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1. A vizsgált társadalmi probléma 

A hátrányos helyzetű fiatalok szegregálódása nem csak Magyarországon jelentkezik. A 

környező országok elmaradott térségeiben, de akár a fejlettebb térségek szegregátumaiban is 

nehézséget jelent ezen réteg kitörése. A projekt nemzetközi jellege teret ad annak, hogy a 

bevont szakemberek ne csak a helyi viszonyokból kiindulva, hanem tágabb vonatkozásban is 

értékeljék a jelenséget, és a kutatás segítségével olyan módszertant dolgozzanak ki, ami a 

régióban, akár országhatáron kívül is adaptálható. Ez által nem csupán jó gyakorlatot 

teremthetnének, hanem a külföldi partnerek által olyan információk megszerzésére, helyi 

gyakorlatok megismerésére is lehetőségük nyílik, amelyek a hazai gyakorlatot is javítják, a 

tapasztalati ismereteket bővítik. 

A hátrányos helyzetűek között speciális alcsoport jelent a cigányság. Manapság az 

Európában élő romák lélekszáma az egyik legvitatottabb etnostatisztikai rejtély. Ha 

összehasonlítjuk a hivatalos statisztikai adatokat a valósnak tetsző becslésekkel, akkor az eltérés 

igencsak szembeötlő. A nem hivatalos mérések szerint különösen Közép-Európában és a 

Balkánon a roma népesség lélekszáma többszöröse a hivatalosan nyilvántartott adatoknak. A 

romák száma Európában feltehetően valahol 10-12 millió fő között mozog, és ebből több mint 

5 millióan Közép-Európában és a Balkánon élnek.1 Számszerű súlyával ellentétben bárki 

érzékelheti, hogy ennek a többnyire diszkriminált, pauperizált és marginalizált népességnek a 

társadalmi beilleszkedési folyamata alulbecsült jelentőségű kérdés. Nem véletlenül szokás ezt 

a kisebbséget Európa leginkább nemkívánatos népének címkézni.  

Közép-Európa és a Balkán országainak esetében a romák integrációja jóval 

problematikusabb szociokulturális és gazdasági kihívás, mint a nyugati országok esetében. 

Például Szlovákiában vagy Bulgáriában, ahol a roma népesség aránya meghaladja a 10%-ot, az 

integráció a társadalmi mindennapok kulcskérdése. Nem egy régióban a szegregáció 

következtében előálló krízishelyzetek folyamatosan fenyegetnek lázongással.2 Közép-

Európában és a Balkánon a romák durván 75%-a munkanélküli és a munkaerőpiacról történő 

kiszorulásuk éppenséggel az integrációs kérdés egyik kulcsfaktora.3 Romániában a cigány 

népesség közel fele volt 2001-ben analfabéta.4 Bulgáriában minden négy romából három, 

                                                           
1 European Commission: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm 
2 Romaninet, Report on Romani People: http://www.romaninet.com/ROMANINET_Cultural_report.pdf 
3 Roma survey – Data in focus. Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-survey-employment_en.pdf 
4 The Roma of Eastern Europe: Still Searching for Inclusion: http://www.migrationpolicy.org/article/roma-
eastern-europe-still-searching-inclusion 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
http://www.romaninet.com/ROMANINET_Cultural_report.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-survey-employment_en.pdf
http://www.migrationpolicy.org/article/roma-eastern-europe-still-searching-inclusion
http://www.migrationpolicy.org/article/roma-eastern-europe-still-searching-inclusion
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hozzávetőlegesen 400.000 ember nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel.5 A roma 

közösségekre vonatkozó hasonló jellemzők felsorolása szinte vég nélkül folytatható.  

A romák szociokulturális és gazdasági integrációja korunk Európája előtt álló egyik 

legösszetettebb és legfontosabb kihívás. 

Magyarországon a cigányság alkotja a legnagyobb lélekszámú etnikai kisebbséget. A 

2011-es népszámláláson 315.600 fő vallotta magát romának, ami azt jelenti, hogy 1941 és 2011 

között a számuk tizenegyszeresére nőtt.6 Ez az adat azonban önbevalláson alapszik, más 

módszertanok alapján végzett kutatások azt mutatják, hogy a létszám ennél jóval magasabb is 

lehet. Az általánosan elfogadott hivatalos becslések jelenleg 650-700 ezer fő körülire teszik a 

roma lakosság nagyságát, de találkozhatunk ettől még magasabb értékekkel is, például a 2010-

2013 közötti, helyi és roma nemzetiségi önkormányzatok által megadott adatok alapján közel 

900 ezer fős populációt határoztak meg a Debreceni Egyetem kutatói. Különösen nagy 

létszámban és arányban (20% körül) élnek romák Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-

Bereg és Nógrád megyében.7 

Iskolázottsági mutatóik, hasonlóan egyébként Európa más országaihoz8, igen 

alacsonyak. 2015-ben a 18-64 éves korú népességen belül a nem roma származásúak 55,4%-a 

rendelkezett legalább érettségivel, míg a romák körében ez az arány mindössze 6,5% volt. 

Felsőoktatásban a romák mindössze 1,3%-a szerzett végzettséget, szemben a nem roma 

népesség 21,7%-ával. Egy roma fiatalnak tehát hétszer kisebb esélye van érettségit szereznie, 

mint egy nem romának, diploma esetében pedig tizenhatod résznyire zsugorodnak az esélyei9. 

A fentiekből egyértelműen kirajzolódik, hogy Magyarországon létezik egy többszázezres 

társadalmi csoport, kisebbség (cigányság), ahol az iskolázottsági mutatók messze a többségi 

társadalom értékei alatt maradnak.  

                                                           
5 The Roma of Eastern Europe: Still Searching for Inclusion: http://www.migrationpolicy.org/article/roma-eastern-
europe-still-searching-inclusion 
6 PÁSZTOR István Zoltán - ADORJÁN Balázs - PÉNZES János (2014): „A magyarországi romák 
önkormányzatiságának sajátosságai” In. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában (Szerk. Balázs 
Boglárka), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014. 
7 PÉNZES  János - PÁSZTOR István Zoltán: „Romák Magyarországon” 
In. Földgömb. 2014. XXXII. évf, 11. sz. 
8 Inclusion from the start. Guidelines on inclusive early childhood care and education for Roma children. 
UNESCO and the Council of Europe, 2012 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227503e.pdf 
9 Munkaerőpiaci helyzetkép, 2015. 
Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 2016. 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz15.pdf 

http://www.migrationpolicy.org/article/roma-eastern-europe-still-searching-inclusion
http://www.migrationpolicy.org/article/roma-eastern-europe-still-searching-inclusion
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Különösen szembetűnő a lemaradás mértéke a diplomaszerzés esetében. Nemzetközi 

összehasonlításban a felsőoktatásban tanuló magyar fiatalok aránya egyébként is alacsonyabb, 

mint Nyugat-Európában. Míg 2016-ban a magyar 30-34 éves korosztály 33%-a rendelkezett 

diplomával, addig az EU átlag 38,7% volt. Különösen aggasztó, hogy a magyar fiatalok 

továbbtanulási szándékai az elmúlt években fokozatosan csökkenek, amely előrevetíti a további 

leszakadás lehetőségét is10. A nemzetközi összevetésben tehát még alacsonyabbnak láthatjuk a 

magyarországi roma fiatalok esélyeit arra, hogy a jövő tudásalapú társadalmában európai 

szinten is versenyben maradjanak. Mi állhat a gyenge statisztikai mutatók hátterében? 

A cigány/roma lakosság számarányát tekintve tehát Európa legjelentősebb kisebbségét 

alkotja. Jelentős eltérések lehetnek lakóhely, foglalkozás és szociális helyzet, szocializációs 

háttér tekintetében is, és egyének, csoportok vagy az egyes cigány közösségek között egyaránt. 

A magyarországi cigányságot legtöbbször nyelvi alapon szokás csoportosítani. A cigány 

népesség alapvetően három nagyobb csoportját határozzák meg: 

romungrók/magyarcigányok/magyar cigányok, oláh cigányok, beás vagy/és román cigányok. 

A cigányság legnépesebb csoportját egynyelvűként szokás kezelni, akik már nem beszélik 

eredeti nyelvüket, a másik két csoport pedig egymás számára kölcsönösen nem érthető, 

különböző dialektusokból álló nyelveket, a romanit és a beást (is) használja mindennapi 

érintkezéseiben.  

Az oláh és a beás cigányok esetében találkozhatunk kétnyelvűséggel, ők a romani 

nyelvet a családon belüli kommunikációra használják, a magyar nyelvet pedig a más 

közösségekkel való kommunikációra, valamint ezt használják a hivatalos helyeken, pl. az 

iskolában, a munkahelyen és az orvosnál, védőnői szolgálatnál is.  

A magyarországi cigányság problémáinak feltérképezése a 20. század elejétől 

folyamatosan jelen van a magyar közigazgatási gondolkodásban. A politikai döntéshozók eltérő 

formában ugyan, de foglalkoznak a kérdéssel és igyekeznek válaszokat megfogalmazni ezzel 

kapcsolatban. A II. világháborút követően a romákról való gondolkodás alapvetően 

megváltozott, hiszen a vándorló roma csoportok letelepítése (és ezzel együtt ellenőrizhetősége) 

helyett a szociális körülmények kerültek a gondolkodás középpontjába. Az 1961-es 

párthatározatot követően a romák nem etnikai vagy nemzetiségi kisebbségként jelennek meg, 

                                                           
10 BOCSI Veronika - NAGY Ádám – SZEIFER Csaba: „Szputnyiksokk után: uniós célok és a magyar oktatás 
helyzete” In. Új Egyenlőség 2017. 05. 31. 
http://ujegyenloseg.hu/szputnyiksokk-utan-unios-celok-es-a-magyar-oktatas-helyzete/ 

http://ujegyenloseg.hu/szputnyiksokk-utan-unios-celok-es-a-magyar-oktatas-helyzete/
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hanem sajátos szociális problémákkal és igényekkel bíró csoportként, amelyekre a 

döntéshozóknak reflektálniuk kellett. 

Az 1950-es években a cigánytelepekről történő elköltözés felbontotta a közösségi 

kapcsolatokat és a régi szokásokat, viszont mindennapossá vált a magyarokkal való érintkezés, 

ami elkerülhetetlenné tette a magyar nyelv használatát. Ezekben az években az óvoda és az 

iskola volt legnagyobb hatással az oláh és beás cigány gyermeket nevelő családokra. Ezekben 

az intézményekben is a magyar nyelvet használták, ami sokszor nehézséget okozott a 

gyermeket nevelő cigány családoknak. 
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2. A projekt céljait és tevékenységeit megalapozó igényfelmérés 

Az előkészítés során a megvalósító és az együttműködő partnerek közösen megalapozták a 

projekt alapvetését, céljait, amelyek kijelölték a későbbiekben kifejtett szakmai 

tevékenységeket. A megbeszélések célja az volt, hogy megalapozza azt a nemzetközi 

együttműködést, amelyet a projekt kapcsán létrehozni kívántak, és hogy ez az együttműködés, 

hogyan tudja segíteni az alábbi humán szolgáltatásokat: 

• ifjúságsegítés 

• hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása 

• komplex készségfejlesztés 

• mentorálás 

• információk elsajátítása 

• társas kompetenciák fejlesztése 

• élmény alapú fejlesztés 

A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása egyre komolyabb gondot okoz, mind az 

elmaradott térségekben, mind a fejlettebb területek szegregátumaiban. A formális oktatás nem 

tud megoldani minden problémát, ami a fiatalok készségbeli hiányosságai, valamint a 

motiválatlanságuk eredményez. Sok gyerek, fiatal nem azért nem tud a megfelelő módon 

fejlődni és integrálódni a közösségbe, mert ne lenne rá igénye, vagy tehetsége, csupán formális 

keretek közt nem mindig megoldható az egyéni, illetve kis csoportokhoz való igazódás. Ennek 

eredményeként azok, akik kedvezőtlen családi hátterük, vagy egyéb nehezített körülmény 

miatt, nem tudják kellőképpen fejleszteni készségeiket egyre inkább kiszorulnak a közösségből, 

ami által egyre nehezebbé válik számukra a kitörés a hátrányos helyzetükből. 

Számos tanulmány készült már arról, hogy a lexikális tudás átadása mellett az 

információk elsajátítására való készség fejlesztése és a társas kompetenciák erősítése legalább 

olyan fontos. Ennek megvalósítására szükség van olyan iskolán kívüli elfoglaltságokra, 

programokra, amik a fiatalok képességeit élmény alapú fejlesztéssel bővítik és ezáltal a tanulás 

folyamatát is érdekesebbé, élvezhetőbbé teszik. Sok területen Magyarországon sem megoldott, 

hogy a hátrányos helyzetből induló gyerekek, fiatalok számára biztosítottak legyenek olyan 

iskola utáni/melletti lehetőségek, amelyeken a résztvevők a közösségi kapcsolatok építése 

mellett egyéni szinten is fejlődhetnek. Azoknak is biztosítani kell erre lehetőséget, akik nem 

engedhetik meg maguknak, hogy drága különórákra és személyes fejlesztésekre járjanak. 
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Az alternatív komplex fejlesztési programok hiánya mellett komoly problémát jelent a 

fiatal generációk motiválatlansága. Általános probléma, hogy már fiatal korban megjelenik az 

alsóbb társadalmi rétegekben a kilátástalanság érzése, ami nehezíti a megfelelő motiváció 

kialakítását. A megfelelő eszközökkel és fejlesztési módszerekkel ezeknek a fiataloknak vissza 

lehet adni az önbecsülését és megmutatni nekik, hogy a kellő készségek elsajátításával nekik is 

van lehetőségük az előrejutásra. 
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3. A társadalmi befogadás főbb kérdései hátrányos helyzetű fiatalok körében 

(különös tekintettel Magyarország és Románia esetére) 

Magyarországon és Romániában a hátrányos helyzetű népesség társadalmi helyzetének 

feltárása szükségképpen vezet az oktatással összefüggő problémák kiemeléséhez. Integrációs 

és mobilitási esélyeik növelésében az oktatás kulcsszerepet játszik. A mindenkori 

oktatásirányítás, építve a felhalmozódott kutatási eredmények egy részére, támogatási formák, 

programok, intézmények és hálózatok egész sorát hozta létre a fenti célok érdekében.  

Az alacsony szociális státuszú családok gyermekeinek iskolán kívüli külső környezete 

azonban ingerszegény, hiányoznak az otthoni nyugodt tanulás feltételei, a szülőknek sokszor 

gondot okoz az oktatáshoz szükséges költségek (öltözködés, étkeztetés, tankönyvek, 

taneszközök, iskolába utazás stb.) fedezése. A család és az iskola a tanulók legfontosabb, 

kölcsönösen egymásra ható társadalmi közegei. A gyermekek teljesítményét, tanulási 

motivációját, iskolához való viszonyát nagymértékben befolyásolja a szülők viszonyulása az 

iskolához, a tanuláshoz, a pedagógushoz. Azokban a családokban, ahol a gyermekeknek 

megfelelő tanulási környezetet biztosítanak, ahol a természetes kíváncsiságukat kifejező 

kérdésekre válaszolnak, odafigyelnek rájuk, ahol gyakori a szülő-gyermek kommunikáció, 

érték az ismeretszerzés és a tudás, és a szülők és a pedagógusok elvárásai nagyrészt 

megegyeznek, az iskolai eredmények is jobbak. Ellenkező esetben a gyermekek képességeik 

alatt teljesítenek.  

Optimális helyzetben a szülők segítséget nyújtanak a tanulásban, ha a gyermekeik 

hozzájuk fordulnak. Azonban gyakran a szülőknek nincs idejük velük foglalkozni, vagy 

egyszerűen – kiváltképp az idősebb tanulóknak – jó szándékuk ellenére sem tudnak a 

tanulásban segíteni. A „nehéz esetnek”, „oktathatatlannak” tartott gyermekek nem alacsony 

intelligenciájúak, hanem gyakran nyelvi nehézségekkel küzdenek, és inkább szociális 

attitűdjeikben különböznek társaiktól11.  

A hátrányos családi helyzetű gyermekek kisebb arányban vesznek részt középfokú vagy 

felsőfokú oktatásban. Ezek a gyermekek többségükben a hátrányos helyzetűnek tekinthető 

gyengébb oktatási intézményekbe kerülnek, ahol, habár általában sokkal alacsonyabbak a 

követelmények, ugyanúgy problémát jelent a teljesítmények különbsége, és ahol az iskolában 

maradás kérdése a legnagyobb probléma. A gyakorló pedagógusok egyre inkább szembesülnek 

                                                           
11 Bartha Csilla: Nyelvi hátrány, avagy a cigány gyermekek oktatásának elmulasztott lehetőségei. 
http://real.mtak.hu/48999/7/3_PDFsam_TAMOP_BTK_BMK_2.pdf 

http://real.mtak.hu/48999/7/3_PDFsam_TAMOP_BTK_BMK_2.pdf
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a cigány tanulók oktatási-nevelési problémáival a napi pedagógiai munka során, küzdenek, 

kísérletezgetnek mégis egyre nagyobb a szakadék a haladók és a lemaradók között12. 

A szülők és a társadalmi környezetben élő felnőttek viszonya a tanuláshoz, tudáshoz, az 

iskola intézményes világához kapcsolódó társadalmi értékei nagymértékben befolyással vannak 

a gyermek iskolai sikerességére. A szülők tanulással kapcsolatos tapasztalataikat – melyet 

gyerekként, később felnőttként szereztek – adják át gyermekeiknek. A hátrányos helyzetű, 

főként alacsony iskolai végzettséggel rendelkező szülők kevés vagy többnyire negatív 

élményekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek az iskola világáról, így a szocializáción keresztül 

történő ismeret, tudás átadása generációkon átívelő problémakört mutat. A társadalmi-

gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, főként cigány népesség tagjainak alacsony iskolai 

végzettsége mutatja, hogy egykor tanulóként a lemorzsolódottak között voltak az oktatási 

rendszerben, s napjainkban a lemaradó társadalmi csoport tagjai. 

