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A hátrányos helyzetû gyerekek között különösen sok a roma gyerek. 

Az Oktatási Minisztérium számára ennek a helyzetnek az oldása nem bizonyult 

könnyû feladatnak. Gyenge társadalmi támogatottsággal, szakmai kifogások

közepette, esetenként erôs kirekesztô szándékkal találkozva, 

lépésrôl lépésre kellett elôrehaladni. 

A problémával a korábbi kormányok is szembesültek. 

A roma gyerekek iskolai integrációja, elôítéletes kiszorítottságuk csökkentése,

életesélyeik javítása érdekében   átütô kampányokra és megfontolt intézkedésekre

egyaránt szükség van. Akár egy csekély mértékû javulás elérése is rendkívül

felkészült, kitartó aprómunkát és konzekvens, 

elkötelezett emberjogi szemléletet igényel.

Nem állíthatjuk, hogy a 2002-2006 között eltelt idôben sikerült a roma kisebb-

séget sújtó tényezôket felszámolni, a roma gyerekek esélyegyenlôségét

megteremteni. Az viszont említést érdemel, hogy ebben az idôszakban konzekvens

emberjogi szemlélet által vezérelt, elkötelezett, felkészült, kitartó munka folyt ezen 

a területen, és az elért eredmények száma sem csekély. 
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éves képzést megvalósító
Gandhi Gimnázium és

Kollégium 1994-ben kezdte
meg mûködését, s jelenleg

már felnôttképzést is folytat. 
Évente kb. 20 tanuló érettsé-

gizik; többségük fôiskolán,
egyetemen folytatja tanul-

mányait.

■ Szegény családokból 
származó – elsôsorban 

cigány – fiatalok középiskolai
tanulmányait, társadalmi 

integrációját segítô tehetség-
gondozó kollégiumi program

céljára megalapították a
Collegium Martineum alapít-

ványt hazai és külföldi egyhá-
zi szervezetek, valamint 
magánszemélyek, hogy 

programot és intézményi
hátteret biztosítson 

a szociálisan hátrányos hely-
zetû fiatalok továbbtanulá-

sának segítésére.

■ Romaversitas Láthatatlan
kollégium 1996-ban indult 

a Roma Polgárjogi 
Alapítvány égisze alatt. 

2001-tôl önálló alapítványként
mûködik. 2002-ben 

12 hallgatója sikeresen diplo-
mázott különbözô szakokon. 
Céljai: a felsôoktatásban ta-

nuló, kiemelkedôen 
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■ A Magyarországi Roma
Parlamentet 1990-ben 

alapították civil cigány szer-
vezetek a cigányság elsô,

nem állami szervezésû
csúcsszervezeteként. 

A Roma Parlament 1991-ben
alapította az Amaro Drom –

Ember az Emberért Roma
Alapítványt azzal a céllal,
hogy a cigányság emberi,

politikai és kisebbségi 
jogainak megteremtésében
és megvédésében szakmai

programjain keresztül 
közremûködjön, s hogy kiadja

a cigányság informálására
alapított Amaro Drom

roma lapot.

■ Független értelmiségiek és
cigány szervezetek létre-

hozták a Gandhi Alapítványt
azzal a céllal, hogy az

oktatás sajátos eszközeivel
segítsék elô a cigányság
beilleszkedését, és hogy

létrehozzanak egy cigány
gyermekeket oktató

középiskolát. Három évvel
késôbb a MagyarKöztársaság

Kormánya az alapítványi
célokat közfeladatnak

ismerve el, csatlakozott 
a programhoz, így létrejött 

a Gandhi Közalapítvány. A hat

1990

1996

■ 2002. április
Az oktatási tárca, a kisebbségi
ombudsman és a helyi roma

önkormányzat szerint 
a magánintézményt azért

hozták létre, hogy külön 
iskolában tanulhassanak 

a nem roma gyerekek. 
Az iskola vezetése 

a kezdetektôl fogva 
határozottan tagadja ezt.

■ Magyar Bálint oktatási 
miniszter kinevezi Mohácsi

Viktóriát a  hátrányos 
helyzetû és roma gyermekek

integrációjáért felelôs 
miniszteri biztosnak. Mohácsi
Viktória sokat tett azért, hogy

az integrációs normatíva 
bekerüljön a költségvetési

törvénybe, miniszteri biztosi
megbízatása alatt született

meg az „Utolsó padból“
program, és létrejött 
az Országos Oktatási 

Integrációs Hálózat. Demszky
Gábor lemondása után, 

az SZDSZ ôt jelöli az Európai
Parlamentbe, ahol a liberális

frakció képviselôje.

■ 2002. augusztus
Az oktatási miniszter 

kezdeményezésére elôkészítô
munka indult a társadalmi

szempontból hátrányos 
helyzetû és roma gyerekek

oktatási integrációjának 
elôsegítésére létrehozandó 

tehetséges roma hallgatók
kiegészítô képzése, tehetség-

gondozása, anyagi, erkölcsi
és szellemi támogatása. 

Az azóta eltelt idôszakban
évente 15-20 hallgató végez

valamely egyetemen,
fôiskolán. A végzett 

hallgatók közül számosan az
államigazgatás különbözô
szervezeteiben dolgoznak,

vagy mûvészként, kutatóként
szereztek hírnevet. 

■ 2002. március 12.
A jászladányi képviselô-

testület úgy dönt, hogy 
megosztja a falu közepén 

álló korszerû és jól felszerelt
iskolaépületet az 

önkormányzati és 
az alapítványi iskola között.

Az önkormányzati iskola 
rendelkezésére áll ezen kívül

még egy épület, a falu 
szélén, meglehetôsen 

elhanyagolt állapotban.

■ 2002. április 16–17.
Több mint 210 gyerek 

iratkozik be az alapítványi 
iskolába, közöttük mintegy 30

roma. Az önkormányzati 
iskolában viszont a roma

gyerekek aránya meghaladja 
a 80 százalékot.

2002
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1992
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országos hálózat 
programjának kialakítására.

Ezzel párhuzamosan az 
Oktatási Minisztériumban, 

a hátrányos helyzetû és roma
gyerekek integrációjáért 
felelôs miniszteri biztos 

hivatalában kidolgozásra 
került két új oktatási forma,
a képesség-kibontakoztató

és az integrációs felkészítés
szabályozása. 

Ennek megfelelôen 2002. 
novemberében a közoktatási

intézmények mûködésérôl
szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM

rendelet új 39/D. §. és 39/E.
§ egészült ki. A hálózati

program fô célkitûzésévé vált
a szegregáció csökkentését

célzó új szabályozás 
gyakorlatba történô átültetése

és szakmai támogató 
rendszerének kialakítása. 

■ 2002. augusztus 1.
A jászladányi jegyzô 

engedélyezi az alapítványi 
iskola létrehozását.

■ 2002. augusztus 30.
A Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Közigazgatási Hivatal
határozatában megsemmisí-

tette a helyi jegyzô által 
kiadott mûködési engedélyt.
A hivatal döntésénél többek

között arra hivatkozott, hogy
a Jászladányi Polgármesteri

Hivatal nem kérte ki az iskola

alapításáról a helyi kisebbségi
önkormányzat véleményét.

Az Oktatási Minisztérium
ugyanezen a napon 

elutasította az iskola 
OM-azonosító iránti kérelmét.
Az alapítványi iskolába felvett

gyerekeket átvették az 
önkormányzati intézménybe,

illetve más települések 
iskoláiba. Az alapítványi iskola

álláspontja szerint azonban
nem augusztus 30-án, 

hanem szeptember 2-án 
rendelkezett az oktatási 

tárca, vagyis egy napig 
törvényesen zajlott a tanítás
az iskolában. A jogszabályok
szerint pedig év közben nem

lehet megszünteti egy iskolát
– mondta az iskola jogi 

képviselôje.

■ 2002. szeptember 3.
Kaltenbach Jenô, a nemzeti
és etnikai kisebbségi jogok

országgyûlési biztosa 
megküldi állásfoglalását 

az OM-nek. Eszerint a 
jászladányi Antal Mihály 

Alapítványi Általános 
Iskolában folyó oktatás azért

nem engedélyezhetô, mert
azt egy alkotmányellenes cél

érdekében szervezték meg,
tehát „nyilvánvaló 

szegregációs törekvés miatt
az alkotmányos jogokkal

kapcsolatos visszásságként
értékelhetô.”

■ 2002. szeptember 19.
Az OM integrációs ajánlatot

tesz Jászladánynak. 
Az ajánlat lényege egy 

fejlesztô programcsomag,
mintegy 30 millió forint 

értékben. Az ajánlatot 
elutasították.

■ 2002. szeptember 23. 
Magyar Bálint oktatási 
miniszter levélben kéri 

az egyházi vezetôk segítségét
a jászladányi helyzet 

megoldásában.

■ 2002. október 4. 
A jászladányi alapítványi 

iskolát létrehozó alapítvány
kuratóriuma elutasítja 

a miniszter levelét.

■ 2002. október 31. 
A jászladányi cigány 

kisebbségi önkormányzat 
vezetôje levélben kéri 

a miniszterelnök segítségét,
mert a kisebbségi 

önkormányzati választásokon
négy nem roma, de magát
annak valló személy nagy 

fölénnyel nyert. Köztük van 
a polgármester felesége és a

magániskolát létrehozó 
alapítvány elnökhelyettese.

■ 2002. november 16. 
A Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Fôügyészség 
megállapítja, hogy a megyei

közigazgatási hivatal 
törvénysértô módon járt el,

amikor a jászladányi 
alapítványi iskola mûködését

augusztus 30-án 
megsemmisítette.
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■ 2003. január 1.
Az OM komplex integrációs

programot dolgoz ki. 
Megkezdôdik a Országos 

Oktatási Integrációs 
Hálózat kiépítése.

■ 2003. február 7.
Mohácsi Viktória, 

az Oktatási Minisztérium 
hátrányos helyzetû és roma

gyermekek integrációjáért
felelôs miniszteri biztosa
megdöbbenéssel fogadta 
a kisebbségi ombudsman

frissen napvilágot látott 
jelentését a pátkai általános

iskoláról, amely egyebek
mellett megállapítja, hogy az
iskolában a roma gyermekek

külön jelölt tányérokból 
étkezhettek, többségük 
elkülönített, összevont 

osztályokban egy gyengébb
képzést eredményezô 

formában tanulhat. Ráadásul
a jelentés megállapította,

hogy a pedagógusok 
„láthatóan nem voltak 

tisztában azzal, hogy 
bármiféle jogsértést 

követnének el.” 

■ 2003. március 7.
A kormány az iskolai 

diszkrimináció leküzdése 
érdekében folytatott 

tevékenysége részeként 
– a Svéd Nagykövetséggel 

közösen – programot indított

Katarina Taikon svéd roma
írónô önéletrajzi ihletésû

könyvének magyarországi
bemutatására és iskolákban

törénô terjesztésére. 
A program értelmében 

a svéd roma kislány története,
a Katica címû könyv több

mint 50 magyar iskolába jut
el, 3000 példányban. 

A most 76 éves Rosa Taikont 
gyerekként eltiltották 

a svéd iskolától, így csak
huszas évei végén tanulhatott

meg írni és olvasni. Rosa,
húgával, Katarinával együtt 

a hátrányos 
megkülönböztetés ellen, 

a 25 ezres svédországi roma
közösség tanulási esélyeinek

javításáért küzdött.

■ 2003. április
Az Oktatási Minisztérium 

pályázatot hirdet nemzetiségi-
és cigány anyanyelvi, 

hagyományôrzô és olvasótá-
borok megvalósítására.

■ 2003. április 1.
Rasszista sztereotípiákat 
vonultatott fel a tv2 Irigy
Hónaljmiriggyel készült 

legutóbbi mûsora – mondta
Magyar Bálint oktatási 
miniszter, aki az OCÖ 
elnökéhez hasonlóan

tiltakozott a show miatt. 
Mert szerinte a Bazi nagy 

roma lagzi által sulykolt kép

ellentétes a valósággal, amit
felvilágosító kampány segít-

ségével akarnak 
megismertetni a közönséggel.

A tv2 többször bocsánatot
kért a mûsor miatt, 

a kisebbségi ombudsman pe-
dig eljárást kezdeményezett. 

■ 2003. április 1.
Az Országos Oktatási 

Integrációs Hálózat 
pályázatot hirdet a 

társadalmi szempontból 
hátrányos helyzetû diákok 

integrált oktatásának
kistérségi szintû szakmai 

támogatását ellátó 
bázisintézményi státusz 

elnyerésére.

■ 2003. év elsô felében kiépül
az Országos Oktatási Integ-

rációs Hálózat. Ez 50 különö-
sen hátrányos helyzetû kis-
térségben egy-egy bázisin-

tézményre támaszkodva ok-
tatási programcsomagok 

adaptációját valósítja meg. 
Az Integrációs Hálózat széles
körben kielégíti a pedagógiai

segítség iránti igényeket.

■ 2003. május 27-én
országos konferenciát rendez
az OM a roma kisebbség ok-

tatási helyzetének javításáról.

■ 2003. augusztus 1-jén 
a gyermekeiket a jászladányi

alapítványi iskolába beíratni
szándékozó 101 jászladányi

szülô közül többen 
panaszlevelében fordultak az

oktatási miniszterhez, és a
Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közigazgatási 
Hivatalhoz az alapítványi 

iskola felvételi eljárásával
kapcsolatban. A szülôk 

beadványaikban sérelmezték,
hogy nem tölthettek ki 

gyermekeik számára 
jelentkezési lapot, illetve az

alapítványi iskola 
igazgatójának átnyújtott

szándéknyilatkozatokat utóbb
érvénytelenné nyilvánították.

Kifogásolták 
továbbá azt is, 

hogy gyermekük felvételi 
kérelmével kapcsolatban

nem kaptak választ, elutasító
határozatot.

■ 2003. szeptember 5.
A Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Közigazgatási Hivatal
határozatában elrendelte a

jászladányi alapítványi iskola
tanulói jogviszony létesítésével

kapcsolatos eljárásának 
törvényességi és hatósági 

ellenôrzését. 
Az ellenôrzés lefolytatásából

elfogultság okán 
Jászladány Nagyközség

jegyzôjét kizárta és helyette
Tiszaföldvár Város 

Jegyzôjét jelölte ki.

2003

Kronológia
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■ 2003. szeptember 
A tárca programot indít a

nem-fogyatékos gyermekek
enyhe fokban fogyatékossá

minôsítésének 
visszaszorításához.

■ 2003. június 13. A bíróság 
elutasította a jászladányi 

alapítványi iskola keresetét
az Oktatási Minisztérium 

ellen. Az alapítványt emellett
50 ezer forint perköltség 

kifizetésére kötelezték. 
Az ítélet jogerôs. Kolláth

György alkotmányjogász, a
jászladányiak jogi képviselôje
szerint a bíróság meghátrált,
formális és felszínes döntést

hozott. „Az Oktatási Miniszté-
rium megkaparintotta a bíró-
ságot” – fogalmazott Kolláth.

■ 2003. június 29–július 1. 
között Budapesten rendezték

meg „Romák az Integrálódó
Európában“ címmel a Regio-

nális Roma Konferenciát.
Magyar Bálint oktatási 

miniszter, a konferencián el-
hangzott beszédében 

többek között azt mondta:
Felmérések szerint ma a 

roma gyermekeknek 50-szer
kisebb az esélye a felsôfokú
végzettség megszerzésére,
mint nem roma társainak.

Egyrészt azért, mert a 
magyarországi roma közösség

nagy része a válságrégiók

kistelepülésein lakik, a roma
keresôk többsége az elmúlt

15 évben elvesztette a korábbi
biztos munkáját, és mély-

szegénységben él. Másrészt
azért, mert még ma is, a XXI.

század elsô éveiben is, több
mint 700 olyan osztály van

Magyarországon, ahol 
elkülönítve oktatják a roma

gyermekeket.

■ 2003. július 21.
Az Oktatási Minisztérium

kiadta a jászladányi 
alapítványi iskola 
OM-azonosítóját. 

A jogszabályok szerint mást
nem tehetett, mert ha a 

kérelem formailag megfelelô,
akkor a minisztériumnak

nincs mérlegelési lehetôsége.
OM-azonosítóval rendelkezô

iskola normatív költségvetési
támogatásban részesül, 

közoktatási intézménynek
minôsül, felvehet tanulót, és
bizonyítványt adhat ki. Az OM
elvi álláspontja az volt, hogy

nem helyes olyan iskola 
létrehozása, amely 

közvetetten szegregációt
eredményez. Ezt az elvi 

álláspontját azonban nem
tudta volna érvényesíteni, ha

2002-ben formailag megfele-
lô kérelem érkezik. Ugyan-

akkor a romák szegregációja
elleni küzdelem sikere nem

múlhat azon, hogy az ilyen

költségtérítéses képzésben,
felvételi elôkészítôn 

résztvevô roma fiatalok 
támogatására.

■ 2003. szeptember 30.
Az OM pályázati felhívást tesz

közzé a roma származású
munkanélküliek közoktatási

intézményekben történô 
foglalkoztatásának és 

képzésének támogatására. 
A pályázat célja kettôs: 

javítani kívánja egyrészt 
a településen a romák 

foglalkoztatási helyzetét,
másrészt az iskolán belüli

megértés szintjét.

esetekben a minisztériumnak
nincs tartalmi mérlegelési

lehetôsége. Éppen ezért az
elfogadott új közoktatási 

törvénybe bekerült az iskolai
diszkrimináció minden 

formájának tiltása. 
A szeptembertôl életbe lépô

szabályozás alapján semmissé
lehet nyilvánítani minden

olyan döntést és intézkedést,
amely a gyermekek, tanulók

csoportját vagy akár egyetlen
egy gyermeket, tanulót 

neme, kora, származása,
családi helyzete miatt 

hátrányosan megkülönbözteti.
Az új törvény lehetôvé teszi,

hogy a jászladányihoz 
hasonló döntésekkel 

szemben ne csak formai 
kifogásokkal, hanem tartalmi

vizsgálatokkal is fel 
lehessen lépni. 

■ 2003. szeptemberétôl 
a kormány külön integrációs

normatívával támogatja 
azokat az iskolákat, amelyek

csökkentik a településen 
belüli, illetve a települések

közti esélyegyenlôtlenséget.
Az intézkedésnek köszön-

hetôen jelentôsen meg lehet
növelni egy hátrányos helyze-

tû tanulóra esô állami 
támogatást. 

■ 2003. szeptember 15.
A tárca pályázatot hirdet



176

■ 2004. március 8.
Az Utolsó Padból Program

közzéteszi kutatási 
eredményeit. Ezek szerint

Magyarországon az európai
átlag kétszeresét minôsítik

értelmi fogyatékosnak, s 
ez gyakorlatilag a roma

gyerekeket sújtja. Ráadásul
Magyarországon rendkívül

egyenetlen a fogyatékosnak
minôsített gyermekek iskolai

ellátása. Nagy átlagban 
elmondható, hogy míg a 

megyei fenntartású, gyakran
bentlakásos intézményekben
a szükséges terápiás feltételek

részben biztosítottak, addig 
a hátrányos helyzetû és roma
gyermekeket nagyobb szám-
ban befogadó normál iskolák
mellett mûködô tagozatokon

és osztályokban gyakran 
a minimális feltételek 

sem adottak.

