

N 69 69 

Std. Deviation ,91520 ,87691 

Total Mean 2,6736 2,0208 

N 193 192 

Std. Deviation ,87926 ,85589 

 

 

 Mean Square F Sig. 

 

Roma 

gyerekeknek jobb, 

ha egyházi 

iskolában tanulnak 

külön * összevont 

kategóriák - mióta 

van a pályán 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combined) 3,007 4,245 ,016 

,708   

 

 

 

33. sz. melléklet: A cigány tanulók iskolai kudarcainak megítélése – nemi különbségek 

 

 

 

 

 

neme 

 

korai fejlesztés hiánya az óvodában 

f

é

r

f

i 

Mean 3,0357 

 N 28 

 Std. Deviation 1,31887 

n

ő 

Mean 3,8500 

 N 180 

 Std. Deviation 1,13588 

T

o

t

a

l 

Mean 3,7404 

 N 208 

 Std. Deviation 1,19172 

 

 

 Mean Square F Sig. 

 

korai fejlesztés 

hiánya az 

Between Groups (Combined) 16,066 11,909 ,001 

óvodában * neme Within Groups  1,349   

 

 

34. sz. melléklet: A cigány tanulók iskolai kudarcainak megítélése / a pedagógus mióta tanít az intézményben 

(szignifikancia) 

 

 

 Mean Square F S

i

g

. 

Sig  

az otthoni 

ingerszegény 

környezet * 

összevont 

kategóriák - 

mióta tanít az 

intézményben 

Total     

korai fejlesztés 

hiánya az 

Between Groups (Combined) 5,864 4,325 ,014 
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óvodában * 

összevont 

kategóriák - 

mióta tanít az 

Within Groups  1,356   

intézményben Total     

a pedagógusok 

pedagógiai 

felkészületlenség

e * összevont 

kategóriák - 

mióta tanít az 

intézményben 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combined) 7,311 4,423 ,013 

1,653   

folyamatosan 

változó 

oktatáspolitika * 

összevont 

kategóriák - 

mióta tanít az 

intézményben 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combined) 6,058 3,684 ,027 

1,644   

 

35.sz. melléklet:  A cigány tanulók iskolai kudarcainak megítélése/ a pedagógus pályán eltöltött évei függvényében  

 

 

 

 

 

összevont kategóriák - mióta van a pályán 

a család szegénysége, szülők 

munkanélkülisége 

1,00 Mean 4,0000 

N 68 

Std. Deviation 1,00744 

2,00 Mean 3,4925 

N 67 

Std. Deviation 1,17258 

3,00 Mean 3,6389 

N 72 

Std. Deviation ,98303 

Total Mean 3,7101 

N 207 

Std. Deviation 1,07172 

 

 

 Mean Square F S

i

g

. 

Sig 

a család 

szegénysége, 

Between Groups (Combined) 4,626 4,150 ,017 
szülők 

munkanélkülisége 

* összevont 

kategóriák - 

Within Groups  1,114   

mióta van a pályán Total     

 

 

 

36. sz. melléklet: A cigány tanulók egyházi iskolában való nevelése / a válaszadók kora összefüggései  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ujeletkor 

 

Roma gyerekeknek jobb, ha egyházi iskolában tanulnak 

együtt nem cigány társaikkal 

1

,

0

0 

Mean 2,6000 

 N 45 

 Std. Deviation ,86340 

2

,

0

0 

Mean 2,8939 
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 N 66 

 Std. Deviation ,80630 

3

,

0

0 

Mean 2,5488 

 N 82 

 Std. Deviation ,91830 

T

o

t

a

l 

Mean 2,6788 

 N 193 

 Std. Deviation ,87822 

 

 

  

 Mean Square F Sig. 

 

Roma 

gyerekeknek 

jobb, ha egyházi 

iskolában 

tanulnak együtt 

nem cigány 

társaikkal * 

ujeletkor 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combined) 2,360 3,128 ,046 

,755   

 

 

 

37. sz. melléklet: A cigány tanulók egyházi iskolában való nevelése / a válaszadók kora összefüggései 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ujeletkor 

 

Roma gyerekeknek 

jobb, ha egyházi 

iskolában tanulnak 

együtt nem cigány 

társaikkal 

 

 

Roma gyerekeknek 

jobb, ha egyházi 

iskolában tanulnak 

külön 

 

1

,

0

0 

Mean 2,6000 2,2727 

 N 45 44 

 Std. Deviation ,86340 ,75832 

2

,

0

0 

Mean 2,8939 2,0462 

 N 66 65 

 Std. Deviation ,80630 ,90882 

3

,

0

0 

Mean 2,5488 1,8810 

 N 82 84 

 Std. Deviation ,91830 ,84175 

T

o

t

a

l 

Mean 2,6788 2,0259 

 N 193 193 

 Std. Deviation ,87822 ,85656 

 

 

 Mean Square F Sig. 