Az 1970-es években végzett társadalomkutatások hatására fordult az oktatáspolitika és 

az oktatáskutatók figyelme a cigány tanulók iskoláztatásának problematikája felé. A 

vizsgálatok egyrészt az iskola és a társadalmi mobilitás összefüggéseit, másrészt az oktatási és 

társadalmi egyenlőtlenségek okait és következményeit elemezték. Nevelésszociológiai 

kutatások eredményei nyilvánvalóvá tették, hogy bizonyos társadalmi csoportoknak másokénál 

kevesebb az esélyük a társadalmi státuszuk változtatására, életesélyeiket a születésük, 

származásuk determinálja. Az 1966-ban Coleman által végzett kutatás is azt bizonyította, hogy 

a tanulók iskolai eredményességét elsősorban a szülők szocioökonómiai státusza határozza 

meg, s csak másodsorban az iskola. Magyar kutatók is hasonló eredményre jutottak. A család 

szerepe meghatározó a társadalmi mobilitási esélyek tekintetében, a szülők iskolázottsága, 

foglalkozása nagymértékben befolyásolja gyermekük jövőképét és lehetőségeit. Márpedig a 

cigány szülők társadalmi státuszát általában az alacsony iskolai végzettség, a szakképzetlenség 

jellemzi, melynek következtében munkaerő-piaci esélyeik rosszabbak, mint a társadalom 

többségének. A rendszerváltozás után bekövetkező foglalkoztatáspolitikai válság a cigány 

családokat sújtotta leginkább, hiszen elsőként az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, 

betanított és segédmunkások vesztették el a munkahelyüket, s kerültek a tartós 

munkanélküliség állapotába. 

A gyermekek iskolai sikerességének elősegítése, támogatása – a hátrányok 

kompenzálása – az 1990-es években Magyarországon egyre fontosabbá vált azzal a szándékkal, 

                                                           
12 Erdős Imréné (2017): Az esélyegyenlőségi pályázatokkal megvalósított óvoda-család kapcsolat – a HHH-s roma 
családok befogadása az óvodába.  Családi nevelés 2. Didakt Kft.  
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hogy a gyermekek számára lehetőséget biztosítsanak a szegénységből való kitörésre. Ennek 

legfontosabb legitim útjai egyrészt az oktatási rendszeren keresztül, másrészt az iskolán kívüli 

esélynövelő programok segítségével valósultak meg. Az 1990-es évektől az integrációra való 

törekvés nézetként jelenik meg az oktatási rendszerben: a különböző lemaradó társadalmi 

csoportok gyermekei a fogyatékossággal élő tanulók mellett a hátrányos helyzetű és/vagy 

cigány/roma tanulók hátrányainak csökkentését tűzve ki célul. A szociálisan hátrányos helyzetű 

kisebbség, a cigány népesség gyermekei az oktatásfejlesztés fókuszába kerültek. A hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai esélyeinek növelése érdekében az oktatási rendszer részét képezte a 

2000-es évek elejétől az Integrált Pedagógiai Rendszer, melynek elindítása két fontos tényt is 

megerősített. Egyrészt elsődlegesen az oktatási rendszeren belül szükséges az esélyeket 

kiegyenlíteni, méghozzá oly módon, hogy annak minden tanuló – kisebbségi hovatartozástól 

függetlenül – részese legyen. Másrészt a társadalom tagjai és a pedagógusok részéről is 

szükséges a szemléletváltozás, melynek középpontjába az új rendszer a differenciált oktatást, a 

különböző tanulói igényekre való reflektálást helyezte. A szabad iskolaválasztás következtében 

felerősödtek a szegregációs mechanizmusok az oktatásban, s ezzel együtt a cigány/roma 

és/vagy hátrányos helyzetű tanulók kiszorultak a minőségi oktatásból, így mindezek hatására 

nyilvánvalóvá vált az, hogy integráció elterjesztésének szükségessége az oktatásban. Nehéz 

meghatározni, hogy az 1990-es évektől megvalósított oktatási- és esélynövelő programok, 

valamint oktatáspolitikai törekvések milyen mértékben járultak hozzá a cigány tanulók oktatási 

vagy kisebbségi helyzetből fakadó hátrányainak kompenzálásához, ezáltal társadalmi 

mobilitásukhoz, életminőségük javításához. 

A hátránykompenzálás módjai között szerepelt azon megközelítés, mely szerint a 

hátrányos helyzetű és/vagy cigány tanulók iskolai sikerességét az oktatási rendszeren kívüli, de 

arra hatással lévő esélynövelő – támogató – programokkal, extrakurrikurális tevékenységekkel 

lehetne fejleszteni. Ezen tevékenységek nagymértékben befolyásolhatják az iskolához való 

viszonyt, a tanulási motivációt, kiváltképpen azoknál a tanulóknál, akiket az iskolai kudarcok 

veszélye fenyeget. 

A városi szolgáltatáspaletta kialakításakor azért fontos végigtekinteni a szükségleteket és 

hierarchiájukat, hogy megtalálható legyen az emberek, családok motiválhatóságához vezető út 

és ennek megfelelően kerüljenek meghatározásra az eszközök a célok elérése érdekében. A 

szociológiai irányzatok szerint a szegénység nemcsak az anyagi javak hiányát jelenti. Amartya 

Sen A fejlődés, mint szabadság (1993) művében leírt elmélete szerint az egyenlőtlenségek abból 

erednek, hogy az emberek különböznek abban, hogy mennyire képesek úgy élni vagy azt tenni, 
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ahogy és amit szeretnének. Nem ugyanolyan eséllyel jutnak hozzá az alapvető szükségletek 

kielégítéséhez (lakhatás, táplálkozás, oktatás – írás/olvasás, egészségügyi és egyéb 

közszolgáltatások). A növekedési szükségletekben fontos szerepet játszanak az érzelmek, a 

család, a gyermekek, éppen ezért a gyermekeket ellátó intézmények által nyújtott 

szolgáltatásokat is fontosnak tekintik. A bölcsőde, óvoda, iskola nevelési-oktatási szolgáltatás 

csomagja a megkérdezettek szerint szerves része a gyermekek jövőjének. A jövőkép 

tervezésénél a jobb élet reményének előre vetítésével a családokat lehet motiválni, ösztönözni. 

A kulturális szükségleteket nem tekintik fontosnak az emberek, a közösségi szociális 

szükségletek sem szerepelnek kiemelten fontos kategória között. Ennek okait kereshetjük 

abban, hogy modern korunkban a természetes közösségek háttérbe szorultak, bekövetkezett a 

közösségi média (internetes közösségi oldalak) térnyerése, a családok személyes kapcsolatai 

beszűkültek és izolálódtak, eltolódtak.  

A szegénység, depriváció, hátrányos helyzet okai biológiai, fiziológiai, társadalmi és 

egyéni összetevőket tartalmaznak. A helyi társadalompolitika a társadalmi viszonyok 

újratermelődésének és a helyi társadalmi struktúra alakulásának befolyásoló eszköze. A helyi 

szociálpolitika az aktív, produktív elemeket tartalmazó programok indításában nyilvánul meg, 

amely célja a létfenntartási küszöb alatt élők helyzetének javítása. 

A család társadalmi-gazdasági státusza, a szülők iskolai végzettsége a mutatója a gyermek 

társadalmi státuszának az iskolában, vagyis a társadalmi egyenlőtlenségek az iskolában oktatási 

egyenlőtlenségekké konvertálódnak, s gátolják a társadalmi mobilitási lehetőségeket. A 

hátrányos helyzet megváltoztatására való törekvés mind az egyén (gyermek/fiatal) és a 

környezete (család, iskola), mind a társadalom szempontjából fontos, s a változáshoz szükséges 

eszközök és módszerek eltérőek az adott társadalmi tér és környezet szempontjából. 

A magyar iskolarendszerben a tanulói teljesítmény, eredményesség és a családi illetve 

szociális háttér között erős összefüggés mutatható ki (PISA 2006, 2012, 2018). Az 

iskolarendszerben meglévő szelekciós mechanizmusok következtében a családi háttér olyan 

meghatározó tényezővé vált, ahol a szülők révén a gyermekek esélyei, tanulói teljesítménye 

nem az egyéni képességektől függ, hanem az adott család társadalomban elfoglalt pozíciójától, 

jövedelmi-gazdasági helyzetétől. Az alacsony státuszú társadalmi-gazdasági környezetből 

származó tanulók már az iskolába kerüléskor hátrányban vannak, ezen hátrányok az iskolai 

évfolyamok alatt fennmaradnak, sőt növekednek. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál 

sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem fejezik be a tanulmányaikat. 
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A családra vonatkozó társadalmi-gazdasági státusz fogalma alapvetően a szülők 

különböző tényezőit jeleníti meg, az iskolai végzettségüket, a jövedelmüket, munkaerőpiaci 

státuszukat, lakhatási és szociális körülményeiket, lakóhelyüket, etnikai hovatartozásukat, 

társas-szociális kapcsolataikat (kapcsolati tőkéjüket), érdekérvényesítő képességüket. Az 

alacsony társadalmi-gazdasági státusz a fenti tényezők kedvezőtlen voltát jelentik, hátrányos 

helyzetet a család, ezáltal a gyermek számára, az oktatási-nevelési intézményekbe történő 

bekerülés időpontjában. E hátrány később tovább nő az iskolarendszerben, s megváltoztatja, 

csökkenti az esélyét az iskola befejezésének, a továbbtanulási lehetőségeknek és a 

lemorzsolódás megakadályozásának, ezáltal az egyéni és a társadalmi mobilitás gátja lehet 13. 

A kilencvenes évek oktatáspolitikájának nem sikerült javítania a hátrányos helyzetű 

cigány gyermekek iskolai előmenetelén, viszont törvényes lehetőséget biztosított ahhoz, hogy 

a cigány gyermekeket külön osztályba, csoportba sorolják, szegregáltan oktassák. Nem állami 

szervezetek és intézmények ennek ellensúlyozásaként olyan oktatási programokat alkottak, 

amelyek a cigány tanulók hátrányainak csökkentésére, kompenzálására, iskolai sikerességük 

elősegítésére törekedtek. Az 1990-es évek elején-közepén elhivatott civil szereplők (különböző 

szakterületekről – pedagógiai, jogi, szociális, közgazdasági stb. – érkezve) új típusú, elsősorban 

pedagógiai – szolgáltatói – tevékenységet végeztek (később szervezeti, intézményi formában), 

s többek között hátránykompenzáló és tehetséggondozó programokat működtettek. 

Kertesi és Kézdi (2016, idézi Boros 2020) szerint rendszerváltás óta eltelt évtizedek 

legnagyobb társadalompolitikai eredménye, hogy a teljes népességen belül a középiskolai 

végzettségűek aránya megnövekedett, az érettségi elterjedésével a társadalom tömegei számára 

jelentett reális lehetőséget a felsőfokon történő továbbtanulás, kivéve a hátrányos helyzetben 

lévő társadalmi csoportok tagjait. A különbség a társadalmi rétegek között a középiskolai 

lemorzsolódás mutatóiban szembetűnő, ahol a hátrányok halmozódása következtében a 

leszakadó rétegek esélyei a középfokú végzettség elérésére csekélyek a többségi társadalom 

tagjaihoz képest. Az iskolai végzettség meghatározza az egyén helyzetét a munkaerőpiacon, s 

a középfokú végzettséggel nem rendelkezők tartós munkanélküli létre vagy rendszertelten 

foglalkoztatásra számíthatnak. 

A családra jellemző könyvhasználat, az írás-olvasás esemény, vagy a könyvek 

megléte/hiánya/minősége meghatározó a gyermek literalizációja szempontjából. A családok 

                                                           
13 Boros Julianna: „Érdemes tanulni? - igen is, nem is. Attól függ, hogy itt ragadnak vagy sem.”– cigány szülők 
és gyermekeik tapasztalatai az iskoláról és a tanulásról. In Családi nevelés. Szerkesztette: Vargáné dr. Nagy 
Anikó. Budapest Forstag Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. 40–76. 
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szociokulturális helyzete, a szülők iskolázottsága, a kulturális szokások befolyásolják a 

könyvhasználatot. Gombos Péter, a digitális generáció olvasási szokásait elemzi egy 2017-es 

reprezentatív olvasásfelmérés tükrében. Többek között arra is kitér, hogyan befolyásolhatja a 

szülői magatartás, példamutatás és szokások a gyerekek későbbi olvasási szokásait. A 1500 főre 

kiterjedő, kutatás számos aspektus figyelembevételével kérdezte a szülőket és a gyerekeket, így 

különböző végzettségű, társadalmi státusú és lakóhelyű szülőket és gyerekeiket vizsgálták. 

Magyarországon a három-ötévesek körében kiemelkedően a legmagasabb az aránya a 

„havonként legalább egy könyvet elolvasott” kategóriában a válaszoknak. Összességében a 

megkérdezettek 43,2 százalék számolt be arról, hogy napi rendszerességgel olvas mesét a 

gyerekének, kicsivel több, mint 33 százalék pedig hetente egy-egy este olvas fel mesét. A 

nagyobb gyerekek válaszai arról tanúskodtak, hogy kiskorukban 5,2 százalékuk csak havonta 

hallott a szüleitől mesét, 7,4 százalékuk még ennél is ritkábban, majdnem 7 százaléknyi gyerek 

pedig soha nem találkozott a felolvasott mese élményével. A gyerekeiknek napi 

rendszerességgel mesélő szülők jellemzően magasan iskolázottak, nagyvárosban laknak, 

szellemi munkát végeznek, és jó anyagi körülmények között élnek. Ezek az adatok jellemzik a 

rendszeres olvasók és könyvtárhasználók csoportjait is. Az ország különböző régióiban élőket 

vizsgálva radikális különbségek mutatkoztak; a gazdaságilag fejlettebb Nyugat-Dunántúlon és 

Közép-Magyarországon szignifikánsan többet olvasnak, a fejletlenebb területeken, Észak-

Magyarországon, az Észak-Alföldön kevesebbet. A szellemi munkát végző anya esetében a 

rendszeres napi meseolvasás 56,3 százalék, a fizikai munkát végzők körében ugyanez 29,2 

százalék. A szellemi munkát végző apák gyerekei 57 százaléka napi rendszerességgel 

élvezhetik a meseolvasást, a fizikai munkát végző apák esetében a gyerekeknek már csak 36,2 

százaléka. Az anyák esetében nemcsak a foglalkozás, hanem az iskolai végzettség is sokat 

nyom a latban, és erősebben meghatározza a meseolvasási szokásokat; ahol az anya felsőfokú 

végzettségű, ott 66,9 százalék, ahol az apa, ott 64, 8 százalék a napi meseolvasás aránya. A 

meseolvasás szempontjából, annak is van jelentősége, hogy a gyereket egyetlen szülő vagy 

szülőpár neveli; utóbbi esetben jóval gyakrabban, 44, 4 százalékban van jelen a napi 

meseolvasás 14. A család mellett a kisgyermekkori intézményes nevelés helyszínei (bölcsőde, 

óvoda) fontos helyszíne az írásbeliséggel való találkozásnak, a pedagógusok felelőssége 

jelentős, az általuk kínált minta modell értékű.  

                                                           
14 Gombos Péter (2019): A digitális generáció olvasási szokásai – a 2017-es reprezentatív olvasásfelmérés 
tapasztalatai, gombos_peter_-_a_digitalis_generacio_olvavasi_szokasai%20(2).pdf 
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Az olvasási kedv növelésére lehet használni a Gombos Péter nevéhez kapcsolódó: Dobj 

el mindent és olvass! módszert. Gombos Péter szavait idézem: ”… következő tanévben más 

módszert választottam hát, egy olyan, félig játékos formát, melyet tudomásom szerint 

Szlovákiában találtak ki, ottani iskolákban használják. A program neve: „Dobj el mindent, és 

olvass!” A lényege az, hogy a nap bármely szakában megszólalhat egy speciális jelzőcsengő, 

melyet meghallva minden diák, de a tanárok, sőt a technikai dolgozók is „leteszik a munkát”, 

és előveszik a könyvüket. Innentől a következő jelzésig mindenki néma csendben olvas. Ezt a 

formát persze némileg meg kellett változtatnunk, az eredmény azonban minden várakozásomat 

felülmúlta.”15 

Napjainkban egyre több kutatás irányul az egészségmagatartást befolyásoló tényezők és 

az életmódelemek vizsgára, hiszen a preventív szemléletmóddal és az egészséges életmód 

kialakításával számos életmód-függő betegség kialakulása megelőzhető lenne. Az egészség 

biztosításának fontos eleme a helyes táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a káros 

szenvedélyektől való mentesség, a stresszmenedzsment, a megfelelő pihenés és rekreációs 

tevékenységek. A helyes szokásrendszer, az egészségtudatos magatartás kialakításában és az 

életmódelemek megszilárdításában a család szerepe vitathatatlan.  

Egy magyarországi óvodások körében készült felmérésből kiderül, hogy a zöld óvodába 

járó gyerekek csupán 71,4%-a míg a nem zöld óvodába járó gyerekek 70,6%-a reggelizik 

rendszeresen, a szülők bevallása szerint, a többi gyerek az alkalmanként, ritkán és soha 

besorolásba tartozik16. Számos kutató az eredmények alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy 

fontos az óvodás korú gyermekek rendszeres testmozgásának ösztönzése és megvalósítása17. 

