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Bevezetés 

Az alábbi értékelés a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: 

HEFOP) tervezetének értékelésére vállalkozik egyetlen tanuló célcsoport, a roma gyermekek 

oktatása szempontjából. Az értékelés során két – egymást sok tekintetben átfedő – szempont 

érvényesítésére törekszem: 

•8 A roma tanulók oktatása szempontjából a HEFOP mennyire képes saját kitűzött céljainak 

megfelelni? (1. rész) 

•8 Milyen mértékben biztosított az összhang a HEFOP és az Oktatási Minisztérium 

középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, illetve általában az oktatás 

rendszerkörnyezetében zajló változások között? (2. rész) 

 

A HEFOP saját céljaival szembesített értékelése öt fő szempont alapján történik: 

•8 A tervezés technikai aspektusa 

•8 A problémák, célok és eszközök összhangja 

•8 A koncepcionális alapok értékelése 

•8 A témához közvetlenül kapcsolódó intézkedés értékelése 

•8 A témához kapcsolódó horizontális cél érvényesülése 

 

Az értékelésbe igyekszem beépíteni a korábbi oktatáspolitikák és célprogramok 

tapasztalatait. A szöveg egyes értékelő részei egyúttal javaslatokat fogalmaznak meg a 

HEFOP alintézkedéseinek tervezésével és lebonyolításával kapcsolatban. 
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1. Az operatív program értékelése 

A HEFOP jellegénél fogva probléma orientált, szektorközi, fejlesztési források 

felhasználásának tervezését szolgáló stratégiai dokumentum. Ennek megfelelően mind 

funkcióját, mind pedig tartalmát tekintve eltér a megszokott kormányzati stratégiai 

dokumentumoktól. Ezek a különbségek korábban ismeretlen lehetőségeket nyitnak meg, 

másfelől azonban korlátozzák is a HEFPO mozgásterét. Számbavételük azért fontos, mert e 

különbségek olyan szempontokat jelölnek ki, melyek – a roma tanulók oktatása 

szempontjából – alapul szolgálhatnak a HEFOP stratégiája elemzéséhez. A legfontosabb 

különbségek a következők: 

1. Nem köthető hozzá egyetlen kormányzati ágenshez. Az ágazati stratégiák egyik célja az, 

hogy meghatározzák az illetékes kormányzati intézmény szerepét, ami a legtöbb esetben 

közvetett módon, a választott implementációs eszközök kiválasztásával történik. Ez 

esetben ilyen funkcióról nem beszélhetünk. Sokkal inkább egy fejlesztési-finanszírozási 

mechanizmus kiépítéséről van szó, amely maga teremti meg saját ügynökségeit. E miatt 

különleges szerepe van a célok, döntési kompetenciák és folyamatok pontos előzetes 

rögzítésének. Mivel a mentközben történő korrekció lehetősége igen korlátozott, az 

előzetes tervezés minősége és az érdekelt csoportok bevonása kulcsfontosságú.  

2. Kizárólag finanszírozási eszközökkel operál, nem áll módjában az ágazati 

szakmapolitikák teljes eszköztárának alkalmazását beépíteni a tervezett programokba. Az 

ágazati stratégiák a teljes kormányzati eszköztár (szabályozás, alapfinanszírozás, 

intézményrendszerek működtetése, kormányzati kommunikáció, stb.) támogatásával 

tervezhetik meg kitűzött céljaik megvalósítását. A pályázati rendszerű 

programfinanszírozás hatékony, másfelől azonban korlátozott eszköz. A HEFOP által 

kitűzött célok megvalósulása szempontjából kulcskérdés, hogy azok mennyire 

illeszkednek az ágazati stratégiákhoz, illetve az egyes közszolgáltatási rendszerekben 

tervezett változtatásokhoz. A „szakmapolitikai” kontextus meghatározó szempontja kell, 

hogy legyen a HEFOP értékelése és operacionalizálása során. 

3. Volumenét, összetettségét és kiterjedtségét tekintve messze meghaladja a szokásos 

kormányzati célprogramok „méreteit”. A HEFOP projektszerűen tervezett fejlesztési 

program amely azonban céljai összetettségét, célcsoportjai sokféleségét és az egyes 

közszolgáltatási rendszerekben kiváltani szándékozott változások mértékét tekintve 
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messze túlnő bármilyen fejlesztési projekten. E miatt a Tervezet által is hangsúlyozott 

szinergikus felépítés és működés kiemelkedő fontossággal bír.  

4. Tárgyából következően dominálnak benne az ágazatközi, valóságos élethelyzetek alapján 

megfogalmazott fejlesztési célok. Ennek megfelelően az értékelés egyik meghatározó 

szempontja, hogy a stratégia milyen mértékben képes elszakadni az egyes közszolgáltatási 

rendszerek Magyarországon erőteljesen ágazati logikák alapján elkülönülő szervezetétől. 

Ez egyfelől azt a mértéket jelöli, amennyire elválnak a különböző közszolgáltatások 

sajátos céljai és az azokhoz képest „külső” problémák, másfelől azt jelzi, hogy e 

szolgáltató rendszerek közötti együttműködés a fejlesztések hatására elérheti-e azt a 

kívánt mértéket, mely lehetővé teszi összetett élethelyzetek kezelést. 

 

Mindez a roma tanulók oktatása szempontjából a következő kérdéseket veti fel: 

1. A HEFOP tervezetében szereplő helyzetelemzés megfelelően azonosítja-e a roma tanulók 

oktatási sikeressége szempontjából kiemelkedően fontos akadályokat, a HEFOP fejlesztési 

céljai tükrözik-e a feltárt problémákat, valamint a Tervezetben szereplő intézkedések jól 

szolgálják-e a kitűzött célok megvalósítását? 