 

Roma 

gyerekeknek jobb, 

Between Groups (Combined) 2,236 3,115 ,047 
ha egyházi 

iskolában 

tanulnak külön  * 

ujeletkor 

Within Groups  ,718   

 Total     

 

 

 

 



 

 

 203 

 

 

 

 

 

 

38. sz. melléklet: A cigány tanulók egyházi oktatásának előnyei  

 

Vannak-e előnyei a cigány tanulók egyházi iskolában való oktatásának? 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                

V

a

l

i

d 

,00 4 1,9 1,9 1,9  

 igen 160 76,9 76,9 78,8  

 nem 44 21,2 21,2 100,0  

 Total 208 100,0 100,0   

 

 

 

39. sz. melléklet: A cigány tanulók egyházi oktatásának hátrányai  

 

Vannak-e hátrányai a cigány tanulók egyházi iskolában oktatásának? 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cu

mul

ativ

e 

Per

cen

t 

                                

V

a

l

i

d 

,00 7 3,4 3,4 3,4  

 igen 16 7,7 7,7 11,1  

 nem 184 88,5 88,9 100,0  

 Total 207 99,5 100,0   

M

i

s

s

i

n

g 

System 1 ,5    

T

o

t

a

l 

 208 100,0    

 

 

 

40. sz. melléklet: A cigány gyerekek hátránykompenzációja és a pedagógusok életkora közötti kapcsolat  

 

 

 

ujeletkor 

 

a család szociális helyzete 

 

1,00 Mean 4,2558                   

 N 43                   

 Std. Deviation ,81920                   

2,00 Mean 3,8358                   

 N 67                   

 Std. Deviation ,93090                   

3,00 Mean 3,7619                   

 N 84                   

 Std. Deviation ,91334                   

Total Mean 3,8969                   

 N 194                   

 Std. Deviation ,91600                   

 

 

 Mean Square F Sig. 
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a család szociális Between Groups (Combined) 3,660 4,521 ,012 
helyzete * 

ujeletkor 

Within Groups  ,810   

 Total     

 

 

41. sz. melléklet: A cigány gyerekek hátránykompenzációja és a pedagógusok pályán eltötött éveinek száma közötti 

kapcsolat  

 

 

 

összevont kategóriák - mióta van a pályán 

 

a család szociális helyzete 

1,00 Mean 4,3016 

N 63 

Std. Deviation ,85449 

2,00 Mean 3,6667 

N 63 

Std. Deviation ,87988 

3,00 Mean 3,7536 

N 69 

Std. Deviation ,89780 

Total Mean 3,9026 

N 195 

Std. Deviation 0,92 

 

 

 

 Mean Square F Sig. 

 

a család szociális Between Groups (Combined) 7,534 9,768 ,000 
helyzete * 

összevont 

kategóriák - mióta 

van a 

Within Groups  ,771   

pályán Total     

 

 

42. sz. melléklet: A cigány gyerekek hátránykompenzációja és a pedagógus iskolai végzettsége közötti kapcsolat  

 

 

 

 

legmagasabb végzettség 

 

a család szociális helyzete 

főiskola/BA Mean 3,8129 

N 155 

Std. Deviation ,91727 

egyetemi/MA Mean 4,2368 

N 38 

Std. Deviation ,85216 

Total Mean 3,8964 

N 193 

Std. Deviation ,91835 

 

 

 Mean Square F Sig. 
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a család szociális Between Groups (Combined) 5,485 6,696 ,010 
helyzete * 

legmagasabb 

végzettség 

Within Groups  ,819   

 Total     

 

43. sz. melléklet: A cigány gyerekek hátránykompenzációja és a pedagógus iskolai végzettsége közötti kapcsolat 

 

 

 

 

 

legmagasabb végzettség 

a tanulók társadalmi összetétele az iskolában, 

csoportban, osztályban. 

főiskola/BA Mean 3,4551 

N 156 

Std. Deviation ,91822 

egyetemi/MA Mean 3,8649 

N 37 

Std. Deviation ,97645 

Total Mean 3,5337 

N 193 

Std. Deviation ,94105 

 

  

 Mean Square F Sig. 

 

a tanulók 

társadalmi 

Between Groups (Combined) 5,021 5,812 ,017 
összetétele az 

iskolában, 

csoportban, 

osztályban. * 

Within Groups  ,864   

legmagasabb 

végzettség 

Total     

 

44.sz. melléklet: Szocializációs különbségek hatása- a megkérdezettek nemével való összefüggés 

 

Crosstab                                  

   neme 

Total    férfi nő 

a roma/cigány szülők 

kevesebbet foglalkoznak a 

gyerekeikkel 

1,00 Count 25 111 136 

Expected Count 18,5 117,5 136,0 

2,00 Count 2 40 42 

Expected Count 5,7 36,3 42,0 

3,00 Count 1 27 28 

Expected Count 3,8 24,2 28,0 

Total Count 28 178 206 

Expected Count 28,0 178,0 206,0 

 

Chi-Square Tests                                  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,839
a
 2 ,020 

Likelihood Ratio 9,274 2 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 

6,855 1 ,009 

N of Valid Cases 206   

 

 

45.sz. melléklet:  Szocializációs különbségek hatása- a megkérdezettek iskolai végettségével való összefüggés 

 

 Mean Square F Sig. 