2019 őszén a Hajdú-Bihar megyei Pocsajban végzett kutatás válaszadóinak nagy része 

kedvezőtlen szocioökonómiai háttérrel rendelkezett, hiszen a szülők 52,4%-a nyilatkozta, hogy 

csak nehezen tudja előteremteni gyermekének az alapvető életfeltételeket. A kutatás 

feltérképezte a Pocsajban élő óvodás gyermekek egészségmagatartását, egészséges táplálkozási 

szokásait, táplálkozási ritmusát, testmozgási tevékenységét, valamint megvizsgálta, hogy a 

szülők által biztosított lehetőségek mennyire rejtenek közös programokat a gyermekükkel. A 

                                                           
15 Gombos Péter (é.n.) A kortárs gyermekirodalom és az irodalomtanítás. Árkádia Szakmódszertani portál, 
Gyermekirodalom http://www.arkadiafolyoirat.hu/index.php/6-gyermekirodalom/142-a-kortars-
gyermekirodalomes-az-irodalomtanitas 
16 Laoues-Czimbalmos, Nóra; Müller, Anetta; Mező, Katalin; Mercs, Elizabet–Molnár, Anikó (2019): A 
környezeti nevelés és az egészséges életmód értékpreferenciáinak vizsgálata a „zöld” és „nem zöld” óvodába járó 
gyermekek szülei körében. Acta Carolus Robertus 9. évf. 2. szám p. 89-109 
17 Tóth, Fanni–Kőnig-Görögh, Dóra (2018): Óvodáskorú gyermekek motoros képességeinek és testösszetételének 
összehasonlító elemzése. In: Bocsi, Veronika; Szabó, Gyula (szerk.) Oktatás - nevelés – társadalom. Debrecen, 
Magyarország: Didakt Kiadó, (2018) p. 131-144. 
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kérdőíves kutatás (N=143) igazolta, hogy a rosszabb szocioökonómiai háttérrel rendelkező 

gyermekek az egészséges életmód megvalósításában és az ezzel kapcsolatos ismeretek 

elsajátításában is kedvezőtlenebb helyzetűek azokkal a gyerekekkel szemben, akiknél a 

szocioökonómiai státusz jobb volt. Azok a megkérdezett szülők, akiknek az iskolai végzettsége 

nem haladta meg a 8. osztályt, azoknak a gyermekei naponta, illetve hetente kevesebb 

zöldséget, gyümölcsöt fogyasztottak, mint azok a megkérdezett szülők, akiknek az iskolai 

végzettsége elérte a szakközépiskolát, szakiskolát, gimnáziumot. A magasabb iskolai 

végzettségű szülők közül szignifikánsan többen voltak azok, akik maguk is sportolnak 

rendszeresen, és akik jobban odafigyelnek arra, hogy gyermekük is eleget mozogjon18. A 

szülők helyes egészségmagatartásának kialakulása is fontos tényező a gyerekek 

egészségmagatartásának alakításában, hiszen a szülők a gyermekeik előtt példát mutatva 

befolyásolják az életmód-elemek kialakítását 

Seana Gall és munkatársai 2014-ben Finnországban a Cardiovascular Risk in Young 

Finns Study keretében 2401 gyermek egészségét figyelték 1980-tól kezdve. Hasonló kutatást 

Ausztráliában 1985-ben indítottak Childhood Determinants of Adult Health címmel, melyben 

1375 résztvevő volt. A szülők anamnézisének felvételekor regisztrálták, hogy a családban 

hányan dohányoznak. A gyermekek érrendszerének állapotát az arteria carotis ultrahangos 

vizsgálatával értékelték. Ez a módszer világszerte a legelterjedtebb az erek épségének 

vizsgálatára, mert az artériák intima és media rétegének vastagsága az ér rugalmaságának 

érzékeny jelzője. A két érréteg vastagodása esetén az érrendszer nagyobb eséllyel záródik el a 

kritikus pontokon, ezért a mérés eredménye segít annak megítélésében, milyen mértékben 

károsítja a passzív dohányzás a füstös környezetben felnövő gyerekek érrendszerét. A 

nemzetközi munkacsoport számításai szerint, ha a gyermek mindkét szülője dohányzik, akkor 

felnőtté válása idejére érrendszere 3,3 évvel “öregebb” lesz, mint a dohányfüstmentes családi 

környezetben felnövő társaié. A vizsgálat azt bizonyítja, hogy a gyermekkori passzív dohányzás 

közvetlen és visszafordíthatatlan károsodást okoz az artériás érrendszerben. Ez a változás 

önmagában nem nagymértékű, de ha ehhez további kockázati tényezők is társulnak, a 

szívinfarktus vagy az agyi katasztrófa veszélye jelentősen megnövekszik 19. 

                                                           
18 Laoues-Czimbalmos Nóra– Pogácsás Gabriella–Müller Anetta: A család szerepe az egészséges életmód 
elemeinek kialakításában egy hátrányos helyzetűeket vizsgáló kutatás tükrében The role of the family in the 
development of elements of a healthy lifestyle in the light of research on the disadvantaged. In: Családi nevelés. 
szerk. Vargáné Nagy Anikó. Budapest. Forstag Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. 132–152. 
19 Laoues-Czimbalmos Nóra – Pogácsás Gabriella – Müller Anetta: A család szerepe az egészséges életmód 
elemeinek kialakításában egy hátrányos helyzetűeket vizsgáló kutatás tükrében. In Családi nevelés. szerk. Vargáné 
Nagy Anikó. Budapest. Forstag Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. 132–152. 
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Az idézett egészségtudatos magatartással foglalkozó kutatások megerősítik, hogy az 

óvodás korú gyermekek családi háttere meghatározó a gyermekek egészségtudatos 

magatartásának kialakításában. A fiatal fejlődő és növekedésben lévő gyermek számára fontos 

a megfelelő minőségi és mennyiségi élelem, hiszen energiaigényük kétszerese a felnőttekének. 

Az életkörülmények változása, a helytelen életmód, az elhízás, a kóros soványság, a 

gyermekkori pszichés terhelések és a civilizációs ártalmak mind negatívan befolyásolják 

gyermekek egészségi állapotát. Ha a szülők változatosan étkeznek, jó példát mutatnak a 

gyermeknek, hiszen gyorsan tanulva sajátíthatják el az egészséges mintát. Az egészséges 

életmódra való nevelés szerves része a sport, a mozgás szeretete is. Akárcsak az étkezés, a 

sportolás is keretezi a gyermek életét. A kiegyensúlyozott táplálkozásnak óriási szerepe van az 

egészséges életmód kialakításában, valamint az egészséges testi fejlődés biztosításában is. A 

táplálkozás mellett a rendszeres testmozgásnak is meghatározó a szerepe az egészséges 

idegrendszer, csontrendszer fejlődésének biztosításában, de az egész motórium fejlődésében. 

Így kisgyermekkortól kezdve, a napi legalább egy órányi, szabadban eltöltött aktív 

testmozgások javasolt. 
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4. A kutatás módszertana 

A projekt transznacionális együttműködésként valósult meg az Együtt Európáért Alapítvány és 

határon túli partnerei (Szlovákiából az Ipolysági Cserkészcsapat Polgári Társulása, Romániából 

pedig a Magyar Ifjúsági Tanács, a Márton Áron Gimnázium Alapítványa, valamint az Erdélyi 

Ifjúsági Keresztény Egyesület) között. A projekt a hátrányos helyzetű fiatalok speciális 

problémáit vizsgálja a Kárpát-medencében. Kutatásunk az Alapítványnál, illetve erdélyi és 

szlovákiai magyar ifjúsági szervezetekben dolgozó és az ifjúság érdekében tevékenykedő 

szakemberek közreműködésével, valamint külső szakértők bevonásával valósult meg. 

A kutatás több módszert alkalmazott egyszerre. Elsődleges célcsoportja a fiatalokkal 

foglalkozó humán szakértők (kivéve közoktatásban dolgozó pedagógusok- de ennek 

ellenére természetesen elkerülhetetlen, hogy a kutatás velük kapcsolatban is állapítson 

meg következtetéseket) voltak, akik között fókuszcsoportos beszélgetéseket és 

kérdőívezést végeztünk. Továbbá a kutatás közvetetett célcsoportját, a fiatalokat is 

megkerestük egy számukra összeállított kérdőívvel. 

A kérdőívben feltett kérdések az iskolán kívüli tanulási és készségfejlesztési 

lehetőségekre, illetve a helyben boldogulás lehetőségeire irányulnak. A kérdésekre nem 

léteztek jó és rossz válaszok, ami arra biztatta a felnőtt és ifjúsági adatközlőket, hogy merjenek 

őszinte válaszokat adni. A kérdőívet a projekt honlapján tettük elérhetővé, és közösségi 

oldalakon, címlistákon népszerűsítettük a projekt időtartama alatt. 

A projekt és egyben a kérdőív fő témája a társadalmi befogadást támogató 

szolgáltatásfejlesztéshez való hozzájárulás, valamint a társadalmi befogadás főbb kérdései 

hátrányos helyzetű fiatalok körében. 

A kutatás központi elemei a szakértők körében végzett kérdőívezés és fókuszcsoportos 

beszélgetések voltak. Maga a kérdőív jellemzően nyílt végű, önkitöltős kérdésekből állt, 

amelyet a fókuszcsoportokon folytatott beszélgetésekkel árnyaltuk, együtt alkalmazva a 

kvantitatív és kvalitatív módszertani elemeket.  

A fiatalokkal dolgozó és foglalkozó humán szakértők részéről összesen 240 kitöltés 

érkezett a kérdőívre Romániából és Magyarországról. A kérdőív tartalmát, terjesztésének 

főbb irányait 2018 során az alábbi 5 műhelymunka alkalmával, a partnerekkel közösen 

alakítottuk ki. 
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Időpont  Műhelymunka témája 

2018.09.10 Kutatásmódszertani megbeszélés 

2018.09.11 Kutatás konkretizálása 

2018.09.12 Kérdőív összeállítása 

2018.09.13 Kérdőív véleményezése 

2018.09.13 Önkéntesek bevonása a kérdőív terjesztésébe 

 

A kérdőív20 - szerkezetét tekintve - alapadatokkal indít: nem, életkor, lakóhely, a humán 

szolgáltatáshoz kapcsolódó foglalkozás. A továbbiakban térünk rá a projekt középpontjában 

álló kérdésekre: a hátrányos helyzetűek arányára az adatközlő lakóhelyén, a fiatalok legégetőbb 

problémáira a szakértők szerint, a kitörés esélyeire. Országos tendencia, hogy a fiatal lakosság 

egy része túl korán elhagyja az „iskolapadot” – a válaszadóktól is megkérdeztük, jellemző-e ez 

a jelenség az lakókörnyezetére. A vizsgált korosztály szempontjából lényeges kérdés az oktatás 

helyzete, ezért több kérdés ezt a témakört járja körül, pl. milyen oktatási, készségfejlesztési 

lehetőségek vannak a formális oktatáson kívül a kitöltő környezetében. Több kérdés foglalkozik 

a helyben boldogulás lehetőségeivel, a fiatalok elvándorlásával, annak okaival. A fiatalok 

hangulatát, kedvét, akár az egész napját is meghatározza a reggeli indulás, az, hogyan és kivel 

érkezik az óvodába, iskolába. Talán nem véletlen, hogy az országos tanuló mérések is 

foglalkoznak a kérdéssel. Az iskolába való eljutás is kritikus lehet, ezért fontos, hogy milyen 

messze van a településtől a legközelebbi magasabb szintű oktatási intézmény (egyetem, 

szakiskola). A kérdőív erre is gyűjt információkat. Végül jó gyakorlatok megosztására kérjük a 

szakértőket, amelyek a fiatalok felzárkóztatására, a helyi lehetőségekre épülő 

foglalkoztatottságra, a munkaerőpiaci hátrány kompenzálására, a lakhatási körülmények 

javítására és a fiatalok életpálya tervezésére vonatkoznak. 

2019-20 között ezt 7 fókuszcsoportos beszélgetés egészítette ki. A projekthez 

kapcsolódó tanulmányutakon 73 hazai humán szolgáltatásban dolgozó szakember vett részt 

valamint a műhelymunkák és tanulmányutak során 53 külföldi szakértő részvételét 

sikerült biztosítanunk.  

                                                           
20 http://induljbatran.egyutteuropaert.eu/kerdoivek/#ipt-fsqm-popup-form-58 
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A nemzetközi együttműködésben megvalósított összehasonlító kutatásban részt vevő 

szakemberek tehát (fő): 

Online kérdőíves kutatásba bevont hazai 

szakemberek száma 

140 

Online kérdőíves kutatásba bevont külföldi 

szakemberek száma (RO) 

100 

Tanulmányutakon részt vevő hazai 

szakemberek száma 

73 

Tanulmányúton, műhelymunkán részt vevő 

külföldi (SLO,RO) szakemberek száma 

53 

 

 

Időpont  Műhelymunka témája 

2019.03.06. Fókuszcsoportos beszélgetés: Az ifjúság elvándorlási szándékának, a helyben 

boldogulás lehetőségeinek vizsgálata a Kárpát-medencében  

2019.05.02. Fókuszcsoportos beszélgetés a Magyarországi Tanodahálózat szakértőivel 

2019.05.03. Fókuszcsoportos beszélgetés ifjúságnevelő önkéntesek körében 

2019.10.11. Fókuszcsoportos beszélgetés: hátrányos helyzetű Z generáció a munkaerőpiacon 

2019.10.14 Fókuszcsoport: hátrányos helyzetű roma fiatal nők gyerekkel otthon 

2019.10.15 Fókuszcsoportos beszélgetés a helyben maradás lehetőségeiről, újabb 

résztvevőkkel 

2019.10.22. Fókuszcsoportos beszélgetés a helyben a maradás lehetőségeiről, újabb 

résztvevőkkel 

 

A fókuszcsoporton használt interjúvezető főbb témakörei a következők voltak: 

(1) Bemutatkozás: az interjúalanyok tájékoztatása a fókuszcsoportos interjú céljáról és a 

kutatás céljairól. [15 perc] 

(2) Problématérkép [15 perc] 
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(3) Elvándorlás [15 perc] 

(4) A helyi gazdasági lehetőségek, értékek, adottságok feltárása [20 perc] 

(5) Képességek fejlesztése, mentorálás 

(6) Helyi ösztönző rendszer – jó gyakorlatok megosztása [20 perc] 

(7) Közösségi élet [15 perc] 

(8) Befejezés [5 perc] 

 

Ugyan a kutatás célcsoportja a fiatalokkal dolgozó humán szakértők voltak, de a 15-24 

éves fiatalokat, azaz 1995-2004 között születetteket tekinthetjük kutatásunk közvetett 

célcsoportnak, így szerettük volna az ő véleményüket is megismerni. A fiataloknak szóló 

önbevalláson alapuló kérdőív 48 kérdésből és demográfiai háttérváltozókból áll, jellemzően 

feleletválasztós kérdőív.21 A kitöltőket arra kértük, hogy segítsék a kutatást az online kérdőív 

kitöltésével és bátran válaszoljanak a feltett kérdésekre, nyugodtan írják le nehézségeiket, 

félelmeiket, de örömeiket, motivációjukat is. A kérdőív online plattformon, a projekt számára 

létrehozott weoldalon került kialakításra, de a kitöltők munkáját a kitöltés során önkéntesek 

segítették, esetlegesen felmerülő kérdéseikre megnyugtató választ adtak. Az önkénteseket, akik 

a projekt együttműködő partnerei és fiatalokkal foglalkozó szakértők közül kerültek ki, 

műhelymunka keretében készítettük fel a feladatra.  

Az online forma lehetővé tette, hogy bárhol és bármikor kitölthessék a kérdőívet, 

ugyanakkor a feldolgozást is megkönnyítette. Nem utolsó sorban a környezetvédelmi 

szempontokat is előtérbe helyezték ezáltal, hiszen nem volt szükség nyomtatásra, a kérdőíveket 

nem kellett szállítani. A kérdőívek egyúttal biztonsági szabályoknak is megfelelnek, hiszen a 

leadott kitöltés után senki nem módosíthatja a beküldött válaszokat. A kérdőív végleges 

kérdéssorát több fókuszcsoportos megbeszélés előzte meg.  

A kérdőív önkéntesen és névtelenül zajlott. A kitöltése mindössze 20 percet vett 

igénybe. A kitöltők nem kaptak ellenszolgáltatást a kérdőív kitöltéséért. A kitöltés során a 

kutatásetikai szabályokat betartották. Az online kérdőívre 202 kitöltés érkezett a fiatalok 

részéről. A válaszadók egy része Magyarországon él (pl. Gyula, Békéscsaba, Hodász, 

Nagyecsed), a többiek Románia területén (pl. Székelyudvarhely, Brassó, Varsand). 

                                                           
21 http://induljbatran.egyutteuropaert.eu/kerdoivek/#ipt-fsqm-popup-form-56 
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Tartalmát tekintve a kérdőív első kérdései szocio-demográfiai háttérváltozókra 

irányultak, mint a demográfiai adatok, lakóhely, biológiai nem, születési év. Releváns, hogy a 

válaszadó tanul vagy dolgozik, hiszen egészen más problémái és szabadidő-eltöltései 

lehetőségei vannak egy középiskolásnak, mint egy dolgozó felnőttnek. A hátrányos helyzetű 

családok esetében jellemző a gyakori költözés, ezért lényeges kérdés a következő: Melyik 

településen nevelkedtél/éltél 14 éves korodig? A gyakori lakóhelyváltás újabb nehézségeket 

jelenthet egy fiatal számára, aki egyébként sincs könnyű helyzetben. Az elmondottak miatt 

lényeges a jelenlegi lakóhely, hiszen ezáltal fontos információkat tudunk meg a kitöltőről. A 

térbeli tájékozódás életünk fontos eleme.  

A válaszadók számára a kérdőívet igyekeztek úgy összeállítani, hogy a kitöltőknek csak 

ritkán kelljen rövid, szöveges választ adniuk (pl. lakóhely neve), többnyire megadott 

válaszlehetőségek közül választhatták ki a rájuk leginkább jellemzőt. A felsorolt opciók közül 

ki tudja bárki választani a rá jellemző, de arra is van lehetősége, hogy ne válaszoljon. A kutatás 

módszertana során nagyon fontos ezt a lehetőséget is felkínálni a kitöltőknek.  

A családi állapot szintén lényeges kérdés, tekintve, hogy a célcsoport életkorban 15 és 

24 év közötti. A családi állapot kapcsán az alábbiakból választhattak: nincs partnerem, együtt 

járok valakivel, házas vagyok, élettársi kapcsolatban élek, elváltam/külön élek, özvegy vagyok, 

nem válaszolok. A kérdőív arra is rákérdez, hogy kivel él együtt a válaszadó, s milyen lakhatás 

körülmények jellemzik. Az iskolai végzettségre kérdezve az alábbiak közül választhatnak a 

kitöltők: kevesebb, mint 4 osztály, elemi (1-4. osztály), általános iskola 5-8. osztály, szakiskola, 

gimnázium, főiskola, egyetem, illetve egyetem utáni képzés (MA, PhD). A felsorolt opciók 

közül ki tudja bárki választani a rá jellemző, de arra is van lehetősége, hogy ne válaszoljon.  