■ 2004. március 12. 
Az Oktatási Minisztérium
Alapkezelô Igazgatósága 

pályázatot hirdet a magyar-
országi egyetemeken és 

fôiskolákon tanuló, államilag
elismert, felsôfokú 

végzettséget, szakképesítést
nyújtó képzésben résztvevô,

hátrányos helyzetû cigány 
fiatalok számára. A pályázat

keretében az Oktatási 
Minisztérium Alapkezelô

Igazgatósága költségtérítési

támogatást nyújt a felsôfokú
tanulmányait folytató roma

hallgatóknak.

■ 2004. április 23. 
Közzéteszik az OM

közleményét,  amelyben a
Legfelsôbb Bíróság döntésére

reagál. A LB szerint 
eljárásjogi hibát követett el 

a tárca, amikor megtagadta
az azonosító szám kiadását 

a jászladányi alapítványi 
iskolának. Az OM közlemé-

nyében arra hivatkozik, hogy
az iskola nem felelt meg 

a szükséges feltételeknek – a
szükséges feltételek hiányát
a legfôbb ügyész állapította
meg; hogy az iskolaalapítás

diszkriminációs szándékát 
a kisebbségi ombudsman ál-
lapította meg; és végül hogy
a hiba mindössze annyi volt,

hogy a szükséges 
OM-azonosító szám kiadását
megtagadó határozatot nem

a tárca közigazgatási 
államtitkára, hanem 
a miniszter írta alá.

■ 2004. augusztus 9.  
A Sulinova Kht. a Nemzeti

Fejlesztési Terv Humánerô-
forrás-fejlesztési Operatív

Program központi program-
jának lebonyolítójaként olyan

fejlesztési programok 
kidolgozását tûzte ki célul,

amelyek hozzájárulnak 

a hátrányos helyzetû – külö-
nösen a roma –, továbbá 
a sajátos nevelési igényû 

tanulók oktatási 
esélyegyenlôségének 

biztosításához. 

■ 2004. október 13. 
Az OM felhívást tesz közzé

Csalog Zsolt-díj elnyerésére
a következô indoklással:

„Csalog Zsolt író, újságíró,
muzeológus, szociológusku-

tató, a Raoul Wallenberg
Egyesület és a Roma 

Sajtóközpont alapítója. 
Egyik eredeti tanult szakmája,

néprajzi kutatásai kapcsán
került közel a cigányság 

világához a 60-as évek 
közepén. Az ennek kapcsán

megtapasztalt társadalmi
konfliktusok és problémák

juttatták el ôt az aktív 
cselekvésig, jóval 

meghaladva a kutatói 
magatartásból eredô 

vizsgálódásokat. Elsôsorban
a cigányság érdekeinek 

védelme ügyében vállalt 
kiemelkedô szerepet, de

tevékenységével a régi és
újkeletû elôítéletek minden

formája ellen tiltakozott.“

■ 2005. június 8.
Az Európai Parlament 

elfogadta „A kisebbségek 
védelme és a megkülönböz-

tetés elleni politikák 
a kibôvített Európában“ 

c. határozatát. 

■ 2004. október 8. 
Az OM megbízásából az OM

Alapkezelô Igazgatósága 
pályázatot hirdet a cigány 

kisebbségi nevelésben, 
oktatásban felhasználható

módszertani anyagok 
kidolgozásának támogatására.

■ 2005. április 
Az Oktatási Minisztérium

Hátrányos Helyzetû és Roma
Gyermekek Integrációjáért

Felelôs Miniszteri Biztos 
Hivatala létrehozza a Roma

Program Támogatási 
Hálózatot azzal a céllal, hogy

országosan vezetô szerepet
töltsön be az oktatás 

területén a romákat érintô,
romák által mûködtetett 

regionális, térségi, vagy helyi
projektfejlesztések technikai
támogatásában, függetlenül

attól, hogy a fejlesztést
állami intézmény vagy civil

szervezet valósítja meg.
A Hálózat hozzá kíván járulni
a romák helyi programjainak

kidolgozásához és 
kivitelezéséhez és a roma

programok multiszektorális

2004 2005

Kronológia
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és multidiszciplináris 
támogató környezete 

kiépítéséhez is, kiemelt 
figyelmet fordítva a 

versenysemlegesség elvére.

■ 2005. július 19. 
A Magyar Katolikus Püspöki

Konferencia állásfoglalására
Daróczi Gábor miniszteri 
biztos reagál. Levelében 
kifejti, hogy „Az Oktatási 
Minisztérium az elmúlt 
években egy sor olyan 

jogszabályi változtatást és
programot foganatosított,

amely az alacsony társadalmi
státusú gyermekek iskolai
esélyeit igyekszik növelni.

Ezek közül az egyik 
legfontosabb a nevelési-

oktatási intézmények 
mûködésérôl szóló 11/1994-es

MKM rendelet 2002. ôszén
történt módosítása, amelyben

bevezettük és szabályoztuk
az integrált felkészítés 

fogalmát, illetve célcsoportját.
E rendeletet idén ismét 

módosítani kívánjuk: 
az egyebek mellett a Magyar
Katolikus Püspöki Konferen-

ciának is véleményezésre
megküldött tervezetben 

pontosítjuk a felkészítésben
való részvétel körülményeit.
A Magyar Katolikus Püspöki

Konferencia tiltakozását 
fejezte ki, a szerinte 

„erôszakos integrációt“ 

eredményezô rendelet
ellen... A rendelet a nem 

sajátos nevelési igényû 
tanulók szegregációjának

csökkentését és megelôzését
célozza, a felkészítésben

részt vevô diákok nem 
fogyatékosok. Az ilyen jellegû
oktatás nem kötelezô, semmi
esetre sem erôltetett, hanem
választható opció, melyrôl az

iskola saját maga dönt. 
E döntéssel természetesen
feladatokat vállal, melyhez 

a rendelet két normatívát
biztosít: a Képesség-

kibontakoztató normatíva
20.000 Ft/diák/tanév, míg az

Integrációs normatíva 60.000
Ft/diák/tanév. Az elmúlt 

tanévben 31.000 diák után
mintegy 600 millió forintot, 

illetve 17.000 diák után több
mint 1 milliárd forintot 

fordított a tárca erre 
a feladatra. A Nemzeti 

Fejlesztési Terv 
programjaiban további több

mint egymilliárd forint áll
rendelkezésre tanárok 
felkészítésére, képzési 

anyagok kidolgozására, 
továbbképzések 

megszervezésére, 
intézményfejlesztésre. 

■ 2005. szeptember 19. 
A budapesti székhelyû 

Európai Roma Jogok Köz-
pontja közzétette a Magya-

rországon élô roma gyerekek
jogairól szóló „árnyékjelen-

tését“ (shadow report)

■ 2005. december 7. 
A hátrányos helyzetû tanulók

idegen nyelvi 
felzárkóztatásának 

lehetôségeivel foglalkozott 
a Világ – Nyelv program

eredményeit ismertetô 
konferencia, amelyen 

mintegy kilencven 
általános és középiskolai 

tanár vett részt.
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A szakadék változatlan maradt, és ez aggasztó. A 8 általános alatti végzettséggel rendelkezôk között a cigányoknak
háromszor rosszabbak a mutatóik: a '90-es évek végén az össznépesség 6 százalékának volt kevesebb mint 
nyolcosztályos végzettsége, míg a cigányok esetében ebben a fiatal szülô csoportban a népesség 17 százalékának. 
Nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezett a teljes magyar népesség 27 százaléka, a cigányok 61 százaléka.
Szakmunkás végzettségû volt a teljes magyar népesség 34 százaléka, a cigányok 19 százaléka. Érettségivel 
rendelkezett a teljes népességbôl 22 százalék, ez a cigányoknál 3 százalék. Felsôfokú végzettséggel rendelkezett 
a teljes népesség 11 százaléka, a cigányoknál a mi mintánkban ez 0 százalék volt. Mintánkban különösen 
az érettségizett és annál magasabb fokozatoknál látszik teljes leszakadás. De nemcsak ebben mutatkozott meg nagy
különbség, hanem abban is, hogy az aktív keresôk körében a vizsgálat idôpontjában 9 százalékos volt a munkanélküliek
aránya, mi viszont azt tapasztaltuk, hogy az általunk vizsgált családok 70 százalékában nem volt keresô foglalkozású
szülô, tehát egyikük sem dolgozott a legális munkaerôpiacon. A jövedelmi adatoknál pedig azt tapasztaltuk, hogy
háromszoros volt az átlagtól való lemaradás. Ebben az idôpontban a TÁRKI adatai szerint 32 000 forint volt az egy fôre
jutó jövedelem a teljes magyar népességben, míg a cigányoknál 10 500 forint. A TÁRKI szerint még a többségi 
társadalomhoz tartozó legalsó csoport is kétszer ekkora egy fôre esô jövedelemmel rendelkezett, mint azok a cigány
családok, amelyeket mi mértünk. Tehát azokba az iskolákba, ahova sok cigány gyerek jár, egyúttal nagyon nagy eséllyel
a társadalmi átlagtól nagyon leszakadt és nagyon rossz körülmények között élô cigány családok gyerekei járnak, és
ezért a mintánk a cigányok csoportján belül is lefelé húz.

Liskó Ilona szociológus (Részlet egy interjúból: „A szegregáció mindig a szülôk akarata ellenére történik” készítette Kende Ágnes, Amaro Drom – 2001. június)
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A ROMÁKAT ÉS NEM 
ROMÁKAT SZAKADÉK VÁLASZTJA EL

❖ A közoktatási törvényben definíciót kap a halmozottan
hátrányos helyzet 
❖ A hátrányos helyzetû gyerekek ingyenesen étkezhetnek
az óvodában; a közoktatási törvény kötelezôvé teszi a
hátrányos helyzetû gyermek felvételét az óvodába, iskolai
napközibe, illetve kollégiumba
❖ Rászorultsági jogcímen ingyenes tankönyvellátás
❖ A 11/1994 MKM rendelet  39/D és 39/E §.-a bevezeti az
integrációs- és a képesség-kibontakoztató felkészítés
fogalmát, a megvalósító intézmények normatív támogatást
igényelhetnek

❖ Országos Oktatási Integrációs Hálózat:
- az inkluzív, együttnevelô pedagógiai kultúra terjesztése, 
- a pedagógusok és a közoktatási intézmények horizontális
együttmûködésére épülô szakmai hálózat kiépítése 
❖ Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Kollégiumi
Programja a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
középiskolai sikeressége érdekében
❖ Útravaló Ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetû tanulók
esélyegyenlôségének elôsegítése, valamint 
a természettudományos érdeklôdésû tanulók 
tehetséggondozása érdekében

LÉPÉSEK A MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN
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Aroma gyerekek oktatásával kapcsolatos feladatok megfo-
galmazásakor az oktatási miniszter abból indult ki, hogy
minden gyermek egyenlô, tehát egyetlen gyermeket sem

érhet hátrány származása miatt, a roma gyerekeket pedig legin-
kább azért éri hátrány, mert a roma etnikumhoz tartoznak. Ez
nemcsak magyar sajátosság, de sajnos Magyarországra is jellem-
zô. Természetesen nyilvánvaló, hogy összetett társadalmi prob-
lémáról van szó, amelynek megoldását nem lehet egyedül a köz-
oktatásra terhelni. Ez azonban nem mentheti fel az oktatásügyet,
különösen nem a liberalizmusnak abban az olvasatában, amely
az emberi jogok tiszteletét, a szolidaritás gyakorlatát, az egyenlô
esélyek biztosítását alapértékei között tartja számon.

A hátrányos helyzetû és roma gyermekeknek a rendszerválto-
zás óta fokozatosan romló oktatási helyzetével kapcsolatban két
nagy kérdéskörrel kellett és kell szembenézni. Az egyik a hátrá-
nyos helyzetû és roma gyerekek megfelelô oktatási feltételeinek
megteremtése, esélyeik kiegyenlítése, a mobilitás korlátjainak
felszámolása, tehát hosszú távon a társadalmi stabilitás megala-
pozása. A másik pedig a múltbaragadt, kôkorszaki, elôítéletes
gondolkozás leküzdése. Ez utóbbi a nehezebb feladat.

A közvéleménynek az elôítéletesen gondolkozó része felhábo-
rodottan utasítja vissza, hogy elôíteletesen gondolkozónak ne-
vezzék. Nehéz és kitartó munkával lehet bebizonyítani ennek a
felháborodásnak a jogtalanságát, az évtizedes, évszázados be-
rögzôdések tarthatatlanságát. Aligha van nehezebb feladat, mint
ráébreszteni valakit arra, hogy nem jóindulatú, hanem jóté-
konykodó, segítô szándéka mögött valójában atyáskodó gesztu-
sok rejtôznek, így biztosítván, hogy továbbra is privilégizált
helyzetben legyen. Ezt a küzdelmet ezért elsôsorban azoknak az
embereknek a meggyôzéséért vívjuk, akik nem elfogultan, nem
indulatosan, hanem a megoldáskeresés szándékával gondolkoz-
nak a tennivalókról. Kiemelten fontos eredménye az utóbbi
négy év oktatáspolitikájának, hogy a minisztérium és a minisz-
ter személyes kiállásával minden egyes alkalommal egyértelmû-
sítette, hogy nem az elôítéletek ugródeszkájául szolgáló, a ki-
sebbséget elmarasztaló véleményeknek ad hitelt, nem azokra
fordít figyelmet, hanem a kisebbség védelmére összpontosít.

Ez az attitûd azokat a pedagógusokat, akik az európai huma-
nizmus hagyományán nôttek fel, megnyugtatta, erôt adott ne-
kik és aktivizálta ôket. Közös munkánk jelentôsége nagyság-
rendekkel nô túl az oktatási kérdéseken.

Egyenlô
esélyekért 7

Egyenlô esélyekért

❖ A szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsôfokú tanul-
mányait elôsegítô program: költségtérítéses ponthatáron
államilag finanszírozott képzés, mentorok biztosítása 
❖ „Utolsó padból…” program az indokolatlanul 
fogyatékossá minôsítés visszaszorítása érdekében
❖ Roma Program Támogatási Hálózat a romákat érintô,
romák által mûködtetett regionális, térségi, vagy helyi
oktatási fejlesztések segítésére
❖ Tanoda programok támogatása a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek iskolán kívüli fejlesztése, különbözô
tanulást segítô, tehetséggondozó és szabadidôs programok
megszervezése érdekében
❖ A magántanulóvá nyilvánítás szigorítása
❖ A 32/1997-es MKM rendelet módosítása értelmében nem
lehet többé felmenteni a tanulókat a cigány kisebbségi
oktatás indokával az idegen nyelv tanulása alól
❖ Pályázatok a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
integrált nevelésére, az integrációt támogató pedagógiai
módszerek adaptálására 
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„A halmozottan hátrányos helyzetû, elsôsorban roma 
fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása címû,
PHARE-támogatásból is finanszírozott program 
megvalósításáról készült tanulmány igen megdöbbentô és
egyben lehangoló....Amikor (2003 nyarán) az 1999-es 
PHARE-program lezárult, az összes pályázatot kiíró és azt
megvalósító intézmény többé-kevésbé elégedett volt 
munkájával. Egy, a terv teljesítésének ellenôrzésére 
kiküldött csapat (akiket immár monitoroknak neveztek át),
amely a programok önértékelésének helytállóságát 
vizsgálta felül, pedagógiai, szakmai kifogásokat nem emelt.
A két alprogramban rendelkezésre álló majdnem 
egymilliárd forintot az ígéretnek megfelelôen elköltötték,
és minden célkitûzést teljesítettek. Mindenki boldogan 
mehetett haza. És így is tettek volna, ha az Oktatási 
Minisztériumban egy új csapat nem érezte volna
úgy, hogy baj van. Az általánosan bevett bürokratikus 
eljárásmóddal szemben, amely nem szívesen zavarja fel az
állóvizet, ôk megfinanszíroztak egy mélyebb vizsgálatot...
Amikor a kutatócsoportot arra a mélyebb és sokkal 
fontosabb problémára kérdezett rá, hogy a segítség 
változtatott-e az iskolák életén, különösképpen a cigány
gyerekek tapasztalatai és lehetôségei javultak-e a 
ráfordított költségek eredményeként, az esetek túlnyomó
többségében semmiféle, az iskolák és a monitorozás elsô
fordulójának optimista végkövetkeztetéseit alátámasztó 
bizonyítékot nem találtak.
Néhány esetben egyértelmû volt, hogy a pénzt a célcsoport
érdekeit semmiben sem érintô célokra költötték. 
A legszomorúbb talán az a tény, hogy a vizsgált esetek

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

többségében a program lényegi céljait: a mélyebb és 
tartósabb integrációra való törekvést és a cigány 
gyerekeknek a magyar oktatási rendszerben kimutathatóan
javuló teljesítményét – meg sem fogalmazták. Ez a kudarc
azok érdekeit szolgálja, akik szeretnék bebizonyítani, hogy
minden ilyen jellegû intervenció csupán pénzpazarlás. 
Van olyan pedagógus, aki amint egy cigánygyerek belép 
az osztályába, azt hiszi, hogy egy alacsony szintû kulturális
csoport képviselôjével van dolga, akinek bizonyára olyan
anyja van, aki tinédzserként kezdett szülni, akit 
ingerszegény környezetben neveltek, alkoholista,
munkakerülô felnôttektôl körülvéve. Az ilyen pedagógus
úgy érzi, hogy az összes elôítélete beigazolódik az EU által
is finanszírozott program nagymértékû kudarca láttán,
amely program azon nehézségek leküzdésében volt hivatott
segíteni, amelyekkel ô naponta szembekerül. 
És itt talán érdemes kitérni a a pedagógus és a szülôk 
közötti kommunikáció hiányára. Kialakult ugyanis egyfajta
kölcsönös bizalmatlanság szülôk és pedagógus között. 
És ez nemcsak a pedagógusról szól, aki nem akar vagy
nem tud utánajárni azoknak a dolgoknak, amik 
szükségesek lennének ahhoz, hogy tanítson, hanem 
a szülôkrôl is, akik nem bíznak ebben a rendszerben, 
az iskolában, szó szerint féltik a gyereküket, ami nem is
meglepô . Ha a gyerek olyan környezetbe kerül, ahol 
esetleg bántják, megalázzák, ahol nem érzi magát 
biztonságban, ahol nem tud felfedezni a maga számára
dolgokat, ahol nem tudja kiélni a kíváncsiságait, akkor 
nem lehet másként, mint féltéssel reagálni.

Michael Sinclair Stewart antropológus

Megdöbbentô és lehangoló

❖ A magyar oktatási rendszer nem minden esetben biztosít egyenlô feltételeket. 
❖ Ezek a folyamatok negatívan befolyásolják a gyermekek iskolai sikerességét, késôbbi munkaerô-piaci esélyeiket.
❖ Az egyenlôtlenségek társadalmi konfliktusokat generálhatnak.