 



 

 

 206 

a roma/cigány 

gyerekek 

Between Groups (Combined) ,085 ,242 ,624 
kevésbé kitartóak a 

tanulásban * 

Within Groups  ,352   

legmagasabb 

végzettség 

Total     

 

46.sz.melléklet: Szocializációs különbségek hatása- a megkérdezettek iskolai végettségével való összefüggése 

 

Crosstab                                  

   legmagasabb végzettség 

Total    főiskola/BA egyetemi/MA 

a roma/cigány gyerekek 

kevésbé kitartóak a 

tanulásban 

1,00 Count 124 31 155 

Expected Count 122,8 32,2 155,0 

2,00 Count 22 11 33 

Expected Count 26,1 6,9 33,0 

3,00 Count 14 0 14 

Expected Count 11,1 2,9 14,0 

Total Count 160 42 202 

Expected Count 160,0 42,0 202,0 

 

 

Chi-Square Tests                                  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,886
a
 2 0,03 

Likelihood Ratio 9,386 2 ,009 

Linear-by-Linear 

Association 

,243 1 ,622 

N of Valid Cases 202   

 

 

 

Crosstab                                  

   legmagasabb végzettség 

Total    főiskola/BA egyetemi/MA 

a roma/cigány gyerekek 

szüleivel  jobban együtt lehet 

működni az egyházi 

iskolákban 

1,00 Count 49 5 54 

Expected Count 42,7 11,3 54,0 

2,00 Count 28 8 36 

Expected Count 28,5 7,5 36,0 

3,00 Count 82 29 111 

Expected Count 87,8 23,2 111,0 

Total Count 159 42 201 

Expected Count 159,0 42,0 201,0 

 

 

Chi-Square Tests                                  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,299
a
 2 0,04 

Likelihood Ratio 7,086 2 ,029 

Linear-by-Linear 

Association 

5,911 1 ,015 

N of Valid Cases 201   

 

47.sz.melléklet:Szocializációs különbségek hatása- a megkérdezettek intézményben eltöltött éveivel  való összefüggés 

 

 

   összevont kategóriák - mióta tanít az intézményben 

Total    1,00 2,00 3,00 

a roma/cigány gyerekek 

jobban érzik magukat az 

egyházi iskolákban 

1,00 Count 22 19 13 54 

Expected Count 22,0 12,6 19,3 54,0 

2,00 Count 9 1 6 16 

Expected Count 6,5 3,7 5,7 16,0 
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   összevont kategóriák - mióta tanít az intézményben Total 

3,00 Count 51 27 53 131 

Expected Count 53,4 30,6 46,9 131 

Total Count 82 47 72 201 

Expected Count 82,0 47,0 72,0 201,0 

 

Chi-Square Tests                                  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,583
a
 4 0,05 

Likelihood Ratio 10,145 4 ,038 

Linear-by-Linear 

Association 

1,843 1 ,175 

N of Valid Cases 201   

 

48. sz. melléklet: Szocializációs különbségek hatása- a megkérdezettek iskolai végettségével való összefüggés 

 

 

   összevont kategóriák - mióta tanít az intézményben 

Total    1,00 2,00 3,00 

a roma/cigány gyerekek 

jobban tudnak teljesíteni az 

egyházi iskolákban 

1,00 Count 21 19 13 53 

Expected Count 21,8 12,3 18,9 53,0 

2,00 Count 12 8 5 25 

Expected Count 10,3 5,8 8,9 25,0 

3,00 Count 50 20 54 124 

Expected Count 51,0 28,9 44,2 124,0 

Total Count 83 47 72 202 

Expected Count 83,0 47,0 72,0 202,0 

 

 

 

Chi-Square Tests                                  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,204
a
 4 0,01 

Likelihood Ratio 13,327 4 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 

2,155 1 ,142 

N of Valid Cases 202   

 

 

 

49. sz.melléklet: Az elkülönített oktatás előnyei a pedagógusok szerint 

 

 

vannak-e előnyei a roma/cigány gyermekek elkülönített iskolai oktatásának?                                  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid igen 84 40,4 41,8 41,8 

nem 117 56,3 58,2 100,0 

Total 201 96,6 100,0  

Missing System 7 3,4   

Total 208 100,0   

 

 

50.sz.melléklet: Az elkülönített oktatás hátrányai a pedagógusok szerint – az életkori összefüggések  

 

 

vannak-e hátrányai a roma/cigány gyermekek elkülönített iskolai oktatásának?                                  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid igen 126 60,6 66,3 66,3 

nem 64 30,8 33,7 100,0 

Total 190 91,3 100,0  



 

 

 208 

Missing System 18 8,7   

Total 208 100,0   

 

 ujeletkor  

T

o

t

a

l 

 

1,00 2,00 3,00  

vannak-e hátrányai 

a roma/cigány 

gyermekek 

elkülönített iskolai 

oktatásának? 

igen Count 

Expected Count 

20 

29,3 

48 

43,3 

58 

53,3 

126 

126,0 

nem Count 

Expected Count 

24 

14,7 

17 

21,7 

22 

26,7 

63 

63,0 

 

Total Count 

Expected Count 

44 

44,0 

65 

65,0 

80 

80,0 

189 

189,0 

Chi-Square Tests 

 

  

Value 

 

df 

Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square a 

11,642 

2 ,003 

Likelihood Ratio 11,157 2 ,004 

Linear-by-Linear 7,489 1 ,006 

Association    

N of Valid Cases 189   

 

 

51. sz. melléklet: Az elkülönített oktatás hátrányai – a pályán eltöltött évek összefüggései  

 

 ö

s

s

z

e

v

o

n

t

 

k

a

t

e

g

ó

r

i

á

k

 

-

 

m

i

ó

t

a

 

v

a

n

 

a

 

p

á

l

y

á

összevont kategóriák - mióta van a pályán 

1,00 2,00 3

,

0

0 

3 

vannak-e hátrányai 

a roma/cigány 

gyermekek 

elkülönített iskolai 

oktatásának? 

igen Count 

Expected Count 

34 

42,7 

46 

39,3 

46 

44,0 

nem Count 

Expected Count 

30 

21,3 

13 

19,7 

20 

22,0 

 