Az egyén élete a társadalomban zajlik és ebben a társadalomban a sikeresség záloga az 

információ és az együttműködés. Sikerre az az ember számíthat, aki hatékonyan tud információt 

szerezni, illetve kiváló a kapcsolatteremtő és fenntartó képessége. Mindkettő a nyelvi 

kompetencia színvonalán múlik. A kulturális javakhoz való hozzáférés, az ismeretek és 

készségek elsajátítása, szervezett keretek között, a nevelési intézményekben zajlik. Az iskola 

lesz az első közeg, ahol a nyelv gyakorlati alkalmazása mérhetővé válik, a gyermek számára 

kudarc- vagy élményterületté alakul. A nyelvhasználat különbségei a hátrányos helyzetű 

tanulók számára nem teremtenek optimális helyzetet az iskolában, mert az iskola a 

beszédszituációtól független, önálló tevékenységként való használatára épít, másfajta nyelvi és 

kognitív attitűdöt követel meg. A hátrányos helyzetű fiatalok között jócskán akad olyan, akik 

iskolai pályafutása kudarcokkal van tele, ezért fontos a 4 elemi vagy annál kevesebb iskolai 
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végzettség felajánlása. A korlátozott kódot használó gyermekek kevésbé képesek elvont 

gondolatok megértésére, kifejezésére, közlésük szerkezetileg egyszerűbb, töredékesebb, rövid 

mondatokat használnak, a beszélőpartnerrel való közös ismeretekre építenek. Ezek a 

gyermekek a verbális teljesítményt igénylő iskolai szituációkban hátrányba kerülnek, hiszen a 

családi szocializáció során a korlátozott kódot sajátították el. A tankönyvek viszont a 

kidolgozott kódban íródnak, a pedagógusok is azt használják. A tanulók nem boldogulnak a 

kidolgozott kód használatát megkívánó iskola világában, számos kommunikációs és megértési 

zavarhelyzetbe kerülnek, szándékuk nyelvi kimunkálása nehézséget jelent számukra, és ez az 

iskolai alulteljesítés egyik fő okává válik, mert ezeknek a gyermekeknek nehézséget okoz a 

kommunikációnak erről a formájáról egy másik, eltérő társadalmi beállítottságot feltételező 

kommunikációs formára áttérni. A nyelvi hátrány abból is ered, hogy a szóbeli minta 

rendelkezésre áll ugyan a gyermek számára, de az otthon elsajátított mintából az írott nyelvvel, 

az írásbeliséggel való kapcsolat rendszerint hiányzik, nincsenek meséskönyvek, papír, ceruza. 

A kutatás módszertana során nagyon fontos ezt a lehetőséget is felkínálni a kitöltőknek.  

A további kérdések a munka világára vonatkoztak: Milyen munkalehetőségek vannak 

helyben és milyenek a környéken?, Milyen területeken van szakemberhiány? Mennyire 

megbecsült (anyagilag és viszonyulás szerint egyaránt) a képzett munkaerő a 

lakókörnyezetében? Továbbá megkérdeztük a fiatalokat, mi alapján választanak munkahelyet, 

mi az ami elégedetté teszi őket a munka világában? Milyenek az elhelyezkedési lehetőségek? 

Milyen tapasztalataik vannak a távmunka, a részmunkaidő, az interneten végezhető munka, az 

alkalmi és a határozatlan idejű munkaformák kapcsán, illetve, hogy a jövőben melyiket 

preferálnák?  

A fiatalok nyelvtudására, értékrendjére vonatkozóan is találunk kérdéseket a 

kérdőívben, illetve arra is rákérdeztünk, hogy milyen tevékenységek töltik ki mindennapjaikat, 

mennyire elégedettek az életük különböző területeivel és milyen problémákat látnak a 

legfontosabbnak a saját generációjuk körében. Külön kérdésblokk vonatkozott az 

okoseszközök birtoklására, az internet használat gyakoriságára és céljára.  

A kérdőív az elvándorlás témájában is tesz fel lényeges kérdéseket. Adatgyűjtést 

végeztünk például annak kapcsán, hogy mik a fiatalok miért mennének, miért maradnának 

(push and pull factors), hogy milyen mobilitási, migrációs tapasztalatuk van, mit terveznek a 

közeljövőben ezen a területen. 
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5. Eredmények: a szakértői kutatás  

A szakértői kérdőívekre 240 válasz érkezett. A kitöltők nagyrésze nő, csak minden negyedik 

kérdőívre válaszolt férfi adatközlő. Az adatokból megállapítható, hogy a megkérdezett 

szakemberek átlagéletkora 37 év.  

A válaszadók úgy érzik, hogy hátrányos helyzetű fiatalok aránya a területükön magas, 

átlagosan 36%. A megkérdezettekre is igaz, hogy jelentős fejlődési utat járnak be a szociális 

szakemberek is, hiszen a szociális munka eszköztárásnak felhasználása mellett saját 

személyiségükkel is dolgoznak, évek óta helyt állnak munkahelyükön, mindannyian több éves 

tapasztalattal rendelkeznek.  

A szakértőket arra kérték, értékeljék mennyire nehéz a fiataloknak kitörni a hátrányos 

helyzetből. A válaszadók közel fele (40%) 9 és 10 pontot adva azt felelte, hogy nagyon nehéz 

kitörni a hátrányos helyzetből. A kitöltők egy harmada (30%) úgy véli, nehéz a kitörés ők 7 és 

8 pontot adtak. A megkérdezett szakértők 26 százalék úgy értékelte, közepesen nehéz kitörni a 

fiataloknak a jelenlegi helyzetükből. Ők 4, 5 és 6 pontot adtak. A kitöltők közül egyetlen sem 

gondolta, hogy könnyű a kitörés a hátrányos helyzetből (3, 2, 1 pont).  

 

(Tízfokú skálán, ahol 1 – nagyon könnyű,  10 – nagyon nehéz) 

 

A továbbiakban arra irányultak a kérdések, hogy milyen gondok fordulnak elő az általuk 

ismert a térségben. Elsőként mindannyian az elvándorlás jelenségét emelték ki. Az elvándorlás 

főleg abban a körben jelentős, akik tanulnak. Ahogy korábban már utaltunk rá, a hátrányos 

helyzetű településeken az óvoda és az általános iskola (sokszor alsó tagozat) érhető el, 
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fiataloknak kitörni a hátrányos helyzetből? 
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magasabb iskolafokú intézmény nem található ott. A fiatalok ilyen esetekben vagy ingáznak a 

kiválasztott iskolába, ami nagyi időbeli ráfordítással jár, hiszen a kistelepéléseken a busz- és 

vonatközlekedés korlátozottan érhető el. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a bérletvásárlás a 

családok  számára anyagilag minden hónapban nagyon megterhelő. A másik lehetőség, hogy a 

fiatalok kollégiumba költöznek, feltéve, hogy a kiválasztott középiskola rendelkezik 

kollégiummal. A fiatalok számára megkönnyíti a tanulást az iskola közelsége, ugyanakkor 

elszakadnak a szülői háztól, ami fiatal kamaszkorban jelentős támasz a számukra. A 

megkérdezett szakértők úgy látják, a magasabb iskolai végzettségűek már nem térnek vissza a 

településre, hanem városba költöznek, oda, ahol munkahelyet kapnak: A jobb képzettségű 

emberek elmennek a jobb bér, és a megélhetési lehetőségek miatt; aki tanul megy, aki nem, 

marad. 

A fiatalok, családok hátat fordítottak településüknek és a jobb élet és megélhetés 

reményében külföldre, a fővárosba, esetleg a Dunántúlra költöznek. Elképzelhető, hogy a 

költözést tervező fiatalok valójában a szomszéd településen kívül más helyen még nem jártak, 

nincsenek közvetlen tapasztalataik a „nagyvárosról”.  

A szakértők elmondták, hogy térségükben jelentős elszívó erővel bír a külföldi 

munkavállalás is. Az egyik megkérdezett így nyilatkozott a kérdésben: Égető probléma, a 

fiatalok 80%-a külföldön végzi a munkát. Az idézet jól példázza, hogy csupán minden ötödik 

fiatal vállal hazájában munkát, a többiek külföldön próbálnak szerencsét. A jelenség hátterében 

számos tényező áll. A kistelepüléseken alacsony az életszínvonal, gyakran az alapvető 

szolgáltatások (posta, háziorvos, bolt stb.) sem érhetőek el. A hivatalos ügyek intézéshez és 

szakrendelésre a legközelebbi járási központba kell utazniuk, ami időben és anyagilag is 

megterhelő a lakosságnak.  

A hátrányos helyzetű térségekre jellemző munkanélküliség és a jövedelmi szegénység 

rányomja bélyegét a mindennapokra. A 2008-2009-es világgazdasági válság éreztette hatását, 

országosan 2008-ban a KSH adatai szerint 329 ezren voltak munkanélküliek, amely 17 ezerrel, 

azaz 5.5 %-kal volt több, mint az előző évben. Hazánk az uniós országok közül is a legrosszabb 

helyzetűek közé tartozott, mivel csak Szlovákiában és Spanyolországban volt magasabb, azaz 

10% fölötti. Az általunk vizsgálatba vont hátrányos helyzetű településeken is jellemzően 

korlátozott a munkalehetőség. Ha valaki kap munkát, többnyire alacsony bérekre számíthat. A 

közfoglalkoztatás hatása a helyi gazdaságra, helyi társadalomra BM Hétfa Kutató Intézet Kft. 

(2018.) kutatási anyagában leírja ugyanakkor, hogy rendszerint a közfoglalkoztatásnak a 

tranzitív erejét emelik ki, a munkaképes és szakképzett munkaerőre fókuszálnak, ugyanakkor a 
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célcsoport az utóbbi két évben szerkezetében megváltozott, a kevésbé munkaképes, 

szakképzetlen munkaerő alkotja, akiknek a versenyszférában kicsi az elhelyezkedési esélye. 

Érdemes elidőzni azon a kifejezésen, hogy a beragadás vagy befogadás jelző illik-e a 

közfoglalkoztatásban eltöltött hosszú, akár évekig tartó szakaszra. A közfoglalkoztatásban bent 

maradók egy részének (kisgyermekes anyák, nyugdíj előtt állók, betegséggel küzdők stb.) nincs 

olyan rugalmas foglalkoztatási forma, mely adott élethelyzetükben (munka és család 

összeegyeztetése) megfelelne. Ugyanakkor van egy csoport, akik alacsony iskolai 

végzettségűek, akiknek kompetencia hiányában nagyon kicsi esélye van a versenyszférában 

munkát találni. Itt tehát újra értelmezhetővé válik a közfoglalkoztatás jelentősége, hiszen 

mindig lesz olyan társadalmi csoport, akiknek „szüksége lesz” erre a foglalkoztatási formára. 

A közfoglalkoztatás egyfajta toleráns foglalkoztatási forma, amely ezeknek a speciális helyzetű 

csoportoknak nyújt átmenetileg vagy tartósan munkát.  

A kistelepüléseken elérhető életmód nem vonzó a fiatalok számára. A falvakban nincsen 

mozi, nincsenek szórakozóhelyek, sportolási lehetőségek, a fiatalok igyekeznek olyan  

településekre költözni, ahol ezek a szolgáltatások elérhetőek.  

Az ingázás is jelentős akadály. A vonat- és buszközlekedés nem feltétlenül igazodik a 

az iskolakezdéshez, így a gyerekeknek nagyon korán el kell indulniuk, hogy időben beérjenek 

az iskolába. Az egyik lehetőség, hogy a gyerekek reggel tömegközlekedési eszközzel, kísérő 

segítségével érkeznek a másik településen lévő köznevelési intézményekben, tehát azoknak a 

szülőknek, akik a településen reggel a buszra felteszik a gyermeküket és ezzel elindítják az 

iskolába, nincs rendszeres vagy napi kapcsolata a gyermeket tanító pedagógussal, ellentétben 

azzal a szülővel, aki mindennap saját maga viszi a gyermekét az oktatási intézménybe és haza. 

Ezt általában azok a szülők tehetik meg, akiknek lakóhelyükön van az iskola vagy óvoda.  

Az ingázás a munkahelyre sem egyszerű, a munkavállalóknak akár órákat kell utazniuk, 

hogy időben beérjenek a munkaidő kezdetére. A helyzet a munkaidő végén megismétlődik: 

előfordulhat, hogy este 10 után már nem tud hazajutni valaki, mert nem járnak sem buszok, sem 

vonatok a lakóhely és a munkavégzés helye között. Az egyik válaszadó így foglalta össze a 

fentieket: Alacsony bérezés; munkahelyek hiánya (illetve sok területre csak kihalásos alapon 

lehet bejutni); rossz infrastruktúra főleg a szórakozás terén. 

A hosszan tartó, tartós munkanélküliség során a munkavégzés iránti igény, motiváltság 

csökken, sok esetben együtt jár az értéktelenség érzésével is. A szükségletalapú megközelítés 

során a munkajövedelemből az egyén a fiziológiai-anyagi szükségleteit elégíti ki, viszont a 

munkavégzésnek kell lennie olyan aspektusának is, amely magasabb rendű szükségletet, az 
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ember elismerési szükségleteit elégíti ki. Az értékteremtő munka igazolhatja az emberi lét 

hasznosságát, az ember cselekvésein keresztül értékeljük a tetteinek fontosságát, ezáltal a 

személyének értékességét. Éppen ezért nagyon fontos olyan munkatevékenység megválasztása, 

amelyben a résztvevők érzik annak hasznosságát, értékét. Ha sikerül elérni, hogy az egyén érzi 

munkája értelmét, értékét azáltal közel kerül a munkakultúra megalapozásához és a társadalmi 

felzárkózáshoz. A szakértők véleménye szerint a fiatalok esélyeit több program is növelheti. 

Nagyon fontosnak tartják az állásbörzéket, ahol már középiskolásként megismerkedhetnek 

különböző munkaadókkal a fiatalok. Az állásbörze lehetőséget nyújt a munkaadó és a 

munkavállaló közötti közvetlen kapcsolatra. A fiatal első kézből kaphat megbízható 

tájékoztatást a vállalkozásról, cégről. Az állásbörzéken arra is lehetőség van, hogy a vállalat 

dolgozóinak tegyen fel kérdéseket, így a munkahelyi légkörről is kaphat információkat.  

A fentiekhez szorosan kapcsolódva a szakértők a pályaválasztás előtti tanácsadás 

fontosságát is kiemelték. A pályaválasztásban fontos szerepet tölthetnek be a mentorok (lásd 

fentebb). A pályaválasztás és az ezzel járó döntés rendkívül komplex. A rossz pályaválasztási 

döntések az egyének és a társadalomnak is jelentős motivációs és gazdasági kárt okoz. A 

pályaválasztási tanácsadó intézmények nemcsak karrier tanácsadást kínálnak, hanem egy sor 

tesztet, valamint információs anyagokat és képzési programokat is, hogy egyengessék az 

emberek pályaválasztással kapcsolatos döntéseit, ezzel pedig elősegítsék a később megbánt 

döntések számának csökkenését.  A karrierválasztást egyes családok nehézségként élik meg, 

amit a sikeres jövőért küzdő fiatalnak el kell szenvednie, hogy a munkanélküliséget elkerülje a 

jövőben. A pályaválasztásra, foglalkozás-választásra jelentős hatást gyakorol a testvérek, 

szülők, rokonok, elérhető barátok példája. A családi „mikrokörnyezet” jelentős befolyásoló 

hatással bír. Ezt a hatást a „közvélemény” és a tárgyszerű ismeretek is nehezen ellensúlyozzák. 

A továbbtanulási döntés hátterében további fontos szempont a család anyagi teherbíró 

képessége, amely a választás lehetőségeit jelentős mértékben korlátozza. Az iskolai 

pályaválasztási tanácsadás egy olyan típusú komplex tevékenység, amely ötvözi a nevelési 

tanácsadást, a szakmai orientációt és a karrier tanácsadást. Ezáltal minden olyan tevékenységet 

egy fogalomba lehet sűríteni, amely felkészíti a fiatalt a jövőbeli szakmájára, életútjára. Az 

iskolai pályaválasztási tanácsadás kiemeli az iskola fontos szerepét a jövő generációjának az 

életre való felkészítésében. A pályaválasztási tanácsadás egyik fő célja, hogy teljes körűen 

elősegítse a pályaválasztási folyamatot a tanácsadást kérő személy és családjának számára, 

valamint közelebbről, hogy segítsen neki megbirkózni e folyamat során felmerülő 

nehézségekkel. A pályaválasztásban közrejátszó főbb endogén pszichológiai tényezők az 
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alábbiak: motiváció, érzelmi intelligencia és maga az ember személyiségtípusa, míg külső 

tényezők fogalma alatt a szociális faktorokat értjük.  Ma egy olyan folytonosan változó világban 

élünk, ahol a jelen tudásának birtoklása nem jelent teljes garanciát a holnapra is. Ez azt jelenti, 

hogy amit egyszer megtanultunk, az nem biztos, hogy örök érvényű a jövőre nézve. Az elmúlt 

években teljesen megváltozott a felfogás arról is, hogy ki számít jó munkaerőnek. Régebben az 

számított kiváló munkaerőnek, aki egy munkahelyen töltötte el a teljes életét. Ma már 

alapkövetelménnyé vált az élethosszig tartó tanulás, a kellő rugalmasság.  

Szakemberekből álló team segítheti a fiatalokat életvezetési tanácsadással, tréningekkel, 

mint például az élet- és háztartásvezetési tanácsadás nyújtása a gondozott családok részére 

csoportfoglalkozás keretében. A tanácsadás témáját a résztvevők egyéni igényei szerint 

alakíthatjuk ki, amely felöleli a háztartásvezetési füzet vezetését, a jövedelmek 

szükségletorientációnak megfelelő felosztását, a vásárlási szokások formálását, öltözködés, 

egészséges életmód, tudatos táplálkozás és káros szenvedélyek mellőzésének kialakítását. 

A Humán Fejlettségi Index (HDI) három elemből tevődik össze: az adott térség 

iskolázottsága, a térség gazdasági fejlettsége, valamint a hosszú és egészséges élet mutatói. Egy 

adott térség annál fejlettebb, minél magasabbak a HDI mutatói. Egyek település az alacsony 

értékekkel rendelkező térségek közé tartozik, ahol magas a roma/cigány népesség aránya is. A 

roma/cigány népesség jelentős része hátrányos helyzetűnek tekinthető22 . A roma/cigány 

közösség tagjainak iskolai végzettsége alacsony, ami hatással van a munkavállalásukra, sikeres 

társadalmi beilleszkedésükre is. Tóth Norbert Kótaj község (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

szegregátumában 63 szülővel készített kérdőíves kutatást, személyes megkeresés során. A 

válaszadók között volt olyanok, akik nem rendelkeztek iskolai végzettséggel (6 fő), szakiskolai 

végzettséggel hat rendelkezett, egy fő szerzett főiskolai diplomát. Az iskolai végzettség szoros 

összefüggést mutat a cigány lakosság munkavállalási rátájával. A kótaji mintában 25 

munkanélküli, 25 gyes/gyed juttatásban részesülő volt, hatan a közmunka-programban vettek 

részt. A megkérdezettek között volt nyugdíjas (3) és vállalkozó is (1), valamint a munkaerő-

piaci helyzetével kapcsolatban egy fő az egyéb kategóriát jelölte meg23 A szakértők véleményét 

összegezve úgy véljük, a fiatalok helyben maradását kizárólag több tényező együttes 

megvalósulása segítheti.  