2. Milyen mértékben biztosított a HEFOP tervezetében szereplő fejlesztések, valamint az 

Oktatási Minisztérium fejlesztési stratégiájában a roma tanulók oktatási sikerességének 

biztosítása érdekében rögzített célok és eszközök összhangja? 

3. Várható-e, hogy a HEFOP tervezetében szereplő fejlesztések egymás hatását erősítve 

képesek javítani a roma tanulók oktatási esélyeit? 

4. A HEFOP által tervezett fejlesztések javíthatják-e az oktatási rendszeren belül, illetve az 

azon kívül jelentkező problémák összehangolt megoldásának feltételeit? 

 

A HEFOP értékelésének alapvetően e négy kérdésre kell választ adnia. A továbbiakban az 

értékelés öt dimenzió mentén történik majd: 

•8 A tervezés technikai aspektusa; 

•8 A problémák, célok és eszközök összhangja; 

•8 A koncepcionális alapok értékelése; 

•8 A témához kapcsolódó intézkedés értékelése; 

•8 A témához kapcsolódó horizontális cél érvényesülése. 
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1.1. A stratégiai tervezés alapvető követelményeinek való megfelelés 
értékelése 

Tervezés-technikai értelemben a HEFOP követi a stratégia tervezés alapvető 

követelményeit: részletes helyzetelemzésen alapuló célokat tűz ki és e célok 

megvalósításához hozzárendeli a szükséges eszközöket, illetve az azok alkalmazása kereteit 

kijelölő mechanizmusokat. Ez a „szerkezeti alkalmazkodás” azonban nem jelent valóban 

magas színvonalú tervezést. Ennek egyik bizonyítéka a helyzetelemzés három nagyobb eleme 

(általános helyzetkép, előzmények és „SWOT”) közötti összhang hiánya. A helyzetkép az 

egyes ágazatok szerint, azok belső logikáját követve szerveződik, a kapcsolódási pontok 

jórészt homályban maradnak. Különösen fontos hiányosság ez a roma kisebbség 

szempontjából. Az ő esetükben még hangsúlyozottabban vetődik fel, hogy a foglalkoztatási, 

szociális, egészségügyi, oktatási, emberi jogi és kisebbségi jogi problémák egymás hatását 

erősítik és nem kis részben magyarázzák egymást. Noha külön rész foglalkozik a roma 

népesség helyzetével (1.1.3.4.1) az kizárólag makroszintű adatokat tartalmaz, így nem 

alkalmas konkrét élethelyzetek feltárására és a lehetséges kitörési pontok azonosítására. 

Mindemellett a helyzetkép kialakításakor felmerülő problémák nem feltétlenül jelennek meg 

fejlesztési célok formájában, a fejlesztési célok között pedig megjelennek olyanok, melyek 

szinte teljesen kimaradnak a helyzetkép látóköréből. (Lásd az értékelés 1.3. részét)  

A „roma életvilág” feltérképezetlensége nem csupán általában, de az oktatási esélyek 

szempontjából is problémák forrása. Az oktatásról és képzésről szóló rész (1.1.2) egy relatíve 

zárt oktatáspolitikai logikán belül ugyan, de a HEFOP helyzetértékelésének egyik legjobban 

megírt része. Mindazonáltal két tekintetben is egyenlőtlenségek jellemzik: (1) az oktatási 

rendszer bizonyos elemei nem kapnak megfelelő hangsúlyt, valamint (2) az egyes elemek 

kapcsán felmerülő problémák mögött álló külső hatások láthatatlanok maradnak. (Lásd az 1. 

ábrát) Az oktatás eredményességéről és munkaerő-piaci hatékonyságáról szóló rész kitűnő, a 

tanítás-tanulás minősége, az intézmények működése és rendszerkörnyezete (szabályozás, 

finanszírozás, tartalmi szabályozás, pedagógusképzés és továbbképzés, stb.) azonban ritkán 

jelennek meg „feszültségpontok” forrásaként vagy okaként. Ez okozza azt az egész anyagon 

végighúzódó problémát, hogy a HEFOP által előirányzott fejlesztések célcsoportjai sokszor 

mintha légüres térben lebegő intézményrendszerek lennének. Ez az oktatási rendszeren kívüli 

okok feltáratlanságával párosulva azt eredményezi, hogy már a helyzetkép olyan pályára 

állítja az operatív programot, amelyen a kívánt szinergia sem a célok, sem pedig az eszközök 
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tekintetében nem érvényesülhet. A probléma orientált szerkesztés és fogalmazás ellenére úgy 

tűnik, hogy a HEFOP sokkal inkább az egyes ágazatok önállóan kialakított fejlesztési 

céljainak megvalósítását szolgálja. 

 

1. ábra 
Egy oktatási problématérkép elemei és külső kapcsolódásai 

 

 
Oktatási 
eredmé-

nyek 
 

  
Tanítás-
tanulás 

minősége 

  
Intézmény 
működése 

  
Rendszer-
környezet 

       
  Külső ha-

tások 
 Külső ha-

tások 
 Külső ha-

tások 
 

 
Ezen a helyzeten érdemben a Szegénység és társadalmi kirekesztettség című résznek 

(1.1.3) az ágazati logikából kilépő, célcsoport orientált jellege sem változtat. Ezzel vélhetően 

az anyag szerzői, illetve összeállítói is tisztában vannak. Ezt bizonyítja a „társadalmi 

befogadás fogalmába tartozó jelenségek komplex vizsgálatának” hiányára és az „inter-

professzionális együttműködés és az intézmények közötti koordináció” gyengeségére való 

hivatkozás.  

Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy az ESZA és ERA támogatások, valamint az ezekhez 

kapcsolódó költségvetési források jól hasznosulhatnak az ágazati logikát követő fejlesztési 

célok mentés is. Az azonban nem várható, hogy az egyes ágazatok egymásba fonódó 

peremvidékén élő roma népesség helyzetében elérhetik a kívánt javulást. Ehhez egy sokkal 

inkább az összefüggések feltárásán, a lehetséges beavatkozási pontok azonosításán és az 

ezekhez rendelt megfelelő támogatási eszközök kiválasztásán alapuló tervezési logika 

érvényesítésére lett volna szükség. Ennek hiányában, illetve a vélhetően erős politikai alku 

hatására a célok kijelölése során sem lehetett mód az „ágazati” és „társadalmi” dimenziók 

mentén feltárt problémák kezelésének szerves összekapcsolására. Az egyes intézkedések 

prioritásainak és a horizontális céloknak a mátrix jellegű kezelése azt a kockázatot rejti 

magában, hogy az előbbiek elnyomják az utóbbiakat. Mint az a továbbiakban látható lesz, 

megítélésem szerint ez a HEFOP esetében bekövetkezett.  
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1.2. A helyzetértékelés, a kitűzött célok és a választott eszközök közötti 
összhang értékelése 

A HEFOP tervezetében a problémák azonosítása, a célok kijelölése és az azokhoz rendelt 

eszközök azonosítása egy meglehetősen bonyolult logika alapján történik. (Lásd a 2. ábrát) A 

megértést az is nehezíti, hogy a kihívásokról, a fejlesztés irányairól és az átfogó célokról szóló 

részek az általánosságnak nagyjából ugyanazon a szintjén fogalmazódnak meg, nem vezetnek 

el logikusan és könnyen érthetően a problémáktól a stratégiai irányokhoz. Ez különösen igaz, 

ha a HEFOP tervezetét egy bizonyos célcsoport, jelen esetben a roma tanulók oktatása 

szempontjából vesszük szemügyre. Egy másik nehézség abból fakad, hogy a Tervezet forrásai 

és maga a tervezési logika keverednek egymással. A dokumentum forrásai több helyen 

szétszórva jelennek meg, ami tovább nehezíti a HEFOP „dekódolását”.  

 

2. ábra 
A HEFOP belső szerkezete (tervezési logikája) 

 

 Helyzetkép      →→→→      Kihívások      →→→→      A fejlesztés irányai      →→→→      Átfogó célok     →→→→    

 →→→→   Stratégiai irányok           →→→→     

  Horizontális célok          →→→→         Intézkedések    

  Szakmapolitikai összefüggések        →→→→ 

  

A HEFOP egyes intézkedései a közreműködő minisztériumok által kidolgozott 

célprogramok. Maga a HEFOP szemmel láthatóan ezen intézkedések kompilációjából állt 

össze. Az olvasónak több esetben is az az érzése, hogy az így kialakult mozaik 

összekapcsolása sokszor csak verbálisan történt meg. Ehhez társul az is, hogy a HEFOP 

lebonyolítása is az egyes minisztériumok által alapított és működtetett ügynökségeken 

keresztül történik majd. Mindez megnehezíti, hogy a célok és eszközök összhangjáról az 

egész dokumentumra érvényes értékelő megállapítások születhessenek. Ennél valószínűleg 

többet árul el, ha az egyes minisztériumok programjait leválogatva külön-külön elemeznénk 

azokat. Van azonban két, az alkalmazott eszközökre vonatkozó kérdés, amely – ugyan nem 

egységes mértékben – az egész tervezettel kapcsolatban felvethető.  

Ezek egyike a kereslet-kínálat egyensúlyának problémája. Mint minden alapvetően 

pályázati rendszerű támogatásokkal operáló program esetében a HEFOP tendenciaszerűen a 
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különböző szolgáltatások kínálatának javítására orientált. A legtöbb esetben kimarad a 

tervezet látóköréből, hogy a fejleszteni szándékozott szolgáltatásokkal szemben mekkora 

kereslet áll. Nem csupán arról van itt szó, hogy a keresleti oldal elemzése feltétele a megfelelő 

kínálati oldali fejlesztésnek. Ezzel egyenértékű mértékben fontos, hogy megfelelő kereslet 

hiányában át kell gondolni, hogy e szolgáltatások rendszerkörnyezetében milyen elemek 

vannak, melyek ösztönzően hatnak a keresleti oldalon, vagy ezek hiányában milyen 

ösztönzőket szükséges beépíteni a HEFOP intézkedéseibe. (Erről lásd még az értékelés 2. 

részét) Ez is egy olyan szempont, amely a HEFOP egyes fejlesztési programjai közötti a 

jelenleginél sokkal szorosabb együttműködést tenne szükségessé. Különösen igaz ez a 

hátrányos helyzetű és roma tanulók oktatásával kapcsolatban, ahol a családok és maguk a 

tanulók motiválatlansága az egyik legnagyobb probléma. 

A másik e körbe tartozó probléma a megcélzott szolgáltató rendszerek intézményeinek 

jelentős mértékben eltérő abszorpciós képessége. Ez az összefüggés a tervezetben csak egy 

alkalommal, a non-profit szervezetek abszorpciós képességével kapcsolatban vetődik fel, 

noha az nem kevésbé releváns szempont a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulókat nevelő 

oktatási intézményekkel kapcsolatban sem. Az oktatási rendszernek a Tervezetben többször 

említett szelektív jellege nem csupán a tanulókat „osztja el” egyenlőtlenül, de a fejlesztés 

legtágabban értelmezett erőforrásait és feltételeit is. Mindebből az következik, hogy az ezekre 

az intézményekre irányuló fejlesztési programoknak nagy súlyt kellene helyeznie a hátrányos 

és roma tanulókat nevelő oktatási intézmények szervezeti megújítását, személyzetük 

kapacitásaik javítását és hajlandóságuk erősítését szolgáló aktív támogatásokra. Ez jelenti 

egyfelől a programba beépített erre irányuló aktív támogató szolgáltatásokat, másfelől a 

program lebonyolítását szolgáló technikai segítségnyújtás erősítését. (Ebből a szempontból 

potenciális pozitív kivételnek tűnik a Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása az oktatási rendszerben (2.1) című intézkedés. (Erről lásd: az értékelés 1.4 részét.) 

