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Egy társadalom szerkezete legegyszerűbben az adott társadalmon belül kitapintható pozíciók
viszonyrendszerében értelmezhető (Andorka 1997). A pozíciók - amelyeket a társadalomban élő emberek,
csoportok töltenek be – a munkamegosztásban megjelenő státuszokat, és egyúttal meghatározott
szerepeket feltételeznek. A társadalom szerkezetének rétegződése különböző szempontok mentén
(életkor, foglalkozás, iskolai végzettség, lakóhely) rajzolódik ki, és rendeződik hierarchikusan építkező
egységgé. A társadalmi rétegződés kifejezi az egyénnek a társadalmi struktúrában betöltött pozícióját,
amely pozíció két érték között mozogva kedvezőbb és kedvezőtlenebb helyzetet jelöl ki.
A társadalmi rétegződés értelmezése kapcsán a társadalmi különbségek jól kimutathatók,
jellemzik az adott berendezkedés egészét. Kolosi Tamás gondolatmenete alapján „társadalmi rétegnek az
adott emberek azon tényleges csoportjait, kategóriáit nevezzük (viszonykijelölő kategóriák összevont
kombinációi), amelyek tagjai számára hasonló életesélyeket biztosítanak a társadalmi egyenlőtlenség
rendszerében” (Kolosi 1987:80). Ebben az értelmezésben az állami gondoskodásban nevelődőknek mint
csoportnak tekinthetők azok a viszonykifejező kategóriái (fiatalkor, egy ellátórendszer tagjai,
nevelőszülőnél, gyermekotthonban élnek), amelyek kijelölik helyüket a társadalmi esélyegyenlőtlenségi
rendszerben. Ezek alapján a kategóriák alapján a gondozottak életesélyüket tekintve különböző előnyöket,
illetve hátrányokat élhetnek meg.
Elméleti megközelítésből feltételezhető, hogy egy társadalomnak a minőségét alapvetően nem az
határozza meg, hogy mennyire egyenlőek a tagjai. Sokkal inkább domináns tényező lehet az, hogy az
egyes embernek, személyiségnek mennyire van lehetősége a társadalomban olyan pozícióba jutni, amely
képességének, tehetségének leginkább megfelel. A társadalmi egyenlőség szempontjából inkább az a
fontos, hogy a társadalom biztosítson az egyén számára megfelelő lehetőségeket ahhoz, hogy
származástól, nemtől, fajtól, társadalmi korlátoktól függetlenül azt érje el, amire képes. A társadalmi
egyenlőség megvalósításáért korábban különböző politikai mozgalmak újra próbálták osztani, főként a
politikusok a vagyont, a jövedelmeket. A társadalompolitikában idővel az egyenlőség eszméje helyébe az
esélyegyenlőség eszméje lépett, mivel bizonyítottan önmagában az egyenlőség korlátozza a teljesítményt,
a fejlődést az adott társadalomban. Az esélyegyenlőség, de még inkább a feltételek, a lehetőségek,
kimenetek, bánásmód egyenlősége teszi lehetővé a teljesítmények kibontakozását, a mobilitás
energizálását az adott társadalomban.
A társadalom szerkezetének megváltozása is - a fentiek alapján - a tiszta mobilitási esélyekben rejlik. Az
egyes országok közötti különbségek is nagyjából attól függenek, hogy milyen a foglalkozási, a társadalmi
szerkezetnek a megváltozása. Az egyén státuszának értelmezésekor meghatározó a személyiség egyedi
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sajátosságainak rendszere, és az egyén társadalmi csoportba tartozásának ténye. A státusz szempontjából
különböző tényezők, különböző mértékben játszanak szerepet. Kolosi Tamás (2006) tanulmányában a
státusz megszerzését az alábbiak szerint modellálja, értelmezi:

származástól
független hatások

származástól és
végzettségtől
független hatások

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

származás

STÁTUSZ
(forrás: Kolosi T.2006)

Szociológiai axióma immár, hogy az iskolai végzettségnek van alapvető közvetítő szerepe a származás és
a társadalmi státusz között. A származás és a mindenkori társadalmi státusz között az iskolarendszer
(iskolázottság) az a közvetítő elem, ami átörökíti, közvetíti a társadalmi egyenlőtlenséget, tulajdonképpen
az előnyöket és hátrányokat átviszi egyik nemzedékről a másikra. Az iskola nem csak közvetíteni, hanem
befolyásolni is képes a társadalmi egyenlőtlenségek átörökítését, így a mobilitásban is meghatározó
szerepet tölt be.
Abban, hogy valaki a társadalomban milyen státuszt tud elérni a származási tényező csekély
mértékben játszik szerepet. A származási tényezőket (családi háttér) további elemekre bontva az
mutatható ki, hogy a rendkívül összetett, sokváltozós tényezők sorában (mint pl. a családi rendezettség,
munkamegosztási háttér, anyagi kondíciók, települési szerkezet) kiemelkedő szerepet kap a család
kulturális háttere. Abban, hogy a család mit adhat a gyerekeinek a jövőre nézve a kultúrának van
kitüntetett szerepe. A vagyonnak, a vállalkozásnak mint átörökítő tényezőknek sincs olyan hatása, mint a
megfelelő kulturális háttérnek. A meritokrácia, a meritokratikus társadalmak elkötelezettjeinek
nézőpontja szerint az egyén társadalmi pozícióját az érdem, a tehetség, szorgalom, teljesítmény határozza
meg, szemben a származási előnyökkel. Az iskolai eredményesség alapja ilyen formán tehát a képességek
és azok aktivizálása, míg a származási potenciálok inkább a pályaorientációt szabályozhatják. A
meritokratikus képességek és a társadalmi korlátok egyaránt szerepet kapnak abban, hogy felnőttként az
egyén milyen státuszt tud betölteni. Fontos tényező még a tiszta mobilitási folyamatok szempontjából a
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pszichológiai vizsgálatok alapján meghatározható, az egyénnel született intelligencia is. A státuszszerzési
folyamat ismert elemeiként jelennek meg tehát az egyén képességei, származási jellemzői,
teljesítményének mutatói és motivációi, a megszerzett képzettségei.

Az alábbiak szerint rajzolható meg a státuszszerzés komplex AOLE modellje:

képesség

teljesítmény
képzettség

társadalmi

motiváció

státusz

származás
szerencse

(forrás:
Kolosi T.2006)
Nem hanyagolható el persze a szerencse szerepe sem az egyéni életút szempontjából, mint a véletlenszerű
találkozások szponzorokkal, vagy éppen ellenkezően, személyes tragédiák, krízisek, mint válás, balesetek
bekövetkezése. Nyilván kollektív értelemben sem zárható ki a szerencse szerepe, hisz pl. a (világ)háborúk
nemzedékek életét képesek hosszú ideig lehetetlenné, tönkretenni, mint ahogyan igaz ez pozitív
értelemben is. A különböző innovációk hatása (a számítástechnika térhódítása, új tudományos
felismerések) új karrier mintákat, karrier lehetőségeket biztosít(ott) a felnövekvő nemzedékeknek.
Mindezek mellett a családi konstelláció is meghatározó szerepet játszik a társadalmi mobilitás
folyamatában.
Az iskolarendszer sokszínűsége (lsd. iskolatípusok) hasonlóan lényeges, figyelembe veendő
szempont az egyenlőség kialakulásának kérdéseiben. A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti
kapcsolat mentén is értelmezhető a társadalmi egyenlőség felé vezető folyamat. Ferge Zsuzsa jóval a
rendszerváltozás előtti munkájában elemezte az 1960-as évek társadalmi mechanizmusait (Ferge 1972).
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Rámutatott a társadalmi struktúra önfenntartó erejére és az akkori gazdaság jellemzőire, elmaradottságára.
Az elmaradottság okát abban vélte, hogy az iskolarendszer működtetéséhez szükséges erőforrások
elégtelenek voltak a gazdasági fejlődés alapjául szolgáló szakképzett emberek kiképzéséhez. Az 1960-as
években az iskolarendszer a tanulók azon csoportját részesítette előnyben, amely csoportok gyors és
megbízható sikereket tudtak felmutatni. Erre az „eredményt felmutató” populációra jellemző volt a
sikeres családi szocializáció, és megtalálhatók voltak közöttük ha szerény számban is a tehetségesek.
Ezekben a csoportokban csak ritkán voltak felfedezhetők a gyermekvédelemben felnövekvő gyerekek,
fiatalok. Az iskolarendszer tehát az előnyös helyzetek átörökítésének, az egyéni mobilitás
megalapozásának a bázisául szolgált.
Ahogyan a II. világháború után hazánkban az iskolarendszer az ismert módon átstrukturálódott, a kultúraközvetítő feladata mellett vállaltan a társadalmi rétegek közötti kulturális különbségek kiegyenlítésére is
fókuszált. Az alapiskoláztatás egységessé lett, a közép-és felsőoktatás bővült és tartalmilag is a megújulás
útjára lépett. Az iskolarendszer átalakulásának következtében elvárható lényeges eredmények azonban
nem mutatkoztak, továbbra is az előnyösebb társadalmi presztízsű családok gyermekei tanultak tovább
nagyobb számban. Az is kimutatható volt, hogy az értelmiségi családok gyermekeinek kivételével szinte
valamennyi többi tanuló hátrányos helyzetűnek volt tekinthető az iskolában. A széleskörű iskoláztatás
elterjedése önmagában még nem eredményezte tehát a tényleges változást, mert nagyrészt hiányoztak az
iskolán belüli megfelelő feltételek a színvonalas pedagógiai munkához (a tehetséggondozás tekintetében
különösen).
Nem csökkentek érdemben a társadalmi rétegek közti különbségek sem, mint ahogyan a
gyermekvédelemben nevelkedők számára sem nyújtotta az iskola egyértelműen a mobilitási
lehetőségeket. Annál is inkább konzerválódott az ő helyzetük, mivel a jelzett korszakra (’50-,’60-, ’70-es
évek) jellemző volt a nagylétszámú nevelőotthonok működtetése, valamint az un. belső iskoláztatási
forma is. Ez a homogén, zárt szocializációs színtér nem csak „jegelte”, hanem túlzás nélkül állítható,
rontotta az állami gondozottak mobilitási esélyeit. A gyermekvédelmi rendszerből kilépő,
nevelőotthonokban iskolázott gyerekek nem, vagy csak szerény számban voltak képesek annak a
kulturális tőkének megszerzésére, felhalmozására, amely a kollektív mobilitási folyamataikat alapozhatta
volna.
Gazsó Ferenc 1970-es években végzett vizsgálatai szintén az iskolarendszer társadalmi
mobilitásban betöltött szerepére fókuszáltak (Gazsó 1976). Későbbi munkáiban is az esélyegyenlőség és
az iskolarendszer kapcsolatát elemezve megállapította, hogy bár mérséklődtek az esélykülönbségek,
bizonyos egyenlőtlenségek folyamatosan újratermelődnek (Gazsó 1982). A gyermekvédelmi
gondoskodásban élők akkori jellemzőik alapján a társadalmi rétegződésben elfoglalt helyük az alsó
decilisben volt meghatározható, tehát a ’80-as években tovább csökkentek e népességnek a mobilitási
esélyei. Gazsó rámutatott, hogy az egyének mobilitási esélyeit általában az oktatásban nyomon követhető
folyamatok jelentősen befolyásolják. A magasabb társadalmi pozíciók eléréséhez fontos feltétel tehát a
megfelelő iskolai végzettség. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az általános iskolai eredmények, valamint
a középfokon való előrehaladás és a megszerzett végzettség közötti különbségek nem csökkentek.
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Kimutatható volt az is, hogy 1970-1980 között a szakmunkás szülők gyerekeinél mutatkozott pozitív
változás az iskolai eredményesség tekintetében. Tendenciaként rajzolódott ki azt is, hogy a jelentős
hátránnyal induló tanulók, így a gyermekvédelemben élők is a teljes iskoláztatás során sem képesek
hátrányaikat behozni. Gazsó munkái alapján azt vélelmezte, hogy az iskolarendszer szerkezete és tartalma
a kitapintható fejlődési tendenciák ellenére sem képesek ezt a helyzetet feloldani. Megítélése szerint a
probléma gyökerei abban rejlenek, hogy az iskola nem felkészült arra, hogy értelmezze az alacsony
társadalmi pozíciójú családok gyermekeinek, illetve a gyermekvédelemben élők hátrányos helyzetének
összetett okait, és kidolgozott pedagógiai eszközrendszer sem áll rendelkezésre a különböző hátrányok
kompenzálására.

A gyermekvédelemben élők populációját önálló társadalmi (rétegként?) csoportként értelmezve
az vélelmezhető, hogy többségük, a származási családjukat tekintve a társadalom alsó deciliséből
kerülnek az ellátórendszerbe, így kortársaiknál jóval nagyobb hendikeppel, hátránnyal indulnak. És mivel
az iskola nem ismerve megbízhatóan a hátrányaik összetettségét, valamint eszközrendszerét tekintve híján
van a hátrányok sikeres feloldásának, szinte esélytelennek mondható a gondozott fiatalok magasabb
társadalmi rétegbe integrálása, integrálódása. Az állami gondoskodásban szocializálódó népesség esélyei
tulajdonképpen hasonlatosak az alacsony státuszú családokban felnövekvő társaik esélyeivel.
Napjainkban is jellemző, hogy a gyermekvédelmi ellátórendszerben élőknek csak kisebb része szerez
gimnáziumi, szakközépiskolai végzettséget. Többségük főleg a szakiskolai képzésben jelenik meg, amely
iskolatípus köztudottan a mobilitást kevésbé elősegítő végzettséget ad a kezükbe.
A rendszerváltozást követő években a közoktatási rendszer további átalakulása tapintható ki az
iskolaválasztási döntések szempontjából is. Andor Mihály és Liskó Ilona tanulmányukban az alábbi
gondolatokat fogalmazták meg: „A kilencvenes években bekövetkezett gazdasági, társadalmi és
oktatásirányítási változások … egyrészről a középfokú iskolakínálat bővülését és az igényekhez
alkalmazkodó differenciálódást eredményezték, másrészről a tanulmányi idő megnövelésével a
munkaerő-piacra való kilépés és a pályaválasztás (szakmaválasztás) későbbre halasztását tették lehetővé.
Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása ugyanakkor a korábbinál nagyobb terheket ró a tanulókra és
családjukra, amit az anyagilag is erősen differenciálódó társadalom nem minden csoportja tud vállalni.”
(Andor-Liskó 1999:17). Az iskolarendszer kínálatának bővülésével azonban a társadalom alsó rétegeibe
tartozó tanulók, valamint az állami gondozottak helyzete továbbra sem változott pozitív irányban. Az
iskolázottsági mutatók tükrében a gyermekvédelemben élők jelentős hányada un. eltérő tantervű,
többnyire szegregált általános iskolában járt. A középfokú tanulmányaikat is legtöbbjük azokban az
iskolatípusokban folytatták, amelyek képletesen szólva zsákutcás képzéseket jelentettek, vagy a
munkaerő-piacon kevéssé jól hasznosítható tudáselemeket nyújtottak (Tájékoztató 1999-). Tehát mind az
alap-, mind a középfokú tanulmányaikat tekintve ezeknek a fiataloknak csekély esélyük volt a munkaerőpici integrálódásra.
Végiggondolva a pályaválasztás összetett kérdéskörét is, a fentnevezett szerzőpáros szerint „a
nagyobb kulturális tőkével rendelkező családok már az általános iskola kiválasztásával megkezdik a
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következő generáció tőkefelhalmozását, és ezzel párhuzamosan a különórák formájában pótlólagos
beruházásokat eszközölnek. Ezáltal megnövelik gyerekeik esélyét, hogy olyan középiskolába járhassanak,
amelyekből nagyobb valószínűséggel vezet az út a felsőoktatásba, mint a többiből”. (Andor-Liskó
1999:162) A kulturális tőkefelhalmozás tekintetében tehát meglehetősen nagy hátrányba vannak az állami
gondoskodásban nevelkedő fiatalok. Arról nem is beszélve, hogy az állami gyermekvédelem mint
ellátórendszer csak esetlegesen és szórványosan tudja biztosítani a gondozottak számára azokat a
többletszolgáltatásokat, amelyeket a magasabb társadalmi pozíciójú családok könnyedén előteremtenek
gyermekeiknek a sikeres iskolai előrehaladásuk érdekében. Liskó Ilona egy másik tanulmányában azt is
kifejti, hogy tendenciózusan növekedett a tanulók iskolai végzettsége a szüleikhez viszonyítva (Liskó
2000). Arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az alacsony státuszú családok gyerekei számára biztosított
oktatás sikerének a záloga az elkülönítés-mentes, pedagógiai szempontból sokszínű módszertani
repertoárral rendelkező iskolák működtetése (lenne), amelyekhez a jelentős állami finanszírozás
biztosítása elengedhetetlen. Ebből a megállapításból az is következtethető, hogy a gyermekvédelmi
ellátást igénylő gyerekeknek a sajátságos problémáinak felismerése nem kizárólagosan a szociális
ellátórendszer feladata. Az oktatási rendszerrel együtt olyan pedagógiai, mentálhigiénés szemléletű közös
stratégiák kialakítása szükséges, amelyek az alapvetően alacsony társadalmi presztízsű családokból a
gyermekvédelembe érkező és ott tovább szocializálódó tanulók számára mobilitási esélyeket képesek
biztosítani.