AZ ALAPPROBLÉMÁK
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[…] Egyértelmû különbség rajzolódik ki a kisfalvak és a
városok integrációval kapcsolatos véleménye között. A 0-500
lakost számláló falvak rendelkeznek a legkevesebb információ-
val az oktatási tárca integrációs törekvéseirôl, s egyben az ô
esetükben a legalacsonyabb az integrációt támogatók számará-
nya is. A 7000 lakos feletti települések esetében épp ezzel el-
lentétes megoszlással találkozunk. E csoport esetében a legna-
gyobb – 88,4 százalék – az együttnevelés támogatottsága, s
egyben legalacsonyabb – 10,7 százalék – az információval nem
rendelkezôk aránya. Megállapítható, hogy a település nagysá-
gának növekedésével egyenesen arányos az integrációs törek-
vések elfogadottsága és fordítottan arányos a véleményalko-
táshoz kellô információval nem rendelkezôk aránya. […]

Az integráció akadályainak az elemzésekor kiderült, hogy a
megkérdezettek legnagyobb mértékben (30,4%) arra hivatkoz-
nak, hogy nem állnak rendelkezésükre az ehhez szükséges for-
rások. Ha ehhez még hozzávesszük azokat a kategóriákat is,
ahol az anyagiak hiánya más tényezôvel társul, akkor a pénzü-
gyi nehézségekre való hivatkozás még nagyobb súllyal jelenik
meg (60,7%). Válaszadóink – egy kivétellel – nem jelölték a
helyi önkormányzat érdektelenségét az integrációt akadályozó
tényezôk között.

Egyenlô
esélyekért 7

A roma tanulók 
integrációjának gyakorlata

AZ IGAZGATÓK SZERINT A ROMA TANULÓK
PROBLÉMÁINAK OKA (%)

Forrás: Havas Gábor – Liskó Ilona 

Óvodáztatás hiánya objektív okokból 3,0

Óvodáztatás hiánya a szülôk miatt 6,2

A család és az iskola rossz kapcsolata 23,3

Nem megfelelô családi környezet 56,1

Pedagógiai kompetencia hiánya 2,5

Tárgyi feltételek hiánya 3,4

Pénzhiány 2,3

Nem válaszolt 3,2

Összesen: 100,0  

Az integrációt akadályozó tényezôket lakosságszám szerinti
bontásban vizsgálva ismét éles különbség látható a falvak és
városok képviselôinek válaszadása között. Míg a városok ese-
tében döntô mértékben a személyi eredetû tényezôk, így a pe-
dagógusok módszertani felkészültsége, a szülôk elôítéletei, va-
lamint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat érdekérvénye-
sítô képességének hiánya jelenik meg, addig a kistelepülések
esetében az anyagi források hiányának enyhe dominanciája
mellett az összes tényezô szinte azonos súllyal szerepel. Egye-
düli kivételt a cigány kisebbségi önkormányzat szerepének
megítélése képez, mivel ez a tényezô a 0-500 fôt számláló fal-
vak esetében meg sem jelenik.  

Az integrációt elôsegítô tényezôk esetében a megemelt
pénzügyi támogatás, a település közvéleményének támogatása,
valamint az önkormányzat törekvései a legnagyobb hang-
súllyal bíró tényezôk. A válaszadók a pedagógiai-módszertani
kérdéseket, valamint az iskolai integráció közvetlen érintett-
jeit, megvalósítóit: a pedagógusokat és a roma szülôket nem
jelölik az integrációt elôsegítô fô tényezôk között. […]

Németh Szilvia: A roma tanulók iskolai eredményessége növelésének 

önkormányzati stratégiái, in Fókuszban a roma többségû iskolák. 

(szerk. Németh Szilvia és Mayer József) Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

Az iskolaigazgatók a cigány diákok

problémáinak fô okát a nem megfe-

lelô családi környezetben látják.

Mintha nem lennének tudatában

annak, hogy a pedagógiai módszerek

milyen nagy mértékben befolyásol-

ják a tanulmányi sikereket.

Ürmös Andor, az esélyegyenlôségi tárca fôosztályvezetôje
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Tudományos tények, nem-
zetközi és egyre szélesedô
hazai tapasztalatok szerint
az integráló szemléletû 
iskolákban semmilyen 
hátrányt nem szenvednek 
a középosztálybeli családok
gyermekei, ezzel együtt
pedig jelentôsen javul a
hátrányokkal indult gyer-
mekek iskolai teljesítménye.
A terjedôben lévô modern,
differenciáló oktatási 
módszertanok éppen azt
teszik lehetôvé, hogy 
a különbözô társadalmi
státusú és képességû
gyermekek egyazon 
tanulócsoporton belül,
zökkenômentesen el 
tudják sajátítani az 
ismereteket. A különbözô
társadalmi csoportok 

kapcsolata szempontjából
is kulcsfontosságú, hogy 
az iskola ne az elkülönítés,
hanem az együttélés egyik
fontos terepévé váljon. 
Ha azt akarjuk, hogy az 
ország építésében a 
jövôben minél több 
állampolgár tevékenyen is
részt vállalhasson, akkor
az esélyeket is egyenlôvé
kell tennünk. 
Esélyegyenlôségrôl 
pedig nem beszélhetünk
addig, amíg szociális 
helyzetük vagy etnikai 
hovatartozásuk miatt 
gyermekek rosszabb 
minôségû, szegregált 
oktatásban részesülnek.

Részlet Daróczi Gábor miniszteri 
biztosnak a Magyar Katolikus Püs-

pöki Kar titkárához intézett levelébôl

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Igazi esélyegyenlôséget!

ÖN SZERINT HOGYAN KELLENE MEGOLDANAI 
A CIGÁNYGYEREKEK, ILL A FOGYATÉKOS ÉSSÉRÜLT 

GYEREKEK ISKOLAI OKTATÁSÁT?

sz
áz

al
ék

nemtudja,
válaszhiány

közösen, 
a magyar 

nemzetiségû 
gyerekeket 
is oktatva,

nemzetiségi 
tárgyakra

együtt, egy 
iskolában a 

magyar 
nemzetiségû 

gyerekekkel, de
külön foglalkozá-
sok formájában

külön iskolában
kellene

megoldani

■ fogyatékos és sérült gyerekek,
■ cigány gyerekek

Sajnos ma Magyarországon az iskolapadok nem egyformák.
Vannak olyanok, amelyekbe nem mindenki ülhet be, pedig
ugyanazon a településen él, esetenként ugyanabba az iskolába
jár, és nagyon sokszor ugyanolyan értelmes, ugyanolyan ügyes
és ugyanolyan szép kisgyerek, mint a többiek. A legkülönbö-
zôbb felmérések, mint például az OECD országban készült PI-
SA 2000, azt mutatják, hogy a magyar iskolarendszer nem
csupán újratermeli, hanem növeli a társadalmi különbségeket.
A vizsgálatok azt jelzik, hogy az európai országok közül a ma-
gyar oktatási rendszer biztosít legkevésbé egyenlô esélyeket az
alacsonyabb iskolai végzettségû, és a szegényebb családokból
származó gyermekeknek. Márpedig az iskolapadok nem kü-
lönbözhetnek egymástól, minden gyermeknek egyforma esélye-
ket kell kapnia a jövôjéhez.

Részlet Magyar Bálint oktatási miniszter Romák az Integrálódó Európában
címmel a Regionális Roma Konferencián elhangzott beszédébôl

Akár a lemorzsolódás, akár 

a továbbtanulás kérdését nézzük, 

a hatékonyságot leglényegesebben

befolyásoló tényezô az igazgató

szemléletmódja. 

Részlet  Babusik Ferenc Késôi kezdés, lemorzsolódás 

– cigány fiatalok az általános iskolában c. tanulmányából
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kai egyetem, többek között a Harvard, a Princeton, a Yale elnökei
írtak a pozitív megkülönböztetés gyakorlatát támogató levelet.
Ezek az intézmények huszonöt éve gyakorolják a pozitív diszkri-
minációt, miközben az oktatás színvonala nem szenvedett kárt.
Sôt: a színvonalkülönbség köztük és a mind szegregáltabbá váló
magyar felsôoktatási intézmények között inkább nôtt, mintsem
csökkent. (Lásd még: Szira Judit: Született július negyedikén, Ma-
gyar Narancs, 2003. július 24.) 

A másik markáns vélemény szerint „az elitizmusnak nagyon mély

gyökerei vannak a magyar felsôoktatásban. A kedvezménnyel bekerülô

fiatalokra bélyeg kerülhet, amelyet egyetemi éveik alatt végig hordoz-

nak majd, és ez nagy hátrányt jelent“ (Gábor Kálmán szociológus,
[origo]). A kutató arra az adatra is hivatkozik (HVG), amely sze-
rint a felsôoktatásban tanulók harmada olyan országban szeretne
élni, ahol nincsenek cigányok. Gábor szerint az egyetemek ma
Magyarországon magas színvonalú, ám intoleráns intézmények,
ahová az elit tagjain kívül másoknak, esetleg roma származásúak-
nak, jobb nem merészkedniük. Sommás ítélete talán mégsem
jellemzi pontosan a felsôoktatás intézményeit – reméljük, a magyar
egyetemi populáció nem ilyen türelmetlen. És ha a szociológus
mégsem tévedne, akkor sem kéne a bajokért a megbélyegzést el-
szenvedôket tenni felelôssé. 

Az oktatásban mindig érdemes pozitív feltételezésekkel élni: bíz-
ni abban, hogy egymást megismerve, együtt tanulva a fiatalokban
oldódhat az elôítélet. Hisz a kialakulásáért éppen az a tény felelôs,
hogy a magyar oktatási rendszer szelektivitása miatt a diákoknak
nincs módjuk megismerkedni nehéz sorsú kortársaikkal. Az ellen-
zôknek már arról is vannak adataik, hogy a felsôoktatásban most
tanuló (elenyészô számú) roma diákok fô problémája nem a tudás
megszerzésével, hanem az irántuk megnyilvánuló hátrányos
megkülönböztetéssel kapcsolatos. Vajon az-e a helyes válasz erre,
hogy akkor inkább be se tegyék a lábukat az egyetemre, és húzód-
janak vissza a gettókba? Ha az egyetemisták nagy része nem képes
normális módon gondolkodni szegényekrôl, romákról, integrá-
cióról, akkor a magyar társadalommal, az oktatási rendszerrel, az
egyetemekkel van súlyos baj. A javasolt rendelkezés különben
sem tenné kötelezôvé a különösen hátrányos helyzetû fiatalok

Éles vita bontakozott ki a sajtóban, miután az Oktatási Mi-
nisztérium bejelentette a pozitív diszkrimináció bevezeté-
sét célzó terveit. A javasolt rendelkezés szerint a hátrányos

helyzet ismérve a kiegészítô családi pótlék és a szülôk alacsony
iskolai végzettsége vagy az állami gondozás lesz; az egyetemi felvé-
telnél nem csupán a roma diákokat, hanem általában a szociálisan
különösen hátrányos helyzetû tanulókat preferálnák. A miniszter,
Magyar Bálint minden nyilatkozatában félreérthetetlenül elmondta
azt is: a felvett, különösen hátrányos helyzetû diákokat mentorok
segítik majd; és az intézkedés legfeljebb évente 1000-2000 fiatalt
segít be az egyetemekre, fôiskolákra. 

Az ellenzôk többsége mégis a magyar felsôoktatás színvonalát
félti e rendelettôl. Alaptalanul. Idén 62 ezer fiatal kezdte meg 
a tanulmányait államilag finanszírozott képzés keretei között a fel-
sôoktatásban. Az OM rendelkezése optimista becsléssel is legfel-
jebb 2000 diákot érintene: körülbelül ennyi hallgató veszélyeztet-
né tehát a magyar egyetemek közismerten magas színvonalát. 
Az összes diák alig 3,2 százaléka! Érdemes észrevenni, hogy 2003-
ban a felvett diákok közel fele alacsonyabb pontszámmal került be
az egyetemre: az úgynevezett önköltséges képzésben részt vevôk.
`k nem hátrányos helyzetük miatt jutottak be a felsôoktatásba,
hanem azért, mert szüleik hajlandóak és képesek magas tandíjat
fizetni. Különös, de amiatt senkinek sem jutott eszébe aggódni,
hogy az önköltséges diákok veszélyeztetnék az egyetemek szín-
vonalát. 

Ha igazuk van azoknak, akik szerint ez a csoport – még ha
egyetemi oktató mentorok segítségével tanul is – le tudja rontani
az oktatást, súlyos baj lehet a felsôoktatással: ám akkor ennek 
a gyökerét nem a tervezett rendeletben kell keresni. Ha az ilyen
módon érvelôk következetes álláspontot képviselnének, akkor
azt is állíthatnák, hogy az integráció, a roma és a szociálisan hát-
rányos gyerekek, a fizikailag vagy mentálisan enyhén fogyaték-
kal élôk beengedése már az általános iskolák színvonalát is tönk-
revágja. S hogy a magas fokú oktatás biztosításának egyetlen
hatékony eszköze az elkülönítés, a szegregálás lehet. 

2003 nyarán az amerikai legfelsôbb bíróság pozitív diszkrim-
inációról szóló döntéséhez a nyolc legnagyobb tekintélyû ameri-

Egyenlô
esélyekért 7

Szira Judit: 

Helyzeti hátrány 
(Pozitív diszkrimináció a felsôoktatásban)



184

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

számára az egyetemi jelentkezést. Minden diák maga dönthetne
arról, hogy kiteszi-e magát a feltételezett intoleráns, megbélyegzô
megjegyzéseknek, atrocitásoknak, vagy eleve lemond a tovább-
tanulás lehetôségérôl (és akkor az aggódó szociológusok is meg-
nyugodhatnak). 

Sokan megfogalmaztak egy súlyosabb ellenérvet is: a szegények
jobb oktatáshoz segítését nem az egyetemen, hanem korábban,
már az óvodában kell elkezdeni. 

Ezzel senki sem vitatkozik. Ezért vezették be 2003 szeptemberé-
tôl a hátrányos helyzetû gyerekek ingyenes óvodai ellátását – a
költségek miatt a legelesettebb gyerekek nem jártak óvodába.
Ezek a most hároméves gyerekek tizenöt év múlva felvételizhet-
nek majd az egyetemre. Az ellenérvek szerint ki kellene várnunk
ezt a tizenöt évet, és remélni, hogy a bevezetett intézkedések ha-
tására akkor már nem is lesz szükség preferenciális bánásmódra.
Ez év szeptemberétôl integrációs normatívát vezettek be az álta-
lános iskola elsô és ötödik osztályában. Az elsôsök – már amelyik
– tizenkét, az ötödikesek nyolc év múlva múlva mennek egyetem-
re: de miért várjunk addig, s miért üljünk ölbe tett kézzel, abban
bízva, hogy addigra úgyis megszûnik az elesettek kirekesztése, és
a közoktatás ellensúlyozni tudja a szegény családi háttér vagy a
család hiányának negatív következményeit? 

Az ellenzôk amiatt is aggódnak, hogy a méltányos bánásmóddal
egyetemre jutó diákok nem tudnak majd megfelelni a magas
követelményeknek. Bizonyára nem minden felvett diák fogja befe-
jezni egyetemi tanulmányait, amiképpen a most felvett szerencsé-
sek közül is sokan kiesnek menet közben a felsôoktatásból. Sze-
rencsére a civil szféra már szerzett tapasztalatokat errôl a terület-
rôl. A Romaversitas láthatatlan kollégiuma évek óta gyakorolja
eredményesen a roma egyetemista fiatalok szakmai és erkölcsi
támogatását. Az eredmények azt mutatják, hogy a mentorrendsz-
er segíthet a roma egyetemi hallgatók szakmai támogatásában. A
miniszter által nyilvánosságra hozott tervekben hasonló mentor-
rendszer is szerepel. A mentor – fiatal oktató vagy doktorandusz
diák – komoly eredményeket érhet el a tehetség kibontakoztatá-
sában. Erre garancia lehet, ha a mentor speciális pedagógiai kép-
zésben is részesül, mielôtt elkezdi munkáját. 

A vitában eddig csak a hátrányos helyzetûek megsegítésének ne-
hézségeirôl, a pozitív diszkrimináció elônyeirôl vagy feltételezett
súlyos hátrányairól esett szó. A kisebbséghez tartozókról, a hát-
ránnyal élôkrôl. Pedig az intézkedés nemcsak, talán elsôsorban
nem is az ô érdekük, hanem a többségé is. Ha az egyetemen,

fôiskolán hátrányos helyzetûek, köztük romák tanulnak együtt a
többséghez tartozó fiatalokkal, csökkenhetnek utóbbiak ellenér-
zései és félelmei. Az egyetemi oktatás célja nemcsak a szakmai is-
meretek megtanítása, de a felkészítés is az egyetem falain kívüli
munkára, amelynek során az egykori egyetemisták – orvosok,
tanárok, jogászok, katonák, rendôrök – naponta találkoznak a tár-
sadalom minden rendû és rangú tagjával, akiket ismerniük és
érteniük kell. Szegregált egyetemekrôl a világot nem értô diplo-
mások kerülnek ki. 

A pozitív diszkrimináció ellenzôi filozófiai érvelésükben az
egyenlô bánásmód követelményére, a semleges, szekularizált ál-
lam egyik legfontosabb alkotmányos alapelvére hivatkoznak. A
preferenciális bánásmód sérti az egyenlô elbánáshoz fûzôdô
állampolgári jogokat – állítják. Csakhogy a súlyosan igazságtalan
szociális körülmények, az esélyegyenlôtlenség reménytelensége
legalább ilyen mélyen sért egy másik alapvetô emberi jogot: azt,
amelyik az egyenlô emberi méltósághoz fûzôdik. Az állam felada-
ta, hogy biztosítsa ezeket a jogokat, akár annak árán is, hogy
idôlegesen segíti azokat az állampolgárokat, akiknek önhibájukon
kívül, csak magukra utalva nincs lehetôségük arra, hogy eljussa-
nak az egyetem kapujáig. Nehéz tisztességes érveket találni annak
igazolására, hogy bizonyos csoportok emberhez méltatlan sze-
génységét, a kitörés lehetetlenségét az adófizetôk pénzébôl fenn-
tartott államnak tétlenül kell néznie. És nem beszélhetünk társa-
dalmi igazságtalanságról sem, hisz a többségnek is alapvetô érde-
ke az, hogy az állam – lehetôségeihez mérten és az alkotmány
alapelveinek figyelembevételével – enyhíteni igyekezzék a legrászo-
rultabbakat. A közösség nem nézheti tétlenül, hogy gyerekek és
fiatalok szenvedjenek szüleik szegénysége és számkivetettsége
miatt. A pozitív diszkrimináció gyakorlata nem lehet végtelen
folyamat. A társadalomnak meg kell találnia azokat a mechaniz-
musokat, amelyek automatikusan segítik a legnehezebb körül-
mények között élôk gyerekeit. Az Egyesült Államokban huszonöt
éve folyamatos vita kíséri a pozitív diszkrimináció gyakorlatát.
Azóta – e gyakorlatnak is köszönhetôen – több száz ezer fekete
amerikai, latínó és más kisebbséghez tartozó diák szerzett diplo-
mát. Ha majd Magyarországon származását büszkén vállaló roma
tölti be a vezérkari fônök posztját, vezeti az elnök nemzetbizton-
sági tanácsát, áll a külügyek élén, akkor érdemes lesz elgondol-
kozni azon, meddig kell még fenntartani a legelesettebbek méltá-
nyos támogatásának rendszerét.