Total Count64,0 

Expected Count 

64 

 

59 

59,0 

66 

66,0 

 

 

  

Value 

 

df 

Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square a 

8,944 

2 ,011 

Likelihood Ratio 8,934 2 ,011 

Linear-by-Linear 3,918 1 ,048 

Association    

N of Valid Cases 189   

 

52. sz. melléklet: A cigány tanulók speciális igényű tanulóvá nyilvánításának okai  

 

kevesebbet járnak óvodába, mint a nem roma/cigány gyerekek 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 6 2,9 2,9 2,9 

 1,00 84 40,4 40,4 43,3 

 2,00 49 23,6 23,6 66,8 

 3,00 18 8,7 8,7 75,5 
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 4,00 30 14,4 14,4 89,9 

 5,00 21 10,1 10,1 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

nem tudnak jól magyarul 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 7 3,4 3,4 3,4 

 1,00 21 10,1 10,1 13,5 

 2,00 37 17,8 17,8 31,3 

 3,00 51 24,5 24,5 55,8 

 4,00 74 35,6 35,6 91,3 

 5,00 18 8,7 8,7 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

tudnak magyarul, de nem értik az óvodában, iskolában használt fogalmak jelentős részét 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 5 2,4 2,4 2,4 

 1,00 65 31,3 31,3 33,7 

 2,00 78 37,5 37,5 71,2 

 3,00 27 13,0 13,0 84,1 

 4,00 24 11,5 11,5 95,7 

 5,00 9 4,3 4,3 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 
 

 

tudnak magyarul, de nem értik azokat a feladatokat, kérdéseket, amelyeket a szakértői bizottság vizsgálata során meg 

kellene oldaniuk 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 5 2,4 2,4 2,4 

 1,00 49 23,6 23,6 26,0 

 2,00 70 33,7 33,7 59,6 

 3,00 32 15,4 15,4 75,0 

 4,00 18 8,7 8,7 83,7 

 5,00 34 16,3 16,3 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

szoronganak a vizsga helyzettől 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 4 1,9 1,9 1,9 

 1,00 19 9,1 9,1 11,1 

 2,00 34 16,3 16,3 27,4 

 3,00 63 30,3 30,3 57,7 

 4,00 57 27,4 27,4 85,1 
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 5,00 31 14,9 14,9 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

 

 

ingerszegény környezetben élnek 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 7 3,4 3,4 3,4 

 1,00 155 74,5 74,5 77,9 

 2,00 30 14,4 14,4 92,3 

 3,00 7 3,4 3,4 95,7 

 4,00 5 2,4 2,4 98,1 

 5,00 4 1,9 1,9 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

a szülők iskolázatlanságuk miatt nem tudják megfelelően felkészíteni gyermeküket az iskolára 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 5 2,4 2,4 2,4 

 1,00 130 62,5 62,5 64,9 

 2,00 56 26,9 26,9 91,8 

 3,00 10 4,8 4,8 96,6 

 4,00 3 1,4 1,4 98,1 

 5,00 4 1,9 1,9 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

testileg gyengén fejlettek, mert a szülők elhanyagolják őket 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 6 2,9 2,9 2,9 

 1,00 27 13,0 13,0 15,9 

 2,00 50 24,0 24,0 39,9 

 3,00 65 31,3 31,3 71,2 

 4,00 46 22,1 22,1 93,3 

 5,00 14 6,7 6,7 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

testileg gyengén fejlettek, mert a szülőknek nincs módjuk jól ellátni 

őket 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 6 2,9 2,9 2,9 

 1,00 18 8,7 8,7 11,5 

 2,00 37 17,8 17,8 29,3 

 3,00 69 33,2 33,2 62,5 

 4,00 55 26,4 26,4 88,9 
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 5,00 23 11,1 11,1 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

testileg gyengén fejlettek, mert az anya ivott/dohányzott a terhesség alatt 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 5 2,4 2,4 2,4 

 1,00 47 22,6 22,6 25,0 

 2,00 73 35,1 35,1 60,1 

 3,00 19 9,1 9,1 69,2 

 4,00 10 4,8 4,8 74,0 

 5,00 54 26,0 26,0 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

értelmileg gyengén fejlettek, mert a szülők nem foglalkoznak velük 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 7 3,4 3,4 3,4 

 1,00 64 30,8 30,8 34,1 

 2,00 86 41,3 41,3 75,5 

 3,00 19 9,1 9,1 84,6 

 4,00 10 4,8 4,8 89,4 

 5,00 22 10,6 10,6 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

értelmileg gyengén fejlettek, mert nem kapják meg a megfelelő táplálékot 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

li

d 

,00 4 1,9 1,9 1,9 

 1,00 24 11,5 11,5 13,5 

 2,00 55 26,4 26,4 39,9 

 3,00 53 25,5 25,5 65,4 

 4,00 32 15,4 15,4 80,8 

 5,00 40 19,2 19,2 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

esetükben nagyobb a genetikai károsodottság esélye 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 5 2,4 2,4 2,4 

 1,00 58 27,9 27,9 30,3 

 2,00 56 26,9 26,9 57,2 

 3,00 19 9,1 9,1 66,3 

 4,00 22 10,6 10,6 76,9 

 5,00 48 23,1 23,1 100,0 
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 Total 208 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

az iskola igyekszik szabadulni a problémás gyerekektől 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 4 1,9 1,9 1,9 