A rendszerváltozás évei az oktatási rendszer valamennyi szintjén markáns változásokat hoztak.
1993-ban külön törvény rendelkezett a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás működéséről, a képzések
szerkezetéről, finanszírozásáról, kontroll-mechanizmusokról. A közoktatási törvény 2003-as
módosításában rögzítette a hátrányos megkülönböztetés tilalmát az oktatásban, valamint a sajátos
nevelésű igényű tanulók különleges gondozáshoz való jogát. További fontos intézkedés volt 2005-ben a
deszegregációs intézkedés, a 2007/2008 tanévtől kezdődően a beiskolázással kapcsolatos rendelkezés. A
törvénykezés szempontjából szintén mérföldkőnek tekinthető a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997/XXXI. törvény, amely hosszú-hosszú évek után önálló jogi szabályozása a
magyar gyermekvédelemnek.
Napjainkban a hátrányos helyzetű tanulók számára is elérhető, teljes körű, egymásra épülő
iskoláztatási rendszer működik – az óvodától a diploma megszerzéséig -, amely magában hordozza az
esélyteremtés lehetőségét. Kiemelendők azok a támogató programok, amelyek 2005-től a hátrányos
helyzetű, szegény családok gyermekeinek felkészítését segítik a továbbtanuláshoz, a különböző szakmai
képzésekhez, valamint érettségit adó középiskolába való felkészítéshez. A felsőfokú tanulmányokat
elősegítő esélyegyenlőségi programok azoknak a fiataloknak nyújtanak segítséget, akik az érettségi
megszerzése után a tanulmányaikat szeretnék folytatni, de családjuk anyagi helyzete ezt megnehezíti, ill.
nem teszi lehetővé. Átfogó cél az érintettek felsőfokú intézménybe való bekerülési esélyének növelése, a
követelmények sikeres teljesítése, és a későbbi, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségének
bővítése. Ez a fenti motivációs bázis annál is inkább indokolt, mivel a gyermekvédelmi gondoskodásban
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nevelkedő gyerekek és fiatalok oktatási-iskoláztatási adatai önmagukban csekély lehetőségként segítenék
őket a felsőfokú tanulmányokba való bekapcsolódásra, és annak sikeres befejezésére. (A különböző
támogató programokról, azok hatékonyságáról a jelenleg folyamatban lévő kutatás záró tanulmánya ad
összefoglalót.)
A 2000-es évek elejétől lefolytatott többféle, iskoláztatási és iskolai teljesítménnyel összefüggő
vizsgálati adatok mutatói alapján is még mindig halmozottan hátrányos helyzetűnek tekinthetők az állami
gondoskodás keretei, feltételei mentén nevelkedett fiatalok.

A hátrányos helyzetű hallgatók tipológiája a felsőoktatásban

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény meghatározása szerint az a hallgató/jelentkező
tekinthető hátrányos helyzetűnek, aki a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét nem töltötte be és
- akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett,
- aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
- állami gondozott volt.
A törvény meghatározásában halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű hallgató/jelentkező,
akinek
- a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, – a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat
szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett vagy,
- akit tartós nevelésbe vettek.
A fenti fogalmak értelmezéséhez szükséges néhány kiegészítést tenni, ami egyértelműsíti, hogy
kik a hátrányos helyzetű hallgatók. A jelenleg hatályos Gyermekvédelmi törvény szerint, ha egy gyermek
veszélyeztetett, és a veszélyeztetettségét a törvény által biztosított alapellátások önkéntes
igénybevételével a szülő megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de feltételezhető, hogy segítséggel a
gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket
védelembe veszi. A védelembe vétel egy hatósági intézkedés, ami a család gondozójával kötelező
együttműködést, különböző magatartási szabályokat, valamint az elkészített nevelési-gondozási tervben
foglaltak betartását írja elő.
E szakterületen különösen nagy jelentősége van a fogalmak pontos, korrekt használatának. A
gyermekvédelemben ugyanis a védelembe vett gyermek lehet hátrányos helyzetű, de definiálható a
veszélyeztetettség kategóriája szerint is. A két fogalom közötti különbség hangsúlyozása gyermekvédelmi
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szempontból is fontos, mivel más típusú beavatkozást igényel a hátrányos helyzet, mint a
veszélyeztetettség. A hátrányos helyzet miatt nem vagy ritkán kerül sor a gyerek családból való
kiemelésére, míg a veszélyeztetett gyerek esetében ez gyakran előfordul, a veszélyeztetettség mértékétől
függően. Mindkét fogalom értelmezése indokolt, mivel az intézményekbe bekerülő gyerekek többsége a
veszélyeztetettség mellett hátrányos helyzetű is. (Rákó, 2010)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság szintén lehet egy pillére a
hátrányos helyzetű minősítésnek. Ezt az ellátást a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg abban
az esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130, illetve 140%-át. A kedvezmény elsősorban
természetbeni juttatást foglal magában illetve évente két alkalommal pénzbeli támogatást is. Ennek az
ellátásnak az elődje a rendszeres gyermekvédelmi támogatás volt, amit 2005. december 31-ig
folyósítottak pénzbeli ellátásként.
Az állami gondozásban élők szintén hátrányos helyzetűnek minősülnek. A gyermekvédelmi
terminológiák között ma már elavultnak számító állami gondozott fogalom helyett inkább használatos a
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek/fiatal megnevezés. Ide tartoznak azok a gyerekek, akiket a
gyámhivatal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett. A gyámhivatal a
gyermeket akkor veszi átmeneti nevelésbe, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és
veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel
nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható. Az átmeneti nevelésbe vétellel
egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy – ha ez nem lehetséges – gyermekotthonban,
illetve ha állapota indokolja fogyatékos vagy pszichiátria betegek otthonában helyezi el, és gyámot
(hivatásos gyámot) rendel mellé. Ezekben az esetekben az átmeneti nevelésbe vett gyermek vér szerinti
szülőjének felügyeleti joga szünetel. Az átmeneti nevelés addig tart, amíg a gyermek családja képessé
válik a gyermek visszafogadására.
A tartós nevelésbe vételre akkor kerül sor, ha a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság
megszüntette, a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló
szülője, a gyermek ismeretlen szülőktől származik vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az
örökbefogadó személyének és természetes személyazonosító adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló
nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el leendő örökbefogadó
szülőnél. A tartós nevelt gyermeket a gyámhivatal a tartós nevelésbe vétellel egyidejűleg nevelőszülőnél
vagy – ha ez nem lehetséges – gyermekotthonban, illetve ha állapota indokolja fogyatékos vagy
pszichiátria betegek otthonában helyezi el, és gyámot (hivatásos gyámot) rendel mellé. A tartós nevelésbe
vétel után a gyereket felkészítik az örökbefogadásra, illetve az önálló életre.
A tartós nevelésben részesült gyermek a felsőoktatásban halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, míg
az átmeneti nevelésbe vettek „csak” hátrányos helyzetűek.
A halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók szülei alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek,
legfeljebb alapfokú végzettséggel a gyermekük tankötelessé válásának időpontjában. Azonban
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önmagában a szülők alapfokú iskolai végzettsége nem elegendő a halmozottan hátrányos helyzetű
státushoz, szükséges hozzá a hátrányos helyzet jogi feltételeinek való megfelelés. A törvényi
megfogalmazás ugyanis feltételezi a hátrányos helyzet meglétét is, így a szülők alapfokú iskolai
végzettsége mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre/támogatásra való jogosultságot, a jegyző
általi védelembe vételt, az állami gondoskodásban való létet.
Összefoglalva megállapítható, hogy a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű hallgatók a felsőoktatási
törvény meghatározásából kiindulva két csoportot alkotnak:
1. Családban élő, igen nehéz szociális körülményekkel rendelkezők, akik valamilyen gyermekjóléti
juttatásban részesülnek vagy korábban védelembe vették őket.
2. Akik gyermekvédelmi szakellátásban, intézményekben vagy nevelőszülőknél élnek és egy
részüknek még van esélye a vér szerinti családba való visszakerülésre
A halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók is két csoportot alkotnak. Ezek a következők:


Családban élnek, szüleik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek és valamilyen
gyermekjóléti ellátásban részesülnek, mivel eleve hátrányos helyzetűek.



Ide azok a gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok tartoznak, akiknek már nincs esélyük a
vér szerinti családjukba való visszakerülésre.

A felvételi eljárásról szóló kormányrendelet a külön előnyben részesítendők közé sorolja a
fogyatékossággal élőket és a gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátásban részesülőket. Így tágabban
értelmezve a hátrányos helyzetű hallgatókhoz sorolhatók a fentieken túl


a fogyatékossággal élők, akik testi, érzékszervi, beszédfogyatékosok, autisták, valamint a
megismerési és viselkedésfejlődési rendellenességgel küzdenek.



A gyermekgondozáshoz kapcsolódóan a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti
időszakban fizetés nélküli szabadságon lévők, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
díjban, gyermeknevelési támogatásban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők.

Lényegében a hátrányos helyzetűek felsőoktatásba kerülésének elősegítésére igazán jelentős lépés csak
2003-ban született, ekkor jelent meg a hátrányos helyzetűek felsőoktatási felvételi rendszerben való
kedvezményezése és mentorálása. Majd 2005-ben az új felsőoktatási törvény lehetővé tette, hogy a
Kormány a felsőoktatási felvételi eljárás során előnyben részesítse a hátrányos helyzetűeket. A
törvényhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló jogszabály meghatározza
a többletpontszámokat, amelyek a hátrányos helyzetűek felsőoktatásba történő bejutását segítik.(Polónyi,
2009)
A jelenleg érvényben lévő 237/2006 (XI.27.) felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
kormányrendelet szerint a hátrányos helyzetű hallgatók minden jelentkezési helyen 20 többletpontra
jogosultak. A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40, az pedig, aki a jelentkezési
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határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon
lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
vagy gyermekgondozási díjban részesül, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
A tervek szerint 2012-től megszűnnek a többletpontok a felsőoktatásban, és helyette külön
keretszámot határoznak meg arra vonatkozóan, hogy adott szakra hány hátrányos helyzetű, tartós beteg
stb. hallgatót vehetnek fel az intézmények.
A felvételi többletpontszám adása fontos elem az esélyegyenlőtlenségek mérséklésében, de az
oktatáspolitikusok szerint az esélyegyenlőség megvalósítása szemszögéből csak ideiglenes megoldást
nyújthat.
A felvételi többletpontszámmal történő előnyhöz juttatás fontos lépés a hátrányos helyzetűek
felsőoktatási esélykülönbség-mérséklésében, azonban legfeljebb csak ideiglenesen fogadható el.
Nyilvánvalóan sérti az igazságosságot, s jól érzékelhetően kellemetlen a kedvezményezettek számára is.
(Polónyi, 2009)
A tanulmány következő része a többféle hátrányos helyzetű csoport közül elsősorban a
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
hallgatókra fókuszál. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy a felsőoktatási expanzió mennyire érintette a
hátrányos helyzetűek ezen csoportját, be tudnak-e kerülni a felsőoktatásba, és milyen arányban vannak
jelen a Debreceni Egyetemen. Kiindulási pont a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők középfokú
oktatásban való részvételének bemutatása a statisztikai adatok, majd néhány kutatás tükrében. A
középfokú oktatásból vezet az út a felsőoktatásba, így a felsőoktatási helyzetkép elemzéséhez szükséges
ennek az előző szintnek az áttekintése.

A gyermekvédelmi gondoskodásban élők a közoktatásban

1. táblázat Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyerekek száma
Évszám

Gyermekvédelmi Intézményben Nevelőszülőnél
gondoskodásban és
egyéb elhelyezettek
élők összesen
helyen
elhelyezettek

1990

25177

16610

8567

1998

22915

10707

9196

2003

22000

10261

10824

2004

21737

10104

11120
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2005

21696

9950

11235

2006

21351

9473

11496

2007

21247

9264

11849

2008

21502

9141

12330

2009

21468

8691

12739

Forrás: KSH http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=2&szst=FSG 2011.08.16.

A gyermekvédelmi szakellátásban élők száma folyamatosan csökken, 1990 és 2005 között
nagyobb mértékben, mint a 2005 és 2009 közötti időszakban. (1. táblázat). Ez a csökkenés azonban nem
arányos az adott korosztályba tartozó gyermek létszám csökkenésével. Míg 1990-ben 25177 fő, addig
1998-ban 22915 fő, 2005-ben pedig 21696 fő részesült gyermekvédelmi szakellátásban. Az adatokból az
is látszik, hogy a gyermekvédelmi törvény bevezetése utáni némileg csökkent a szakellátásban részesülő
gyerekek száma, de nem a felével, mint ahogy azt a törvény bevezetésétől várták. A gyerekek gondozási
hely szerinti megoszlása is változást mutat, több gyerek kerül nevelőszülőknél elhelyezésre. 1990-ben a
gyerekek 34 %- a élt nevelőszülőknél, 1998-ban már 40%-uk, 2005-ben pedig már több, mint az
elhelyezett gyerekek fele, 51,7%, 2009-re pedig 59,3 %.

2. táblázat Általános iskolát végzettek továbbtanulási arányának megoszlása 1990-2002
Gimnáziumban (%)
Év

Saját
családban
élők

Szakközépiskolában (%)

Szakmunkásképzőben,
szakiskolában (%)

Gyermekvédelemben
részesülők

Saját
családban
élők

Gyermekvédelemben
részesülők

Saját
családban
élők

Gyermekvédelemben
részesülők

1995 27,1

3,0

33,7

6,0

38,5

80,0

2000 32,1

6,4

39,0

18,0

25,3

65,1

2002 ---

7,4

---

14,5

---

67,4

Forrás: Tóth Judit Nikoletta (Szerk.)(2004): A gyermekvédelmi szakellátás helyzete a XX. században KSH,
Budapest, 26.o.