Forrás: Magyar Narancs
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Azt gondolhatnánk, ritkán fordul elô Magyarországon,
hogy nyílt szegregációra kerüljön sor. Általában arra
hívják fel a jogvédô szervezetek a figyelmet, hogy jó-

szándékú akció jelmezébe öltöztetve jelentkezik az elkülönítés.
Ilyen jelmez például a fogyatékossá nyilvánítás, vagy a differen-
ciálásra való hivatkozással a tanulók bôrszín szerint külön cso-
portokba szervezése.

A közvélemény több alkalommal egyszerûen nem is érti, mi-
ért emelik fel szavukat a jogvédôk. Ilyen megrendítô, drámai és
ugyanakkor széles körben vitatott eset volt a pátkai, amely a
mai napig megosztja a társadalmat. Az történt, hogy az iskolá-
ban külön csoportba szervezték a cigány gyerekeket és nekik
külön kellett érkezni. Csak az ô számukra megjelölt tányérok-
ból ehettek, csak a számukra elkülönített evôeszközökkel. Rá-
adásul, mint ezt a kisebbségi ombudsman megállapította, több-
ségük összevont tanulócsoportokban tanult, lényegesen gyen-
gébb feltételek között, mint nem roma társaik.

A dolog érdekessége, hogy a pedagógusok láthatóan egyálta-
lán nem tudták, hogy jogsértést követnek el, sôt a lovári nyel-
vet, ami a roma kisebbség egy részének anyanyelve, az ombuds-
man szerint mint fogyatékosságot vették figyelembe.

Ugyanígy nem érezték jogsértônek nagyon sokan az egyik ke-
reskedelmi csatorna által sugárzott „Bazi nagy roma lagzi” címû
mûsort. Ebben a mûsorban paródia címén tulajdonéppen 
rasszista sztereotípiákat sulykoltak. „Nem kell mindenen megsér-
tôdni” – mondják erre azok, akik úgy gondolják, nekik van jo-
guk eldönteni, egy-egy érintett kisebbség milyen mértékû go-

rombáskodást köteles elviselni. Nagyon valószínû, hogy ugyan-
ezek az emberek rendkívül érzékenyen reagálnak, ha ôket érin-
tô tréfákról van szó. Ez a kettôs mérce azonban érvelési lehetô-
séget is kínál, nagyon gyorsan elvezet az elôítéletes gondolko-
zás kimutatásához. „Rólunk nem szabad így beszélni, mert mi 
rendes emberek vagyunk, a cigányokról viszont igen, mert ôk nem
rendes emberek” – körülbelül ebben a tételben összegezhetô az a
végsô érv, amelyet akkor hallhatunk, ha a romákkal szembeni
sértô mondatokban a roma szót kicseréljük például a magyar-
ra. Az elôítéletes gondolkozásmód pszichopatológiai összefüg-
géseire világít rá, hogy általában nem ilyen higgadtan, ténysze-
rûen foglalják össze mondandójukat rasszista honfitársaink, ha-
nem rendkívül ingerülten, sértôen, gyakran trágár módon.

Ugyanakkor örömmel kell regisztrálnunk, hogy az Oktatási
Minisztérium nem vív teljesen magányos szélmalomharcot ezen
a téren, mert vannak olyan civil szervezôdések, amelyek önte-
vékenyen, kezdeményezô módon lépnek föl. 

Nagyon nehéz egy olyan közegben elôrelépést elérni, amelyik
nem érzi, mi is abban a törvénysértô, ha van olyan település,
amelynek önkormányzata olyan gyakorlatot folytat, aminek kö-
vetkeztében iskolánként elkülönülnek a roma és nem roma
gyerekek.

Többek között éppen az ezen a téren tapasztalható joghézagok
regisztrálása indította az Oktatási Minisztériumot arra, hogy
kezdeményezze a törvény vonatkozó fejezeteinek módosítását,
leszögezve, hogy jogilag is tilos olyan gyakorlatot folytatni,
amelyik szegregációs eredményhez vezet.

Egyenlô
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kötelezettségét megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi
vagy erkölcsi fejlôdését súlyosan veszélyezteti“.
Kezdeményezik továbbá, hogy „aki a gyermeket, tanulót 
a közoktatásra vonatkozó rendelkezések megszegésével
hátrányosan megkülönbözteti, 100 ezer forintig terjedô
pénzbírsággal sújtható“. Kárpáti József szerint a 
„gettósodó iskolákban“ az oktatás színvonala is 
alacsonyabb, és sokszor felkészületlen, oda nem illô 
személyek tanítanak.
Ujlaky András szerint a legönrombolóbb stratégia 
a szegregáció. Úgy vélte, hogy bár Magyarországon 
minden helyzetet lefednek a jogszabályok, amelyek tiltják a
szegregációt, a diszkriminációt, ezeket nem hajtják végre.
Daróczi Gábor, az oktatási tárca ügyben illetékes 
miniszteri biztosa hangsúlyozta: a szegregáció 
mindenkinek rossz, s minden politikai oldalnak egyaránt
érdeke az integráció. Hozzátette: törekvéseik azt a célt
szolgálják, hogy hosszú távon elérjék „egy ország legyen,
ahol nem két oktatási rendszer mûködik“.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Megindult az elsô próbaper az iskolai szegregáció ellen. 
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyermekekért Alapítvány
Miskolc önkormányzatát pereli be, mert szerintük 
megsértették az egyenlô bánásmód elvét. Az alapítvány a
gyerekek iskolai elkülönítése ellen törvényi változtatást is

sürget, többek között százezer forintra büntetné azt, aki 
a gyerekeket az iskolában hátrányosan megkülönbözteti.
Miskolcon több – jobb és rosszabb helyzetû – iskolát 
összevontak tavaly, de a gyerekek csak papíron járnak
ugyanabba az iskolába: valójában mindenki ugyanabba az
épületbe jár, ahová korábban, külön évnyitók és ballagások
vannak, nincsenek közös kirándulások – állítja 
az alapítvány. Szerintük a miskolci önkormányzat most is
és azelôtt is jogellenesen különíti el a roma gyerekeket. 
Kárpáti József, az alapítvány ügyvédje többek között 
a büntetôjogi szabályozás változtatását kezdeményezte. 
Az alapítvány javaslata szerint „büntetendô az a kiskorú 
nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles 
személy, aki az egyenlô bánásmód követelményébôl fakadó

részlet az Origo tudósításából

Próbaper
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Az Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány
keresetet adott be  Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata mint iskolafenntartó ellen. Az alapítvány be-

adványában azt állítja, hogy az iskolafenntartó a város legalább
három iskolájában úgy szervezi az oktatást, hogy a roma és
hátrányos helyzetû gyerekek egyazon iskolán belül külön épü-
letben és szegényesebb tanterv alapján tanulnak. Az alapítvány
a hátrányos megkülönböztetés megállapítását kéri a bíróságtól,
valamint az iskolafenntartó eltiltását ettôl a szegregációs gya-
korlattól, továbbá azt, hogy az önkormányzat kérjen bocsána-
tot a város cigányaitól gyermekeik ilyen módon történt elkülö-
nítéséért és megkülönböztetéséért. 

A tárgyalást 2005. augusztus 30-án tartották a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróságon.

Az ügy kiindulópontja a következô: Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése 2004. április 8-án integrálta igazgatásilag és
gazdaságilag a Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvû Iskolához az Erenyôi Általános Iskolát és a Kuti
István Tagiskolát, a Komlóstetôi Általános Iskolához a Fazola
Henrik Általános Iskolát, valamint a Selyemréti Általános és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola és Városi Pedagógiai
Intézethez a József Attila Általános Iskolát. A lakókörnyezet,
amelyben a Fazolába járó gyerekek nagy része él, folyóvíz és

gáz nélküli düledezô házakból, lim-lommal teli poros udva-
rokból áll. Ottjártunkkor gyanakodva fogadnak minket a telep
lakói. Érthetô: nem szívesen mutogatják nyomorukat…

…Tele van a terem, még a tárgyalás kezdete után negyed órá-
val is érkeznek érdeklôdôk. A felek elmondják álláspontjukat.
Mivel az iskolák etnikai összetételérôl nincs dokumentum, a
felperes részérôl az is felmerül bizonyítási eljárásként, hogy a
„cigányiskolák” tabló- és osztályképei alapján szakértôjük meg-
mondja ki a cigány és ki nem, mivel véleményük szerint az elô-
ítéletek percepciós alapon mûködnek. A bíró határozottan el-
utasítja az elképzelést: „Nem 1944-ben vagyunk.” A megyei bíró-
ság Pecsenye Csaba vezette tanácsa a felek álláspontjának meg-
hallgatása után úgy döntött, hogy a per folytatását elnapolja.

– A tárgyaláson nekem alapvetôen az volt az érzésem, hogy
az iskola, és az önkormányzat nem igazán értette meg a mi cé-
lunkat. Mi nem az ô pedagógiai módszerüket kritizáljuk, eh-
hez nincs kapacitásunk, hozzáértésünk. Amit mi számon-
kérünk tôlük, az a miskolci iskolában az egyenlô bánásmódra
vonatkozik. A törvény tiltja a hátrányos helyzetû gyerekek el-
különítését. – foglalja össze benyomásait Ujlaky András, a fel-
peres Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek Alapítvány el-
nöke.

Forrás: Köznevelés
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REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

1. A Zana Sándor Nevelési és Oktatási Közhasznú 
Alapítvány 2002. április 10-én megalapította a jászladányi
Antal Mihály Alapítványi Általános Iskolát. Az alapítványi
általános iskola 2003. augusztus elsejétôl rendelkezik
jogerôs mûködési engedéllyel. A Jászladányi Önkormány-
zat Képviselôtestülete a korábban a Jászladányi
Önkormányzati Általános Iskola kizárólagos használatában
lévô épület használatát megosztotta és az alapítvány 
számára bérbeadta. Így az önkormányzati iskola csak 
az 1–3 évfolyamot tudta elhelyeznie ebben az épületben, 
a 4. évfolyam egy, a falu központjától messzebb lévô, 
rosszabb állapotú iskolába került elhelyezésre.
2. Kaltenbach Jenô, a nemzeti és etnikai kisebbségi 
jogok országgyûlési biztosa az Oktatási Minisztériumnak
megküldött állásfoglalásában kifejtette, hogy 
a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskolában
folyó oktatás azért nem engedélyezhetô, mert azt egy 
alkotmányellenes cél elérése érdekében szervezték meg,
tehát az iskola-alapítás „nyilvánvaló szegregációs 
törekvés miatt az alkotmányos jogokkal kapcsolatos 
visszaságként értékelhetô”.
3. Az Oktatási Minisztérium 2002. november 28-án 
a Legfôbb Ügyészhez fordult, hogy soron kívül 
vizsgáltassa meg a jászladányi Zana Sándor Imre 
Nevelési, Oktatási Közhasznú Alapítvány mûködésének
törvényességét. A Legfôbb Ügyész megállapította, hogy
„az alapítvány iskolát nem hozhatott létre és nem
mûködtethetett.”Az ügyészi vizsgálat felhívja a figyelmet
arra, hogy az alapítvány alapító okiratában nem jelölte
meg célként iskola létrehozását, így ilyen intézmény 
alapítására nem is jogosult. 
4. Újra benyújtották, ezúttal formai hibáktól mentesen, az
iskola mûködését engedelyézô OM-szám iránti kérelmet.
Mivel nem tehetett mást, az OM engedélyezte az iskola
mûködését.
5. 2003. augusztus 1-jén a beíratással kapcsolatban 
szülôi értekezletet tartottak. Az értekezletet követôen 
az alapítványi iskolába gyermekeiket beíratni szándékozó
101 jászladányi szülô közül többen panaszlevelében 
fordultak az oktatási miniszterhez, és a Jász-Nagykun-

A jászladányi eset
Esemény-sorrend

A jászladányi alapítványi iskola létrehozása azt a célt
szolgálta, hogy elkülönítsék a hátrányos helyzetû 
gyerekeket a többiektôl – állapította meg az Országos
Közoktatási és Értékelési Központ vizsgálata. Az oktatási
miniszter kezdeményezi, hogy a közigazgatási hivatal
nyilvánítsa semmissé azt az önkormányzati döntést,
amellyel az alapítványi iskolának adták az állami pénzbôl
felújított iskolaépület nagy részét. 

Az ellenôrzés eredménye szerint az alapítványi iskolába
kerültek a rendezett családi körülmények között élô 
diákok, míg a hátrányos helyzetûek az önkormányzati 
intézményben maradtak. A hatósági vizsgálatot végzô
központ azt állítja, hogy a helyi önkormányzat eljárása
sérti az alkotmányos jogokat, és az alapítványi 
iskola létrejöttével diszkriminálták a hátrányos 
helyzetben élô gyerekeket.

A jászladányi alapítványi iskolát 2002 áprilisában 
alapították, 2003 augusztusától rendelkezik jogerôs 
mûködési engedéllyel. Az oktatási tárca, a kisebbségi
ombudsman és a helyi roma önkormányzat szerint a 
magánintézményt azért hozták létre, hogy külön 
iskolában tanulhassanak a nem roma gyerekek. Az iskola
vezetése a kezdetektôl fogva határozottan tagadja ezt.

Az OM-ben emlékeztettek arra, hogy az önkormányzat 
az alapítványi iskolának adta annak az állami pénzbôl 
felújított épületnek a nagyobb részét, amely azt 
megelôzôen kizárólag az önkormányzati iskoláé volt. 
A tárca szerint ezért az önkormányzati intézményben 
tanuló gyerekek közül sokan kiszorultak a település 
szélén lévô, rosszabb állapotban lévô iskolaépületbe.

A miniszter az Állami Számvevôszéket felkérte arra, hogy
ellenôrizze az épületátadás körülményeit is, a helyi jegyzôt
pedig arra, hogy vizsgálja ki az alapítványi iskola 
beiratkozási rendjét. A sajtótájékoztatón emlékeztettek 
arra, hogy a megyei ügyészség kifogásolta a beiratkozási
eljárást, álláspontja szerint ugyanis az nem felelt meg 
a közoktatási törvénynek. Az ügyészség azt követôen 
vizsgálta ezt a kérdést, hogy roma szülôk panaszt tettek,
amiért gyermeküket nem vették fel 
az alapítványi iskolába.



Ajászladányi eset megmozgatta az egész magyar közvéle-
ményt, tévéhíradó, napilapok, hetilapok foglalkoztak a
hagymatermelô kisvárosban történtekkel. A történet

egyik legfontosabb tanulságát azonban gyakorlatilag nem von-
ta le a magyar közvélemény, talán nem véletlenül.

Ez a tanulság ugyanis a kudarc.
Nem sikerült megakadályozni, hogy nyílt szegregációs helyzet

jöjjön létre. Nem sikerült elérni, hogy a helyi „Büdöstó” partjá-
ra kiszorított romák gyerekei ugyanolyan színvonalú oktatás-
ban részesüljenek, mint az alapítványi iskolában tanuló diákok.
Az önkormányzat még az OM segítségét is visszautasította.

Sôt: a magukat méltóságukban sértve érzô jászladányi polgá-
rok egy része beperelte az Oktatási Minisztériumot, kártérítést
követelve. Ezt a pert ugyan elvesztették, de jogi képviselôjük
arról beszélt, hogy „az OM megkaparintotta a bíróságot”.

A jászladányi eset tette nyilvánvalóvá és széles körben ismert-
té, hogy amennyiben romákkal szembeni szegregáló gyakorlat
kerül terítékre, az illetékes hivatalok rendkívül aggályosan
ügyelnek a jog formai részleteire.

A magyar közvélemény, a széleskörû médiavisszhang és az
OM konzekvens fellépésének következtében kénytelen volt
szembesülni a ténnyel, hogy a kirekesztéses kísérletek Magya-
rországon napirenden vannak, sôt, a jog formai lehetôségeit
felhasználva sajnos akár sikeresek is lehetnek.

A jászladányi eset rávilágított, hogy az iskolaválasztás nálunk
gyakorolt, szinte nemzetközi párhuzam nélkül álló, széleskörû
szabadsága elkülönítéshez vezethet. 
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Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalhoz az alapítványi
iskola felvételi eljárásával kapcsolatban. A szülôk bead-
ványaikban sérelmezték, hogy nem tölthettek ki gyer-
mekeik számára jelentkezési lapot, illetve az alapítványi
iskola igazgatójának átnyújtott szándéknyilatkozataikat
utóbb érvénytelenné nyilvánították. Kifogásolták továbbá
azt is, hogy gyermekük felvételi kérelmével kapcsolat-
ban nem kaptak választ, elutasító határozatot.
6. A szülôi panaszok alapján a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közigazgatási Hivatal 2003. szeptember 5-ei 
határozatában elrendelte a jászladányi alapítványi 
iskola tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos 
eljárásának törvényességi és hatósági ellenôrzését.  
Az ellenôrzés lefolytatásából elfogultság okán
Jászladány Nagyközség jegyzôjét kizárta és helyette
Tiszaföldvár Város Jegyzôjét jelölte ki. A vizsgálat egy
szülô esetében állapított meg törvénysértést. 
Az oktatási miniszter 2003. október 1-jén elrendelte a
jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola 
hatósági ellenôrzését. A miniszter annak vizsgálatát
kérte, hogy a létrehozott alapítványi iskola mûködése
sérti-e a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatko-
zó, a közoktatási törvényben rögzített rendelkezéseket.  
7. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
(OKÉV) a lefolytatott hatósági ellenôrzés kapcsán 
megállapította, hogy az alapítványi iskola erôltetett, 
a jogszabályi feltételeknek nem minden tekintetben 
megfelelô létrehozása a jászladányi Jókai utcai
iskolaépület megosztásával a túlnyomórészt 
hátrányos helyzetû tanulók egy fizikai téren belüli 
elkülönítését eredményezte. A jászladányi önkormányzat
eljárása végsô soron alkotmányos jogok, konkrét újog-
szabályitilalmak megsértésével ment végbe 
(az alapítványi iskola jogszabályi feltételeknek nem
úminden esetben megfelelô létrehozása – a kisebbségi
önkormányzat egyetértésének hiánya, a mûködési 
engedély kiadása az annak feltételeként elôírt kötelezô
eszköz–, és felszerlésjegy-zékben foglaltak meglétének
hiányában) – tartalmazza az OKÉV jelentése. 
A vizsgálat rámutatott arra is, hogy az alapítványi iskola
létrejötte, az ehhez nyújtott egyoldalú önkormányzati
hozzájárulás a helyi közfeladatok ellátási színvonalának 
rovására ment végbe, a hátrányos helyzetû gyermekek
diszkriminálásával, csökkentett értékû 
szolgáltatásra kényszerítésével.