1.3. Az operatív program koncepcionális alapjainak értékelése 

A roma tanulóknak a tervezet által kellő mértékben dokumentált oktatási sikertelensége az 

okok négy, egymást átfedő csoportjára vezethető vissza. Ezek a következők: 

•8 A roma kisebbség pozíciói az interetnikus kapcsolatrendszerben: státuszkülönbségek, 

demográfiai jellemzők, valamint formális és informális intézményes támogatottság; 
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•8 A kisebbségi jogok érvényesülésének hiánya: anyanyelv elsajátításának lehetősége, saját 

kultúrához való hozzáférés, a roma kisebbségi önszerveződés mozgástere az oktatásról 

szóló döntések befolyásolásában; 

•8 Az emberi jogok érvényesülésének hiánya: a hátrányos megkülönböztetés nyílt 

intézményes és rejtett formái; 

•8 Az oktatás minőségében kimutatható egyenlőtlenségek: a minőségi oktatáshoz való 

hozzáférés útjában álló, az iskolarendszer jellegzetességeiből fakadó akadályok, az oktatás 

differenciálatlansága és csekély alkalmazkodó képessége. 

 

Az itt felsorolt hátrányok mindegyik csoportjának megfelel egy-egy oktatáspolitikai 

modell. Számbavételük azért fontos, mert ezek eszközrendszere kínál fogódzókat a HEFOP 

által alkalmazni tervezett eszközök értékeléséhez. A négy kisebbségi oktatáspolitikai modell a 

következő: 

1. Az interetnikus kapcsolatokban gyökeredző problémákra adható válasz a megerősítő 

intézkedések (affirmative action) eszközrendszerének alkalmazása az oktatásban. A 

megerősítő intézkedések rendszere egy marginalizálódott kisebbségi csoportot súlytó 

hátrányok kiegyenlítésére törekszik. Az e körbe tartozó oktatáspolitikák kedvezményezettjei 

az adott kisebbségi csoporthoz tartozó tanulók, a támogatások alapja pedig a kisebbségi 

csoporthoz való tartozás. E politikák abból indulnak ki, hogy a kisebbséghez tartozó 

személyeknek számolniuk kell az egész csoportot súlytó hátrányokkal.  

2. A kisebbségi jogok érvényesítése részben kisebbségi (a Magyarországon meghonosodott 

szóhasználattal élve nemzetiségi) oktatási programok biztosításával, részben pedig a 

kisebbségi kulturális autonómiának az oktatásra való kiterjesztésével történhet. A kisebbségi 

(nemzetiségi) oktatás célja, hogy érvényesítse a szabad identitás választás elvének oktatáson 

belüli érvényesülését. Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy az oktatáspolitika biztosítja 

a kisebbségekhez tartozó tanulók jogát saját nyelvük és kultúrájuk elsajátítására, valamint az 

ehhez kapcsolódó nyelvhasználati, kulturális és önszerveződésükkel kapcsolatos kisebbségi 

jogok gyakorlására. 

3. Az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatos problémákra adható válasz egy határozott 

anti-diszkriminációs és multikulturális oktatáspolitika kombinációja. E politikában elméletileg 

három, egymástól elválaszthatatlan elem ötvöződik: (1) a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának érvényesítése az oktatási rendszerben, (2) az illegitim módon elkülönített 

gyermekek reintegrációja (mainstreaming), valamint (3) egy befogadóbb, multikulturális 
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légkör kialakítása az oktatásban, illetve az oktatás környezetében az oktatás sajátos 

eszközeivel. 

4. Az oktatás méltányosságának erősítését az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosítását és a kisebbségi tanulói célcsoportok oktatása minőségét javítani hivatott gazdag 

eszközrendszer szolgálhatja. Az oktatás minősége természetesen meglehetősen diffúz 

kategória. A cigány gyermekek oktatása szempontjából a probléma négy aspektusa érdemel 

figyelmet. Ezek szerint minőségi szolgáltatásnak tekinthetjük azt az oktatást, amely: (1) a 

célcsoport egésze számára nyitva áll, (2) differenciált, figyelembe veszi minden egyes 

gyermek nevelési szükségleteit, (3) alkalmazkodik a célcsoport oktatási igényeihez, valamint 

(4) alkalmazkodik az egyes személyek és az egész társadalom oktatással szembeni 

folyamatosan változó igényeihez. 

A négy kisebbségi oktatáspolitikai modell a következő eszközöket alkalmazza: 

1. A megerősítő intézkedések rendszere alapvetően kétfajta eszközrendszert alkalmaz: 

preferenciális és fejlesztő támogatásokat. A preferenciális támogatások leginkább tipikus 

eszköze kvóták megállapítása. Ilyen lenne például bizonyos felsőoktatási programokban a 

betölthető létszámok bizonyos százalékának fenntartása roma hallgatók számára. A kvóták 

betöltése során a bekerülés követelményeit tudatosan is csökkenteni lehet, de jellemzőbb eset, 

hogy ezek a követelmények automatikusan csökkennek, mert a kedvezményezett csoportok 

tagjai csak egymással versenyeznek. Szintén a preferenciális támogatások körébe tartoznak az 

olyan támogatási rendszerek (például a Magyarországon is széles körben alkalmazott roma 

középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjak, valamint tandíjtámogatások) melyeket kimondottan 

a megcélzott kisebbség tagjainak tesznek hozzáférhetővé, s amelyek igénybevétele 

feltételeinek megállapítása során is eltérő szempontokat vesznek figyelembe. A megerősítő 

intézkedések másik típusa a különböző fejlesztő támogatások. Így például a felsőoktatásba 

való bekerülés támogatása érdekében nem kvótákat állapítanak meg, hanem a kisebbségi 

csoport tagjai számára felvételi előkészítő programokat szerveznek, amelyek szándékuk 

szerint lehetővé teszik a célcsoport tagjai számára, hogy preferenciális szabályok alkalmazása 

nélkül, a többségi jelöltekkel azonos szabályok és követelmények alapján versenyezzenek.  