 1,00 11 5,3 5,3 7,2 

 2,00 26 12,5 12,5 19,7 

 3,00 56 26,9 26,9 46,6 

 4,00 94 45,2 45,2 91,8 

 5,00 17 8,2 8,2 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

az iskola igyekszik szabadulni a problémás családoktól 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 4 1,9 1,9 1,9 

 1,00 7 3,4 3,4 5,3 

 2,00 31 14,9 14,9 20,2 

 3,00 53 25,5 25,5 45,7 

 4,00 95 45,7 45,7 91,3 

 5,00 18 8,7 8,7 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

az iskola igyekszik szabadulni a cigány gyerekektől 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 7 3,4 3,4 3,4 

 1,00 6 2,9 2,9 6,3 

 2,00 17 8,2 8,2 14,4 

 3,00 45 21,6 21,6 36,1 

 4,00 117 56,3 56,3 92,3 

 5,00 16 7,7 7,7 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

az iskola ilyen módon biztosítja a cigány gyerekek elkülönített oktatását 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 5 2,4 2,4 2,4 

 1,00 4 1,9 1,9 4,3 

 2,00 15 7,2 7,2 11,5 

 3,00 44 21,2 21,2 32,7 

 4,00 102 49,0 49,0 81,7 
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 5,00 38 18,3 18,3 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

a gyógypedagógiai képzésben részesülő tanulók után az iskola lényegesen magasabb fejkvótát kap 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 7 3,4 3,4 3,4 

 1,00 19 9,1 9,1 12,5 

 2,00 12 5,8 5,8 18,3 

 3,00 29 13,9 13,9 32,2 

 4,00 73 35,1 35,1 67,3 

 5,00 68 32,7 32,7 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

nem megfelelően zajlanak a tanulók diagnosztikai vizsgálatai 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 6 2,9 2,9 2,9 

 1,00 13 6,3 6,3 9,1 

 2,00 22 10,6 10,6 19,7 

 3,00 28 13,5 13,5 33,2 

 4,00 62 29,8 29,8 63,0 

 5,00 77 37,0 37,0 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

nem megfelelő pedagógiai eszközökkel mérik a tanulókat a szakértői bizottságok 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 5 2,4 2,4 2,4 

 1,00 11 5,3 5,3 7,7 

 2,00 23 11,1 11,1 18,8 

 3,00 24 11,5 11,5 30,3 

 4,00 64 30,8 30,8 61,1 

 5,00 81 38,9 38,9 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

a vizsgálati szakértői fejlesztési véleményeket a pedagógus nem tudja használni 

 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cum

ulati

ve 

Perc

ent 

                                 

V

a

l

i

d 

,00 5 2,4 2,4 2,4 

 1,00 6 2,9 2,9 5,3 

 2,00 38 18,3 18,3 23,6 

 3,00 61 29,3 29,3 52,9 

 4,00 66 31,7 31,7 84,6 
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 5,00 32 15,4 15,4 100,0 

 Total 208 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

52. sz. melléklet: A cigány tanulók speciális igényű tanulóvá nyilvánításának okai és a pedagógusok neme 

összefüggései 

 

 

 

 

 

 

neme 

értelmileg gyengén fejlettek, mert nem kapják meg 

a megfelelő táplálékot 

férfi Mean 2,4643  

 N 28  

 Std. Deviation 1,17006  

nő Mean 3,0114  

 N 176  

 Std. Deviation 1,35220  

Total Mean 2,9363  

 N 204  

 Std. Deviation 1,33938  

 

 

 Mean Square F Sig. 

 

értelmileg gyengén Between Groups (Combi

ned) 

7,230 4,092 ,044 
fejlettek, mert nem 

kapják meg a 

megfelelő 

Within Groups  1,767   

táplálékot * neme Total     

 

 

 

53. sz. melléklet: A cigány tanulók speciális igényű tanulóvá nyilvánításának okai és a pedagógusok iskolai 

végzettségének összefüggései 

 

 

 

 

 

 

 

legmagasabb végzettség 

 

 

kevesebbet járnak óvodába, mint a nem 

roma/cigány gyerekek 

főiskola/BA Mean 3,3418 

N 158 

Std. Deviation 1,16626 

egyetemi/MA Mean 2,7561 

N 41 

Std. Deviation 1,28024 

Total Mean 3,2211 

N 199 

Std. Deviation 1,21079 
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 Mean Square F Sig. 

 

kevesebbet járnak Between Groups (Combi

ned) 

11,166 7,881 ,005 

óvodába, mint a 

nem roma/cigány 

gyerekek * 

Within Groups  1,417   

legmagasabb 

végzettség 

Total     

 

54. sz. melléklet: A cigány tanulók speciális igényű tanulóvá nyilvánításának okai és a pedagógusok  pályán eltöltött 

éveinek végzettségének összefüggései 

 

 Mean Square F Sig. 

 

testileg gyengén 

fejlettek, mert a 

szülők 

elhanyagolják őket 

* összevont 

kategóriák - mióta 

van a pályán 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combin

ed) 

2,347 1,699 ,186 

1,382   

 

testileg gyengén 

fejlettek, mert a 

szülőknek nincs 

módjuk jól ellátni 

őket * összevont 

kategóriák - mióta 

van a pályán 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combine

d) 

1,621 ,978 ,378 

1,658   

 

a gyógypedagógiai 

képzésben 

részesülő tanulók 

után az iskola 

lényegesen 

magasabb fejkvótát 

kap * összevont 

kategóriák - mióta 

van a pályán 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

(Combin

ed) 

3,622 1,186 ,308 

3,054   

 

a vizsgálati 

szakértői 

Between Groups (Combine

d) 

6,441 3,453 ,034 
fejlesztési 

véleményeket a 

     
pedagógus nem 

tudja 

     
használni * 

összevont 

     
 

 

55. sz. melléklet: A cigány tanulók lemorzsolódásának okai és a pedagógusok nemének összefüggései  

 

 Mean Square F Sig. 