Magyar Bálint oktatási miniszter meghívta az Oktatási 
Minisztériumba a jászladányi iskolavitában résztvevô két,
szakmai álláspontot képviselô felet, az önkormányzati 
iskola és a mûködés megkezdéséhez szükséges 
engedéllyel nem rendelkezô alapítványi iskola igazgatóját
azzal a céllal, hogy segítsen mindenki által elfogadható,
megnyugtató megoldást találni a kialakult helyzetben.
Az Oktatási Minisztérium igent mond a minôségi oktatás
megteremtésére, de határozottan nemet mond a 
megkülönböztetésre: nem elemelhetünk falakat 
a gyerekek közé. Nem kerülhetnek szembe egymással 
a szegények és a gazdagok, a vidékiek és a fôvárosiak, a
vallásosak és a nem vallásosak, a romák és a nem romák.
Egy Magyarország van, közös felelôsségünk, hogy 
a társadalom ne szakadjon darabjaira. Minden szülônek 
a gyermeke a legfontosabb. Természetes, hogy 
valamennyien olyan iskolába szeretnék járatni
a gyerekeiket, amelyik nyugodt és barátságos légkörben,
megfelelô színvonalon készít fel a középiskolai 
továbbtanulásra. Ezt az esélyt azonban minden gyereknek
meg kell adni, mert minden gyerek egyformán fontos. 
A jászladányi magániskola nem kezdhette meg törvényesen
a mûködését. Két héttel a tanévkezdés után viszont már
nem a kialakult jogi helyzet elemzése a legfontosabb 
feladatunk. Most cselekvésre van szükség, olyan tettekre,
amelyek békességet teremthetnek egy felzaklatott 
közösségben, lerombolják a diákok közé emelt falakat, és
egyformán segítik minden gyerek jövôbeli boldogulását.
Ezért az oktatási minisztérium az integrációt segítô, 
minôségi oktatásfejlesztés komplex csomagját ajánlja 
a jászladányi önkormányzati iskolának.
Ez a program a következô elemeket tartalmazza:
❖ Multimédiás számítógépeket juttatunk az iskolának, és
támogatjuk az Internet-kapcsolat kiépítését.

❖ Az idegennyelv-tudás hiánya csökkenti a továbbtanulási,
és késôbb a munkavállalási esélyeket. A program ezért
nyelvtanárt, emelt óraszámot és korszerû módszereket
ajánl fel az iskola diákjai részére.
❖ Az önfejlesztô iskola-program az óvodában, az alsó és
felsô tagozaton dolgozó pedagógusok, a környék 
középiskoláiban tanító tanárok, valamint az érdeklôdô 
szülôk részére szól. A cél az, hogy önkéntesen jelentkezô
helyi szakemberek indítsák el az iskola programjának 
tartalmi fejlesztését.
❖ A továbbtanulási arányok gyors ütemû javítása 
érdekében a hetedikes és nyolcadikos diákok körében 
felajánlunk egy mentor rendszerû programot, melynek 
célja, hogy az iskola tanárai a hozzájuk tartozó diákok 
tanulmányait minél hatékonyabban segítsék. 
A mentor tanár konzultációs lehetôséget és diákonként
számított fizetés-kiegészítést kapna munkájáért.
❖ A kistérségi koordinátor, családi koordinátor híd 
szerepet látna el a család és az iskola között. 
A családi koordinátor munkáját támogatja a kistérségi 
koordinátor, aki az OM által a közeljövôben kiépítendô 
országos oktatási integrációs hálózat munkatársaként 
segíti a kistérségi integrációs programok megvalósulását.
❖ A délutáni közösségi programok az etnikai feszültségek
csillapításának legjobb módja. 
A vegyes csoportban való célorientált tevékenységre 
lehetôséget nyújt 
a drámapedagógia vagy éppen a sportolás.
❖ Szociális munkás, pszichológus foglalkozna az iskolán
belüli feszültségekkel, azok okainak feltárásával és 
kezelésével.
A programcsomag teljes értéke mintegy 30 millió forint 
lett volna. A jászladányi önkormányzat nem fogadta el 
az ajánlatot.
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Az Oktatási Minisztérium ajánlata (2002)
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Abíróság elutasította a jászladányi alapítványi iskola ke-
resetét az Oktatási Minisztérium ellen. Kolláth György
alkotmányjogász, a jászladányiak jogi képviselôje sze-

rint a bíróság meghátrált, formális és felszínes döntést hozott.
A roma tanulók kizárásával vádolt iskola alapítása körül a

legfôbb ügyész is talált szabálytalanságot. A Legfôbb Ügyészség
szerint nem hozhatott volna létre iskolát az alapítvány, mivel
alapító okiratában nem jelölte meg célként iskola létrehozását.
A jászladányi polgármester szerint azonban a hiányosságot pó-
tolták.

Az alapítványi iskolában 2002 szeptemberében kezdôdött vol-
na meg a tanítás, de erre nem került sor, mert a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal augusztus 30-i határoza-
tában megsemmisítette a helyi jegyzô által kiadott mûködési
engedélyt. A hivatal döntésénél többek között arra hivatkozott,
hogy a Jászladányi Polgármesteri Hivatal nem kérte ki az isko-
la alapításáról a helyi kisebbségi önkormányzat véleményét. A
jászladányiak szerint ugyanakkor a közigazgatási hivatalban
egy évvel korábban megkeresésükre azt mondták, hogy nem
kell kikérni a kisebbségi képviselôk állásfoglalását.

Egyenlô
esélyekért 7

Az Oktatási Minisztérium ugyanezen a napon elutasította az
iskola OM-azonosító iránti kérelmét. Az alapítványi iskolába
felvett gyerekeket átvették az önkormányzati intézménybe, il-
letve más települések iskoláiba.

Az alapítványi iskola álláspontja szerint azonban nem au-
gusztus 30-án, hanem szeptember 2-án rendelkezett az oktatá-
si tárca, vagyis egy napig törvényesen zajlott a tanítás az isko-
lában. A jogszabályok szerint pedig év közben nem lehet meg-
szünteti egy iskolát – állítja az iskola jogi képviselôje. 

A bírósági ítélet kimondja, hogy az OM jogszerûen utasította
el az iskola azonosító iránti kérelmét, a bíróság szerint ugyan-
is az iskolának akkor már nem volt mûködési engedélye. Az
ítélet szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási
Hivatal is jogszerûen járt el az alapítványi iskola kérelmének
elutasításakor. 

Kolláth György alkotmányjogász, a jászladányiak jogi képvi-
selôje az ítélet kihirdetése után kijelentette: a bíróság meghát-
rált, a tárgyalás pedig nem volt fair, végül pedig formális és fe-
lületes döntést született. Az Oktatási Minisztérium megkapa-
rintotta a bíróságot – fogalmazott Kolláth.             Forrás: Origo

Jászladány perel
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Rasszista sztereotípiákat vonultatott fel a tv2 Irigy Hónalj-
miriggyel készült, Bazi nagy roma lagzi címû mûsora
– mondta Magyar Bálint. Az oktatási miniszter szerint a
Bazi nagy roma lagzi által sulykolt kép ellentétes a
valósággal, amit felvilágosító kampány segítségével
akarnak megismertetni a közönséggel. A Bazi nagy roma
lagzi sugárzása után két nappal – Mohácsi Viktória 
romaügyi miniszteri biztossal közösen tartott sajtótájékoz-
tatón elhangzott, elítélik azokata szerkesztôket, akik a
nézettség növelése érdekében hajlandók ilyen programot
mûsorra tûzni, a látens, vagy kevésbé látens romaellenes
elôítéletekre rájátszani.
A szabad demokrata politikus szerint a Bazi nagy roma
lagzi negatív sztereotípiákat sulykol, amelyek ellentétesek
a romák helyzetét felmérô kutatások eredményeivel.
A miniszter statisztikákkal cáfolta a mûsorban ábrázolt
képet, amely szerinte iskola- és munkakerülô, primitív,
bûnözô hajlamú lényeknek mutatja be a romákat.   Az
Oktatáskutató Intézet 1999-ben és 2000-ben készült
felmérése szerint a roma gyerekek 22 százaléka érettségit,
csaknem 58 százaléka szakmát szeretne szerezni, csupán
4,4 százalékuk szándékozik az általános iskola után 
befejezni tanulmányait. A miniszter ismertette a romák
többségi médiaképével foglalkozó kutatás eredményét is. 
A vizsgálatban megkérdezettek 91 százaléka úgy vélte, a
tévének azt is ismertetnie kellene, ami jó a romák
életében, 49 százalék pedig azt mondta, sértô, ahogyan 
a tévé a cigányságot bemutatja. 

A miniszter szerint a roma kisebbséget „megalázó és
gyalázatos módon” mutatták be a kritizált 
mûsorban, ami erkölcstelen, és akadályozza 
a társadalmi megbékélést.
Mohácsi Viktória azt mondta, egész életében nem érezte
magát olyan megalázottnak, mint a mûsor 45 perce alatt.
A romaügyekért felelôs miniszteri biztos nôként és
anyaként kikérte magának, hogy a cigányok szülését
a macskák tavaszi szaporodásához hasonlították.
A mûsor miatt Kaltenbach Jenô, a kisebbségi jogok
országgyûlési biztosa április 1-jén eljárást kezdeményezett
az Országos Rádió és Televízió Testületnél (ORTT).
Az ombudsman, aki primitívnek és ostobának tartja
a kritizált show-t, azt mondta, véleménye szerint az adás
ellentétes a médiatörvénnyel, amely tiltja a nemzeti és
etnikai közösségeket sértô mûsorok sugárzását.
A tv2 közleményt adott ki, amelyben elnézést kér 
az Irigy Hónajmirigy mûsora miatt: 
„... Ezennel kijelentjük, hogy a tv2 senkit sem kívánt
megsérteni önérzetében, s ellenséges érzületeket sem
akart kelteni. Ôszintén sajnáljuk, ha szándékainkkal ellen-
tétben mégis megbántottunk volna valakit. Az érintettektôl
elnézést kérünk. Ahogy eddig is, a tv2 a jövôben is minden
tôle telhetôt megtesz az elôítéletek felszámolásáért, 
a romák jogainak érvényesüléséért, társadalmi 
integrációjáért.” A közleményt Pintér Dezsô elnök, 
Kereszty Gáborvezérigazgató és David Stogel ügyvezetô
igazgató írta alá.

részlet az Origo tudósításából

Paródia?
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Aroma gyerekek elkülönítésének szándékával létreho-
zott jászladányi magániskolában 2003. szeptemberétôl
legálisan is elkezdôdhet a tanítás. A tanintézmény ugyan-

is megkapta a mûködési engedélyt, és a szaktárca is regisztrál-
ta. Ugyanakkor Sipos János, a szaktárca helyettes államtitkára
szerint a közoktatási törvény módosítása lehetôséget ad az et-
nikai alapú elkülönítés megakadályozására. A mûködési enge-
dély megsemmisítése és az oktatási tárca regisztrációt megtagadó
határozata miatt 2002. szeptemberében csak egy napig mûkö-
dött az alapítványi iskola Jászladányon, ám az osztálybontás és
az azzal járó elkülönítés azt követôen is változatlan maradt. Ezt
az iskola munkatársa úgy magyarázta, hogy „nem hivatalosan
az alapítványi iskola mûködik”. Az oktatási miniszter – az Or-
szágos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont vizsgálata, és
hatósági ellenôrzésének összefoglaló jelentése alapján –, kü-
lönbözô intézkedések megtételét kezdeményezte a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalnál, amely tör-
vényességi vizsgálatot indított. „Egy iskola mûködik csak a
településen, az osztálybontást viszont – a közoktatási törvény ér-
telmében – változatlanul hagytuk a második tanítási nap után.
Az összes többi csak félremagyarázás” – mondta korábban
Dankó István polgármester, hozzátéve, hogy minden évben
megkísérlik újraindítani az alapítványi iskolát, amelybe az
elöljáró közlése szerint 2003-ban kétszázöt diák iratkozott be.
„A minisztérium elvi álláspontja nem változott, ám a formai
követelmények teljesítése esetén kötelességünk megadni az
azonosító számot” – nyilatkozta a Roma Sajtóközpontnak a
tárca közoktatási helyettes államtitkára.

OM-KÖZLEMÉNY
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal
felszólította a jászladányi képviselô-testületet, hogy 
2004. május 28-ig szüntesse meg a jászladányi Jókai utcai
iskolaépület törvénysértô megosztását, valamint vonja
vissza azon határozatait, melyek sértik az egyenlô 
bánásmód és az esélyegyenlôség követelményét, így 
biztosítva az érintett gyermekek mindenek felett álló 
elvét. Ezért a Hivatal felkérte a jászladányi 
önkormányzatot, hogy tegyen hathatós intézkedéseket
annak érdekében, hogy az önkormányzati iskola 
megkapja a szükséges segítséget a hátrányos helyzetû 
illetve sajátos nevelési igényû tanulók megfelelô 
színvonalú oktatásának biztosításához. Ezen felül 
a jászladányi önkormányzatnak garantálnia kell, hogy 
a kisebbséghez tartozók oktatásával, képzésével 
kapcsolatos döntések az érintett helyi kisebbségi 
önkormányzat egyetértésével valósuljanak meg. 
Mint ismeretes, korábban az Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközpont, a kisebbségi ombudsman
valamint a legfôbb ügyész is megállapította, hogy 
a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Iskolát 
egy alkotmányellenes cél elérése érdekében szervezték
meg nyilvánvaló szegregációs törekvés miatt. 
Megállapítást nyert az is, hogy a jászladányi Jókai utcai
iskolaépület megosztásával szélsôséges elkülönítés 
valósult meg. Az alapítványi iskolába a rendezett családi
körülmények között élô tanulók kerültek, 
az önkormányzati iskolában túlnyomórészt hátrányos
helyzetû tanulók koncentrálódnak és kizárólag 
az önkormányzati fenntartású iskolára hárul a sajátos 
nevelési igényû tanulók oktatása és nevelése.

Forrás: Roma Sajtóközpont

Engedélyezték
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A ROMA NÉPESSÉG LAKÓHELYI 
SZEGREGÁCIÓJA ORSZÁGONKÉNT (%)

Bulgária Magyar-
ország

Románia

Cigánytelep 56,2 11,6 10,9  
A népesség nagyobb 21,0 22,5 17,1  
része roma
A népesség nagyobb része 11,7 26,0 27,4
nem roma szegény
Se romák, se szegények 11,1 39,9 44,6 
nem koncentrálódnak a 
negyedben (településben)   
A szûrôvizsgálatban 100,0 100,0 100,0  
romának minôsített 
összes válaszadó
N 524 481 368  

Forrás: Ladányi-Szelényi. A roma etnicitás

VÉLEMÉNY
A rendszerváltás elôtti idôkben is volt a szegénység, csak nem
voltak ilyen nagy és látványos különbségek, mint most. A társa-
dalom nagy része szegény volt, a legszegényebbekrôl pedig nem
volt szabad beszélni. A szegénység el volt takarva. 1989 után
kiderült, hogy a lakóhelyi, a családi, a társadalmi és az iskolá-
zottsági hátrány kulminálódik, a szegénység drámaivá vált Ma-
gyarországon. A rendszerváltás nem csak egyszerûen a felszín-
re hozta a szegénységet, hanem új problémákat is generált. A
rendszerváltás után a kormányok, különösen az oktatás felôl,
igyekeztek ezen segíteni, de sajnos ez a mai napig nem sikerült.

Liskó Ilona szociológus



Amagyarországi roma népesség problémáit talán a legjel-
lemzôbben tükrözô, két, jellemzôen aprófalvas kvázi
kistérségben, a borsod-abaúj-zempléni encsi (Cserehá-

ti), és a hasonlóan halmozottan hátrányos helyzetû dél-bara-
nyai, részben a siklósi, nagyobb részt pedig a sellyei KSH-kör-
zetben figyelhetô meg leginkább az a szoros összefüggés, amely
egy terület, kistérség vagy település mérete, gazdasági potenci-
álja, a munkalehetôségek száma és a cigány népesség száma, il-
letve aránya, valamint társadalmi-gazdasági helyzete között hú-
zódik. Azokon a településeken, ahol rossz a gazdasági helyzet,
kevés a munkahely, ott nagyobb számban fordul elô egyre ne-
hezebb körülmények között élô cigány népesség, mint a jobb
adottságokkal rendelkezô településeken. Az utóbbiakból pedig
a kedvezôtlenebb anyagi helyzetû cigányság fokozatosan kiszo-
rul, s egyre nagyobb számban telepszik meg a mostohább felté-
teleket nyújtó településeken. Ezzel pedig a jobb helyzetben lé-
vô települések környezetében megindul egy „elcigányosodási” fo-
lyamat. Éppen ezért a szegregációt nemcsak települési viszony-
latban szükséges vizsgálni, azaz, hogy cigányok és nem cigányok
mennyire elkülönülten élnek egymástól, hanem tágabb gazdasági-
társadalmi, térségi-települési összefüggésekben is.

A szegregáció térségi-területi vagy éppen lakóhelyi jellemzôi,
a kialakult társadalmi-gazdasági körülmények más-más mó-
don érinthetik és differenciálják a roma népességet. Különösen
erôteljesen érvényesül a lakóhelyi és a települési szegregáció olyan
halmozottan hátrányos helyzetû kistérségekben, mint amilye-
nek Dél-Baranyában és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az
Encsi KSH-térség (voltaképp Cserehát természetföldrajzi terü-
let) által alkotott „mintaterületek”, ahol a meglévô különféle
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Kistérségi 
helyzetkép és szegregálódás

■ Az egyes roma arányrétegekkel jellemezhetô iskolák
eloszlási adatai megerôsítik az elôzô, 2000. évi kuta-
tásban tapasztaltakat: a kisebb intézményekre jellem-
zôbb a roma tanulók magasabb aránya. Ez a jelenség
természetesen összefügg az intézmények települési
elhelyezkedésével, illetve azzal, hogy a roma népesség
zöme kisebb településeken él.

Részlet Babusik Ferenc tanulmányából

ROMA TANULÓK – KISISKOLÁBAN?

Az iskolák eloszlása az ott tanuló roma gyerekek 
aránya alapján (%)

A roma tanulók aránya Az iskolák aránya
10–25 25,4  

25,1–38,5 25,6  
38,51–62,5 25,6  
62,51 felett 23,3

komoly társadalmi-gazdasági-foglalkoztatási-szociális-iskoláz-
tatási problémák következményeként az átlagosnál is súlyo-
sabb gondként jelentkezik a „romakérdés”, s ahol a szegény-
séggel szinte törvényszerûen együtt jár a roma etnikum települé-
si, majd területi koncentrációja, egyszersmind szegregálódása, szo-
ciális és kulturális ellehetetlenülése.