Az iskolai tanulmányokra vonatkozóan megállapítható, hogy a gyermekvédelemben részesülők
gimnáziumban való továbbtanulása 1995 és 2000 közötti időszakban 3-ról 6 %-ra nőtt. (2. táblázat)
Ellentmondásos ez a helyzet, mert egyfelől emelkedő tendencia tapasztalható, de mégis jelentősen
elmarad a saját családban élő gyerekek gimnáziumi továbbtanulása mögött, ami az említett időszakban
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27,1% és 32,1 %-os. A szakközépiskolákban továbbtanuló szakellátott gyerekek száma is többszörösére
növekedett 1995-ben 6%-uk, 2002-ben már 14,5 %-uk tanult tovább ebben az intézménytípusban. A saját
családban élők körében ilyen mértékű növekedést nem mutatnak az adatok. A gyermekvédelemben
részesülő gyerekek legnagyobb arányban szakiskolában tanultak tovább. 1995-ben 80%-uk, 2002-ben
67,4%-uk járt ebbe az iskolatípusba. A szakiskolában való továbbtanulás csökkenése mögött valószínűleg
az áll, hogy a szakiskolák iránti érdeklődés csökkent az elmúlt években. Ugyanakkor az intézményekben
élő gyerekek szívesen választják a szakközépiskolai továbbtanulást, aminek az aránya növekedett. Az
Ifjúság 2004 kutatás adatai szerint a szakmunkásképzés erőteljes propagálásának hatására megállt a
szakmunkásképzésben tanulók aránycsökkenése. Míg 2000-ben az iskolarendszerben tanulók 11 %-a
tanult szakiskolában, addig 2004-ben 13 %. Az adatok szerint kis mértékben nőtt a szakiskolákban
tanulók aránya, azonban trendváltásra még nem került sor. (Bauer, Szabó, 2005)
Összességében megállapítható, hogy a gyermekvédelemben részesülők közül többen tanulnak
tovább középszinten, mint a korábbi években. A gyerekek továbbtanulását segítette a középfokú oktatás
expanziója mellett a gyermekvédelmi intézmények azon törekvése, hogy szakképzettséget szerezzenek a
gyerekek, ezzel is támogatva őket az önálló életre való felkészülésben. Az adatok alapján megállapítható,
hogy a gyermekotthonok igyekeznek a gyerekeket felkészíteni a továbbtanulásra, ami megmutatkozik
abban is, hogy megnőtt az érettségit adó képzésben való részvételi arányuk. (Rákó, 2010)

3. táblázat 2006/2007-es tanévben az általános iskolát befejezettek továbbtanulása
Gyermekotthon

Iskolatípus

Nevelőszülői
hálózat

Együtt

A tanulók közül
Gimnáziumban tanul

45

73

118

Szakközépiskolában tanul

124

151

275

Szakiskolában tanul

657

357

1014

5

28

Iskolarendszeren
kívüli 23
tanfolyami szakoktatásban vesz
részt
Nem tanul

112

23

135

Összesen:

961

609

1570

Forrás: Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Szociális és
Munkaügyi Minisztérium, Budapest 2009. 89. o.