 

a roma/cigány Between Groups (Combin

ed) 

22,570 9,390 ,002 
szakmunkástanuló

k nem találnak 

maguknak 

Within Groups  2,404   

gyakorló helyet * 

neme 

Total     

 

a település rossz 

anyagi 

Between Groups (Combin

ed) 

14,723 6,127 ,014 
helyzete * neme Within Groups  2,403   

 Total     

 

a roma/cigány 

közösség 

Between Groups (Combin

ed) 

20,584 8,117 ,005 

attól fél, hogy 

elveszti az 

iskolázott gyereket 

* neme 

Within Groups  2,536   

 Total     

 

a roma/cigány 

szülő nem 

Between Groups (Combin

ed) 

,341 ,252 ,616 
szívesen engedi 

kollégiumba a 

gyerekét * 

Within Groups  1,356   

neme Total     
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56. sz. melléklet: A cigány tanulók lemorzsolódásának okai és a pedagógusok iskolai végzettségének összefüggései  

 

 

 

 

 

 

legmagasabb végzettség 

 

 

 

a település rossz anyagi helyzete 

főiskola/BA Mean 2,5217 

N 161 

Std. Deviation 1,61279 

egyetemi/MA Mean 1,9524 

N 42 

Std. Deviation 1,34259 

Total Mean 2,4039 

N 203 

Std. Deviation 1,57467 

 

 Mean Square F Sig. 

 

a település rossz 

anyagi 

Between Groups (Combin

ed) 

10,798 4,429 ,037 
helyzete * 

legmagasabb 

végzettség 

Within Groups  2,438   

 Total     

 

57. sz. melléklet: A cigány tanulók lemorzsolódásának okai és a pedagógusok életkorának végzettségének 

összefüggései  

 

 

 

ujeletkor 

 

 

korán lesz 

gyermekük 

a gyerekek értelmi okokból nem 

képesek teljesíteni a 

középiskolai követelménye ket 

1 Mean 3,5532 3,0851 

 N 47 47 

 Std. Deviation ,50254 ,99629 

2 Mean 3,4571 2,7353 

 N 70 68 

 Std. Deviation ,65244 1,15407 

3 Mean 3,1954 2,5455 

 N 87 88 

 Std. Deviation ,74458 1,10286 

o

t

a

l 

Mean 3,3676 2,7340 

 N 204 203 

 Std. Deviation ,67840 1,11167 

 

 

 Mean Square F Sig. 

 

korán lesz 

gyermekük * 

Between Groups (Combined) 2,380 5,395 ,005 
ujeletkor Within Groups  ,441   

 Total     

 

a gyerekek értelmi Between Groups (Combined) 4,461 3,707 ,026 
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okokból nem 

képesek teljesíteni 

a középiskolai 

követelményeket * 

ujeletkor 

Within Groups 

Total 

1,204   

 

 

 

 

 

58. sz. melléklet: Az iskolák állami fenntartásbakerülése és a HHH tanulók 

hátrányainak leküzdése közötti kapcsolat pedagógusok általi megítélése 

 

az iskolák egységes állami fenntartásba vétele mennyiben járul hozzá a halmozottan 

hátrányos helyzetű vagy cigány gyerekek oktatási hátrányainak leküzdéséhez? 

 

                                

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

l

i

d 

teljes mértékben 2 1,0 1,0 1,0 

2,00 21 10,1 10,1 11,1 

3,00 35 16,8 16,9 28,0 

4,00 17 8,2 8,2 36,2 

egyáltalán nem 58 27,9 28,0 64,3 

nem tudja 74 35,6 35,7 100,0 

Total 207 99,5 100,0  

M

i

s

s

i

n

g 

System 1 ,5 

  

Total 208 100,0   

 

 

59. sz. melléklet: Az iskolák egyházi fenntartásbakerülése és a HHH tanulók hátrányainak leküzdése közötti kapcsolat 

pedagógusok általi megítélése 

 

 

iskolák egyházi fenntartásba vétele mennyiben járul hozzá a halmozottan hátrányos 

helyzetű vagy cigánygyerekek oktatási hátrányainak leküzdéséhez? 
 
                                

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 5 2,4 2,4 2,4 

2,00 79 38,0 38,5 41,0 

3,00 48 23,1 23,4 64,4 

4,00 9 4,3 4,4 68,8 

5,00 13 6,3 6,3 75,1 

6,00 51 24,5 24,9 100,0 

Total 205 98,6 100,0  

Missing System 3 1,4   

Total 208 100,0   

 

 

 

 

60. sz. melléklet: A pedagógusok IPR programokhoz köthető továbbképzésének részvételi aránya 

 

 

részt vett-e továbbképzésen                                  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid igen 185 88,9 91,1 91,1 

nem 18 8,7 8,9 100,0 

Total 203 97,6 100,0  

Missing System 5 2,4   

Total 208 100,0   



 

 

 218 

 

 

 

 

 

 

 

61.sz. melléklet: Egyéb továbbképzések, melyeken a pedagógusok részt vettek  

 

egyéb képzés szövegesen                                  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  194 93,3 93,3 93,3 