                                                           
22 Hegedűs Roland (2019): Hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában. in Kora gyermekkori nevelés, család és 
közösségek. Early Childhood Education, Families and Communities. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 
172 és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia. szerk. Pálfi Sándor. Debrecen. 59–77 
23 Tóth Norbert (2018): A Kótaj község területén élő oláh cigány közösség szociokulturális helyzete és 
iskolázottsági viszonyai. in Oktatás – nevelés – társadalom. szerk. Bocsi Veronika–Szabó Gyula. Didakt Kiadó. 
Debrecen. 208–221. 
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Ahhoz, hogy egy hátrányos helyzetű térségben megoldjuk a családok, a fiatalok helyben 

tartását, illetve a helyi népesség életminőségét javítsuk, olyan intézkedésekre van szükség, 

amely bevonja a közfeladatot ellátó intézményeken kívül a helyi gazdasági szférát is. Az 

általunk vizsgálatba vont szakértők véleménye szerint első és egyben legfontosabb a 

térségükben a munkahelyteremtés, hogy a fiatalok helyben tudjanak munkát vállalni és ne 

kelljen ingázniuk. A gazdaság szereplőinek bevonására utalnak, amikor azt sürgetik, nem 

szabad elfelejteni a béremelést sem. A fiatalok számára olyan béreket kellene biztosítani, ami 

fedezi a megélhetésük költségeit.  

Nemcsak az egyénnek magának kell eljutnia a felismerésig, hogy hasznos a tevékenység 

melyet végez és még jó érzés is munkát végezni, hanem a település közösségének is értékelnie 

kell a végzett tevékenység társadalmi és gazdasági hasznát, ezzel együtt a létrehozásában részt 

vevő emberek fontosságát. A gazdasági fejlesztést össze kell kapcsolni a humánszolgáltatások 

rendszerével.  A család és a család mint elsődleges szocializációs színtér fontosságáról már 

korábban is szóltunk. A megfelelő nevelés a munkavállalás esetén is kiemelt kérdés.  

Az életminőséget meghatározó tényezők a helyi közösség összefogásától és hatékony 

működésétől, akarásától, meglevő és felkutatandó forrásaitól is függenek. A szakértők 

hozzáteszik a közösség és a településen szervezett programok megtartó erejét. A siker elérése 

érdekében meghatározó az adott település vezetésének stratégiája, hogy mit és hogyan tudatosít 

a teljes közösségben, a hátrányos helyzetű és sérülékeny társadalmi csoportokban. Ehhez 

pontosan átgondolt (város)vezetési stratégiára van szükség, amelyek hitelesen közvetítik a 

célokat, feladatokat, várható eredményeket a lakosság felé. Nagyobb lélekszámú településen 

lassabban érhet körbe bármilyen újító szándékú elképzelés és annak megvalósítási logikája, 

tehát számolni szükséges hosszabb időtartammal, amíg az emberek megismerik az elképzelést 

és hajlandóak részt venni annak megvalósításában. Az egyéni esetkezelés és a családokkal 

végzett szociális munka keretein kívül fontos a közösségépítés.  Ennek eszköze a lehet a 

településeken szervezett rendezvények és programok lebonyolítása, például családi délutánok 

keretében a közösség építése, működtetése, a családok közötti kapcsolat megteremtése és a jól 

működő családi minta közvetítése.  

A diszfunkcionálisan működő családok esetében hatványozottan érvényes, hogy a 

barátok, ismerősök, osztálytársak szerepe hangsúlyosabban jelenik meg. A tanulók nehézségei 

különböző magatartási problémákban tükröződnek. A generációkon átívelő szegénység, a 

szülők tartós munkanélkülisége és alacsony iskolai végzettsége, az állandósult megélhetési 

problémák a családokban a konfliktusok forrása, melyek tekintetében öröklődő családi minták 
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rögzülnek. A megkérdezett szakemberek szerint a szülők lehetőségei korlátozottak, a szülők 

szubjektív megítélésük szerint erőforrásaikhoz mérten mindent megtesznek gyermekeikért, 

nyilvánvaló, hogy a gazdasági, társadalmi státuszukból adódó hátrányaikat továbbörökítik. A 

szegénység generációkon átívelő problémaként jelenik meg, melynek okai között a munka 

hiánya és az alacsony iskolázottság kiemelt tényezőként van jelen. A család és az iskola között 

kapcsolatot több szempontból is javítani szükséges, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek 

iskolai sikerességét elősegítsük, hogy kudarcaik csökkentésével a tanuló lemorzsolódás arányai 

megváltozzanak. 

Gyakorta tapasztalható probléma, hogy a fiatalok nem tudják biztonsággal elindítani 

családi életüket, mert nem rendelkeznek megfelelő lakhatással. A települések célja a fiatalok 

helyben tartása, továbbá más településről származó fiatalok beköltözésének és letelepedésének 

segítése. A fiatalok életkezdését az olcsóbb albérlettel is segíteni kellene. Sok esetben az 

albérleti díjak olyan magasak, hogy egy fiatal önállóan nem tudja vállalni, mert a bérleti díj és 

a közüzemi költségek kifizetése után nem marad elegendő pénze a megélhetésre. Arra is van 

példa, hogy ha fiatal pár mindkét tagja dolgozik, akkor is nehéz mindezeket kigazdálkodniuk 

tekintve, hogy a hátrányos helyzetű településekről származó fiatalok nem a legjobban fizető 

pozíciókban kapnak állást.  

Közérdekű feladat a város biztonságát, oktatását, nevelését, közművelődését, 

közigazgatását, egészségügyét, szociális ellátását segítő fiatalok ösztönző támogatása.  A 

szakértők a megoldást a helyi esélyteremtésben látják: a magasabb bér, és lakhatási programok 

a fiatalok számára-  akik csak alapozzák a jövőjüket, és még nem biztos, hogy családot akarnak 

alapítani. A válaszok között megjelenik az a vélemény is, hogy olyan munkahelyeket kell a 

településre hozni, ahol a munkavégzés nem igényel különleges szakmai ismereteket: több 

munkahely felkínálása, amely nem igényel szakismeretet. 

A válaszadó szakértők az állami támogatások újragondolására is felhívják a figyelmet. 

Úgy vélik, a távolsági tömegközlekedés lehetőségeit is javítani kell, pl. sűríteni a buszjáratokat 

és vonatokat, hogy könnyebben be tudjanak a járási székhelyre vagy a közeli városba: 

különböző letelepedési támogatások, megfelelő színvonalú oktatási-nevelési intézmények, a 

városba jutás több lehetősége 

Az oktatáskutatás és a nevelésszociológia egyik legfontosabb kérdésének tekinthető a 

hátrányos helyzetű, köztük a cigány, roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése és 

lemorzsolódásuk csökkentése. A tanulás olyan tudatos vagy ösztönös tevékenység, mely nem 

csak iskolai keretek között valósul meg, hanem egész életünket végigkíséri. A hétköznapi 
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értelemben vett tanulás akkor következik be, ha egy új, addig ismeretlen fogalmat, 

tevékenységet sajátítunk el. A pedagógia oldaláról nézve a tanulás az oktatás során elsajátított 

képességeket jelenti. A bevésett tananyag különböző helyzetekben való felidézése pedig maga 

az iskolai tanulás, egy céltudatos, irányított cselekvés. A tanulás nagyon tág fogalom, mely 

tartalmát tekintve az emlékezetbe vésésen túl lehet megismerés, cselekvés – például a mozgás 

és a magatartás tanulása, melyek a személyiségfejlődést és a szocializációt szolgálják. A tanulás 

egyet jelent a személyiség aktív fejlődésével és fejlesztésével, melyből adódóan a 

pedagógusnak széles körű feladatot kell végeznie a sikeres és hatékony iskolai tanítási-tanulási 

folyamatban. Azonban nem elhanyagolható ebben a folyamatban a tanuló szerepe sem. A diák 

intelligenciája és tanulási motivációja nagyban befolyásolja, mit és mennyit képes felfogni és 

elsajátítani a tananyagból. Lappints24 felosztása alapján az iskolai teljesítménynek van egy 

belső feltételrendszere, mely alatt a biológiai és pszichés sajátosságokat értjük. A másik, az 

úgynevezett külső feltételrendszer magába foglalja a tanár sajátosságait, illetve a társadalmi és 

pedagógiai tényezőket. Mindezek együtt kölcsönösen befolyásolják a tanulás 

eredményességét25. A fiatalokat jól ismerő szakértők tapasztalat szerint az iskolarendszer is 

módosítására szorul. Napjainkban a csökkenő gyermeklétszám következtében a településeken 

működő oktatási intézmények megszűntek és a gyerekek jelentős része bejárós a bölcsődés, 

óvodás korosztálytól kezdődően. A szülők és a pedagógusok kapcsolattartását is nehezítik a 

rossz közlekedési lehetőségek, melyek nem biztosítják a szülői értekezletre való bejutást és 

onnan haza történő utazást. A szakértők úgy vélik, nem elegendő, ha a kistelepülésen csak 

óvoda és alsó tagozat működik, a fiatalok helyzetét jelentősen megkönnyítheti a 

kistelepüléseken a felső tagozat indítása. Egyértelművé vált, hogy a folyamatosan csökkenő 

gyermeklétszám új oktatási stratégiák, megállapodások bevezetését teszi szükségességé. Ha a 

család és az iskola közötti kapcsolat nem megfelelő, a módszerek tekintetében új típusú 

megoldásokra is szükség lenne, melyet helyi szinten a családokat ismerve lehetne megtalálni. 

A hátrányos helyzetű tanulók érdekében, hogy a generációkon átívelő deprivációs ciklus ne 

ismétlődjön a következő nemzedékben szükség lesz változtatni a szülők és a pedagógusok 

részéről is az együttműködés formáin, csatornáin és módján. 

A kistelepülések megtartó erejének növelése érdekében elengedhetetlen a helyi 

esélyteremtés, azaz a településeken kell olyan életkörülményeket biztosítani, ami vonzó az ott 

élő fiatalok számára és ott tartja őket.  

                                                           
24 Lappinst Árpád (2002): Tanuláspedagógia. Pécs. Comenius Bt. 
25 Dávid Mária (2006): A tanulási kompetencia fejlesztése – elméleti háttér. In: Alkalmazott 
pszichológia folyóirat, 2006. VIII. évfolyam, 1. szám (51-64. p.) 
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A fókuszcsoportok tanulságai sok tekintetben egyebesnek a szakértői kérdőívek 

elemzéséből fent megismert adatokkal. Új elemként jelenik meg a beszélgetésekben, hogy a 

munkaerőnek ma már nem kell feltétlenül elvándorolnia, lehet, hogy ez mára „túlhaladott”. A 

fiatalok helyben tartására közösségi programok szervezésével is megoldható, hiszen minden 

Kárpát-medencei térségnek van megtartó, munkaerő-vonzó szerepe, csak fel kell azt fedezni. 

A technológiai fejlődés következtében információs társadalomban élünk, az internet lefedettség 

70-80 %-os, sokan tudnának otthonról dolgozni. Új feladat az ifjúság informálása arról, hogy 

milyen lehetőségeik vannak. Célként merül fel a jó kommunikáció, valamint a fiatalok segítése 

különböző szemléletformáló kampányokkal. A fiatalok pozitív szemlélete a helyi gazdaságot 

erősítő motorrá is válhat Ebben fontos arra is figyelni, hogy a fiatal nemzedéknek (Z generáció) 

a személyiségjegyei, értékrendbeli, magatartásbeli, attitűdbeli sajátosságai miként 

befolyásolják az elvándorlási potenciált. 

A Z generáció speciális problémáiról is szó esett a csoportos interjúk során, és arról, hogy 

elég nehéz elérni őket, különösen a hátrányos helyzetű fiatalokat. Saját szervezeti tapasztalatait 

megosztva egyik ifjúsági szervezet vezetője, azt tanácsolta, hogy a megszólításukban keressünk 

olyan segítő személyeket, szakértőket, akik már eleve kapcsolatban vannak ezzel a speciális 

célcsoporttal. Szintén generációs sajátosság, hogy a mai fiatalokat nem hosszútávra, hanem 

feladatorientáltan kellene foglalkoztatni, ezzel megkönnyítve, hogy váltani tudjanak a 

rendszeren belül. Ugyanakkor, ez csak akkor működhet, ha a vállalati oldalról is változik a 

szemlélet. Sok vidéki, hátrányos helyzetű vagy roma fiatal munka-erőpiaci esélyét, sikerességét 

és helyben boldogulását segíthetné a duális szakképzést is, főleg olyan fiatalokét, akiknek nincs 

lehetőségük vagy tehetségük ahhoz, hogy egyetemre menjenek. 

Egy fókuszcsoportos beszélgetésen, melyen tanodákban dolgozó szakemberek vettek részt, 

megerősítést nyert, hogy a településük és a térség egyik nehézsége, hogy a fiatalok nem 

maradnak, iskolaéveik után máshol kezdenek dolgozni. Úgy tapasztalják, hogy legtöbben addig 

maradnak a szülői házban, míg munkát találnak, de a keresés is már irányított, legtöbben 

Budapesten és külföldön próbálkoznak. Több olyan fiatalt is ismernek, aki azt sem várta meg, 

hogy munkát kapjon, már a munkakeresés folyamatát is külföldön járta végig. A 

megkérdezettek szerint a kivándorlás legerősebb indítéka a magasabb színvonalú egzisztencia 

keresése és reménye. Tanítványaik egytől egyig anyagi függetlenségre vágytak, melynek 

reményét külföldi munkáktól várták. A diákok nem látnak már fantáziát a térségben sem, ahol 

még mindig a mezőgazdaság a vezető ágazat, számukra nem kecsegtető már a mezőgazdasági 

munka és sokszor pont a szüleik példáját nem szeretnék követni, kitörésre vágynak. Úgy látják, 
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hogy ugyanúgy elhagyják az országot a diplomás fiatalok, mint a szakképesítéssel rendelkezők, 

ám a tanodába járó fiatalok köre inkább az utóbbi, így erről van tisztább képük. Úgy látják, 

hogy a kétkezi szakmák esetében nagyon magas arányról beszélhetünk. A megkérdezettek 

válaszaiból az is kiderül, hogy a kivándorlók nagy többsége nem szakítja meg a kapcsolatot az 

anyaországgal, többen rendszeresen járnak haza, sokak tervezik a hazatelepülést is, de ez idővel 

csak húzódik, mert ha valakinek már biztos egzisztenciája és ehhez tartozó "nyugati bére" van, 

nehezen adja fel a megszerzett egzisztenciális szintet. Ugyanakkor a kint élőknek is fontos a 

gyökerekhez való tartozás, a család, a barátok, így sokak szerintük nem döntöttek volna így, ha 

másképp élik, ítélik meg a hazai lehetőségeiket. Úgy látják, hogy a magyar oktatás még mindig 

jó színvonalú, ám egyre kevésbé fontos a szaktudás, sokkal nagyobb érték az idegen nyelv 

tudása és biztos használata és a rátermettség, mert azokat fiatalok akik ezen képességek 

birtokában vannak, könnyebben találnak munkahelyet, hiszen az adott munka speciális tudását 

helyben megtanítják számukra, ha alázatos munkaerő. Válaszadóink szerint nagyban 

befolyásolja a döntést egy már kint élő családtag vagy barát. Könnyebb elindulni, ha van kihez, 

ha tudnak lakni valahol az első időkben, vagy segítenek addig, míg biztossá válik a 

nyelvhasználat.  

A nehézségekről, korlátokról szólva adatközlőink szerint a helyi megélhetést biztosító 

mezőgazdaság mindig is a nehezebb és kevésbé kiszámítható és kevésbé stabil ágazat közé 

tartozott. A most pályakezdő generáció az azonnali sikereket keresi és az azonnali boldogulást, 

így a helyi fiatalok inkább más területen próbálkoznak, vagy külföldre mennek, ahol azonnal 

és több pénzt tudnak keresni. A megkérdezettek szerint nincsenek olyan állami támogatások 

sem, amit igénybe tudnának venni a fiatalok, semmilyen állami gondoskodás nem tartja itt a 

fiatalokat. A közösségi élet gyér, nincs igazán értelmes szórakozási lehetőség, a fiatalok inkább 

"bandáznak", melyet vagy valamelyiküknél, vagy sokszor tereken, parkokban teszik. Végezetül 

szerettük volna megtudni azt is, hogy mi az, ami mégis itthon tartja, vagy ami miatt hazajönnek 

a fiatalok? – a szakértők szerint az itthon maradók egy részének alacsonyabb a vállalkozó 

kedve, vagy éppen erősebb a családi minta, vagy a család megtartó ereje. Említették a "mama 

hotel" jelenségét is, illetve a barátok szerepét. 

Egy másik csoportos interjún elhangzottak szerint a kivándorlás fő oka a pénz, a kereset, a 

lakhatás, a lehetőségek, amiket itthon, a térségben nem kap meg, nem elérhető számára, vagy 

esetleg nincs is. Volt válaszadó, aki a szakmai fejlődést említette még, ismer olyan fiatalt, 

akinek a szakmájához szükséges technika nem volt adott a térségben, így a fejlődése érdekében 

kellett elvándorolnia. Sokan Ausztriát, Angliát említették, de tudnak olyanról, aki Amerikáig 
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ment, igaz a testvére után. Hogy ki melyik országot választja, nagyban függ a nyelvismerettől, 

illetve a munkától, amiben el akar helyezkedni. Azt mondják, hogy bár az angollal bármelyik 

országban el tudnak helyezkedni, még mindig igaz, hogy Ausztriában, Németországban számít, 

ha beszélik a németet is. A visszatelepedés – a csoport résztvevői szerint – nem jellemző. Eddig 

úgy látják, hogy aki kiment, nem igazán jött vissza, sokan már ott is alapítottak családot. Sokan 

úgy vannak kint, hogy tervezik a visszajövetelt, de minden évben ráhúznak még és a 

visszajöveteli kedvet se támogatja semmilyen itthoni körülmény a térségben. Egy válaszadó 

szerint, ha vissza is jönne valaki, akkor sem a településen, hanem a fővárosban telepedne le.  