Részlet Baranyi Béla – Koncz Gábor: 

A roma-szegregáció kutatásának területi szempontjai az encsi és a sellyei

(-siklósi) kistérségekben címû tanulmányából



196

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

gyermekek felülreprezentált-
ságát az eltérô tantervû 
tagozatokon. A program 
a „Lendületben az ország” c.
Kormányprogramban is 
nevesítve lett.
■ A program bejelentése óta
eltelt idôszakban az enyhe
fokban értelmi fogyatékossá
minôsítés évek óta emelkedô
trendje megorpant, majd
csökkenni kezdett. 
A 2005-ös beiskolázási 
adatok alapján 12 százalékos
csökkenés tapasztalható 
országosan.
■ A program során a 
független szakértôk által 
lebonyolított, soron kívüli
felülvizsgálatokon 
megvizsgált 2100 gyermek
11 százalékánál nyert 
megállapítást, hogy nem 
értelmi fogyatékos, 
így 222-en visszekerültek 
a normál tantervû oktatásba.
■ A visszahelyezések száma 
a korábbi tanévekhez képest
megnégyszerezôdött.  
■ A diagnosztizálás 
megújítása érdekében a
Nemzeti Fejlesztési Terv
HEFOP (Humánerôforrás-
fejlesztési Operatív Program)
2.1 intézkedésében az érin-
tettek bevonásával 

megkezdôdött a Tanulási
Képességet Vizsgáló 
Szakértôi és Rehabilitációs
Bizottságok minôségfejleszté-
se; az egységes eljárásrend és
vizsgálati protokoll, a 
megújult eljárásrendhez és
az eszközpark eredményes
használatához szükséges 
személyi kompetenciák, to-
vábbá egységes elektronikus
adatszolgáltatási rendszer 
fejlesztése, és két kultúrafüg-
getlen teszt standardizálása.
■ A visszahelyezett tanulók
után járó ún. átmeneti nor-
matíva került bevezetésre,
amelyet két évig lehet igé-
nyelni, ezt követôen az 
alapnormatíva mellé 
az integrációs normatíva 
igényelhetô.
■ Szigorodtak a fogyatékossá
minôsítés feltételei.
■ Az oktatási miniszter 2006.
márciusában bejelentette 
az Egységes Pedagógiai 
Diagnosztikai Rendszer ki-
dolgozása érdekében létrejött
tárcaközi megállapodást. 
A négy, a feladatok 
végrehajtásában érintett 
minisztérium – a Belügymi-
nisztérium, az Egészségügyi
Minisztérium, az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és

„UTOLSÓ PADBÓL…” PROGRAM
A magyar közoktatás rend-
szerében kiugróan magas a
korábban fogyatékos, jelen-
leg „sajátos nevelési igényû”
(SNI) tanulóként definiáltak
száma, a 2004/2005 tanév
statisztikai nyitóadatait 
tekintve a teljes általános 
iskolai tanulói létszám 6,4
százaléka tartozik közéjük.
Többségük eltérô tanterv
alapján, sok esetben a többi
gyermektôl elkülönítve 
teljesíti tankötelezettségét. 
Az elmúlt években/
évtizedekben az SNI tanulók
aránya hazánkban 
folyamatosan nôtt. (Míg 
számuk Magyarországon
2002-ben 5,3%, 
jelenleg 6,4%, 
az európai átlag 2,5-3%.) 
Ezért az Oktatási Minisztéri-
um 2003-ban programot 
fogadott el a nem-fogyatékos
gyermekek enyhe fokban 
fogyatékossá minôsítésének
visszaszorítására „Utolsó 
Padból” címmel. A program
elsôdleges célja, hogy a 
magyarországi sajátos 
nevelési igényû tanulók 
aránya közelítse az Európai
Unió átlagát, valamint 
csökkentse a hátrányos 
helyzetû és a roma 

Esélyegyenlôségi 
Minisztérium, és az Oktatási
Minisztérium – által aláírt
megállapodás biztosítja,
hogy a pedagógiai 
diagnosztika megújítása 
a rendszer átalakulását, egy
független, egységes 
diagnosztikai rendszer 
kiépülését, továbbá a 
gyermekek, tanulók jogainak
jobb érvényesítését, iskolai
sikerességük, életminôségük
javítását szolgálja.



197

Aszegregáció nemcsak iskolán belül, hanem települése-
ken belül, települések, sôt régiók között is mûködik. A
társadalom perifériájára szorított népesség ott próbál

lakást találni magának, ahol tud, s ez a hely általában rettene-
tes hely. A külvárosi nyomornegyedek, az elhagyott kis falvak,
a közmûvek nélküli, emberi lakásra gyakorlatilag alkalmatlan
építmények éppen úgy megjelennek ezen a palettán, mint a la-
kótelepek bizonyos részei, vagy a nagyvárosok egyes negyedei.
Az elkülönülés-elkülönítés általában ezer szállal egymásba ga-
balyodó, minden résztvevô számára katasztrofális ered-
ménnyel járó, negatív mérlegû folyamat. Ezt a folyamatot nyil-
ván komplex bevatkozással lehet csak megállítani, amiben a
munkahelyteremtés, a jogvédelem, az egészségvédelem, a két-
oldalú felvilágosító tevékenység éppen úgy helyet kell kapjon,
mint az oktatásügy területén az integrált nevelés kibontakoz-
tatása.

Az integrációval kapcsolatban a társadalomban találhatók
fenntartások, ellenszenvek, sôt kifejezett ellenirányú törekvé-
sek is, de nemcsak azok. A magyar társadalom a felmérések
szerint nyitott az integrációs nevelés elfogadása iránt is.

Ezt a nyitottságot megerôsítik azok a híradások, amelyek a si-
kerekrôl tudósítanak. Nemcsak jászladányi esetekrôl számol-
hatunk be, hanem például kerecsendirôl is. Ebben a faluban
minden évben Podó-fesztivált rendeznek (a podó magyarul hi-
dat jelent), amelynek során a gyerekek megismerkedhetnek a
roma kultúra értékeivel. Nagyon sok hasonló példát említhe-
tünk. A konkrétumok iránt érdeklôdôk figyelmébe ajánljuk a
Köznevelés címú oktatási hetilapot, amely szinte hétrôl hétre
képes riportban számol be egy-egy eredményes együttnevelési
vállalkozásról.

Egyenlô
esélyekért 7

MEGFELELÔ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREKKEL ROMA GYEREK
JÓ EREDMÉNYEKET ÉRHET EL?

állampolgárok szülôk pedagógusok

%

Kerecsendi 
iskolapélda

86%

75% 77%

14%

25% 23%

■ igen 

■ nem

A2000-es, illetve a 2003-as PISA-vizsgálatok eredményei
alapján a magyar 15 éves tanulók teljesítménye a mért
három területen, az olvasásban, a matematikai és a ter-

mészettudományos területen elmaradt a várakozásoktól. Ma-
gyarországon hat legerôsebben a család szociális háttere a diá-
kok teljesítményére. A tanulók teljesítménye közötti különbsé-
geket hazánkban magyarázta a legkiugróbb mértékben az
adott iskola társadalmi összetétele, vagyis a családi háttér hatá-
sa az adott iskola társadalmi összetételén keresztül erôsödik
fel. A vizsgálatokból kiderül, hogy az iskolák szocio-ökonómiai
státusza jobban magyarázza a tanulási eredményeket, mint az
egyes gyermekek családi háttere.

A hátrányos helyzetûek, köztük a roma diákok oktatásának
eredményességét kutatások alapján döntôen befolyásolja, hogy
nagy arányban szegregált körülmények között oktatják ôket. A
2003/2004-es tanévben, 573 iskolán elvégzett reprezentatív
vizsgálat* adatai minden eddiginél drámaibb képet festenek a
roma tanulók elkülönítésének mértékérôl. Az adatok szerint
legalább 3000 roma többségû osztály, ezen belül minimum
1253 homogén cigány osztály létezik az alapfokú oktatásban.
Ezekben az osztályokban tanul az általános iskolás korú roma

Oktatási integráció

▼

* Havas Gábor-Liskó Ilona: 
Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában/2004
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diszkrimináció feltárására is. E rendelkezések utóbb átkerültek
„Az egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség elômozdításá-
ról” szóló 2003. évi CXXV. törvénybe:

2005 szeptemberétôl 18 évre emelkedett a tankötelezettség
korhatára. Tudjuk, hogy a hátrányos helyzetû rétegek egyik
legfôbb problémája az iskolarendszerbôl való korai távozás. 

Körültekintôbb helyi államigazgatási intézkedések várhatók a
magántanulóvá nyilvánítás területén. Szociológiai vizsgálatok
szerint a cigány tanulókat nyolcszor nagyobb valószínûséggel men-
tik föl a rendszeres iskolába járás alól, mint nem roma társaikat.
Ma a 14-15 éves roma tanulók 10%-a nem jár rendszeresen isko-
lába!

Megjelent a „sajátos nevelési igény” kifejezés. Ezzel megkez-
dôdik a felkészülés a fogyatékossá nyilvánítás jelenlegi rend-
szerének a hátrányos társadalmi helyzetû tanulók szempontjá-
ból való felülvizsgálatára. Mára a fogyatékossá nyilvánítás a ro-
ma tanulók szegregálásának az egyik leggyakoribb formájává
vált. Miközben az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent a
tanulólétszám a közoktatásban, addig a fogyatékossá nyilvání-
tott gyerekek száma nôttön nôtt. Ma a hazai roma gyerekek egy-
ötöde eltérô tantervû osztályba/iskolába jár. 

Az oktatási tárca 2003-ban programot fogadott el a nem-fo-
gyatékos gyermekek enyhe fokban fogyatékossá minôsítésének
visszaszorítására „Utolsó padból…” címmel.

A hátrányos helyzetû gyerekek kötelezô felvételével lehetôség nyílt
a három éves óvodáztatás elérésére ott is, ahol ma ez nehezen va-
lósul meg. A hátrányos helyzetû gyermekek három éves óvodáz-
tatása alapvetô feltétele a sikeres iskolai pályafutásnak. 

Az integráció szempontjából óriási jelentôsége van annak a
nagy vihart kavart törvénymódosításnak, mely szerint az elsô
három évfolyamon csak a szülô egyetértésével lehet évismétlésre
kötelezni a diákot. A módosított közoktatási törvény emellett
meghosszabbítja az iskolai oktatás kezdô szakaszát, így több idô
jut az alapkészségek (írás, olvasás, szövegértés stb.) elsajátításá-
ra. A készségek és képességek fejlesztése az ötödik és hatodik
osztályban az eddigieknél hangsúlyosabban folytatódik. Vár-
hatóan emiatt jelentôs mértékben mérséklôdni fog az évismét-
lések száma, így a túlkoros gyermekek aránya is nagymérték-
ben csökkenni fog. 

Definíciót kapott a halmozottan hátrányos helyzet és az integ-
rációs felkészítés a törvényben. Az eddigi szabályozás nem ha-
tározta meg a hátrányos helyzet fogalmát. Így vált lehetôvé,
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népesség közel egynegyede. Nemcsak a szegregáció mértéke,
hanem megnyilvánulási formái is változtak az utóbbi években:
az iskolán belüli szegregáció felôl az iskolák közötti elkülöní-
tés irányába tolódott el a folyamat. Az adatok szerint ma legalább
178 olyan általános iskola mûködik Magyarországon, amelyek
többségében roma diákokat oktatnak.

A folyamat a szegregáció elkerülhetetlenül káros társadalmi
hatásain túl azért is aggasztó, mert Magyarországon különösen
nagy az összefüggés az iskolák szakmai, infrastrukturális ellá-
tottsága és az odajáró gyermekek társadalmi státusa között. A
szabad iskolaválasztás indukálta – egyes önkormányzatok által
pedig közvetve is segített – szelekció tehát nem csak az iskolák
közötti szociális és etnikai polarizációt eredményezi, hanem
közvetett hatással van az ott folyó oktatás minôségére is. Tudva,
hogy az iskolai szegregáció nem az egyedüli tényezô a roma és
hátrányos helyzetû gyermekek iskolai sikertelenségében,
szemléletes adat, hogy míg a roma tanulók kevesebb, mint 10
százaléka jut el az érettségig, addig a teljes kortárs népesség
több mint fele szerez középfokú végzettséget. 

Az Oktatási Minisztérium az elmúlt négy évben ezért a hal-
mozottan hátrányos helyzetû társadalmi csoportokra kiemelt
célcsoportként tekintett. Évrôl-évre új támogató programok
kerültek bevezetésre, amelyek célzottan próbálják a hátrányos
helyzetûek oktatási esélyeit javítani. 

Oktatáspolitikai lépések:
Az OM javaslatára az Országgyûlés 2003. szeptemberében több
ponton is módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvényt (továbbiakban: Kt.). 

Bevezettük a semmisség és az érvénytelenség fogalmát. E sze-
rint: a fenntartói irányítás, illetôleg az intézményi hatáskörben ho-
zott, a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközô, illetve a gyer-
mek mindenek felett álló érdekével ellentétes döntés semmis. A sem-
mis döntés érfénytelenségére bárki határidô nélkül hivatkozhat. A
semmisség megállapítását az érintett, vagy ha az nem állapítható
meg, bárki kérheti.

A magyar jogrendet a nyugati országokéhoz közelíti az az új-
donság, hogy a bizonyítási teher megfordul, vagyis a hátrányos
megkülönböztetés szempontjából vitatott döntés jogszerûségét
minden esetben a döntés hozójának kell bizonyítania. 

A közoktatási törvényben jelent meg elsôként az iskolai szeg-
regáció tilalma. Az új szabályozás lehetôséget nyújt a közvetett

▼



199

hogy a hátrányos helyzetû tanulóknak szánt támogatások gyakran
céljukat tévesztették, és a középosztály családjait segítették.

Az oktatási miniszter 2002 tavaszán hívta életre a Hátrányos
Helyzetû és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelôs Miniszteri
Biztos Hivatalát, a hivatal vezetésével Mohácsi Viktóriát bízta
meg. Európai parlamenti képviselôvé választása után munkáját
Daróczi Gábor folytatja. 2002. augusztusában elôkészítô mun-
ka indult a társadalmi szempontból hátrányos helyzetû, és a
roma gyerekek oktatási integrációját elôsegítô országos hálózat
kialakítására. Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat, 2003.
január 1-jén kezdte meg mûködését, szorosan együttmûködve
a miniszteri biztos hivatalával.

A miniszteri biztos hivatalában kidolgozásra került két új ok-
tatási forma, a képesség-kibontakoztató és az integrációs felké-
szítés szabályozása. Ennek megfelelôen 2002. novemberében a
közoktatási intézmények mûködésérôl szóló 11/1994 (VI. 8.)
MKM rendelet új 39/D. és 39/E. §-sal egészült ki. A hálózati
program fô célkitûzésévé vált a szegregáció csökkentését célzó
új szabályozás gyakorlatba történô átültetése és szakmai támo-
gató rendszerének kialakítása. Az OOIH alapvetô célja az ink-
luzív, együttnevelô pedagógiai kultúra terjesztése, a magyaror-
szági közoktatási intézményekben felismert szegregációs for-
mák felszámolásának elôsegítése. Fô tevékenysége az integrációs
nevelés minél több intézményben történô bevezetésének szak-
mai támogatása, a pedagógusok és intézményeik horizontális
együttmûködésére épülô szakmai hálózat kiépítése.

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés céljai
azonosak; a szegény és iskolázatlan szülôk gyermekei iskolai
sikerességének javítása. Az integrációs felkészítés esetén ezt a
fejlesztô munkát a gyerekek elkülönítése, kiemelése nélkül,
heterogén összetételû osztályban és csoportban kell megvalósí-
tani. Az integrációs felkészítés így a külön, homogén (kis lét-
számú, felzárkóztató stb.), a hátrányos helyzetû, köztük cigány
gyerekek gyûjtôhelyeivé vált osztályok kialakítása ellen hat.

A hátrányos helyzetû tanulók integrációs- és képesség-kibon-
takoztató felkészítését az oktatási miniszter közleményeként
kiadott „A hátrányos helyzetû tanulók integrációs és képesség-ki-
bontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere” (IPR) pedagó-
giai rendszer szerint kell megszervezni. 

Szakmai körökben általános a vélemény, hogy az IPR az
utóbbi években az iskolai és pedagógiai gyakorlat megújítása
egyik hatékony eszközének bizonyult. 

A 2003/04-es tanévben, azokban az intézményekben, ame-
lyek a nevelési-oktatási intézmények mûködésérôl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E §. szerinti integrációs fel-
készítést folytattak, 9935 fôre igényeltek normatívát, ez a szám
a 2004/05-ös tanévben már 17539 volt. (Az „integrációs nor-
matíva” összege 60 ezer forint/fô, az erre a célra fordított ösz-
szeg tehát valamivel több, mint 1 milliárd forint volt a 2004/
2005-ös tanévre számítva.) A 2003/04-es tanévben 28307 fôre
igényeltek képesség-kibontakoztató normatívát, a 2004/05-ös
tanévben ez a szám 31936 fô. (Utóbbi normatíva összege 20
ezer forint/fô, vagyis ez összesen mintegy 630 millió forint,
megintcsak a 2004/2005-ös tanévre vonatkozóan.)

A normatívák mellett a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán-erô-
forrás Fejlesztési Operatív Program 2.1-es intézkedése (Hátrá-
nyos helyzetû tanulók esélyegyenlôségének biztosítása az oktatási
rendszerbe) keretében, a 2004-2006-os programidôszakban
megközelítôleg 7,7 milliárd forint áll rendelkezésre a hátrányos
helyzetû tanulók oktatási esélyegyenlôségét támogató progra-
mokra.

A legfontosabb programelemek (NFT HEFOP 2.1):
– Pedagógusképzési programok kifejlesztése és bevezetésének
támogatása a felsôoktatási intézményekben;

– Pedagógus-továbbképzési programok és szakértôi képzések
kifejlesztése és megvalósítása; 

– A társadalmi érzékenységet, ill. az integrációs oktatás irán-
ti támogatást növelô képzések kidolgozása és megvalósítása
helyi döntéshozók, a fenntartók képviselôi és nem pedagógus
szakemberek számára;

– Az integrált oktatás know-how-jának fejlesztése, módszer-
tani adatbank és szolgáltatói programcsomagok létrehozása;

– Kutatási programok, prevenciós módszerek és modellek ki-
dolgozása az idô elôtti iskolaelhagyás megelôzésére és a lemor-
zsolódás kockázatának korai felismerésére.

A programban tervezett fejlesztések közvetlen célja, hogy 11
500 pedagógus, és pedagógiai munkát támogató szakember
gyakorlat-orientált képzésével támogassa az eltérô hátterû és
sajátos nevelési igényû gyerekek hatékony együttnevelésének
elterjedését a magyar közoktatásban. Emellett 2004-2006-ban
az intézkedés a pályázati komponensében nyertes legalább 270
közoktatási intézmény számára biztosítja a pedagógiai és intéz-
ményfejlesztési munka szakmai támogatását.

Egyenlô
esélyekért 7
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– Hol tart most az „Utolsó
padból…” program? 
Milyen eredményeket 
értek el?
– Itt attól függ, melyik 
részére gondol. Az „Utolsó
padból…” programnak 
része volt az a soron kívüli
szakértôi felülvizsgálat,
amely azt állapította meg,
hogy a fölmért 2100 diákból
222 nem enyhe fokban 
értelmi fogyatékos, tehát 
a tanulmányait általános
tantervû iskolában 
folytathatta. Én az egész
rendszer megváltoztatását
tûztem ki célul. Ebben épp-
úgy benne van a tanulási
képességeket vizsgáló
szakértôi bizottságoknak a
minôségfejlesztése, mint 
az eszközfejlesztés vagy a
kultúrafüggetlen tesztek 
kidolgozása.