- inkluzív nevelés 1 ,5 ,5 93,8 

8 órás előadás 1 ,5 ,5 94,2 

diplomát adó felsőoktatási 

mesterképzés 

1 ,5 ,5 94,7 

egy napos szakmai 

továbbképzés 

1 ,5 ,5 95,2 

egyetemi diplomát adó 

mesterképzés 

1 ,5 ,5 95,7 

KPSZTI 1 ,5 ,5 96,2 

KPSZTI és a MM 

Publications képzései 

1 ,5 ,5 96,6 

MA képzés 3 1,4 1,4 98,1 

szociálpedagógus végzettség 1 ,5 ,5 98,6 

tanári MA 1 ,5 ,5 99,0 

technika, rajz és testnevelés 

módszertan 

1 ,5 ,5 99,5 

tréneri 1 ,5 ,5 100,0 

Total 208 100,0 100,0  

 

 

62.sz. melléklet: Az integrált nevelési módszereket a tanítási órákon milyen arányban alkalmazzák a pedagógusok?  

 

 

Descriptive Statistics                                  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a tanórák hány százalékában 

használja a kooperatív 

tanulást 

208 ,00 100,00 30,5865 23,53253 

a tanórák hány százalékában 

használja a projektmódszert 

208 ,00 80,00 13,7115 14,15216 

a tanórák hány százalékában 

használja a drámapedagógiát 

208 ,00 80,00 14,4663 16,22811 

Valid N (listwise) 208     

 

63. sz. melléklet: A drámapedagógia alkallamzása a tanítási órákon és a pedagógusok nemének összefüggései 

 

 

n

e

m

e 

Mean N Std. Deviation 

f

é

r

f

i 

7,1071 28 10,42554 

n

ő 

15,6111 180 16,68418 

T

o

t

a

l 

14,4663 208 16,22811 

 

 

 Mean Square F S

i

g

. 

 

a tanórák hány Between Groups (Combined) 1752,308 6,842 ,010 
százalékában 

használja a 

drámapedagógiát 

* neme 

Within Groups  256,124   
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 Total     

 

 

64. sz. melléklet: A drámapedagógia alkallamzása a tanítási órákon és a pedagógusok iskolai végzettségének 

összefüggései 

 

 

legmagasabb 

végzettség 

Mean N Std. Deviation 

főiskola/BA 16,1728 162 17,18752 

egyetemi/MA 9,0465 43 10,45387 

Total 14,6780 205 16,25121 

 

 Mean Square F S

i

g

. 

 

a tanórák hány Between Groups (Combined) 1725,684 6,717 ,010 
százalékában 

használja a 

drámapedagógiát * 

Within Groups  256,902   

legmagasabb 

végzettség 

Total     

 

65. sz. melléklet: A drámapedagógia alkallamzása a tanítási órákon és a pedagógusok életkorának összefüggései 

 

összevont 

kategóriák -… 

Mean N Std. Deviation 

1,00 12,9277 83 14,53908 

2,00 14,0426 47 14,88939 

3,00 17,1081 74 18,73139 

Total 14,7010 204 16,28786 

 

 Mean Square F Sig. 

a tanórák hány Between Groups (Combined) 

százalékában használja a 

drámapedagógiát * 

Within Groups 

összevont 

kategóriák - 

mióta tanít az 

Total 

intézményben 

355,072 

 

264,401 

1,343 ,263 

 

66. sz. melléklet: A pedagógus továbbképzések témáinak válsztása a pedagógusok szerint- a pályán eltöltött évek  

összefüggései 

 

Crosstab                                  

   összevont kategóriák - mióta van a pályán 

Total    1,00 2,00 3,00 

cigány nyelvek ismerete 1,00 Count 15 6 6 27 

Expected Count 9,1 8,6 9,4 27,0 

2,00 Count 42 48 53 143 

Expected Count 47,9 45,4 49,6 143,0 

Total Count 57 54 59 170 

Expected Count 57,0 54,0 59,0 170,0 

 

 

Chi-Square Tests                                  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,006
a
 2 ,030 

Likelihood Ratio 6,649 2 ,036 

Linear-by-Linear 

Association 

5,570 1 ,018 

N of Valid Cases 170   

 

 

67.sz. melléklet: A pedagógus továbbképzések témáinak válsztása a pedagógusok szerint- a pedagógusok nemének 

összefüggései 
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Crosstab                                  

   neme 

Total    férfi nő 

manuális készségfejlesztési 

tanácsok 

1,00 Count 10 92 102 

Expected Count 14,8 87,2 102,0 

2,00 Count 14 49 63 

Expected Count 9,2 53,8 63,0 

Total Count 24 141 165 

Expected Count 24,0 141,0 165,0 

 

68. sz. melléklet: A pedagógus továbbképzések témáinak válsztása a pedagógusok szerint- a pályán eltöltött évek  

összefüggései 

 

 

Crosstab                                  

   neme 

Total    férfi nő 

gyakorlati bemutatók, 

tanácsok 

1,00 Count 18 161 179 

Expected Count 22,5 156,5 179,0 

2,00 Count 6 6 12 

Expected Count 1,5 10,5 12,0 

Total Count 24 167 191 

Expected Count 24,0 167,0 191,0 

 

 

Chi-Square Tests                                  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 16,332
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 12,899 1 ,000   

Likelihood Ratio 10,958 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

16,247 1 ,000 
  

N of Valid Cases 191     

 