Nógrád megyei települések hátrányos helyzetű, többségében közmunkaprogramba bevont 

személyeket mentoráló humán területen dolgozó szakemberekkel is készült egy fókuszcsoport, 

melynek érdekes tanulsága, hogy nehezen küzdenek meg a fiatal mentoráltjaik 

motiválatlanságával. A bevont fiataloknak nagyon minimális jövőképe van, sokszor ezek a 

jövőről szóló beszélgetések kimerülnek abban, hogy hogyan nem szeretnének élni, sokszor 

annyit fogalmaznak meg, hogy nem szeretnének szüleikhez hasonlóan annyit fáradni, több 

munkahelyen dolgozni egyszerre nagyon kevés pénzért, nem járni sehová kikapcsolódni, annyi 

gyereket nevelni, stb. Viszont ezek mellé nem párosulnak olyan tervek, amelyek reális 

célkitűzések felé mozdítanák el őket. Sokan a jövőben egyedül a pénzkeresést tűzik ki célul és 

emiatt alapvetésnek veszik, hogy ehhez el kell hagyni ezt a térséget.  

A mentorokkal folytatott beszélgetés során egyetértettünk abban, hogy az egyik 

meghatározó különbség a mai fiatalok és szüleik generációja között, az a digitális világ 

nyújtotta megnövekedett információhoz jutás adottsága. Minden fiatalhoz eljutnak azok a hírek, 

beszámolók –akár a világ távoli pontjairól- hogy egy kis ötlettel, technológiai újítással, 

internetes munkával milyen könnyen meg lehet gazdagodni. Ezeknek komoly hírértéke van, 

sokakhoz eljutnak ezek a sikertörténetek, nagy a médiavisszhangja, ugyanakkor sokszor téves, 

vagy nem teljes információt közöl. Nem említi a sok háttérmunkát, tanulmányokat, családi 

támogatottságot, amely nélkülözhetetlen egy-egy sikerhez. Mégis ezek a sikertörténetek hamis 

képet alakítanak ki egy fiatalban, aki érthető módon szeretné a legtöbbet kihozni az életéből, és 

nem a szülői mintát szeretné követni, akik – adott esetben – kemény munkával keveset kerestek 

A mentorokkal folytatott műhelymunkán felmerült ezeknek a hamis híreknek, boldogulási 

technikáknak a felülvizsgálata, jó ötlet lehet, ha a csoportos tanácsadás során kielemeznek egy-

egy ilyen ismertté vált embert, megpróbálják közösen összerakni, hogy honnan-hová jutott, 

milyen háttértámogatással, hogy minél reálisabb képük legyen ezekről a fiataloknak. 



 35 

A fókuszcsoportok egyik tanulsága, hogy a fiatalok elengedhetetlen élettere az online tér, 

sok órát töltenek ott, sokuknak alapvetés a munkájához, de a kapcsolataikat is ott élik a 

legintenzívebben. Az idősebb generációknak nehezebb ezzel lépést tartaniuk, ugyanakkor az 

egyik résztvevő szerint ennek van az az előnye is, hogy bizonyos munkakörök már ezen térben 

is elláthatóak, így tud olyan fiatalról, akinek bár a munkaadója egy másik országban van, neki 

nem kellett elvándorolni, innen dolgozhat, igaz többször utazik egy hónapban. 

A vállalkozásokról is volt szó, illetve arról, hogy Magyarországon alacsony a vállalkozói 

hajlandóság, míg például Lengyelországban magas. Ennek okait fejtegették a résztvevők, és 

többek között megemlítették, hogy sok vállalkozást lehetetlenít el a bürokrácia. A 

bürokráciában való jobb eligazodást akár képzésekkel is segíthetné az alapítvány a hátrányos 

helyzetűek körében. A robotika, a technológia kapcsán elmondták a résztvevők, hogy az 

érzelmek olyan emberi tényezők, amelyeket sosem lesz képes egy robot helyettesíteni, ezért 

mindig lesz szükség emberekre, de azt pozitívnak látják, hogy a robotoknak köszönhetően nem 

kell mindig fizikailag jelen lennie az embernek, elég ha „távolról” meghozza a helyes 

döntéseket. Ez mindenképp jót jelent a vidéki kistelepülések számára, hiszen a technológiai 

fejlődésnek köszönhetően idővel minden munka elvégezhető lesz akár otthonról is. Olyan 

gyakorlatokról (India, Finnország) is beszámoltak a résztvevő szakértők, mint az általános 

fizetés bevezetése mindenki részére függetlenül attól, hogy van-e munkahelye vagy nincs. 

Ennek bevezetését vállaló országok azzal érvelnek, hogy mindez segíthet az embereknek abban, 

hogy ne a megélhetésért dolgozzanak, hanem megtalálhassák azt a hivatást, ami legjobban illik 

hozzájuk, s így motiváltabb munkavállalóként hatékonyabb munkát végezhetnek. 
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6. Az ifjúsági kérdőív tapasztalatai  

Alapadatok 

A kérdőívek elemzése alapján egyértelműen megállapítható, hogy a megkérdezettek többsége 

lány (64%), fiúk kisebb részben szerepeltek a válaszadók között. A kérdőívezés időpontjában 

az átlagos válaszadó 20 éves volt, azaz már befejezte középiskolai tanulmányait, fiatal 

felnőttként élt. A válaszadók többségére az jellemző, hogy ugyanazon a településen élnek, ahol 

születésük után, azaz a családjuk nem költözött másik településre (58%). A válaszadók 

többségének a lekérdezés időpontjában nincs partnere (56%) és nincs gyereke sem. (89%).  

A válaszadókról pontosabb képet kaphatunk az iskolai végzettség ismerétében. A 

megkérdezettek fele általános iskolai végzettséggel rendelkezik (48%), amit úgy is 

értelmezhetünk, hogy a megkérdezettek fele magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, mint 

a kötelező általános iskolai 8 osztály. Úgy véljük, a fenti demográfiai jellemzőkből is 

következik, hogy a válaszadók kétharmad része a szüleivel él (64%). Szintén jelentőséggel bír, 

hogy a kitöltők négyötöde nem lépett be a munkaerő-piacra, hanem tanul (83%). A válaszadók 

magyar anyanyelvűek (98%), de van közöttük egy kétnyelvű (magyar–roma/cigány) is.  

A kérdőívek elemzését hat kiemelt szempontra végeztük el, melyek a következők: 

nyelvismeret, munkavállalás és tervek a jövőre, okoseszközök, szabadidő, fontosnak tartott 

értékek. Úgy véljük, ezen kiemelt szempontok mentén képet kapunk a célcsoport legfontosabb 

jellemzőiről, hiszen az érintett generáció az okoseszközök világában él, de munkavállalási 

terveiről és értékpreferenciáiról keveset tudunk, a korábbi trendes pedig rájuk nem feltétlenül 

érvényesek. A Z generációt szabadidő-eltöltési módjai is megkülönböztetik a korábbi 

generációktól. 

1. Nyelvismeret 

A 21. század elején a másik központi kérdés az idegen nyelv, elsősorban az angol nyelv 

ismerete. Az angol nyelv domináns az üzleti világban, a médiában (pl. filmek, zene, online 

játékok) és a turizmusban is. A világ üzleti párbeszédeinek nagyobb része ma angol nyelven 

jön létre, és nem csak angol anyanyelvű felek között. A multinacionális cégek nagy része 

választja az angolt munkanyelveként. Ez a nyelv az üzleti találkozók, az elektronikus levelek, 

a kommunikáció közös nevezője, és a világ számos egyetemén lehet angol nyelvű kurzusokat 

hallgatni. A külföldi nyaralások, a külföldi barátokkal való kapcsolattartás megköveteli az 

idegen nyelv ismeretét. Az angol lingua franca szerepet tölt be, vagyis korunk 
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közvetítőnyelveként funkcionál. Az informatika a jövő záloga, ami magával vonzza az idegen 

nyelv tanulásának szükségességét és új lehetőségét is. 

Az Európai Uniós csatlakozás óta (2004) Magyarországon is fontos szerepet kap a 

nyelvtanulás. Manapság egyre több az átmenetileg külföldön élő család és egyre gyakoribbak 

a vegyes házasságok is. Nem csak ahhoz szükséges a nyelv, hogy utazzunk, vagy külföldi 

egyetemen tanulhassunk, hanem az országon belüli munkavállalásnál is előnyt élvez, aki magas 

szintű nyelvtudással rendelkezik. A multinacionális cégeknél alapkövetelmény a nyelvismeret, 

de már egyetemi diplomát sem szerezhetnek a hallgatók a nyelvvizsga megszerzése nélkül. A 

nyelvtanulás elősegíti a gyerekek esélyegyenlőségét, mobilitását és az előre nem látható jövő 

esetén is kapaszkodót jelenthet.  

Magyarország a nyelvtanulás terén komoly lemaradással küzdött. A KSH adatai szerint 

2005- ben a tizenöt év fölötti lakosságnak csupán egynegyede beszélt idegen nyelvet. 2008-ra 

már az óvodásoknak 7%-a, az általános iskoláknak pedig 75%-a tanult idegen nyelvet. Mára 

Ausztria és Írország után hazánkban a legmagasabb az egy nyelvet tanulók aránya (74%). Az 

egy főre jutó nyelvek száma is folyamatosan emelkedik. A nyelvek választását illetően: „Az 

általános iskolákban az ezredfordulóig a német, azt követően egyre inkább az angol vált a 

legnépszerűbb nyelvvé, de Nyugat-Dunántúlon továbbra is németül tanulnak legtöbben.” 

(KSH) Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta pedig elengedhetetlenné vált az idegen 

nyelvek ismerete. A XXI. század tehát magával hozta a nyelvfejlesztés különböző formáit 

valamennyi korosztálynak, így az óvodás korosztálynak is, amit az EU nyelvpolitikája által 

meghatározott prioritások között tartanak számon. Eszerint az európai dokumentumok három 

irányelvet tartalmaznak: a nyelvtanulás élethosszig tartó folyamat, a nyelvelsajátítás minél 

korábbi elindítását, és a tartalomalapú nyelvoktatás kínálta lehetőségek gyümölcsöztetése. A 

kérdéssorból az is kitűnik, hogy a válaszadók idegen-nyelv ismerete elmarad a KSH által mért 

országos adatoknak. A válaszadó populáció tagjainak kevesebb mint egyötöde állította 

magáról, hogy jól beszél angolul (16%). A nyelvismeretre vonatkozóan pontosabb 

információkkal nem rendelkezünk, mert a kérdések nem irányultak sem az idegen nyelvből tett 

érettségire, sem a nyelvvizsgákra (Közös Európai Keretrendszer alapján: B1, B2 és C1). A 

kérdések az egyéb nyelvek ismeretére sem tértek ki (német, francia stb.).  
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Az angol nyelvre irányuló kérdésfeltevésnek egyértelműen több oka van. Egyrészt a 

munkavállalásnál előnyt élvez, aki angol nyelvtudással rendelkezik, a multinacionális cégeknél 

ez alapkövetelmény. Másrészt az angol világnyelv, ez a nyelv lett az információk áramlásának 

elsődleges nyelve. Az angol nyelv domináns az üzleti világban, a médiában (pl. filmek, zene, 

online játékok) és a turizmusban is. A világ üzleti párbeszédeinek nagyobb része ma angol 

nyelven jön létre, és nemcsak angol anyanyelvű felek között. Harmadrészt világszerte 

megfigyelhető a hatalmas népvándorlás, aminek következtében emberek milliói külföldi 

országokban telepednek le, így vegyes házasságok jönnek létre, ahol sokszor a közös nyelv 

szerepét az angol tölti be. Ezen kívül Európa rendkívül színes, több nyelvet beszélő kontinens, 

amit mind többen próbálnak kiaknázni: számos fiatal külföldön keres munkát, vagy olyan 

nemzetközi cégeknél helyezkedik el, ahol külföldi partnerekkel lépnek kapcsolatba napi 

szinten, ahol elsődleges nyelv az angol. 

A nyelvtanulás egész életen át tartó folyamat, ami kezdődhet bölcsődében vagy az 

óvodában, de még az középiskola vagy az egyetem befejezése után is tart. A korai 

nyelvtanításnak jelentős szerepe van a későbbi idegennyelv-tanulás folyamatának 

optimalizálásában, a különböző hatékony tanulási stratégiák kialakításában is. A stressz nélküli, 

élményalapú tanulás átvivődik a későbbi tudatos nyelvtanulásra is, ami a korai nyelvtanulás 

egyik legfőbb előnye. 
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Az előbbiekben áttekintett demográfiai és iskolázottsági mutatókból is adódik, hogy a 

válaszadók az elmúlt 3 évben jártak külföldön (nem tanult, nem dolgozott). Azt azonban nem 

zárhatjuk ki, hogy vannak ilyen terveik a jövőre nézve.  

A fiatalok megkérdezése során a tanuláshoz való viszonyt leginkább a jövőképükben a 

tanulás szerepének értelmezése mutatja. A válaszadók fiatal átlagéletkora és a feltételezett 

motivációk magyarázhatják, hogy túlnyomó többségük a jövőben szeretne még tanulni (89%). 

Ez magában foglalhat felsőfokú tanulmányokat, de OKJ-képzést vagy egyéb oktatási formát is.  

2. Okoseszközök 

Az elmúlt évtizedekben a társadalmi egyenlőtlenségek egy új dimenziója jelent meg az IKT 

eszközök, valamint az internet elterjedésének következtében. A kisebbségi integráció kapcsán 

az internet két szempontból is lényeges szerepet játszik: egyrészt negatív módon, az internet és 

a digitális eszközök elterjedtsége, esetleges hiánya okán (digitális szakadék); másrészt pozitív 

módon, az internet mint az integrációt támogató egyik lehetséges eszköz formájában. 

Az eszközökhöz való hozzáférés a következő tényezőktől függ: az egyén jövedelmi 

helyzetétől, hogy meg tudja-e vásárolni azokat; a lakóhelyétől, hogy kiépített-e a megfelelő 

infrastruktúra a használatukhoz; valamint az iskolai végzettségétől is, hogy megtanulja-e a 

helyesen, „jóra” használni ezeket az eszközöket. Egy olyan új tényező alakult ki tehát, amely 

mentén a társadalmi egyenlőtlenségek tovább fokozódhatnak, valamint át is örökíthetők, hiszen 

az előnyben lévőket hozhatják még előnyösebb helyzetbe, akadályozva ezzel a hozzáférést a 

jobb erőforrásokhoz a hátrányos helyzetűek körében. 

E lehetőségeket a társadalmi integráció mellett az oktatás külön is kiaknázhatja. A 

közösségek a digitális környezetben a valóstól némileg eltérő alapokkal szerveződnek, a mai 

gyermekek számára pedig a virtuális és valós közösségek összemosódása tekinthető 

természetesnek. Az online tér, a képernyők és a közösségi média folyamatos jelenléte azonban 

a családokban olyan fokú ingeráradatot jelent, ami csökkenti a valódi érdeklődés és kíváncsiság 

fejlődését. Ma a szülők döntenek arról, menynyire engedik meg a családi életben az 

információtechnológia e hatásának térnyerését, milyen eszközöket, milyen mértékben 

engednek be a családi életbe. 

A médiaeszközök (tv, internet) használata a mindennapok szerves része, a gyermekek 

életében is egyre nagyobb teret foglalnak el. Nemzetközi összehasonlításban a hazai adatok 

kiemelkedő mértékű médiafogyasztást mutatnak: a 17 év alatti magyar gyerekek több mint napi 

3,5 órát töltenek a televíziókészülék előtt, de jelentős az egyéb médiumok (Internet, magazinok, 



 40 

rádió, stb.) használata is.26 A médiaeszközök (TV, okos telefon, tablet, számítógép, laptop, 

könyv, egyéb) révén a gyermekek és fiatalok kapcsolatba kerülnek idegen nyelvű tartalmakkal 

is, ami akár pozitív hatással is lehet az angol nyelvi kompetenciájukra. A médiának a nyelvi 

szocializációban is fontos szerepe van: az internet és IKT eszközök segíthetik az idegen nyelvek 

elsajátítását.  

Az American Academy of Pediatrics 2001-es felhívása szerint a kora gyermekkori sok 

televíziós hatás két szempontból is rontja az esélyt a zökkenőmentes óvodakezdésre. Egyrészt 

lassítja a nyelvi fejlődést, másrészt problémákat okoz a szülő-gyermek kommunikációban is. A 

szakmai szervezet ezért a 2 éven felüli gyermekek számára maximum napi 2 óra képernyő előtt 

töltött időt javasol. A számítástechnika fejlődése, az internet, a tabletek és okostelefonok 

elterjedése miatt az AAP 2016-ban módosította az ajánlást. Napi 1 órára csökkentette a 

televíziózással töltött idő hosszát a 2 és 5 év közötti korosztályban figyelembe véve, hogy a 

valóságban a gyerekek jóval több időt töltenek képernyő előtt, mivel már nem csak a televízió, 

hanem egyéb eszközök már az egészen fiatal korosztály életének is részévé váltak. A 

megkérdezett szülők gyermekei 18,9%-a 1-2 órát, 54,5%-a 2-3 órát, 25,2%-a több, mint 3 órát 

és csupán 1,4%-a azoknak a száma, akik kevesebb, mint egy órát töltenek képernyő előtt. A 

kutatásból kiderült, hogy leggyakrabban televíziót, telefont, tabletet használnak a 

kisgyermekek.27 

Az iskolák bevezették az e-naplót, melyeket a szülőknek is használniuk kell. Kérdés, 

hogy a hátrányos helyzetű családokban a szülők az e-napló használatát milyen mértékben tudják 

igénybe venni, hiszen a belépéshez informatikai tudás, infokommunikációs eszközök 

használatában történő jártasság szükséges.  

Az információ áramlását a digitális korban a hagyományosnak tekinthető televízión, 

rádión, nyomtatott sajtón kívül olyan egyéb (média)eszközök teszik lehetővé, mint az internet, 

asztali- és hordozható számítógépek, tablet, okostelefon stb. Ezek használata napjainkban szinte 

általánosnak mondható, és ahogy már említettük, akár kisgyermekkorban is napi szinten 

megjelenhetnek. Modern pedagógia sem képzelhető el ma már a digitális eszközök nélkül, 

amelyek olyan törekvések nélkülözhetetlen elemeivé váltak, mint a game-based learning, 

media-based learning, edutainment. az Az internet szolgáltatás elérhető a családok túlnyomó 

                                                           
26 Kósa Éva (2007): A média szerepe a gyerekek fejlődésében 
www.mediatudor.hu/download/tudastar_szakirodalom_kosa.doc 2016.07.31. 
27 Laoues-Czimbalmos Nóra – Pogácsás Gabriella – Müller Anetta: A család szerepe az egészséges életmód 
elemeinek kialakításában egy hátrányos helyzetűeket vizsgáló kutatás tükrében. In Családi nevelés. szerk. Vargáné 
Nagy Anikó. Budapest. Forstag Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. 132–152. 
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többsége számára, így a gyerekek is hozzáférnek magyar és idegen nyelvű tartalmakhoz 

egyaránt, a média szabad nyelvhasználati színtér.  