– Mi a véleménye 
a fogyatékosságot felmérô
módszerekrôl?
– A tesztek még alapvetôen
nem változtak meg. Vannak
újak, és vannak olyanok,
nagy számban, amelyek 
kidolgozásra kerülnek, és
be is fognak kerülni a 
szakértôi bizottságok 
mindennapjába. Ennél
mondjuk egyfontosabb 

lépés az, hogy egy számító-
gépes rendszert, 
gyakorlatilag egy szoftvert
készíttettünk el, ami az
utolsó fázisban van 
gyakorlatilag, és néhány
héten belül már maguk a
szakértôi bizottságok fogják 
tesztelni. A szoftver 
segítségével pontosabban
nyomon követhetô lesz 
egy-egy gyereknek 
a bekerülése, felmérése,
ismételt felmérése, illetve
az errôl szóló szakértôi 
vélemények, és a vizsgála-
tokhoz szükséges értesítôk
stb. Nem fordulhat majd
elô például az, hogy egy 
gyereket, illetôleg 
a szüleit nem lehet elérni,
értesíteni arról, hogy meg
kéne jelennie a bizottság
elôtt, mert az utolsó 
felmérése óta már eltelt
egy-két év. 

– A program tartalmaz-e
olyan elemet, amivel a 
szülôket is be lehet vonni
az iskola életébe?
– Az integrációs 
programok az integrációs
pedagógiai keretrendszer
részeiként mûködnek. 
Kifejezetten arra irányulnak,
hogy a szülôket hogyan 
lehet jobban bevonni az 
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UTOLSÓ PADBÓL
ÚTRAVALÓ

Az Útravaló Ösztöndíj-
program a nehéz körül-
mények között élô 
diákok iskolai elôrejutá-
sát (Út a középiskolába, 
Út az érettségihez, 
Út a szakmához), illetve
a természettudományok,
a mûszaki tudományok
és a matematika területe
iránt érdeklôdést 
mutató tanulók 
tehetséggondozását (Út
a tudományhoz) segíti
pályázati úton. A Prog-
ram iránti érdeklôdés
minden várakozást 
felülmúlt, 2005-ben 
az iskolák közel 40 
százaléka aktívan 
reagált a felhívásra.
A két pályázati fordulón
az esélyegyenlôségi
alprogramok esetében
összesen 1675 
közoktatási intézmény-
ben 20 045 diák és 7739
mentor nyert támoga-
tást. A nyertes diákok
esélyegyenlôségi 
alprogramok közti 
megoszlását az alábbi
diagramm tartalmazza.

A beérkezett és nyertes pályázatok

többsége Borsod-Abaúj-Zemplén,

Szabolcs-Szatmár-Bereg és 

Hajdú-Bihar megyébôl érkezett.

iskola életébe. És itt megint 
elvonatkoztathatunk, hogy
cigány gyerekrôl van-e 
szó, vagy hátrányos 
helyzetûekrôl. Amit mi 
integrációs fejlesztésnek,
vagy alternatív iskolának 
hívunk, Nyugat-Európában
hétköznapi iskolának 
számít. Nincsen túl 
bonyolult dolgokról szó,
egyszerûen a legfontosabb
kérdés annyi, sikerül-e 
elérni, hogy az iskolát, mint
intézményt a szülôk 
magukénak érezzék. Tud-e
az iskola annyira nyitott
lenni, csak hogy példákat
említsek, szülôi klubokat
mûködtet, képzéseket, 
tanfolyamokat indít be. Az
iskolák nagy részében 
a tantermek délután üresen
állnak. Nem olyan régen
tértem haza Angliából, 
ahol – nyitott iskola néven –
pontosan ezt csinálják. 
Egyetlen egy nagy különb-
ség van, hogy ott régiókban
gondolkodnak. Hátrányos
helyzetû régiókba telepíte-
nek ilyen iskolákat, ami
mindenki számára nyitott.
Mi is valami hasonlót 
szeretnénk elérni.

A Köznevelés interjúja 

Daróczi Gábor miniszteri biztossal
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Az oktatási rendszer nem biztosítja az esélyegyenlôséget vala-

mennyi fiatalnak: a hátrányos társadalmi helyzetû, de tehet-

séges fiatalok elôtt nem nyílnak olyan lehetôségek, amelyek

nyitottak a megfelelô családi és anyagi háttérrel rendelkezô diákok

elôtt. A társadalmi egyenlôtlenségek újratermelôdésének megakadá-

lyozása érdekében ezért a magyar kormány 2005. szeptemberével el-

indította az Útravaló Ösztöndíjprogramot. A négy elembôl álló Ösz-

töndíjprogram három alprojektje a tehetséges, de nehéz körülmények

között élô hátrányos helyzetû diákok iskolai elôrejutását segíti, a ne-

gyedik alprojekt a természettudományok, a mûszaki tudományok és

a matematika területe iránt kiemelt érdeklôdést mutató diákok tehet-

séggondozását támogatja. 

A projektben résztvevô diákok és mentoraik ösztöndíjban részesül-

nek, de a program lényeges és igazán hatékony eleme a mentori segít-

ség. A mentorok számára a pályázatot kezelô Tempus Közalapítvány

szakmai szolgáltatásokat nyújt (információs napok, képzés, körlevél).

„Út a középiskolába”
A pályázat célja, hogy a hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos

helyzetû 7. és 8. osztályos tanulókat felkészítse érettségit adó közép-

iskolában való továbbtanulásra mentor támogatásával. 

A program tartalma

A tanuló mentor-tanárt választ, aki segíti tanulmányai során, és felké-

szíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. 

„Út az érettségihez”
A pályázat célja érettségit adó középiskolában tanuló hátrányos hely-

zetû és halmozottan hátrányos helyzetû tanulók támogatása tanulmá-

nyaik során a középiskola sikeres befejezése érdekében.

A program tartalma

Az ösztöndíjprogramban a tanuló mentor-tanárt választ, akinek fel-

adata a diák felkészítése a sikeres érettségire. 

„Út a szakmához” 
A pályázat célja a hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos hely-

zetû tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerôpiac és

a beiskolázás között, különös tekintettel a hiányszakmákra. 

A pályázók köre

❖ 13. évfolyamos (elsô szakképzés, elsô szakképzô évfolyam) hiány-

szakmákra beiskolázott szakközépiskolai tanulók

Egyenlô
esélyekért 7

Ösztöndíjprogramok
❖ szakiskolai 9-10. évfolyamos 

❖ szakiskolai 11. szakképzési évfolyamos hiányszakmákra beiskolá-

zott tanulók, valamint

❖ mentoraik (tanáraik, szakoktatóik) 

„Út a tudományhoz”
A pályázat célja a természettudományok, a mûszaki tudományok és a

matematika területe iránt kiemelt érdeklôdést mutató diákok tehet-

séggondozása. A pályázat  a tehetségek szakszerû támogatását vállaló

középfokú közoktatási intézményben tanító tanárok és a tehetséget

mutató diákok együttmûködésére épít.

A pályázat tárgya

A természettudományok, a mûszaki tudományok és a matematika te-

rületén választott bármilyen kutatási, innovációs témával pályázhat

egy-egy tanár és a vele közösen kutatómunkában részt venni szándé-

kozó diákok.

EREDMÉNYEK:

Az esélyegyenlôségi ösztöndíjak (Út a középiskolába, Út az érettségi-

hez, Út a szakmához) esetében 20045 diák és 7739 mentor nyert tá-

mogatást. Az Út a tudományhoz alprogramra a pályázók 85 projektet

nyújtottak be, 77 nyertes pályázat született 53 közoktatási intézmény-

ben. Természettudományok témakörében 49, mûszaki tudományok
témakörében 22, matematika témakörében 6 darab nyertes
projekt valósul meg. 

út a középiskolába út a érettségihez út a szakmához

9889
8942

14 751

9550

2908
1550

■ benyújtott 

■ támogatott
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Az Európai Roma Jogok
Központja folyamatosan
figyelemmel kíséri a ro-
ma gyerekekek sorsát a
budapesti Róbert Krízis
Központban. Ezt a köz-
pontot azért hozták létre,
hogy ideiglenes szállást
nyújtson azoknak a fiata-
loknak, akik valamilyen
okból válsághelyzetbe
kerültek és azonnali se-
gítségre van szükségük. 
A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az év 
során a rendôrség által
behozott gyerekek több,
mint 70 százaléka roma
gyerek volt. (2004 elsô
félévében ez az arány 
elérte a 78,1 százalékot.)
A központ munkatársainak
beszámolója szerint ezek
a gyerekek nem azért
kerültek ide, mert 
bûncselekmény elköve-
tésén kapták ôket, ha-
nem éppen ellenkezôleg,
ôk váltak bûncselekmény 
áldozataivá.  A lányok 
60-70, a fiúk 20-30 szá-
zalékát prostitúcióval 
vádolták. Ezek a gyerekek
tehát pedofil elkövetôk
áldozatai. Sokat közülük
a nagy pályaudvarokon
és autóbusz-végállomás-
okon „csípnek föl”, 

miután erre szakosodott
bandák fölszállítják ôket
vidékrôl a fôvárosba. 
A központ munkatársai
úgy vélik, még ha meg is
tudnák nevezni azokat az
elkövetôket, akik 
megrontják ezeket a naív
tinédzsereket, a rendôr-
ség aligha tenne ellenük
bármit. is ... Gyakran 
tapasztalják, hogy a
rendôrség úgy hozza be
a gyerekeket, hogy azok
drog hatása alatt állnak,
vagy kés van a holmijuk
között, ami arra utal,
hogy a rendôrség nem
veszi elég komolyan 
a feladatát. Annak, hogy
ezek a fiatalok ilyen 
krízishelyzetbe kerülnek,
a fô oka az állami 
intézetekben uralkodó
rossz légkör. A Róbert
Krízis Központ munka-
társai pontosan tudják,
melyek azok az állami
intézetek, ahol a legrosz-
szabban bánnak a gyere-
kekkel, ugyanis ezek 
a fiatalok elsôsorban 
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Somogy megyébôl
menekülnek. 

Részlet az Európai Roma Jogok 

Központja ún. Árnyékjelentésébôl

BBC: Nem hiányol valamit a bemutatásból?
Mohácsi Viktória: Meglep a kérdés, de azt hiszem, hogy értem,
mire utal. Roma politikusként szoktak emlegetni nagyon sok-
szor. Jobban szeretem, ha szakmai összefüggésben említik a ro-
ma szót, és nem származásra utalnak vele. Tehát a pontos bemu-
tatás: liberális politikus, SZDSZ-es képviselô az Európai Parla-
mentben, aki roma ügyekkel foglalkozik, lévén roma politikus.

BBC: A származását nem lehet letagadni: egy apró falu-
ból származik Kelet-Magyarországról, az ország legszegé-
nyebb körzetébôl. Ráadásul cigányként nem lehetett kön-
nyû kitörni. Szerencséje volt.

Mohácsi Viktória: Igen, bár a szerencsén kívül nagy elônyt
jelentett annak a szegregációnak a hiánya a faluban, ami a ma-
gyarországi roma gyerekek 40 százalékát érinti. Aki szegregált
cigány osztályba kerül, illetve fogyatékosnak minôsítik, annak
sokkal kisebbek az esélyei, mint az átlagnak. Mindkét oktatási
típus és szervezési gyakorlat gyengébb minôségû oktatást ered-
ményez. Aki alacsonyabb színvonalú oktatásból érkezik, az
biztos, hogy nem fog elmenni egy jó nevû gimnáziumba. Az
pedig kizárt, hogy egyetemet, fôiskolát végezzen. Én nem eb-
be a 40 százalékba tartoztam. Ez szerencse, praktikusan pedig
elfogadható magyarázat, hogy egy pici faluban két cigánygye-
rekért nem volt érdemes külön osztályt indítani. Debrecenben
volt az átminôsítô bizottság, ahová nem volt érdemes elvinni
egy olyan gyereket, akinek a fejlôdésében egyébként semmifé-
le rendellenesség nem volt.

BBC: Mi volt az elsô élmény, ami ráébresztette arra, hogy
cigány, és ki van téve az állandó diszkriminációnak?

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
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A BBC vasárnapi
vendége Mohácsi

Viktória volt
Az SZDSZ európai parlamenti képviselôjével, 

brüsszeli irodájában beszélgettünk (részlet)

BÛNÖS VAGY ÁLDOZAT?
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Mohácsi Viktória: Négy éves koromban történt. A közelmúlt-
ban fogadtam örökbe egy gyermeket. Ma van a születésnapja,
ma négy éves. Krisztián a második örökbefogadott gyermekem.
Ha ránézek, és arra gondolok, hogy ilyen koromban tapasztal-
tam meg legelôször a diszkrimináció élményét, kicsit összeszo-
rul a szívem, bármilyen régen is volt. A szülôfalum óvodájában
történt, hogy a többiek – fiúk, lányok vegyesen – a másfél
évvel idôsebb nôvérem haját kezdték húzni, ütötték, és közben
azt kiabálták, hogy „cigány, cigány, dig-dig-dig, ha jól esik, meg-
döglik, békalyukba temetik, össze-vissza pisilik”. Én csak álltam,
sírtam, nem tudtam mit csinálni. Lemerevedtem. Ez volt az el-
sô. Akkor olyan indulat kelt bennem, harag, méreg, hogy az
összes óvodatársamat megutáltam. Nem tudom, hogy a nôvé-
remben ez hogyan csapódott le, de én eldöntöttem, hogy ezt
nem hagyom annyiban. Ha megverni nem tudom ôket, mert
sokan vannak, akkor valami mást kell tenni.
Persze akkor még nem tudtam, hogy mit
kell tennem, de azt gondolom, így indult el
a pályám. Az iskolában is hasonló eseteket
éltem meg, és a mai napig találkozom ilyen
helyzetekkel. A legutóbbi esetemet olvasni
lehetett a sajtóban. A román – bolgár hatá-
ron való átkelés nehézségeire gondolok.
Kevésbé volt veszélyes, mint az óvodás él-
mény, de azt mutatja, hogy bármikor érhet-
nek kisebb-nagyobb atrocitások.

BBC: Nem lehet, hogy ott is diszkrimi-
nációt lát, ahol egyszerû faragatlanság-
ról, rosszindulatról van szó? Például le-
het, hogy ez történt a bulgár határon is. Ha
jól tudom, föltartóztatták annak ellené-
re, hogy diplomata útlevele van.

Mohácsi Viktória: Igen, ez történt. Hoz-
zátartozik a dologhoz, hogy nem régiben vásároltam egy autót,
és ilyenkor a nemzetközi biztosítást igazoló zöld kártya kiadása
30 nap után történik. 20 napos volt az autó, és akkor kellett
elindulni a Roma Évtized Program dokumentumait aláírni.
Volt azonban egy befizetett csekk, ami bizonyítja, hogy az
otthoni és a nemzetközi biztosításom is megvan, a kötelezô is,
és a casco is. Tehát minden rendben volt az autóval, de azért
volt mibe belekötni. Négyen ültünk az autóban, és mindannyi-
an romák. Nagyon furcsa egy ilyen helyzetben, ha a határôr,
vagyis egy hivatalos közeg eldobja a szabad átutazást biztosító
igazolványt. Nagyon szívesen megkérdeztem volna tôle, hogy
mi a helyzet akkor, ha egy „politikusnak kinézô” fehér bôrû

férfit talál az autóban. Biztos vagyok benne, hogy akkor nem
teszi ezt.

BBC: Úgy tudom, hogy a szófiai magyar követség magya-
rázatot kért a bulgár külügyminisztériumtól. Érkezett
valamilyen válasz?

Mohácsi Viktória: Igen, de még nem volt alkalmam tüzetesen
átnézni. Mindenesetre nem kérnek benne bocsánatot, csupán
azt ismétlik, hogy hiányzott a biztosítást igazoló zöld papír.
Nem ismerik el, hogy bármilyen atrocitás lett volna. Én ott a
helyszínen kifizettem nekik másodjára a nemzetközi és a kö-
telezô biztosítást is az autóra. Nem lettem volna erre köteles,
csak azért tettem meg, mert ez volt az egyetlen megoldás arra,
hogy átengedjenek…

BBC: Ha annak idején, a választások alatt a Fidesz keresi
meg, akkor vállalkozott volna a jelölésre?

Mohácsi Viktória: Én nem kerestem meg
az SZDSZ-t, és ôk sem kerestek meg engem.
Egy hollywoodi mesejellegû történet kapc-
sán kerültem az SZDSZ közelébe. Kevés
alkalommal éltem a szavazójogommal, de
mindannyiszor az SZDSZ-re szavaztam.
Ilyen jellegû érzelmeimet nagyon hamar
tudtam identifikálni. Ha a Fidesztôl megk-
erestek volna, valószínûleg nem vállaltam
volna a jelölést. Tulajdonképpen az utcáról
mentem be Magyar Bálinthoz. Amikor tele-
fonon bejelentkeztem, hogy szeretnék ta-
lálkozni a miniszter úrral, a titkárságon kin-
evettek, hogy milyen civil aktivista módszer
ez. A szerencsének köszönhetô, hogy más-
nap már ô  hívott fel, és kérte, hogy menjek
be hozzá. A beszélgetáés alatt azt éreztem,
hogy ô egy elkötelezett ember, aki ebben az

ügyben tényleg akart valamit tenni. Voltak tárgyalásaim a jobb
oldal, illetve a Fidesz képviselôivel is. Meghallgatták a ter-
veimet, hogy eldöntsék, a ciklus alatt kritizálják, figyelik-e
vagy sem. Majd azt mondták, hogy jó lenne, ha sikerülne, de
szerintük a deszegregáció nem fog sikerülni, és sokkal jobban
járnék, ha a nevemmel fémjelzett cigánykollégiumokat
építeném fel a ciklus alatt. Azzal indokolták, hogy az sokkal
jobban megmarad a köztudatban, ha Mohácsi Viktória épít-
tetett egy kollégiumot. Ezzel a hozzáállással én nem tudok
azonosulni. Ez nem az az eszmerendszer, ahová nekem tar-
toznom kell. Egy másik rendszert kell egy harmadikká alakí-
tani …

Egyenlô
esélyekért 7

Mohácsi Viktória
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Mohácsi Viktória, 
az Európa Parlament 
képviselôje egy sajtótájé-
koztatón elmondta, hogy
Magyarországon nagyon
sok gyerekeket speciális 
képzésben oktatnak, pedig
szellemileg tökéletesen
épek. Mohácsi Viktória 
ismertetése szerint 2005.
augusztusában az ország
kilenc megyéjébôl össze-
sen 61, véletlenszerûen 
kiválasztott, szegény 
családi háttérrel rendelkezô,
többségében 12-16 éves
gyermeket üdültettek az
Európai Parlament 
támogatásával.  Ezek 
között a gyermekek között
17 olyan volt, akirôl 
kiderült, hogy speciális 
oktatásra járnak, bár nem
fogyatékosok.  
Mohácsi Viktória elmondta,
hogy  terveik között 
szerepel , hogy „uniós 
forrásból, parlamenti 
költségvetésbôl minden
egyes ilyen gyermeknek
jogorvoslati lehetôséget
biztosítunk. Tehát 
mindenkinek ügyvédet 
szánunk“.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

❖ „Utolsó padból…” címmel önálló program indult
❖ A Nemzeti Fejlesztési Tervben elkezdôdött a Szakértôi Bizottságok minôségfejlesztése
❖ A gyermekek felülvizsgálata, visszahelyezése 
❖ Kultúrafüggetlen mérôeszközök standardizálása
❖ Az iskolaérettségi vizsgálatok kultúrafüggetlenné tétele

INTÉZKEDÉSEK AZ INDOKOLATLAN ÁTMINÔSÍTÉSEK VISSZASZORÍTÁSÁRA

Egy tábor 
tapasztalata

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ TANULÓK ARÁNYA 
A TELJES TANULÓLÉTSZÁMHOZ VISZONYÍTVA (2001-2006)
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Képzeljük el – talán nem is olyan távoli jövô története ez
–, hogy valamelyik nyugat-európai nagyváros peremke-
rületében, ott, ahol olcsóbbak a lakások, létrejön egy

magyar vendégmunkás-kolónia. Nyilvánvaló: a magyarok egy-
másnak adják a címet, biztonságosabban érzik magukat egymás
közelében, hiszen nem beszélik tökéletesen a nyelvet, idegenül
mozognak a metropolis közegében.