Two countries, one goal, joint success!
www.huro-cbc.eu

HURO/0901/253/2.2.2
A gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók középiskolai továbbtanulására az is más-más hatással van,
hogy nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban nevelkednek, élnek-e. Az általános iskolát befejezett
tanulók továbbtanulását áttekintve jól látszik, hogy mind a gyermekotthonban, mind a nevelőszülőnél élő
gyerekek közül a többség valamilyen szakma megszerzését tekinti célnak. (3. táblázat) A nevelőszülőnél
elhelyezettek
58,6
%a,
a
gyermekotthonban
élők
68,3 %-a szakiskolában tanult tovább. A továbbtanulás szempontjából lényeges, hogy amíg a
nevelőszülőnél élők 36,7%-a, addig a gyermekotthonban elhelyezettek 17,5 %-a érettségit adó
intézményben folytatja tanulmányait. A középfokú képzésre jellemző, hogy amíg a nevelőszülőknél élők
11,9 %- a, addig a gyermekotthonban élőknek csak a 4,6 %- a tanul gimnáziumban. A gyermekotthonban
élők inkább választják a szakközépiskolai továbbtanulást, ami a minél előbbi munkavállalásra készít fel.
Az adatok alapján az is látszik, hogy lényeges különbség van a nem tanulók aránya esetében a
nevelőszülőknél és a gyermekotthonokban élők között. A gyermekotthonban 11,6% nem tanul, a
nevelőszülőnél elhelyezettek között csak 1,6%-os ez az arány. A továbbtanulásra vonatkozó adatok azt
mutatják, hogy a nevelőszülőnél élők eredményesebbek a továbbtanulásban. Tehát az adatok alapján
megállapítható, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés előnyös a gyerekek számára, a nevelőcsaládban
élő gyerekek továbbtanulási mutatói jobbak, mint az intézményben élő gyerekeké. Az eredményesebb
iskolai mutatókhoz azonban az is hozzájárulhat, hogy a hagyományos nevelőszülőknek lehetőségük van
választani, hogy milyen gyerekek nevelését vállalják. (Rákó, 2010)
A volt állami gondozottak önálló életkezdési lehetőségeit, a gyerekek iskolázottságát kutatta
Veres-Brezovszky (1990). A gyermekek iskolázottsági mutatóira vonatkozóan vizsgálatuk adatai
megerősítették azt a közismert tényt, hogy az állami gondozottak körében az iskolai végzettség jelentősen
elmarad az azonos életkorú, nem állami gondozott fiatalok iskolai végzettségének országos átlagától.
Amikor a képzettségi szint belső szerkezetét vizsgálták, azt tapasztalták, hogy az állami gondozottak
körében a képezhetetlenek, analfabéták, illetve az általános iskola nyolcadik osztályát el nem végzettek
aránya magasabb volt (25 %-kal) az 1980-as népszámlálási adatok szerinti országos átlagnál. (VeresBrezovszky, 1990)
Az állami gondozottak iskolai pályafutását, a gyermekvédelem intézmény-rendszerének
iskoláztatásra gyakorolt hatását vizsgálta Hazainé-Csókay (1990). Veres-Brezovszky (1990)
eredményeihez hasonlóan a túlkorosság megjelent problémaként ebben a vizsgálatban is. A
nevelőotthonok esetében gyakori a gyerekek 2-3 éves lemaradása, de nem ritka a 4-5 éves túlkorosság
sem. Alsófokú nevelési statisztikai adatok szerint az általános iskolások 3-5 %-a nem iskolaérett. A
gyermekvédelmi statisztika ezzel szemben a hat éves állami gondozottak 28-45 %-át jelzi nem
iskolaérettnek. (Hazainé-Csókay, 1990)
Az utógondozói ellátottak, utógondozottak körében végzett kutatás keretében Szikulai (2004)
vizsgálta az iskolai végzettséget. Jelentős különbséget talált az utógondozottak és az utógondozói
ellátottak között e tekintetben. Az utógondozói ellátottak közül többen folytatták szakiskolában,
szakközépiskolában a tanulmányaikat, mint az utógondozottak. További különbség, hogy az
utógondozottak közül magasabb volt azoknak az aránya, akik lemorzsolódtak valamilyen középfokú
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képzésből.
Egy másik kutatásban szintén a gyermekvédelmi intézményekben élő gyerekek iskolai
karrierjének alakulását vizsgálta Hodosán-Rácz (2009). Kérdőívet vettek fel 208 középfokú képzésben
résztvevő fiatallal, amelyet 20 interjúval egészítettek ki. A megkérdezettek 36,9 %-a élt
gyermekotthonban. A kérdezettek többsége (72,8%) normál tagozatú, 15,5% speciális osztályba járt a
középfokú képzés megkezdése előtt. A korábbi kutatásokhoz hasonlóan a kutatók itt is azt találták, hogy a
megkérdezettek körében magas a bukások, osztályismétlések aránya. (Veres-Brezovszky, 1990, HazainéCsókai, 1990). 33% ismételt évet, ez azt jelenti, hogy minden harmadik gyermek kényszerült erre az
általános iskolában. Többségük (57%) az osztályismétlést rossz tanulmányi eredményének köszönheti, de
22%-ukat a családi problémák nehezítették a sikeresebb iskolai teljesítmény elérésében. Az igazolatlan
hiányzás 14%-ban vezetetett osztályismétléshez, míg egészségügyi problémák miatt csak két fiatal jutott
erre a sorsra. Sajnálatos módon 17% túlkorosan, 16 évesen vagy annál idősebben szerzett általános iskolai
bizonyítványt. A fiatalok többsége (48%) érettségit és szakmát is adó képzésben kívánt továbbtanulni, és
41 % preferált valamilyen szakiskolát. Nagy részük (78%) jelenlegi iskoláját jelölte meg első helyen,
viszont 44 fiatal nem ide szeretett volna bekerülni. A szakma megszerzése után a fiatalok egy jelentős
része munkába kíván állni.(Hodosán- Rácz, 2009)
A megkérdezettek iskolai magatartási problémákról is beszámoltak, ez legnagyobb arányban az
igazolatlan hiányzást, a dohányzást és a tanárokkal való tiszteletlen viselkedést foglalta magában. A
kutatók a középiskolai tanulás során is magasabb arányú (20%) bukásról számoltak be az intézményekben
élő fiatalok körében, mint a szakiskolai tanulók országos átlaga (13%), annak ellenére, hogy a fiatalok
járnak felzárkóztató foglalkozásokra. A fiatalok 85,1%-a úgy gondolja, hogy az iskola felkészíti őket a
munkavállalásra, viszont 75 % szerint csak átlagos tudásra tesznek általa szert, ami nem biztos, hogy a
munkaerőpiacon elegendő. (Hodosán- Rácz, 2009)
A megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a gyermekvédelmi gondozási háttérrel jobb eredményt
tudnak elérni a tanulásban, mintha saját vérszerinti családjukban élnének. Tanulási probléma esetén
elsősorban a gyermekvédelemben dolgozó szakemberektől kérnek segítséget a fiatalok, őket követik a
tanárok, a barátok, a lakótársak. A gyermekvédelmi gondoskodás oktatási szempontból való
felértékelődése abból látszik, hogy a fiatalok 44 %-a szerint a nevelkedési háttér nem játszik szerepet
abban, ki hogy tanul.
A húsz fiatallal készített interjú alátámasztotta, hogy az iskolai lemorzsolódást befolyásolja többek között
a gyakori gondozási helyváltás, a fiatalok tanulással szembeni negatív attitűdje, az iskolával való
elégedetlenség, a kevés tanulásra fordított idő, a munkaerőpiacon való minél előbbi részvételi szándék, az
irreális jövőkép, a tanácstalanság, sodródás. (Hodosán- Rácz, 2009)
Egy kérdőíves, összehasonlító vizsgálatban (Rákó, 2010) gyermekotthonban és lakásotthonban
élő gyerekek iskolázottságát vizsgálta. 123 gyereket kérdezett meg tanulmányaikkal kapcsolatban. A
gyerekek nagy többsége (70%) 6-11. osztályos, a legtöbben a 9. osztályban tanulnak (20,3%). Az
intézményben élők körében gyakori probléma a túlkorosság. Az adataok szerint a vizsgált
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intézményekben élő gyerekeknek még a fele sem (43,5%) tanul az életkorának megfelelő iskolai
osztályban. Az iskolai osztály megjelölésekor jelentős válaszhiány mutatkozott (31%). A számítások
szerint így is a gyerekeknek legalább a 25,5%-a túlkoros, azaz legalább 2 évvel idősebb az adott
évfolyamon elvárható életkornál. A KSH adatai szerint a gyermekotthonban élő gyerekek között magas a
túlkorosok aránya. Az általános iskolai tanulók 6 %-a túlkoros, akiknek több mint a fele legalább két
évvel idősebb, mint az osztálytársai (KSH, 2004) Hasonló tendencia rajzolódott ki a vizsgált
gyermekotthonban is.
A két intézményt összehasonlítva úgy találtuk, hogy a gyerekek többsége a gyermekotthonban és a
lakásotthonokban is tanul. Az iskolatípust tekintve a lakásotthonokban többen tanulnak gimnáziumban,
szakközépiskolában és főiskolán is. A lakásotthon lakói közül 19,3% tanul szakközépiskolában, míg a
gyermekotthonban ez az arány 4,5%. Mindkét intézményben jelentős a szakiskolában tanulók aránya a
gyermekotthonban 34,8 %, a lakásotthonban 26,3 % tanul ebben az iskolatípusban. Az adatok alapján
megállapítható, hogy a lakásotthonban élő gyerekek közül többen jutottak el az érettségit és felsőfokú
tanulmányokat biztosító képzésig. A kapott eredményeket összehasonlítva az Ifjúság 2004 kutatás
adataival a következők állapítható meg: 2000-ben az iskolarendszerben tanuló 15-29 éves fiatalok 11%-a,
2004-ben 13%-a tanult szakiskolában.
Az érettségit nem adó szakiskolai képzésben továbbtanulók aránya 1990-1991 és 2006-2007
között 44 %-ról 22, 4 %-ra csökkent. A középfokú beiskolázási arányok változása erős szelekció mellett
ment végbe. A társadalom felső és középrétegei számára az utóbbi 15 évben az érettségit adó, valamint a
felsőfokú továbbtanulás lehetőségét kínáló középfokú képzés (szakközépiskola, gimnázium) vált a
népszerű perspektivikus továbbtanulási formává, mivel javult az ezekben az iskolákban megszerezhető
végzettség munkaerő-piaci értéke. A szakiskola pedig egyre inkább a hátrányos helyzetű tanulók
továbbtanulási formájává vált. (Liskó, 2008) Tehát, míg a fiatalok körében kevésbé jellemző a
szakiskolában való továbbtanulás, addig az általunk megkérdezett fiatalok közül 30,9% ebben az
intézménytípusban tanul. A középiskolai tanulmányok terén a szakma megszerzését tartják fontosnak a
fiatalok, ez a továbbtanulási motivációjukban is megjelenik, legtöbben szakiskolában tanulnának tovább.
A szakma megszerzése azért is lehet fontos számukra, mert ez lehetővé teszi az önálló élet korábbi
megkezdését. (Rákó, 2010)
Több nemzetközi kutatás is foglalkozik az intézményben élő fiatalok mentális állapotával, iskolai
teljesítményével. Angliában, Walesban és Skóciában vizsgálták a gyerekek mentális, érzelmi zavarait,
szerfogyasztási szokásait Meltzer és mtársai (2003). A kutatásban 877 fő 5-17 éves gyerekkel végeztek
kérdőíves vizsgálatot. A kutatás eredménye szerint a megkérdezett gyerekek 45 %- a szenved mentális
zavarban, súlyos magatartási zavarban 38 %-uk, szorongásos depresszióban 16 %-uk és hiperaktív
10 %-uk. A gyerekek iskolai tanulmányaira vonatkozóan megállapították, hogy a matematika, írás,
olvasás elsajátítása sok nehézséget okoz. A gyerekek felének van nehézsége legalább az egyik területen.
A gyerekek közül 59%-nak van 1 éves elmaradása az iskolai tanulmányok terén az életkorához képest.
19%-uk 3 vagy több évvel is elmaradt az életkorához viszonyítva. (Meltzer és mtsai, 2003).
Hasonló eredményre jutottak Ford és mtsai is (2007), akik 1453 fő, az 5-17 éves korosztályba
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tartozó, intézményben élő gyereket vizsgáltak kérdőíves módszerrel, valamint családban élő deprivált és
nem deprivált gyerekeket kérdeztek meg, Angliában. A kapott eredményeket összehasonlítva
megállapítható, hogy az intézményben élők körében nagyobb arányú a pszichés-, idegrendszeri
problémákkal, és a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek aránya, mint a nem intézményben élő gyerekek
körében. (Ford és mtsai, 2007)
A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők iskolázottsága tekintetében valamennyi kutatás
felveti a gyenge tanulmányi eredmény, a túlkorosság, a lemorzsolódás tényét a fiatalok körében, valamint
az ezekhez kapcsolódó pszichés problémákat is. ( Veres-Brezovszky, 1990; Meltzer és mtsai, 2003; Ford,
2007, Rácz 2009, Rákó 2010) Ezek közül a tényezők közül különösen a gyenge tanulmányi eredmény
nem kedvez a felsőoktatásban való továbbtanulásnak. A túlkorosság és különösen a pszichés problémák
még jó tanulmányi eredmények esetén is akadályát képezhetik a továbbtanulásnak.