Az alábbi összefoglaló táblázat azt mutatja, milyen okoseszközökkel rendelkeznek a 

megkérdezett fiatalok. A táblázat egyértelműen mutatja, hogy egy kivételével minden 

megkérdezett rendelkezik okostelefonnal – függetlenül a lakóhelytől, azaz a Romániában és 

Magyarországon élő fiatalok körében is megtalálható ez az eszköz. Laptoppal a megkérdezettek 

több mint 80%-a rendelkezik. A kérdést természetesen árnyalná, hogy hány éves, milyen 

márkájú készüléke van a válaszadóknak, de mivel nem ez volta kérdéskör gyújtópontjában erre 

a kérdőív összeállítói nem kérdeztek rá. A laptopra a fiataloknak a tanulmányaikhoz és a 

szabadidőeltöltésükhöz szükségük lehet. A vizsgálatba vont fiatalok családjának több mint 

felében megtalálható az okostévé, ami feltehetőleg fontos szórakozási szerepet tölt be az 

életükben. Személyi számítógéppel (45%) és tablettel a megkérdezettek kevesebb, mint fele 

rendelkezik (34%). A kevésbé népszerű okoseszközök közé sorolhatjuk az okosórát (15%) és 

az okoskarperecet (6%), mellyel a megkérdezettek töredéke rendelkezik csupán. A jelenség 

hátterében állhat, hogy ezek az eszközök nemrég jelentek meg a piacon és áruk viszonylag 

magas a többi okoseszközhöz viszonyítva.  

 

3. A fiatalok és a munka világa 

A fiatalok demográfiai és iskolázottsági mutatóiból, valamint családjukban elfoglalt 

helyzetükkel is indokolható, hogy a többségük alkalmi munkában dolgozott (56%). Az alkalmi 

munkavállalás történhetett a nyári iskolai szünetekben vagy a tanulmányok befejezése után és 
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állandó munkába állas előtt is. A fiatalok célja, hogy jobb megélhetési körülményeket 

biztosítsanak maguknak, hogy vágyaikat és álmaikat megvalósíthassák, melyek gyakran tárgyi 

eszközöket (például autó, telefon, laptop, márkás ruhanemű) jelent. 

A fiatalok több mint egyötöde szerződéses munkaviszonyban dolgozott (26%). A 

fentebb már tárgyalt nyelvtanulási háttérrel összefüggésben értelmezhető adat, hogy külföldi 

munkavállalást a válaszolók közel fele tervez 46%, míg külföldön letelepedni kevesebb, mint 

egy ötödük (16%) tervez. A jelenséget magyarázhatja, hogy a fiatalokban az a kép él, hogy a 

külföldi munkavállalás során a magyar/román átlag átalag keresetek többszörösét 

megkaphatják.  

Az elhelyezkedési le lehetőségek kapcsán a saját lakóhelyen ítélik meg a 

legkedvezőtlenebbnek a lehetőségeket és külföldön, különösen a külföldi, Nyugat-Európai 

fővárosokban a legkedvezőbbnek. 

 

4. Szabadidős elfoglaltságok 

A családok diszfunkcionális működése a további szocializációs színterekben, mint például az 

oktatási intézményben különböző beilleszkedési gondokhoz vezetnek. A család zárt egységét 

ma nem a szülők, hanem inkább a gyerekek nyitják a világ felé. Megváltozott a családban a 

családtagok által együtt töltött idő mennyisége, csökken napjainkban. A családtagok 

nyitottabbak lettek a külvilág felé, így időnk nagyobb részét már nem otthon töltjük. Mivel a 
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család igen sokféle szerepet tölt be és jelentősége is meghatározó, így egyre több kutatás helyezi 

a családot különböző szempontokat vizsgálva a kutatás fókuszába28. Az életmód kialakításában 

a családnak a szerepe meghatározó, hiszen az értékközvetítés a családon belül az érzelmi 

kapcsolatokkal felerősíthető. 

Az iskolában, a kortárs közösségben a személyes és társas kapcsolatok meghatározó 

erőforrást jelentenek a tanulók számára. Elsődleges viszonyítási pontként jelenik meg az 

életükben társaik véleménye, viselkedése, kommunikációja, melyek formája lehet pozitív és 

negatív is. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a fiatalok keresik környezetükben a 

követendő mintákat, példákat, személyeket, legyenek azok kortársak vagy felnőttek. A 

kérdéssor további része a megkérdett fiatalok és a szabadidős elfoglaltságaira irányult.  A 

válaszadók körében nem kedvelt a táncház (2.67), a színház és az online játékok. Ezzel szemben 

magasabb értéket kaptak, azaz kedvelt tevékenység barátokkal lógni (8.08), a filmezés, moziba 

járás, valamint a kirándulás. A családban a szülők és gyerekek közös sporttevékenységei vagy 

a gyermekek sportolását, testmozgását támogató családi háttér pozitívan befolyásolja a 

gyerekek aktív és egészséges életmódjának a kialakítását. Fontos, hogy a fiatalok szabadidejük 

nagy részét ne a televízió, a számítógép és más digitális eszköz előtt töltsék, hanem 

mozogjanak, sportoljanak, mert nem csak az öröklött genetikai tulajdonságaink befolyásolják 

az egészségügyi állapotunkat, hanem a mindennapi szokásaink is. Az életkörülmények 

változása, a helytelen életmód, az elhízás, a kóros soványság, a gyermekkori pszichés terhelések 

és a civilizációs ártalmak mind negatívan befolyásolják gyermekek egészségi állapotát. 

A 21. század égető problémája, hogy az olvasás – és főként az irodalomolvasás – 

meglehetősen háttérbe szorul. Jóllehet mindennapi rutinná vált az internetezés, chatelés, így 

bizonyos szemszögből nézve jóval többet olvasunk. Mégis csökken az olvasási kedv, és ezzel 

együtt az olvasó gyerekek köre – a megkérdezett fiatalok az olvasást nem említik a kedvelt 

szabadidős elfoglaltságaik között. Az iskolák igyekeznek megtanítani az olvasás technikáját, 

de nem tudnak teljeskörűen megfelelni az olvasóvá nevelés tekintetében, a tevékenység iránti 

motiváció felkeltésében és az olvasási kedv megtartásában. 

5. Munkavállalásra irányuló kérdések 

A megváltozott prioritásokat mutatja, hogy egy állásajánlatban fontos a megkérdezett fiatalok 

felének a rugalmas munkaidő és nem a fizetés a legfontosabb szempont a döntéshozatal során 

                                                           
28 Bocsi, Veronika (2018): Karrier családdal vagy karrier egyedül? In: Engler, Ágnes (szerk.) Család és karrier. 
Egyetemi hallgatók jövőtervei. Debrecen, Magyarország: Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, (2018) pp. 
56-73., 18 p. Debrecen, Magyarország: Didakt Kft., (2017) p. 109-132. 
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(48%). A mai fiatalok körében jellemző tendencia, hogy szüleiktől eltérően, fontosabbnak 

tartják a saját (szabad)idejüket, és munkával töltött idejüket is ehhez igazítanák. A válaszadók 

egy harmada (34%) véle úgy, hogy a magasabb fizetés a lényeges szempont, még akkor is, ha 

ez azzal jár, hogy munkaidőben kevésbé férhetnek hozzá az okoseszközökhöz és időbeli 

kötöttségeket is vállalniuk kell. A fiatalok egy ötöde (18% ) nem válaszolt a kérdésre.  

 

A fiatalok elégedettségére is kíváncsiak voltak a kérdéssor összeállítói. A fiatalok több mint 

egyharmada (35%) 10 és 9 pontot adott jelenlegi életére, ami azt mutatja, nagyon elégedettek 

körülményeikkel. A fiatalok kevesebb mint harmada (28%) elégedett az életével, hiszen 7 és 8 

ponttal értékelte azt. A két csoport összesen a megkérdezettek 63%-a, azaz több mint fele 

pozitívan értékeli saját jelenlegi életét.  

A fiatalok egyötöde (20%) kevésbé jónak minősíti jelenlegi életét, ők 7 és 6 ponttal 

értékelték azt. A fiatalok közel ötöde (17%) többnyire elégedetlen jelenlegi életével, mert 4, 3 

vagy 2 pontot adott rá. Feltételezéseink szerint ez utóbbi csoportok tervezik a külföldön való 

boldogulást, ahol reményeik szerint jobb élet, magasabb életszínvonal vár rájuk. Az átlagos 

elégedettség 7,84, azaz a fiatalok inkább elégedettek jelenlegi életükkel. 
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(Tízfokú skálán kapott eredmények, ahol 1 – egyáltalán nem elégedett, 10 – nagyon elégedett) 

 

(6) Értékrend 

A kérdőív összeállítói arra kérték a fiatalokat, értékeljek, mennyire fontosak számukra a 

felsorolt dolgok. Az adatok áttekintése után egyértelműen kirajzolódik, mindkét ország fiataljai 

számára az igaz barátság, a szerelem és az önmegvalósítás áll az első helyen. A válaszadók 

számára további nagyon fontos érték a békés világ és a kötetlen, rugalmas életvitel, majd a 

családalapítás, amit a korábbiakban részletesen tárgyalt életkori, iskolázottsági és családi 

mutatók magyarázhatnak.  

A fiatalok számára ennél már kevéssé fontosak az olyan értékek, mint megbecsülés, a 

szakmai érvényesülés, a siker, a munka vagy a pénz.  

A legkevésbé fontos a fiatalok számára, hogy a környezetükben felmerülő közösségi 

problémákkal foglalkozzanak. A vallás és az Istenben való hit is viszonylag háttérbe szorul a 

fiatalok értékrendjén belül, ami illeszkedik a 21. század emberének mindennapi életéhez, hiszen 

az emberek egyre jobban eltávolodnak az egyháztól.  
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7. Konklúzió 

A kortárs magyar társadalom legjelentősebb társadalmi kihívásai között találjuk a roma 

társadalmi integráció kérdését, ami rendkívül összetett probléma. Pontosan ennek felismerése 

ösztönözte azokat a tudományos kezdeményezéseket, amelyek a társadalmi felelősségvállalásra 

és az érintetek bevonására (társadalmi részvételre), a tudományos kutatásra, a fenntartható 

fejlődésre, a társadalomkritikára és az irányított társadalmi változásra (beavatkozásra, 

cselekvésre, akcióra) építenek. 

Czeizel Endre 2x4+1 faktoros modellje alapvetően a tehetségek kibontakozására ható 

tényezőket foglalja rendszerbe, azonban a modell kiválóan alkalmas arra is, hogy bármilyen – 

nem feltétlenül tehetségszintű – adottság kibontakozását megértsük, a támogató és gátló 

tényezőket számba vegyük. A modell négy olyan környezeti tényezőt emel ki, amely 

kiemelkedő jelentőségű az adottságaink magasszintű képességekké való formálásában29. Egyik 

ilyen tényező a tágabb társadalmi környezet, amely elősegítheti vagy éppen elnyomhatja az 

egyénekben szunnyadó lehetőségeket. Számos kutatási adat, értékvizsgálat30 támasztja alá, 

hogy a magyar társadalom erősen intoleráns és előítéletes, amely akadályozza a nem többségi 

társadalomhoz tartozók karrierlehetőségeit, önkibontakozását. Ez a tényező feltétlenül szerepet 

játszhat abban, hogy a roma fiatalok továbbtanulási, felsőoktatási esélyei messze alatta 

maradnak a nem roma származású fiatalok számára nyitva álló lehetőségeknek31. 

Másik fontos tényező a Czeizel-modellben az iskola. Ennél a faktornál is egyértelmű 

adatokkal találkozhatunk arra vonatkozóan, hogy a magyar iskolarendszer elitista, a 

hátránycsökkentés helyett inkább elmélyíti a különbségeket, amelyre a nemzetközi PISA-

vizsgálatok is határozottan rámutatnak32: „A PISA-adatokban Magyarország egy dimenzióban 

kiugró, nálunk magyarázza a világon a legnagyobb mértékben a családi háttér a tanulói 

                                                           
29 CZEIZEL Endre: Sors és tehetség. 
Fitt Image és Minerva Kiadó, Budapest, 1997. 
30 pl. FES-vizsgálat, bővebben: 
G. MÁRKUS György: „Előítéletesség Európában, intolerancia Magyarországon: Recenzió és reflexió” 
In. Tudományos Közlemények. 2011. 27. köt. 
31 Nemes, Magdolna–Molnár Balázs: A családom és én – roma egyetemista fiatalok családi háttere. in Így kutatunk 
mi. A Lippai Balázs Roma Szakkollégium válogatott romológiai tanulmánygyűjteménye. Studia Ciganorum 6. 
szerk. Biczó Gábor. Debrecen, 2019. 117–133.  
32 A PISA (Programme for International Student Assessment) vizsgálat célja annak felmérése, hogy a közoktatás 
kereteit hamarosan elhagyó 15 éves tanulók milyen mértékben rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, 
amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz szükségesek. A 
háromévente megrendezésre kerülő PISA-vizsgálat három tudásterületen (szövegértés, matematika és 
természettudomány) méri a tanulók képességeit. A PISA-vizsgálatot az OECD szervezi, de az OECD országok 
mellett partnerországok is részt vesznek. 2000-ben összesen 32, 2003-ban 41, 2006-ban 57 ország, 2009-ben 65, 
a 2012-es mérésben 68 oktatási rendszer, a 2015-ös körben pedig 35 OECD-tag és 37 partnerország vett részt. 
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eredményeket.”33. Az oktatáskutatók a meglehetősen gyenge eredményeket azzal magyarázzák, 

hogy a magyar iskolarendszer a mindennapok során nem a PISA-felmérésben mért jellegű 

tudásra készít fel. A kutatók szerint a magyar iskolának az ismeretátadás mellett, olyan 

műveltséget kellene átadnia, amely egymáshoz logikusan kapcsolódó elemekből, 

összefüggésekből áll és mindezt folyamatos készségfejlesztéssel kellene kombinálni. 

Egy hátrányos helyzetű fiatalnak tehát egyrészt át kell törnie magát azon a társadalmi 

közegen, amely előítéletekkel erősen terhelt, bizonyos (pl. roma) családi háttér esetében 

kirekeszt, másrészt eredményeket kell/kellene felmutatnia egy olyan iskolarendszerben, amely 

sem az előítéletességet, sem egyéb, családhoz köthető hátrányokat nem tud érdemben kezelni. 

Mindez óriási kihívások elé állítja még a kifejezetten jó adottságokkal és képességekkel 

rendelkező fiatalokat is, a többiek számára pedig szinte teljesen ellehetetleníti a társadalmi 

felemelkedéshez szükséges erőforrások elérését34.  

Az iskola és a társadalom kapcsán többször is utaltunk a családi háttérre. Ez jelenti a 

Czeizel-modellben a harmadik nagy környezeti tényezőcsoportot, amely befolyásolja a 

képességek kibontakozását (a negyedik tényezőcsoport a kortársaké, de ezt a kérdéskört jelen 

tanulmányunkban csak érintőlegesen vizsgáljuk). A család hatásait a sikeres karrierutakban és 

a társadalmi mobilitásban nem lehet megkérdőjelezni35. A hátrányos helyzetű családok 

esetében azonban a családi támogatás lehetőségét gyakran korlátozza az alacsonyabb 

szocioökonómiai státusz, az előítéletesség, a kirekesztés, illetve olyan eltérő kulturális és 

szociokulturális elemek, amelyekre nem tudnak mindig adekvát módon reagálni a köznevelési 

intézmények, vagy az esetenként rigid pedagógiai gyakorlat36. Természetesen a magyarországi 

roma kisebbség is rendkívül komplex belső képet mutat, korántsem homogén csoport, amelyet 

a nagyobb léptékű tényezőkön (pl. a beás, oláh, romungro csoportok eltérő hagyományai), a 

helyi, lokális társadalmi hatások is árnyalttá tesznek37. Ennek ellenére meghatározható jó 

                                                           
33LANNERT Judit: A PISA-adatok használata és értelmezése: a módszertani kritikák tükrében 
In. Educatio. 2015. XXIV. évf, 2.sz., 25. 
34 Vargáné Nagy Anikó–Molnár Balázs: Szerepelvárások és szerepértelmezések roma kulturális hátterű 
családokban. Családi Nevelés 2. kötet 109.o.-132.o 
35 A szegénység generációk közötti átörökítése. 
Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 2012. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/szegenysegatorokitese.pdf 
[letöltés időpontja: 2017.10.02. 22.27] 
36 HÜSE Lajos: Roma tanulók iskolai attitűdjeit befolyásoló tényezők. 
Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 2015. 
37 SZEREPI Sándor: „A lokális meghatározottság jelentősége az interkulturális nevelés gyakorlatában: Különös 
tekintettel a roma integrációs törekvésekre” In. Peremhelyzetben : romológiai írások = In Marginal Position : 
Writings from the Field of Romology (Szerk. Bocsi Veronika), Didakt Kft. (Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Narratológiai Műhely), Debrecen, 2015. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/szegenysegatorokitese.pdf
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néhány olyan családi nevelésben is tetten érhető sajátosság, amely befolyásolhatja a gyermekek 

iskolai előmenetelét és a felsőoktatási lehetőségeket is. Ezek természetesen korántsem minden 

roma családra jellemzőek, de jelenlétük az empirikus kutatások alapján felülreprezentált. A 

teljesség igénye nélkül tekintsünk át néhány fontosabb hatótényezőt: 

A cigány családok gyermekközpontúak, és egyértelműen „jót akarnak” a 

gyermekeknek, de nem feltétlenül úgy, ahogy azt az intézményes nevelés színterein elvárják 

tőlük. Például a gyermek vágyait, késztetéseit gyakran azonnal, akár a társadalmi elvárásokat 

is figyelmen kívül hagyva próbálják kielégíteni, vagy túlvédik a gyermeküket, amely azt is 

jelentheti, hogy nem engedik el olyan programokra, vagy akár nevelési-oktatási intézménybe, 

amelyet nem a saját közegükként élnek meg38. 