2. A kisebbségi (nemzetiségi) oktatás legfontosabb eszköze a különböző kisebbségi 

oktatási programok hozzáférhetővé tétele és feltételeik megteremtése. A kisebbségi oktatási 

programok öt fontosabb típusa a következő: anyanyelvű oktatás (a tanítás nyelve a kisebbségi 

nyelv), a kétnyelvű oktatás (mindkét nyelv tanítási nyelv), a nyelvoktató oktatás (a tanítás 

nyelve a többségi nyelv), az interkulturális oktatás (mindkét nyelv és kultúra egyenrangú 
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oktatása vegyes csoportokban) és az extra-curriculáris programok széles skálája (vasárnapi 

iskolák, tantervbe nem integrált nyelvi programok, kulturális szakkörök, stb.). Az első három 

program típus a nyelvi belemerítés mértékében különbözik, a másik kettő az oktatás 

megszervezésének módjában. 

3. Az anti-diszkriminációs oktatáspolitika összetett célrendszerét nem kevésbé összetett 

eszközrendszer szolgálja. A hátrányos megkülönböztetés tilalma érvényesítésének első 

feltétele maga a tiltás beépítése az oktatás működését szabályozó joganyagba. Noha a 

kisebbségekhez tartozó gyermekek hátrányos megkülönböztetését a jelenleg érvényben lévő 

közoktatásról szóló törvény nagy általánosságban tiltja, e tilalmat azonban nem értelmezi. Az 

egyértelmű tiltás azonban még nem elégséges feltétele a szabály érvényesülésének. Ehhez 

szükség van még a tilalom kellően elrettentő szankcionálására, valamint a tilalom megszegése 

esetén követendő eljárási szabályok rögzítésére. A tilalom gyakorlati érvényesülését aktív 

támogatásokkal és szolgáltatásokkal is elő kell segíteni. A hátrányos megkülönböztetés 

kárvallottjainak kiszolgáltatottsága miatt szükség van még olyan rendszeren belül szerveződő 

és független mechanizmusokra, amelyek feltárják a diszkriminációs ügyeket és ellátják a 

megkülönböztetés áldozatainak képviseletét.  

4. Az oktatás minőségének biztosítása több, egymástól sok tekintetben különböző logika 

alapján és egy bonyolult eszközrendszer alkalmazásával történhet. E tekintetben itt az a 

fontos, hogy olyan feltételeket szükséges teremteni, melyek a minőség és eredményesség 

javítását a megcélzott intézmények sajátosságaiból kiinduló módon azokhoz célzottan 

juttatják el. 

A kilencvenes években született kormányzati roma oktatásfejlesztési stratégiák1 

elemzésének fő következtetése az volt, hogy az összes stratégiai dokumentum valamilyen 

módon erősen redukcionista volt; az eddigiekben vázolt komplex oktatáspolitika egyik-másik 

elemét hangsúlyozta, míg másokat figyelmen kívül hagyott. Összességében az figyelhető 

meg, hogy a kilencvenes éveken végigvonult egy hangsúlyeltolódás az etnikai természetű 

problémák felől az etnikailag semleges problémák felé. A magyar oktatáspolitika mindez 

ideig nem volt képes egy holisztikus módon és a más oktatáspolitikai lépésekkel összhangban 

kialakított roma oktatási stratégia elkészítésére és elfogadtatására. Ennek következtében a 

cigány tanulók oktatása terén végbement változások sokkal inkább az oktatási rendszerben 

                                                 
1 Az oktatási kormányzat a kilencvenes években négy ízben adott ki a cigányság oktatása fejlesztését szolgáló 
stratégiai dokumentumot: 1992-ben, 1995-ben, 1997-ben és 1999-ben. 
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zajló, alapvetően spontán folyamatok következményeinek tekinthetőek, semmint egy 

végiggondolt és implementált oktatáspolitika eredményének. 

A HEFOP természeténél fogva nem képes az ismertetett oktatáspolitikai modelljeinek 

teljes eszköztárát felvonultatni; elsősorban olyan eszközök alkalmazására kell szorítkoznia, 

melyek nem feszítik túl egy alapvetően pályázati rendszerben működő program kereteit. 

Mégis, a HEFOP tervezetének a roma tanulók oktatása szempontjából a legnagyobb erénye, 

hogy a különböző politikák eszközeinek egy összetett és lehetőleg kiegyensúlyozott 

csomagját igyekszik megteremteni és alkalmazni. Mindazonáltal a Tervezet koncepcionális 

értelemben több szempontból is átgondolatlannak tűnik, ami bizonyos belső 

egyenlőtlenségeket okoz. 