Gyermekvédelmi gondoskodás - felsőoktatás

Az elmúlt években hazánkban is jelentősen megnőtt a felsőoktatásban továbbtanulók száma. A 4. táblázat
adatai szerint 2010-re 1990-hez képest közel négyszeresére nőtt a felvett hallgatók száma. A felsőoktatás
tömegesedése különböző okokra vezethető vissza, ezek között szerepel az új társadalmi csoportok
megjelenése a felsőoktatásban, új politizáló elit és politikai nyitás, demográfiai hullámok áthaladása az
oktatási rendszeren és a „középosztályosodás” folyamata. (Kozma, 2004)

4. táblázat Egyetemek, főiskolák nappali tagozatára jelentkezettek és felvettek
Évszám

Jelentkezett

Felvett

Felvettek a
jelentkezettek
százalékában

1990

46767

16818

36,0

1995

86548

35081

40,5

2001

84499

50515

59,8

2003

87110

52703

60,5

2007

74849

50941

68,1

2010

100777

65603

65,0

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi006.html 2011. 08.24.
A kutatások szerint a felsőoktatás tömegesedése azonban nem jelent mindenki számára lehetőséget a
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felsőoktatásban való részvételre. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetűekre.
„A főiskolások, az egyetemisták összetételét vizsgálva világosan látszik, hogy az alacsonyan iskolázott
szülők gyermekei számára továbbra is zárva vannak a felsőfokú intézmények kapui. A legfeljebb 8
osztályt végzett apák gyermekei mindenki máshoz képest jelentős esélyhátrányokkal küzdenek, és az
elmúlt 8 év során nem látszanak a jelei annak, hogy megkezdődött volna valamiféle esélykiegyenlítődés”
(Szabó, Bauer 2008:30)
A korábbiakban bemutatott nehézségek és a középiskolai „eredmények” miatt Magyarországon csak
kevés gondozásban élő gyermek kerül be a felsőoktatásba. Erre vonatkozóan pontos adatok nem
ismeretesek, de becslések szerint a gondozásban élők 5%-a tanul valamilyen felsőoktatási intézményben.
(Rácz, 2009) Annak ellenére, hogy az elmúlt években a felsőoktatás tömegesedése valósult meg a
hátrányos helyzetűek ezen csoportját a tömegesedés kevéssé érintette.
Magyarországon kevés olyan kutatás áll rendelkezésre, amely az intézményben élő gyerekek felsőoktatási
tanulmányait vizsgálta.
Egy nemzetközi kutatás keretében Rácz (2009) azokat a tényezőket tárta fel, amelyek hozzájárultak
ahhoz, hogy a gyermekvédelmi gondozási háttérrel rendelkező fiatal felnőttek megjelenjenek a
felsőoktatásban. 35 fővel készített interjút közülük tízen tanulnak főiskolai vagy egyetemi szintű
képzésben. Közülük 6 nő és 4 férfi, a tízből 6 fiatal felnőtt nevelőszülőknél nevelkedett nagykorúvá
válása előtt. A felsőfokú tanulmányokat folytatók közül 4 nő és 4 férfi, a megkérdezettek fele a
fővárosban él.
Az interjúkat elemezve a felsőoktatási tanulmányokat elősegítő tényezőket Rácz (2009) két fő csoportba
sorolta. Az első csoportot az endogén tényezők alkotják, úgy mint a kitartás, akaraterő, a kitörési vágy, a
biztos jövő iránti elköteleződés. Az endogén tényezők lefedik az individuális tényezők körét. (Rácz,
2009)
Az exogén tényezők közé sorolta a szerző a külső körülményeket, köztük a gyermekvédelem rendszerét
és annak szereplőit. Rendszerszinten pedig fontos szerepet kap a sikeres iskolai pályafutásban a
nevelkedési hely és annak stabilitása, a gyermekvédelmi szereplők (nevelőszülő, gyermekvédelmi
szakellátásban dolgozók) szemlélete, nevelési módszere, a támogatások hozzáférésében való
segítségnyújtás.
Felsőoktatási részvételt befolyásoló tényezők
Endogén tényezők

Exogén tényezők



Kitartás, akarat



Stabil gondozási-hely



Kitörési vágy





Elkötelezettség

Érzelmi támogatás, motiválás a szakemberek
részéről



Tudás, mint érték



Jó iskolai légkör, tanárokkal, diákokkal való
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Jó iskolai teljesítmény



Gyermekkori tervek, álmok



Tanulmányok támogatása



Céltudatosság



Tehetséggondozás



Biztos jövő
elköteleződés

jó kapcsolat

megalapozása

iránti 

Iskolai karrier nyomon követése



Pályaválasztásban
való
szakemberek részéről

segítség

a



Döntések felvállalása



Progresszív individualizáció



Anyagi támogatás



Szorgalom



Támogató személy a közvetlen környezetben



Tudatosság (tudatos pályaválasztás)



Munkaerő-piaci esélyek mérlegelése



Jövőorientáltság

Forrás: Rácz Andrea (2009): Gyermekvédelemből a felsőoktatásba –a felsőoktatási részvételt befolyásoló
endogén és exogén tényezők In Kapocs 8. 4. sz.