A korlátozott nyelvi kódból fakadó hátrány különösen hangsúlyos a roma családok 

esetében39, amelyet tovább súlyosbít, hogy egyes roma csoportoknak a magyar nem is 

anyanyelve. A családi háttérből fakadó nyelvi hátrányok közé tartozik, hogy iskoláskor előtt a 

roma családokban a gyermekek kevésbé szocializálódnak írásra-olvasásra (pl. mesekönyvek 

nézegetése), a nyomtatott betű kevésbé van jelen a mindennapi tapasztalataikban, mint a nem 

roma családok esetében40. Oláh Örsi Tibor, a nyelvi hátrányos helyzet okát a családi háttér 

különbözőségeivel magyarázza, véleménye szerint a család művelődési-kulturális mutatói 

igazítanak el minket a hátrány megállapításában41. A nyelvi kognitív absztrakciós képességről 

a szövegalkotási helyzet adhat képet, ezért a szociolingvisztikai kutatások jól tükrözik a roma 

gyermekek eltérő nyelvhasználatát. A nyelvi rendszer valamennyi szintjén megjelenik a gyenge 

nyelvi kompetencia, amely valamennyi teljesítményterületre kihatással van, aminek 

következménye a gyenge iskolai teljesítmény. A hátrányos nyelvhasználat bizonyos 

kommunikációs helyzetekben inkompetens, nem felel meg az adott nyelvi szituációs stílusnak. 

Az egyénnek nincs lehetősége a nyelvi-kommunikációs készségeinek kifejlesztésére, 

nyelvhasználata eltér a társadalom mintaadó csoportja által elvárt, normaként elfogadott 

nyelvhasználattól, például tanulóként nem felel meg az oktatási rendszer nyelvhasználati 

elvárásainak. 

                                                           
38 FORRAY R. Katalin - HEGEDŰS T. András: Cigány gyermekek szocializációja. 
Aula Kiadó, Budapest, 1998. 
39 DERDÁK Tibor - VARGA Aranka: „Az iskola nyelvezete – idegen nyelv” 
In. Új pedagógiai szemle. 1996. XLVI. évf, 12.sz. 
40 RÉGER Zita: „Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei” 
In. Iskolakultúra. 1995. V. évf, 24.sz. 
41 Oláh Örsi Tibor: Látens részképesség problémák és a nyelvi kompetencia kapcsolata 
https://epa.oszk.hu/03000/03047/00032/pdf/EPA03047_gyosze_2006_1_009-022.pdf 

https://epa.oszk.hu/03000/03047/00032/pdf/EPA03047_gyosze_2006_1_009-022.pdf
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A családi szerepek a roma családokban tradicionálisabb képet mutatnak, így a XXI. 

századi kihívásokat rugalmatlanabb struktúrában kell(ene) megválaszolniuk. Különösen az 

apai, férfi szerepek merevedtek bele a hagyományos elvárásokba: a pénzkereset és a család 

fizikai védelme a fő feladata a „család fenntartójának”42. A gyermekek esetében is gyakran 

találkozhatunk azzal a premodern szemlélettel, amely figyelmen kívül hagyja a serdülőkort, és 

a 11-13 éves gyermekekre már felnőttként tekint: elvárják tőlük a család segítését, de akár 

önálló családalapításra is érett személyként kezelik őket43. 

A roma családokat a többségi társadalomtól eltérő értékrend is jellemzi, amelyben elvárt 

tulajdonság lehet a fiúk számára a ravaszság, bizonyos területeken (pl. jövedelemszerzés, 

„gádzsókhoz” való viszony) a kockázatokat felvállaló magatartásformák akceptálása, esetleg 

bátorítása. Ez azonban sokszor nehezen összeegyeztethető az iskolák által preferált jó 

magaviselettel, szorgalmassággal, alkalmazkodóképességgel. 

Közismert sajátosság az is, hogy eltér az időgazdálkodásuk és az időhöz való viszonyuk 

a többségi társadalom felfogásától. A hagyományos paraszti kultúrában, de a városi polgárság 

körében is a jövőbeli teendők tervezésének nagy hagyománya alakult ki: a növénytermesztés, 

állattenyésztés igényelte, hogy a paraszti családok szigorú ütemterv szerint éljenek, 

tervezzenek, éppúgy, ahogy a polgári családok is – csak ott az elvetett mag, „pénzmag” volt, 

amelyet szintén gondozni, ápolni kellett, hogy szép termést hozzon egyszer. Mindez hiányzott 

a tradicionális cigány kultúrában, így a pontos időnek, a tervezett időbeosztásnak nem alakult 

ki az a fajta rigorózussága, mint a többségi, nem roma társadalomban. Ez a kulturális sajátosság 

a legtöbb modern munkahelyen, és az iskolákban is komoly versenyhátrányba hozza a roma 

kulturális háttérrel rendelkezőket44. 

  

                                                           
42 VARGÁNÉ NAGY Anikó - MOLNÁR Balázs: „Szerepelvárások és szerepértelmezések roma kulturális 
hátterű családokban” In. Családi nevelés 2. (Szerk. Vargáné Nagy Anikó), Didakt Kft., Debrecen, 2017. 
43 LISKÓ Ilona (2002): „A cigány tanulók iskolai eredményei” In. A cigányság társadalomismerete (Szerk. 
Reisz Terézia és Andor Mihály) Iskolakultúra, Pécs, 2002. 
44 BÍRÓ Boglárka: „Cigány gyermekek a gádzsó idő fogságában” 
In. Képzés és gyakorlat. 2012. X. évf, 3-4. sz. 
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8. A kutatás célkitűzéseinek teljesülése, hasznosulása a projekt egésze és 

társadalmi szempontból 

Vizsgálatok rámutattak, hogy a roma kisebbségi fiatalok iskolai sikertelenségének egyik oka 

(nem kizárólagosan) az óvodai nevelésből való kimaradásuk, illetve a késői és rövid ideig tartó 

óvodáztatás volt. Erre a problémára megoldást jelenthet a 2015. szeptember 1-től életbe lépő 

nemzeti köznevelési törvény, miszerint három éves kortól kötelező az óvodába járás. Azonban 

a roma nemzetiségű gyermekek óvodáztatása gyakran jelent problémát, mert egy részük nem 

jut el nap mint nap óvodába. Ennek oka, hogy Magyarországon több településen egyáltalán 

nincs óvoda, így minden gyermeknek, aki nem az adott településen él, naponta utaznia kell a 

rendszeres óvodába járás érdekében. A családoknak terhet jelent az utazás, a tömegközlekedés, 

illetve a közlekedés anyagi vonzata is. Havas Gábor szerint megoldást jelenthetne a hátrányok 

csökkentésére óvodákat létesíteni azokon a településeken, ahol még nincs, mivel: „így lehetne 

biztosítani, hogy az ott élő, zömmel halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek három éves 

koruktól rendszeresen járjanak óvodába” (2006: 19). Az óvodáztatási probléma nem 

önmagában álló nehézséget jelent, ám további lemaradást és hátrányos helyzetet generálhat. Az 

óvodába járás mellett ugyanilyen fontos az eljutás az általános iskolába, majd a középiskolába. 

Ha egy családban több gyermek van, akik különböző iskolatípusokban és különböző 

településeken tanulnak, az rendkívül megterhelő lehet a család számára. Az egyenlőséget úgy 

kell tekinteni, mint egyforma hozzáférési lehetőséget a megfelelő oktatáshoz. 

A hátrányos helyzetű családok mindennapi életét jelentősen befolyásolja a szülők 

munkahelye, a lakás az iskola/óvoda munkahelytől való távolsága is, hiszen a családok élete 

beágyazódik a munkaerőpiac sajátosságaiba is. A dolgozó szülők közül is sokan ingáznak, ha 

a lakóhelyükön nem találnak állást. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az utazási idő 

növekedése miatt kevésbé tudja az ingázó szülő kivenni a részét a gyermekek körüli teendőkből. 

A családokra jelentős terhet ró, ha az egyik szülő külföldön dolgozik, hiszen az itthon maradó 

szülőnek önállóan kell megszerveznie a mindennapokat. Így természetes, hogy ő viszi a 

gyermeket reggelente óvodába/iskolába, esetleg nagyszülői segítségre számíthat. Romániában 

még napjainkban is él az a gyakorlat, hogy kisebb településen a nagyszülőkhöz viszik a 

gyermekeket a szülők mielőtt munkába indulnak, akik átkísérik az óvodába őket, majd 12:00 

órakor értük mennek.  

Úgy véljük, az elvégzett kutatásból kirajzolódik, hogy szemléletformáló kampányra 

volna szükség, ami arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne külföldre/Budapestre/nagyvárosba 
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költözzenek, hanem reális alternatívaként jelenjen meg a helyben boldogulás. Azok számára, 

akik már elköltöztek a job élet reményében, a visszatérés támogatása szükséges.  

A tanulásban való részvételt nagy mértékben egyszerűsítheti és meg is könnyítheti a 

digitális tér kihasználása. Ehhez azonban megfelelő internetkapcsolatra és informatikai 

eszközökre is szükség van. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a fiatalokat meg kell tanítani az 

eszközök helyes és biztonságos használatára, hiszen az okoseszközöket alapvetően 

szórakozásra és önszórakoztatásra használják, kevésbe hangsúlyos azok tanulásban való 

használata. A tizenéves fiatalok számára mindennapi élmény a multitasking, holott a 

kreativitáshoz az elmélyült figyelemre bizonyos fokú unalomra is szükség van. A 4. ipari 

forradalom korában a kreativitás munkaerő-piaci értéke folymatosan nő. Ez az átalakulás új 

csatornákat, új utakat is keres. Az új csatorna jelentheti az okoseszközök tudatosabb használatát 

is.  

Úgy véljük, célszerű lenne további fiatal önkéntesek bevonása, mert általuk a célcsoport 

könnyebben elérhető. A fiatalokhoz a fiatalokon át vezet az út, így tudunk meg olyan 

információkat, melyek a döntéshozatal során befolyásoló erővel bírhat.  

Szükséges továbbá a mentorprogramok megerősítése, hiszen a mentor útitárs/kísérő, de 

nem barát. A mentorálás egy családon kívüli lehetőség a kapcsolati tőkegyarapításra, a 

mentorálás interperszonális kapcsolat, a társadalom eltérő, különböző tagjainak kapcsolata (pl. 

pedagógus-diák, egyetemista-diák stb.). A mentorálás személyek között lezajló folyamat, 

amely egy szenior, tapasztalt kolléga és egy junior között megy végbe. A mentor oktatásban 

betöltött szerepének felismerésével arányosan az egyes iskolatípusokban különböző 

mentorprogramok jelentek meg.  A tevékenység során a mentor támogatást nyújt: vezeti a 

mentorált karrierterveit és segíti a személyiségfejlődését. A mentor tehát olyan ember, aki sokat 

tehet a tanulók motiváltságának növelése, új igények felkeltése, probléma-megoldási készségek 

fejlesztése terén. A mentor segíthet talán abban is, hogy a fiatalok megértsék, hogy az életüket 

megtervezik  a döntéseik mentén; minden egyes döntésük hatással van későbbi életükre. A 

mentorral való találkozás új világokat nyithat meg a diákok számára. A mentor arra 

ösztönözheti és bátoríthatja a gyermeket, hogy tanulással ki lehet törni a helyzetükből, mert sok 

esetben ez az egyetlen lehetőségük.  

Az általános nevelési célok között ma kiemelt helyen áll a kreativitás fejlesztése, és 

ezzel összefüggésben a problémamegoldó és a tanulási képesség fejlesztése. A kérdés, mely 

szerint hogyan készíthet fel a ma iskolája diákokat az egyre változó jövőre, az alternatív 

iskolákat éppúgy érinti, mint az állami oktatási-nevelési intézményeket. A hátrányos helyzetű 
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kistelepüléseken dolgozó pedagógusok és gyermekek még nehezebb helyzetben vannak, így a 

jövőben érdemes ennek a területnek is nagyobb figyelmet szentelni. Ezekben az 

intézményekben sokszor az alapvető eszközök (pl. rajzlap, színes ceruzák, zsírkréták festék 

stb.) beszerzése is nagyon megterhelő, a csalások anyagi támogatására pedig nem vagy csak 

kevéssé támaszkodhatnak.  

De a mentor támogatása mellett is szükség lenne arra, hogy a szülők több ösztönzést 

adjanak a gyermekeiknek, beszélgessenek velük, meghallgassák a kérdéseiket, gondjaikat, mert 

az együtt töltött órák még középiskolás korban mind az érzelmi, erkölcsi, értelmi, mind a nyelvi 

fejlődés szempontjából is nélkülözhetetlenek. 

A hátrányos helyzetűek körében vannak olyan gyerekek, akik egynyelvűként kerülnek 

az óvodába/általános iskolába, és a nem megfelelő, a romani nyelvre nem építő oktatási 

program következtében többéves tanulás után is csak rendkívül korlátozott magyar nyelvi 

kompetenciát tudnak kiépíteni. A cigány nyelvek láthatatlansága és a nyelvek intézményes 

lehetőségeinek a hiánya között szoros összefüggés van: a cigány nyelv(ek) kulturális, 

oktatásbeli, intézményes megjelenése, különösen más nemzetiségi nyelvekhez viszonyítva, 

minimális. A cigányság által beszélt nyelvek iskolai oktatásához a szakmai és személyi 

feltételek hiányoznak45. 

Az intézményes kétnyelvűség megjelenését és fejlesztését nem támogatók közvetlen 

kapcsolatot mutatnak ki a romani/beás anyanyelvűség, az iskolázottság, a lemorzsolódás 

mértéke, ezzel együtt a munkaerőpiaci esélyek között. A cigány gyermekek nyelvi hátránya 

nagyrészt abból ered, hogy a gyerekek számára elérhető, otthon elsajátított nyelvi mintából az 

írott nyelvvel, az írásbeliséggel való kapcsolat rendszerint hiányzik. 

A nyelv szerepe az utóbbi években egyre inkább felértékelődött a hazai köznevelési 

intézményekben. A nyelvi különbségek gyakran társadalmi egyenlőtlenséget 

eredményezhetnek és fordítva. Ez a jelenség az iskolákban is észrevehető, hiszen itt a többségi 

beszédmód az elvárt, míg a kisebbségi beszédmódok nem elfogadottak, illetve sokszor meg 

sem jelennek az oktatásban. A beás és a cigány anyanyelvű gyermekek ugyanis egy számukra 

idegen nyelven (magyarul) kénytelenek elkezdeni az iskolát. A zárt közösségben a gyerekek 

elsődlegesen a cigány nyelvi életvilágban és kultúrában szocializálódnak. Sokan az iskolába 

bekerülve tapasztalják először, hogy az otthon használt nyelv különbözik az iskolaitól. Az 

                                                           
45 Nemes Magdolna: A cigány-magyar kétnyelvű gyermekek nyelvi szocializációja óvodás korban. in Családi 
nevelés. Hátránykompenzációs kiadvány. szerk. Vargáné Nagy Anikó. h.n. 2019. 109–125.  
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iskola pedagógiai programja azonban nem vesz tudomást a tanulók nyelvi különbségeiről, 

segítségnyújtási szándékuk egyelőre másban nyilvánul meg (például a differenciálás, 

kooperatív tanulás jelentőségének hangsúlyozásában)46. 

Megállapítható, hogy az iskolák felkészületlenek a roma gyermekek tömeges 

befogadására, hiányoznak a kidolgozott pedagógiai programok, az összehangolt térségi szintű, 

egységes koncepción alapuló stratégiák, tevékenységi tervek. A térségekben a roma oktatással 

kapcsolatos problémák kezelésének intézményesülése nagyon alacsony fokú, tulajdonképpen a 

pedagógusok szembesülnek a valós problémákkal, rájuk nehezedik a megoldások keresése. Így 

válnak a roma oktatás sikerességének a kulcsszereplőivé. A pedagógusok mindenfajta 

romológiai előképzettség és külső szakmai segítség nélkül, a hivatalos előírások szigorúan 

behatárolt mozgásterében, saját tapasztalataikra és elkötelezettségükre hagyatkozva, gyakran 

„egyénileg” próbálják eredményessé tenni a roma gyermekek oktatását. Ugyanakkor az 

integrációs folyamat sikerességéhez szükséges erőforrások és a szakmaiság hiánya 

nagymértékben „aláássák” az eredményességet, és bár vannak elszigetelt, „egyszemélyes” 

sikertörténetek, az iskolák legtöbbjében a roma gyermekek oktatása nem nevezhető 

eredményesnek.   

A fiatalokkal és szakértők bevonásával végzett felmérés alátámasztotta az Abraham 

Maslow amerikai pszichológus által megalkotott szükséglethierarchiát bemutató piramis 

alkalmazásának fontosságát a helyi szintű humánszolgáltatási struktúra kidolgozásánál és 

fejlesztésénél. A piramis szerint alulról felfelé haladva az ember alapvető motivációit, 

hajtóerejét, egymásra épülve a hiányszükségletek, mint fizikai, biztonsági, szociális, majd 

ezekre épülve a növekedési szükségletek, mint elismerési és önmegvalósítási szükségletek 

jelennek meg. A megkérdezettek nagyon fontosnak tartották a fiziológiai szükségleteket 

(lakhatás, élelem, egészségügyi állapot), ezt követően a biztonsági szükségletek teljesülését, a 

tervezhetőséget, kiszámíthatóságot, hogy ne napról-napra bizonytalanságban kelljen élniük.  

A kulturális szükségleteket nem tekintik fontosnak az emberek, a közösségi szociális 

szükségletek sem szerepelnek kiemelten fontos kategória között. Ennek okait kereshetjük 

abban, hogy modern korunkban a természetes közösségek háttérbe szorultak, bekövetkezett a 

közösségi média (internetes közösségi oldalak) térnyerése, a családok személyes kapcsolatai 

beszűkültek és izolálódtak, eltolódtak. 

                                                           
46 Nemes Magdolna: Elmagyarosodtunk, pedig cigányok vagyunk. – a romák nyelvi identitásáról. in Családi 
nevelés. A család megismerésének módszerei. szerk. Vargáné Nagy Anikó. Budapest. Forstag Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2020. 27–39. 
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Szükség van tehát arra, hogy az egyéni esetkezelésen túl a közösségközpontú 

megközelítés is széles körben elterjedjen, mert csak így érhető el, hogy a társadalmi integráció, 

inklúzió, szolidaritás irányába mozduljunk el azáltal, hogy a segítő munka végzése során a 

szakemberek olyan partnerkapcsolatot tételeznek fel, mely a közös gondolkodást, cselekvést 

helyezi a középpontba. 