Mindenek előtt a Tervezet egy mereven etnikailag semleges megközelítést alkalmaz. A 

tanulók szocio-ökonómiai státusza és etnikai háttere egyetlen ponton sem válik szét, a roma 

tanulókkal kapcsolatos problémák, célok és fejlesztési eszközök mindvégig egy a „hátrányos 

helyzet” fogalmába ágyazottan jelennek meg. Ez azt eredményezi, hogy a kisebbségi oktatási 

dimenzió teljesen kimarad a HEFOP látóköréből, ami – lévén, hogy egy humánerőforrások 

fejlesztéséről szóló programról van szó – egyáltalán nem jelent problémát. Ennél fontosabb 

azonban, hogy az anti-diszkriminációs eszközök és az integrációt szolgáló eszközök 

összemosódnak. Tünetértékűnek tartom, hogy mint az megjelent az ex-ante értékelésről 

készült összefoglalóban is, a helyzetképből az oktatásban érvényesülő hátrányos 

megkülönböztetés, ezen belül a szegregáció problémája teljesen kimaradt. Az egyes 

intézkedések leírásában felbukkanó anti-diszkriminációs elemek ily módon teljesen előzmény 

nélküliek a dokumentumban. Hasonló módon egyensúly hiányt okoz, hogy a megerősítő 

(közvetlenül a roma tanulókat és nem a számukra szolgáltatásokat nyújtó rendszereket 

megcélzó) intézkedések csupán egyetlen helyen, a tanoda típusú programok támogatása 

kapcsán jelennek meg. Végül – de nem utolsó sorban – az anyag nagy hiányosságának tartom, 

hogy a nem közvetlenül a roma tanulók oktatásának fejlesztését szolgáló intézkedésekben 

nem jelennek meg olyan elemek, melyek azt biztosíthatnák, hogy az oktatás eredményességét 

célzó fejlesztések „eljussanak” az őket nevelő oktatási intézményekhez is. Az elmúlt 

évtizedek nemzetközi tapasztalatai azt mutatják, hogy ez egyáltalán nem történik meg 

automatikusan. (Erről részletesebben lásd az értékelés 1.5 részét.) 
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1.4. A roma tanulók oktatásához közvetlenül kapcsolódó intézkedések 
értékelése 

A HEFOP közvetlenül a roma tanulók iskolai sikeressége javítását célzó intézkedése a 

Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben (2.1) 

címet viseli. Az intézkedés célcsoportja meglehetősen heterogén: a hátrányos helyzetű, a roma 

és a fogyatékos tanulók. A célcsoport azonosítása e három különböző szempont alapján 

egyebek mellet azért sem okoz problémát, mert igen nagy közöttük az átfedés. A roma 

tanulók nagy többsége szocio-ökonómiai státusza alapján hátrányos helyzetűnek tekinthető, a 

speciális oktatásban pedig a roma tanulók aránytalanul túlreprezentáltak. Ennél is fontosabb 

azonban, hogy – noha a Tervezet ezt nem mondja ki – az intézkedés tulajdonképpeni 

célcsoportja nem a tanulók egy bizonyos csoportja, hanem az e tanulókat nevelő-oktató 

intézmények egy bizonyos köre. Ez a „csúszás” a program részletes tervezése és lebonyolítása 

során problémák forrása lehet. A célcsoport tanulói kategóriák alapján történő definiálása 

csak abban az esetben tenné lehetővé a programba bevonható (bevonandó) intézmények 

azonosítását, ha az oktatás statisztikai és információs rendszere eligazítana bennünket az 

iskolák tanulóinak összetételével kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem ez a helyzet ezért a 

további tervezés során intézményi kritériumok összeállítására és az azokat ellenőrizni hivatott 

mechanizmus kiépítésére van szükség. 

Az intézkedés központi fogalma az integráció, amelyen keresztül megvalósulhat a két 

rögzített cél: (1) a sikeres iskolai előrehaladás és (2) a diszkriminációmentességet biztosító 

oktatási gyakorlat. Az integráció értelmezésében az intézkedés igen helyesen annak szakmai-

pedagógiai feltételeire helyezi a hangsúlyt. Abból indul ki, hogy a sikeres integráció 

előfeltétele a befogadó intézmények megújulása, az alkalmazott programok átalakítása, az 

iskolák személyzete felkészültségének javítása és a szükséges szakmai szolgáltatások 

hozzáférhetővé tétele. Egyet lehet érteni azzal is, hogy az intézkedés az oktatás azon szintjeire 

fókuszál, ahol a különböző hátterű gyermekek együttnevelése legkönnyebben megalapozható 

(óvoda) és ahol az oktatási rendszerben legerősebben érvényesül a szegregációs nyomás 

(általános iskola). 

Az intézkedés legnagyobb érdeme, hogy egyszerre és kombináltan alkalmaz passzív 

támogatásokat és aktív fejlesztő szolgáltatásokat. A meglehetősen erős aktív komponensek 

hivatottak biztosítani a várhatóan alacsony abszorpciós képességű intézményekben a sikeres 

fejlesztő munkát, ugyanakkor biztosíthatják azt a fajta rugalmasságot, amit az eltérő 
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helyzetekhez való alkalmazkodás követel meg. Az intézkedés keretében támogatni, illetve 

megszervezni szándékozott tevékenységek egy összetett szolgáltatási csomagot írnak le. Ezek 

kevés kivétellel oktatási intézményeknek nyújtott szolgáltatások, melyek részben 

antidiszkriminációs, részben pedig szakmai fejlesztő célúak: 

•8 A sikeres integrációt segítő képzések pedagógusok és helyi döntéshozók számára; 

•8 Antidiszkriminációs szolgáltatások és konzultáció; 

•8 Sikeres modelleket hozzáférhetővé tevő módszertani adatbank; 

•8 Az integráció eredményességét mutató mérő-értékelő rendszer kialakítása; 

•8 Modellintézmények eljárásainak terjesztése; 

•8 Óvodai szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének támogatása. 

Mindezeken kívül az intézkedés leírásában három olyan tevékenység szerepel, melyek nem 

oktatási intézmények számára nyújtott támogatások: 

•8 Tanoda típusú programok szervezése gyermekek számára; 

•8 A pedagógus alapképzések és a működő modellek összekapcsolása; 

•8 Az integráló és differenciáló pedagógia moduljainak beépítése a pedagógus alap- és 

továbbképzésbe. 