Három kulcsfontosságú tényező emelhető ki, melyeknek rendszerszinten jelentős hatása van a
gyermekvédelmi gondozási háttérrel rendelkezők iskolai teljesítményére, és arra, hogy milyen szinten
folytatják tanulmányaikat a fiatal felnőttek a tankötelezettségi kor után.
1. Elvárások: Azokban az esetekben, amikor a gyermekvédelmi szakemberek magas elvárásokat
támasztanak az oktatás terén, a gyermekek és fiatalok jobban szerepelnek az iskolában, és nagyobb
eséllyel folytatják tanulmányaikat a tankötelezettségi kor után is. A gyermekvédelmi szakemberektől,
tanártól, mentortól vagy más, a gyermek számra fontos felnőttől származó személyes elkötelezettség
megadhatja a gyermeknek azt az ösztönzést, amire szüksége volt ahhoz, hogy tanulmányait folytassa. 2.
Az elhelyezés stabilitása: Számos kutatás vont párhuzamot az elhelyezés stabilitása és a jó iskolai
teljesítmény között. Azoknak a gyermekeknek és fiataloknak, akiknek nem kell állandóan költözniük,
jobbak az iskolai eredményeik. Míg azok a diákok, akik esetében magas a gondozási-hely váltások száma,
és ez jellemzően társul az oktatási intézmények váltásával, kevesebb esélyük van arra, hogy az iskolában
jól szerepeljenek.
3. Anyagi támogatáshoz való hozzájutás: A családon kívül nevelkedő fiatalok esetében anyagi helyeztük
is gátat szabhat annak, hogy felsőfokú végzettséget szerezzenek, hiszen a tanulmányok folytatása túl nagy
pénzbeli terhet ró rájuk. Sok esetben a költségtérítéses képzésben való részvételt a nevelkedési hely nem
tudja felvállalni az egyéb járulékos költségek (tankönyvek, útiköltség, kollégiumi elhelyezés) mellett
(Rácz, 2009).
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Nemzetközi színtéren jóval több kutatás található a hátrányos helyzetű hallgatók felsőoktatási
tanulmányaira vonatkozóan.
Martin és Jackson (2002) 38 fővel készített félig strukturált interjút. A megkérdezettek legalább
egy évig nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban éltek és felsőoktatási tanulmányokat folytattak. A
válaszadók kiemelték, hogy a tanulmányi sikerek elérésében nagy szerepe van a gondozók
támogatásának, az azonban akadályozó tényező, ha a gondozó elvárása alacsony a növendékkel szemben.
További akadályozó tényezőként jelölték meg a gondozásban élő gyerekekkel, fiatalokkal szembeni
negatív előítéleteket, a tanuláshoz szükséges tárgyi feltételek hiányát. Többen arról számoltak be, hogy
nincs a gyermekotthonban megfelelő csendes hely, ahol tanulni tudnának. Szintén a feltételek hiányára
vezethető vissza, hogy a megkérdezettek szerint a gyermekotthonokban a szabadidő tartalmas eltöltésének
lehetőségei is hiányosak. A nevelőszülőknél élők jobb körülményekről, feltételekről számoltak be. A
felsőoktatási intézménybe bekerülve rögtön szembesülnek az anyagi nehézségekkel, és sokak számára a
szállás lehetőség sincs megoldva a szünetek idején, mivel a gondozásból kikerülő fiatalok nem mennek a
szülőkhöz vissza. (Martin, Jackson, 2002)
A felsőoktatásban való részvételt segítő és akadályozó tényezőket próbálta meg azonosítani
kutatásában Forsyth és Furlong (2003). 395 fiatalt kérdeztek meg kvalitatív és kvantitatív módszerekkel.
A kutatás során azt találták, hogy a hátrányos helyzetű hallgatók a képzés megkezdését követő egy-három
évben gyakrabban lemorzsolódnak, nehezebben tudják követni a felsőoktatás bonyolult útvesztőit,
ideértve többek között a halasztási kérelmeket, a kurzusok újrafelvételének szabályait. A lemorzsolódás
oka, gyakran a tanévismétlés, halasztás, más kurzusokra, tanfolyamokra való átjelentkezés. A
felsőoktatásba való részvétel akadályai között további tényezőket is találtak. Gyakran a hátrányos
helyzetű fiatal az első a családban, aki a felsőoktatásba belép. Így nincs tapasztalat a családban a
felsőoktatás működésének mechanizmusáról, nem ismerik a hallgatói ösztöndíjak rendszerét, a
tanulmányokra vonatkozó szabályokat. A megkérdezett fiatalok közül sokan tettek említést arról, hogy
mind az iskola, mind a közvetlen környezetük inkább valamilyen szakképzést nyújtó intézményt javasolt
számukra, és nem a felsőoktatást. Az akadályok másik csoportját a gazdasági nehézségek alkotják. A
hallgatók arról számoltak be, hogy úgy érzik a hallgatói karrier hosszát inkább az anyagi helyzetük
határozza meg mintsem a képességeik. A pénzügyi nehézségeiket részben fizetett munkával, részben
hitelekkel próbálják enyhíteni. A kutatás során azt is megfogalmazták a hallgatók, hogy gyakran érzik
„idegennek” magukat a felsőoktatási intézményben. (Forsyth, Furlong 2003)
Jackson és munkatársai (2005) 129 főt kérdeztek meg egy longitudinális vizsgálat keretében. A
kutatással arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyermekvédelmi gondozásból egyetemre jelentkezők száma
nő, ezért lehetővé kell tenni, hogy a gondozottak közül minél többen sikeresek legyenek a
felsőoktatásban, valamint tudatosítani kell ennek speciális hallgatói csoportnak a szükségleteit. A
vizsgálat öt évig tartott. A kutatás módszereként az interjút alkalmazták. Olyan fiatalokat kérdeztek meg,
akik legalább 5 éve gyermekvédelmi gondoskodásban részesülnek és felsőoktatási intézményben tanultak
tovább. Részletesen feltárták a fiatalok családi körülményeit. A megkérdezettek 60%-a szenvedett
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elhanyagolástól, bántalmazástól mielőtt gondozásba került, ez hasonló arány, mint a gondozásban élőknél
általában. A megkérdezettek többsége 5 évnél hosszabb ideig élt gondozásban és legalább egy gondozási
helyen került elhelyezésre. A megkérdezettek 16%-át menedéket kérők, bevándorlók gyerekei alkották.
A kutatás eredménye szerint a diplomát szerzett fiatalok motiváltak voltak a tanulásra, a jó teljesítményre
ebben különböztek a többi gondozásban élő fiataltól. A megkérdezettek közül sokan úgy mutatták be
magukat, hogy szorgalmasak és ezzel le tudják győzni a nehézségeket, eredményesek lesznek. A
felsőoktatásban való továbbtanulás szempontjából fő problémaként azt jelölték meg, hogy kevés
információval rendelkeztek az egyetemi felvételihez, kevés tanácsot kaptak a kurzusok kiválasztásához, a
vizsgákra való felkészüléshez. További problémaként jelölték meg az alacsony anyagi támogatást és a
szállás lehetőségek hiányát a szünetek idején.
A tanuláshoz szükséges költségek fedezete gondot jelent számukra, ezért gyakran dolgoznak a
szünetekben, de a szorgalmi időszakban is, ami nehezíti a vizsgákra való felkészülésüket. A munka
gátolja az egyetemi életbe való bekapcsolódásukat is.
A megkérdezettek 10%-a nem kezdte el a tanulmányait, vagy megszakította azt. A lemorzsolódás okaként
az anyagi nehézségeket, pszichológiai problémákat, tanulási nehézségeket, kapcsolati zavarokat, az
elszigeteltséget valamint az érzelmi támogatás hiányát jelölték meg. A lemorzsolódó hallgatók
problémáikra nem kaptak megfelelő segítséget az egyes intézményekben működő hallgatók támogatását
szolgáló irodáktól, nem volt kapcsolatuk tutorral.
A kutatók több javaslatot is tettek ezen hallgatói csoport helyzetének javítására. Javasolták többek között
az anyagi támogatás növelését, hogy részt vehessenek a fiatalok a felsőoktatásban, személyes tanácsadó
mentor segítsen minden hallgatót, kapjanak szálláshoz nagyobb támogatást, a nevelőszülőket segíteni kell
abban, hogy hatékonyabbak legyenek a fiatalok továbbtanulásának előmozdításában. Az iskolában a
tanárok több információval rendelkezzenek az otthonokról. A szociális szakemberek bíztassanak a
továbbtanulásra, nyújtsanak segítséget benne. Folyamatos praktikus és érzelmi támogatás szükséges a
felsőoktatásban tanuló fiatalok ezen csoportjának.
A kutatás eredményei arra utalnak, hogy magas színvonalú oktatás és elhelyezési körülmény
biztosításával kompenzálható a korábbi veszteség. (Jackson, Ajayi, Quigley, 2005)
A Yippee (Young People from a Public Care Background: Pathways to Education in Europe)
program megvalósítására 2008. január és 2010. augusztus közötti időszakban került sor, az EU 7.
kutatásfejlesztési program keretében. A nemzetközi kutatásban Dánia, Magyarország, Spanyolország,
Svédország és az Egyesült Királyság vett részt. A kutatás célja az volt, hogy feltárja a gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülő 19-21 éves fiatalok továbbtanulását, azt, hogy milyen lehetőségek, „utak”
kínálkoznak ezen fiatalok számára a felsőoktatásban való részvételhez. A kutatás során kvantitatív és
kvalitatív módszerek alkalmazására is sor került. A korábbiakban bemutatásra került a kutatás néhány
magyar vonatkozása (Rácz, 2009). A Dániában végzett kutatás eredményei az alábbiakban foglalható
össze: A kutatás keretében öt interjú készült csoportvezető tanárokkal, 75 fiatallal kérdőívet vettek fel, 35
fővel mélyinterjú készült, egy évvel később 29 fővel ismételték meg az interjút. A 35 fiatallal készült
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interjú alapján a fiatalok öt csoportja rajzolódott ki. Az első csoportba - a magyar fiatalokhoz hasonló
számban- az „ígéretes” fiatalok tartoznak, ők főiskolán, egyetemen tanultak tovább, összesen kilencen. A
főiskolások egészségügyi pedagógiai pályára készültek, az egyetemen tanulók szociológusok,
gyógytornászok, orvosok, filozófusok szeretnének lenni. A második csoportba az iskolai tanulmányokat
befejezett, szakmát tanult fiatalok, valamint a munkát keresők tartoznak, összesen hat fő. A harmadik
csoportba sorolták -kilenc fő- azokat a fiatalokat, akik elkezdtek valamilyen képzést, de azt nem fejezték
be, munkanélküliek lettek. A negyedik csoportba - négy fő- a „megkésett utat” járók kerültek, ők
munkanélküliek, majd képzés keretében szakmát tanultak szakács, felszolgáló stb. szakmacsoportban. Az
ötödik csoportot az egészségügyi problémák miatt tanulmányaikat megszakító fiatalok - összesen hat főalkotta. (Bryderup, Quisgaard, 2010)

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok felsőoktatási tanulmányaira vonatkozó kutatások
áttekintése alapján megállapítható, hogy ezen kis létszámú hallgatói csoport számos nehézséggel
szembesül a felsőoktatásba való bekerülése előtti és utáni időszakban is. A felsőoktatásba való bekerülést
nehezítő tényezők között említhető az, hogy kevés információ áll rendelkezésükre a továbbtanuláshoz
(Jackson, 2005). A felsőoktatásba való bekerülés után nehézséget okoznak többek között a pénzügyi
nehézségek, a felsőoktatás működésével kapcsolatos ismeretek hiánya, a lemorzsolódás magas aránya, a
pszichés problémák.
A kutatások alapján megállapítható, hogy a hallgatók sikerességének érdekében szükség van a különböző
rendszerek –felsőoktatási intézmények– gyermekjóléti szolgáltatások, a gyermekvédelmi szakellátáshatékonyabb együttműködésére.
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