 

69.sz. melléklet: A pedagógus továbbképzések témáinak válsztása a pedagógusok szerint- az intézmányben eltöltött 

évek  összefüggései 

 

 

Crosstab 
 
                                

   összevont kategóriák - mióta tanít az intézményben 

Total    1,00 2,00 3,00 

romapasztorációs ismeretek  1,00 Count 39 29 30 98 

Expected Count 40,4 22,4 35,2 98,0 

2,00 Count 24 6 25 55 

Expected Count 22,6 12,6 19,8 55,0 

Total Count 63 35 55 153 

Expected Count 63,0 35,0 55,0 153,0 

 

 

Chi-Square Tests                                  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,660
a
 2 ,022 

Likelihood Ratio 8,262 2 ,016 

Linear-by-Linear 

Association 

,551 1 ,458 
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Chi-Square Tests                                  

N of Valid Cases 153   

 

 

 

70. sz. melléklet: A pedagógusok által alkalmazott módszerek és az életkoruk összefüggései 

 

A táblázatban csak azokat a módszereket szerepeltettem, melyek szignifikáns kapcsolatot mutattak! 

 

 

 drámapedagógia szóbeli feleltetés 

a tanulók munkájának szóbeli 

értékelése az óra végén 

legfiatalabb 

korcsoport 

2,3333 3,1087 4,1915 

középső 

korcsoport 

2,3182 2,9104 4,4118 

idősebb 

korcsoport 

2,7738 3,3488 4,5795 

 

 

71.sz. melléklet: A pedagógusok által alkalmazott módszerek és az életkoruk összefüggései 

 

A táblázatban csak azokat a módszereket szerepeltettük, melyek szignifikáns kapcsolatot mutattak! 

 

 „intő” 

Drámapedagó-

gia 

szóbeli 

feleltetés 

rossz 

magaviseletű 

diák(ok) 

elültetése 

a tanulók munkájának 

szóbeli értékelése az óra 

végén 

40 év alatt 1,8852 2,3226 3,1406 2,6769 4,1818 

41 és 50 év 

között 

1,5645 2,3692 2,8636 2,3077 4,4091 

50 fölött 1,6029 2,8261 3,4000 2,2676 4,6944 

 

72.sz. melléklet:A pedagógusok által alkalmazott módszerek és az iskolai végzettségük összefüggései 

 

A táblázatban csak azokat a módszereket szerepeltettük, melyek szignifikáns kapcsolatot mutattak! 

 

 játék 

drámapeda-

gógia 

szemléltető 

eszközök 

(pl. 

projektor, 

digitális 

tábla) 

használata 

személyes 

problémák 

megbeszélése 

több 

tantárgyhoz 

is köthető 

témák 

feldolgozása 

a tanulók munkájának 

szóbeli értékelése az óra 

végén 

főis-

kola/BA 

4,1180 2,6266 3,7595 4,1988 3,8313 4,5342 

egyetem/

MA 

3,7561 2,0811 4,1500 3,8537 3,4872 4,0732 

 

 

 

73. sz. melléklet: A pedagógiai kudarcuk okait miben látják a pedagógusok?- a pályán eltöltött évekkel való 

összefüggései 

 

 Mean Square F Sig. 

 

pedagógusok Between Groups (Combined) 3,916 3,412 ,035 
túlterheltsége * 

összevont 

kategóriák - mióta 

van a 

Within Groups  1,147   

pályán Total     

 

a tanulók vegyes 

etnikai 

Between Groups (Combined) 1,022 ,715 ,490 
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összetétele * 

összevont 

kategóriák - mióta 

van a 

Within Groups  1,429   

pályán Total     

 

 

 

 

 

74.sz.melléklet:  pedagógiai kudarcuk okait miben látják a pedagógusok?- a pedagógusok életkorával való 

összefüggések 

 

 

 

 

ujeletkor 

 

 

tanulók magatartása 

 

időhiány 

1

,

0

0 

Mean 3,5208  

időhiány  N 48 3,0000 

 Std. Deviation ,85027 47 

2

,

0

0 

Mean 3,1642 1,00000 

 N 67 2,7879 

 Std. Deviation ,99388 66 

3

,

0

0 

Mean 2,9770 ,95297 

 N 87 2,5287 

 Std. Deviation ,95207 87 

 

 

 Mean Square F Sig. 

 

tanulók 

magatartása * 

Between Groups (Combined) 4,575 5,140 ,007 
ujeletkor Within Groups  ,890   

 Total     

 

időhiány * 

ujeletkor 

Between Groups (Combined) 3,583 3,625 ,028 

 

 

75. sz. melléklet: A családdal való kapcsolattartás formái és a pedagógusok életkorának összefüggései  

 

 

Crosstab                                 

   tanulmányi problémák esetén a 

szülők tájékoztatása 

Total    1,00 2,00 

ujeletkor 1,00 Count 43 5 48 

Expected Count 46,1 1,9 48,0 

2,00 Count 67 1 68 

Expected Count 65,3 2,7 68,0 

3,00 Count 86 2 88 

Expected Count 84,5 3,5 88,0 

Total Count 196 8 204 

Expected Count 196,0 8,0 204,0 

 

 

Chi-Square Tests                                 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,094
a
 2 ,029 

Likelihood Ratio 5,908 2 ,052 
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Chi-Square Tests                                 

Linear-by-Linear 

Association 

4,301 1 ,038 

N of Valid Cases 204   

 

 