Néhány év után gyerekek születnek, nônek, iskolába iratják
ôket, akik aztán. sokkal rosszabb eredményeket produkálnak,
mint született helyi kortársaik. Miért? Nyilván fogyatékosak,
gyengeelméjûek, szellemileg sérültek. Képtelenek például olyan
kézenfekvô dolog megjegyzésére, hogy pl. a fôneveknek nemük
van. Nem értik, a kés-villa-kanál közül az egyik miért tartozik
a hím-, a másik a nô-, a harmadik pedig a semleges nemhez.
Ezek után ún. eltérô tantervû, felzárkoztató osztályokban helye-
zik el ôket.

Aztán a környékbeli közvéleményben kialakul egy olyan kép,
hogy ezek a magyarok bizonyára alsóbbrendûek, hiszen gyere-
keik közül tízszer annyian járnak felzárkóztató osztályokba,
mint a helyi gyerekek közül. És hamar meglesz a magyarázat is:
bizonyára az italozó életmód, a sok rokonházasság, az egész tör-
zsi múltba ragadt keleti elmaradottság az ok, hiába, nem lehet
évezredeket egyik generációról a másikra átugrani.

Pontosan ez az attitûd, amivel a hazai közvélemény, köztük a
fogyatékossá minôsítésben érintett döntéshozók egy része a ro-
ma gyermekek teljesítményéhez viszonyul.

Kimutatások sorát olvashatjuk arról, hogy mennyivel gyen-

gébbek teljesítenek a roma gyerekek - nemcsak az iskolában,
hanem az objektív teszt-vizsgálatokon is. És amelyek persze
éppúgy a verbalitás-alapú intelligenciát mérik, mint az iskola,
éppúgy a középosztálybeli léthez szükséges képességek meglé-
tén vizsgálják például az intelligencia meglétét.

Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett felülvizsgálat-
ok drámai eredményeket hoztak. A fentiekben jelzett félreérté-
seken és elfogultságokon kivül a fogyatékos gyerekek után igé-
nyelhetô emelt összegû normatívák és a másságtól való szaba-
dulás vágya is feltételezhetô a fogyatékossá minôsítés motívu-
mai között. Az „Utolsó padból…” program célja éppen az indo-
kolatlanul fogyatékossá minôsítés visszaszorítása. Ugyanezt a
célt szolgálja jónéhány további intézkedés. 

Egyenlô
esélyekért 7

Utolsó pad: milyen alapon?

MENNYIRE FOGLALKOZNAK A SZÜLÔK AZZAL, HOGY 
HÁNY CIGÁNY GYEREK JÁR AZ OSZTÁLYBA?

30%

61%

9%

attól függ, 
hogy
„milyenek“ 
a cigány 
osztálytársak

a cigány gyerek
számától 
függôen

nem 
foglalkozik 

vele
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A jászladányi eset kapcsán
az iskolai elkülönítés 
jelenségérôl tartott elôadást
Kertesi Gábor közgazdász a
SuliNova Szabadegyetemen.
A szakembert az iskolai
szegregációról kérdeztük.
– Mit ért ön szegregáción?
Milyen formái vannak a
szegregációnak? 
– Ha eltérô társadalmi 
státusú gyerekek más-más
iskolákba járnak, ennek
egyik alapvetô oka a lakó-
helyi elkülönülés; az, hogy
a jobb társadalmi státusú
emberek jobb, a rosszabb
társadalmi státusúak pedig
rosszabb lakóhelyi környe-
zetben élnek. Magyarorszá-
gon a lakóhelyi elkülönülés
mértékén felül különülnek
el az iskolarendszerben 
a társadalmi rétegek. Az 
iskolai szegregáció ezt 
jelenti. Az elkülönítô 
mechanizmusoknak két 
jellegzetes típusa van. Az
egyik típus az, amikor 
az alacsony társadalmi stá-
tusú csoportot adminisztra-
tív eszközökkel különítik el,
mint például a jászladányi
esetnél. Hasonló jelenség-
rôl számolt be Ladányi 
János szociológus: a Csere-
háton létrejött egy iskola-
társulás, közösen tartanak
fenn iskolákat, mivel külön-
külön nem tudnának. Két
iskolát hoztak létre: egy

rosszabbat és egy jobbat,
és a rosszabbikba buszoz-
tatják a romákat, a másikba
a többi gyereket. Általában
nagyon jó ideológiákat
szoktak az ilyen történetek
mellé keríteni. Az iskolai
szegregáció másik típusa
spontán, decentralizált 
jellegû: a szegregáció 
megnövekedett szintje a
rendszerváltás óta szabad-
dá vált iskolaválasztás nem
szándékolt következménye.
– Milyen módon képes a
szabad iskolaválasztás az
iskolai szegregáció mérté-
két növelni? Más országok-
ban ez hogyan van?
– A magyarországi szabad
iskolaválasztás rendszere
igen ritka kivételnek számít
az egész világon. Néhány
kivételtôl eltekintve a fejlett
országokban olyan rendszer
mûködik, amilyen nálunk is
mûködött a nyolcvanas
évek végéig: a gyerek egy
körzeti iskolához tartozik,
és csakis ebbe a körzeti 
iskolába lehet beíratni álla-
mi költségen. Ha valakinek
az adott iskola nem tetszik,

két dolgot csinálhat: vagy
elköltözik, vagy tandíjköte-
les magániskolába íratja a
gyerekét. A magyarországi
rendszerben is van körzeti
iskola mindenkinek, de a
szülônek nem kötelezô oda
beíratnia a gyermekét. Az
iskolák pedig gyakorlatilag
ellenôrizhetetlenül válo-
gathatnak a kívülrôl jelent-
kezô gyermekek közül. Ez a
rendszer egyfelôl univerzáli-
san piaci alapokra helyezte
az állami közoktatás rend-
szerét, másfelôl azonban
nem vonta le a kerülôutakon
érvényesülô társadalmi 
következmények anyagi
konzekvenciáit. Ezzel pedig
roppant módon megnövelte
az iskolák közötti 
különbségeket.
– Hogyan lehetne változtat-
ni ezen a helyzeten?
– Nem hinném, hogy 
a szabad iskolaválasztás
rendszerébôl egy kötött
körzeti rendszerre vissza
lehetne térni. A szellem 
kiszabadult a palackból.
Oda visszagyömöszölni nem

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Szegregáció az iskolában nagyon lehet. Magyarország
a rendszerváltáskor nem
volt a tudatában annak,
hogy a szabad iskolaválasz-
tás egy grandiózus 
társadalmi kísérlet. Ezt úgy
lehet leírni, mint egy uni-
verzális utalványrendszert,
amelyben minden gyerek
után jár egy ingyenes 
oktatási utalvány, amit a
családja bárhol beválthat.
Ugyanilyen utalványt kap
minden gyerek az Egyesült
Államokban vagy Angliában
is, csak ott megmondják,
hol lehet beváltani. Ha az
nem tetszik a szülônek, 
akkor vagy elköltözik egy
jobb iskolával rendelkezô
körzetbe, vagy a saját pén-
zébôl befizeti a gyermekét
egy jó magániskolába. Az
utóbbi esetben azonban
kétszer fizetett ezért: 
egyszer mint adófizetô, 
egyszer mint a magániskola
kliense. A világban rendkí-
vül ritkák az univerzális 
utalványrendszerek (ilyen
pl. Chile vagy Új-Zéland 
iskolarendszere). Célzott
utalványkísérletek viszont
sok helyen mûködnek. 

A Köznevelés interjúja 

Kertesi Gábor szociológussal  

Integrált oktatás híve Iskolán belül szegregált
oktatás híve

Iskolán között szegregált
oktatás híve

Állampolgárok 44% Állampolgárok 21% Állampolgárok 25%
Pedagógusok 48% Pedagógusok 7% Pedagógusok 21%

Szülôk 38% Szülôk 14% Szülôk 23%
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A2003-as PISA-vizsgálatok eredményei alapján Magya-
rországon hat legerôsebben a család kulturális tôkéje 
a diákok teljesítményére, a családi háttér hatása az

adott iskola társadalmi összetételén keresztül erôsödik fel. 
Magyarországon a tanulói teljesítmények jobban szóródnak 
az iskolák között, mint az iskolán belül, tehát az iskola-
rendszer szelektívnek mondható.

A hátrányos helyzetûek – köztük a roma diá-
kok – oktatásának eredményességét a kutatá-
sok alapján döntôen befolyásolja, hogy nagy
arányban szegregált körülmények között
oktatják ôket. A 2003/2004-es tanévben
573 iskolában elvégzett reprezentatív vizs-
gálat adatai szerint legalább 3000 roma
többségû osztály, ezen belül minimum 1253
homogén cigány osztály létezik az alapfokú
oktatásban. Ezekben az osztályokban tanul az
általános iskolás korú roma népesség közel egyne-
gyede. Ma legalább 178 általános iskola mûködik Ma-
gyarországon, amelyek többségében roma diákokat oktatnak.

Az integrációs normatíva – melyet 2003-ban lehetett elôször
igényelni – egy pénzügyi ösztönzô rendszer, amely a hátrányos
és nem hátrányos helyzetû gyermekek integrált oktatását tá-

mogatja. A probléma az, hogy egyre több spontán módon sze-
gregálódott iskola van Magyarországon (több 100 százalékosan
cigány iskola Heves megyében), és ezek elesnek az integrációs
normatívától. Az OM ezért félmilliárd forintos programot indí-
tott fejlesztésükre – mondta Kadét Ernô, az OM szakértôje a

Program ÖT (Összetartó Társadalom) sajtóbeszélgetésén. 
2003-ban az Oktatási Minisztérium a Roma Integ-

rációs Program társadalmi fogadtatását vizsgálta.
A TÁRKI által végzett felmérés összesen 74 is-

kolában, 1023 állampolgár, 2138 szülô és
460 pedagógus megkérdezésével zajlott.
Mind a megkérdezett állampolgárok, mind
a pedagógusok elsöprô többsége (97% és
98%) egyetért azzal az integrációs program

alapját képezô elvvel, hogy „az államnak
minden gyerek számára biztosítania kell, hogy

tehetsége és képessége szerint a legjobb iskoláztatást
kapja”, illetve hogy „minden gyerek egyformán fontos

a társadalom számára.” 
A megkérdezett állampolgárok túlnyomó többsége (69%) 

azzal a nézettel is egyetértett, hogy a különbözô nemzetiségi,
etnikai csoporthoz tartozó gyerekeket nem szabad iskolás kor-
ban szétválasztani egymástól, mert akkor felnôtt korukban el-
lenséget fognak látni egymásban. Az integrált oktatás híve: 
az állampolgárok 44 százaléka, a pedagógusok 48 százaléka, 
a szülôk 38 százaléka. Az iskolán belüli szegregált oktatás hí-
ve: az állampolgárok 21 százaléka, a pedagógusok 7 százaléka,
a szülôk 14 százaléka. Az iskolák közötti szegregált oktatás 
híve: az állampolgárok 25 százaléka, a pedagógusok 21 száza-
léka, a szülôk 23 százaléka. A felnôtt lakosság fele az integrált
oktatás híve, a megkérdezettek 49 százaléka azt a tanácsot ad-
ná ismerôsének, hogy olyan általános iskolába járassa gyerekét,
ahol különbözô képességû, társadalmi helyzetû, nemzetiségû
gyerekek együtt tanulnak egy osztályban.

Egyenlô
esélyekért 7

„A magyar iskolarendszer 
szelektívnek mondható”

VÉLEMÉNY
Kiderült: ha sok roma tanul egy iskolában, az iskolaépület álla-
pota nagy valószínûséggel rosszabb az átlagosnál. A cigány több-
ségû osztályokat jó eséllyel akkor is a rossz állagú épületekben
helyezik el, ha az iskolában viszonylag kevés a roma tanuló.

Részlet a Havas Gábor és Liskó Ilona vezetésével,  

csaknem hatszáz általános iskolában végzett kutatásból

A pedagógusok 

elsöprô többsége

egyetért 

az integrációs program

alapját képezô 

elvvel
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A cigány többségû osztályokat jó

eséllyel akkor is 

a rossz állagú épületekben helyezik

el, ha az iskolában viszonylag kevés 

a roma tanuló.

Részlet a Havas Gábor és Liskó Ilona vezetésével 

végzett kutatásból

HA ROMA, AKKOR 
FOGYATÉKOS?
Míg a fogyatékosnak minôsített gyermekek aránya 
az Európai Unióban 2,5-3 százalék körül mozog, addig
Magyarországon ez az arány 6,4 százalék. Az elmúlt
években, évtizedekben ez az arány folyamatosan nôtt. 
Nagyok az aránytalanságok a tekintetben, hogy egy-egy
településen milyen mértékû a gyermekek fogyatékossá
minôsítése. Vannak ma olyan iskolák, ahol – minimális
el- vagy bejárás mellett – a helyi gyermekek 20 
százaléka tanul az enyhe fokban értelmi fogyatékosok
osztályaiban. A hátrányos helyzetû, a jogérvényesítéssel
élni kevésbé tudó, köztük kiemelten a roma gyermekek
erôteljesen felülreprezentáltak a fogyatékosnak 
minôsítettek között. Míg az 1974/75-ös tanévben durván
minden negyedik speciális iskolába járó tanuló volt 
roma, addig ez az arány az elmúlt két évtizedben 
folyamatosan emelkedett, az 1992-es iskolastatisztika –
ebben az évben lehetett utoljára a tanulók származását
nyilvántartani – már 42 százalékos arányról számolt
be. A magas arányokat, és a roma gyermekek 
felülreprezentáltságát több szervezet kifogásolta 
(Save the Children, az ENSZ Emberi Jogi Fôbiztosa,
ECRE), a nem fogyatékos gyermekek magas 
felülreprezentáltságát fogyatékos szervezetek 
is aggályosnak tartják.
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❖ Az oktatási folyamatban szegregálódnak 
a roma gyerekek.  

❖ A roma gyerekeket gyakran felmentik az idegen nyelv 
tanulása alól.  
❖ Diszkriminációra utaló esetek: elkülönített étkeztetés
Pátkán, külön iskola Jászladányban.    
❖ Az iskolákban elôszerettel mentik föl a roma tanulókat 
az iskolába járás kötelezettsége alól.  
❖ A magyarországi gyerekek az európai átlag kétszeresének
megfelelô mértékben kerülnek át „kisegítô” iskolákba, osztá-
lyokba. Miközben a tanulók száma csökken, a fogyatékossá
nyilvánítottak száma folyamatosan emelkedik. 

❖ A nem roma fiatalok 70 százaléka leteszi az érettségi
vizsgát. A roma fiatalok körében ez az arány 10 százalék.
A roma tanulók nagy része be sem kerül a középiskolába, vagy
lemorzsolódik.
❖ A tanulók munkaterheinek vizsgálata kimutatta, hogy

jelentôs többségük túlterhelt. A közoktatás jelenlegi 
mûködése nem csökkenti, hanem újratermeli a társadalmi
esélykülönbségeket, növeli a gyerekek induló hátrányait, és 
a lemorzsolódási arányokat.
❖ A hátrányos helyzetû gyermekek közül kevesen jutnak be
középiskolába, a felsôoktatásba illetve a tudományos életbe.

❖ A roma gyerekek közül sokan nem járnak óv odába, 
11 százalékuk még öt éves kora után sem.  

❖ Életbe lépett az integrációs normatíva, többletfinan-
szírozás az elkülönített osztályok felszámolásához, létrejött
az Országos Oktatási Integrációs Hálózat.
❖ Életbe lépett az OM „Elôre fuss” programja, amely a hát-
rányos helyzetû gyerekek idegennyelv-oktatását támogatja.  
❖ A Közoktatásról szóló törvényben életbe lép a diszkrimi-
náció tilalma.    
❖ Szigorodik a magántanulóvá válás feltételrendszere.  

❖ Megkezdôdik a fogyatékossá nyilvánítás rendszerének felül-
vizsgálata. Az OM „Utolsó padból…” címmel programot indít 
az indokolatlanul fogyatékossá minôsítés visszaszorítására. 
Az oktatási miniszter bejelenti a négy minisztérium
részvételével megvalósítandó Egységes Pedagógiai
Diagnosztikai Rendszer kidolgozásáról szóló megállapodást
❖ Megjelenik a hátrányos helyzetû gyermekek iskolai 
sikerességét iskolán kívüli foglakozásokkal elôsegítô 
„tanoda”-módszer NFT-s pályázati források támogatásával.

❖ Alsó tagozaton csak a szülô egyetértésével lehet 
évismétlésre utasítani a tanulót. Ezzel idôt nyernek, hogy 
a saját ütemükben haladva teljesíthessék a követelményeket
negyedik osztály végére.  Az érdemjegyekkel történô
minôsítést felváltja a szöveges értékelés az alsó tagozatban. 
❖ Életbe lép az Útravaló ösztöndíjprogram (Út a középiskolába;
Út az érettségihez; Út a szakmához; Út a tudományhoz)
Költségtérítéses ponthatáron államilag finanszírozott képzés,
és mentor biztosítása a felsô oktatásba jelentkezô  halmozot-
tan hátrányos helyzetû fiataloknak.
❖ 2003. szeptemberétôl a hátrányos helyzetû gyerekek 
ingyenesen étkezhetnek az óvodában; A közoktatási törvény
kötelezôvé teszi a hátrányos helyzetû gyerek felvételét 
az óvodába, iskolai napközibe, illetve kollégiumba.

PROBLÉMÁK INTÉZKEDÉSEK