 

Az intézkedés projektszerű technikai tervezése során a következő kockázatokat érdemes 

figyelembe venni: 

1. Az intézkedés egyik legfontosabb eszköze egy kistérségi integrációs hálózat kialakítása 

és működtetése. Megvan annak a veszélye, hogy a hálózat nem kapcsolódik össze a meglévő 

megyei, kistérségi és helyi pedagógiai szakmai és szakszolgálati rendszerrel, ami jelentős 

mértékben legyengítené annak hatását. Ennek elkerülése érdekében együttműködési hálózatok 

kialakításával el kell érni, hogy az új hálózat „szervesüljön” a meglévő rendszerben. 

2. Az intézkedés passzív és aktív komponensei csak együtt fejtik ki a kívánt hatást ezért el 

kell érni a pályázati támogatások és az integrációs hálózat minél teljesebb összekapcsolását. 

Ez legjobban úgy biztosítható, ha a pályázati úton elnyert támogatások igénybevétele 

feltételéül szabjuk az integrációs hálózattal való együttműködést. A pályázati támogatások jó 

esetben nem vagy alig terjednek túl a hálózat által lefedhető intézményi körön. 

3. Fennáll a szolgáltató csomag fragmentálódásának veszélye. Noha vannak olyan elemei, 

melyek szinte automatikusan hozzáférhetővé tehetőek minden oktatási intézmény számára, s 

olyanok is, melyek nem az oktatási intézmények számára érhetőek majd el, nagy hangsúlyt 
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kell helyezni arra, hogy a csomag minden eleme elsősorban a programba bevont 

intézményekhez jusson el. 

4. Az intézkedés nagy mértékben épít a működő fejlesztő projektek által felhalmozott 

know-how-ra és – vélhetően – az e projekteket működtető szervezetek kapacitásaira. Súlyt 

kell helyezni arra, hogy ezek a kész modellek megfelelő mértékben alkalmazkodjanak az 

egyes intézmények egyedi sajátosságaihoz és igényeihez. 

5. Az antidiszkriminációs komponens tekintetében fennáll a veszélye annak, hogy a 

programban résztvevő munkatársak emberi jogi alapon nyomásgyakorló attitűddel 

közelítenek az oktatási intézményekhez. Egy fejlesztő program esetében ez legyengítené vagy 

akár ellehetetlenítené azt a partneri kapcsolatot, amely a sikeres munka előfeltétele. 

6. Azoknak az intézményeknek a száma, melyeket be kellene vonni a programba igen 

nagy, a program rendelkezésére álló források azonban korlátozottak lesznek. Ha ehhez 

hozzászámítjuk az intézkedésben szereplő tevékenységek sokrétűségét és azok relatíve magas 

fajlagos költségeit, felvetődik annak a veszélye, hogy a felhasználható források elaprózódnak.  

7. Az intézkedés megvalósítását szolgáló program nem működhet egy zárt projekt-logikába 

zártan, minden alkalmat meg kell ragadnia arra, hogy a programon kívüli erőforrásokat is 

saját céljai szolgálatába állítsa. 

 

1.5. A roma tanulók oktatásához kapcsolódó horizontális cél érvényesülése 
az operatív program egészében 

A HEFOP három horizontális céljának egyike a „Romák esélyegyenlőségének általános 

érvényesítése. Ez elméletileg azt jelenti, hogy a HEFOP „minden prioritásának és 

intézkedésének érvényesítenie kell”. A „roma életvilág”, ezen belül a roma tanulókkal 

kapcsolatos problémák többször említett komplexitása miatt e horizontális cél érvényesülése 

kiemelkedően fontos kérdés. E tekintetben a Tervezetről az mondható, hogy a romákkal 

kapcsolatos célok csupán azokban az intézkedésekben jelennek meg legalább áttételesen, ahol 

az intézkedés célja a társadalmi hátrányok csökkentése, illetve a társadalmi kohézió erősítése. 

Az áttételesség illusztrálja, hogy például a „Munkanélküliség megelőzése és kezelése” (1.1), a 

Társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása” (2.2), a 

„Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása” (2.3) vagy a 
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„Társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” (5.2) című 

intézkedések említést sem tesznek a romákról. 

A téma szempontjából még fontosabb azonban, hogy a kimondottan oktatási fejlesztéseket 

tartalmazó intézkedések döntő többségéből a romákkal kapcsolatos horizontális cél még 

utalás formájában sem jelenik meg. Ez igaz a 3. prioritás mindhárom intézkedésére („Az 

egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése”, „A 

szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése”, valamint „Az oktatási, képzési 

rendszer korszerűsítése”) és „Az oktatási infrastruktúra fejlesztése” (5.1) című intézkedésre is 

igaz. Az egyetlen intézkedés, amelyben a támogatni tervezett tevékenységek célcsoportjai 

között megjelennek a romák a „Felnőttképzés rendszerének fejlesztése” (4.2).  Az anyag egy 

sajátos ellentmondása, hogy amíg céljai között hangsúlyosan szerepel az integráció, ezen 

belül a roma tanulók integrációja, addig az Oktatási Minisztérium érdekkörébe tartozó 

intézkedések a hagyományos „szegregáló” mintát követik: a roma tanulókkal kapcsolatos 

problémák kezelésére önálló intézkedés születik, a többi intézkedésben azonban nincs 

nyomuk. Kétség sem férhet hozzá, hogy ez nagymértékben legyengíti a közvetlen 

eszközökkel operáló egyetlen intézkedés hatását is. 

Mindezek alapján a legfontosabb kérdés az, hogy az oktatáshoz kapcsolódó intézkedések 

részletes tervezése során hogyan lesz érvényesíthető a HEFOP horizontális célja. Ennek az 

alintézkedések tervezése és lebonyolítása során elméletileg több lehetséges megoldása is 

szóba jöhet: 

•8 Prioritások rögzítése: az alintézkedések tervezése során is mód lehet a horizontális 

célokból lebontott prioritások rögzítésére; 

•8 Bírálati szempontok rögzítése: a pályázatok kiírása és elbírálása során kiemelt 

szempontként lehet kezelni a roma tanulók oktatásának fejlesztését; 

•8 Források elkülönítése (set aside): az egyes alintézkedések finanszírozását szolgáló 

forrásokon belül el lehet különíteni olyan összegeket, melyek az alintézkedés céljaival 

összhangban, de kizárólag a roma tanulók oktatása fejlesztésére lehet felhasználni; 

•8 Bevonás: a különböző irányító és döntéshozó testületekbe be lehet vonni roma 

szakértőket, ami – elméletileg – automatikusan biztosítja a horizontális cél bizonyos 

mértékű érvényesülését. 
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2. Az Operatív program és a Közoktatás fejlesztési stratégia 
összhangja 

A HEFOP tervezetének elkészítése óta a dokumentum szakmapolitikai kontextusa több 

tekintetben megváltozott. Az oktatáspolitikai kapcsolódásoknál maradva a legfontosabb 

változás az, hogy időközben elkészült az „Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-

fejlesztési stratégiája” (a továbbiakban: Stratégia). A HEFOP oktatási intézkedései és a 

Stratégia között egy kölcsönös hatásmechanizmus érvényesült és kell, hogy érvényesüljön a 

továbbiakban is. Mivel a HEFOP tervezetének elkészítése időben megelőzte a Stratégia 

elkészítését és mivel 2004-től az oktatás fejlesztésére fordítható magyar költségvetési források 

jelentős mértékben „hozzárendeződnek” az ESZA és ERA erre fordítható forrásaihoz a 

Stratégia egyik legfontosabb forrása a HEFOP tervezete volt. A Stratégia véglegesítése után 

azonban ennek a viszonynak meg kell változnia: a HEFOP alintézkedéseinek során abból 

célszerű kiindulni, hogy azoknak minél inkább a stratégia implementációját kell szolgálniuk. 

A Stratégia jelentős mértékig előrevetíti azokat a rendszerszintű változásokat, melyek a 

HEFOP végrehajtása során meghatározóak lehetnek. Ugyanakkor a roma tanulók oktatásával 

kapcsolatban a Stratégia felülírja a HEFOP egyik forrását, az 1999-ben elfogadott középtávú 

kormányprogramot is. Ennek megfelelően célszerű áttekinteni a Stratégia által kijelölt 

oktatáspolitikai kontextust és számba venni a rendszerszintű folyamatok és a HEFOP 

legfontosabb érintkezési pontjait. 

2.1. A közoktatás-fejlesztési stratégia témához kapcsolódó céljai és eszközei 

A Stratégia a következő középtávú fejlesztési célokat és prioritásokat határozza meg: 

•8 az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén, 

•8 az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, 

•8 az oktatás minőségének fejlesztése, 

•8 a pedagógus szakma fejlődésének támogatása,  

•8 az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, 

•8 az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, 

•8 a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. 
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A Stratégia implementációja bizonyos kormányzati intézkedésekből álló csomagok 

(szabályozási  és tartalmi szabályozási rendszer módosítása, az oktatásfinanszírozási rendszer 

bizonyos elemeinek módosítása, stb.) és 23 célprogram megvalósításával történik majd. A 

HEFOP értékelése szempontjából a legfontosabbak azok a célprogramok és kormányzati 

intézkedés csomagok, melyek az oktatási egyenlőtlenségek mérséklését hivatottak szolgálni. 

Ezek a következők: 

•8 az óvodáztatás kiterjesztése a hátrányos helyzetű gyermekcsoportok körében, 

•8 a hátrányos helyzetű tanulókat nagy számban oktató szakiskolai hálózat modernizációja, 

•8 a roma és hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, 

•8 az oktatásban érvényesülő hátrányos megkülönböztetés felszámolása, 

•8 a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja. 

 

Az egyes célprogramok tartalmát a Stratégia a következő módon foglalja össze: 

1. A hátrányos helyzetű gyermekcsoportok körében az óvodáztatás kiterjesztése a későbbi 

iskolai sikerességet javítani hivatott stratégia meghatározó eleme. Ennek érdekében szükséges 

a helyben hozzáférhető óvodai férőhelyek biztosítása, az óvodáztatáshoz kapcsolódó szociális 

támogatások célzott kiterjesztése, valamint az óvodák pedagógiai felkészültségének javítása. 

Garantálni kell, hogy minden szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermek 4 éves korától 

kezdve kivétel nélkül költségmentesen bekapcsolódhasson az óvodai nevelésbe. Az iskola 

előtti nevelés tartalmi követelményeinek a meghatározása és a nevelés megszervezése során 

kiemelt figyelmet kell fordítani az óvodáztatás társadalmi hátránykompenzáló feladatára.  

2. A hátrányos helyzetű tanulókat nagy számban oktató szakiskolai hálózat modernizációja 

nem csupán e tanulói csoportokkal kapcsolatban felvetődő cél. A szakiskolai képzés 

modernizálását elsősorban a modern gazdaság igényei és a gazdasági versenyképesség 

erősítésének követelménye teszi elodázhatatlanná. Nem tartható fenn az a jelenlegi állapot, 

amely a különböző szolgáltatások szempontjából nélkülözhetetlen szakemberképzést alacsony 

pedagógiai hozzáadott értékű, az oktatás feltételeit és minőségét tekintve egyaránt alacsony 

színvonalú intézményekbe száműzi. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt 

sem, hogy a legtöbb szociálisan hátrányos helyzetű fiatal szakiskolai programokban tanul, és 

hogy az iskolai kudarc és a lemorzsolódás problémája ebben a képzési formában különösen 

súlyos. E szektor modernizációja önmagában is hozzájárulhat a hátránykompenzálás céljának 

a teljesüléséhez, emellett e területen kiemelt intézkedésekre van szükség a lemorzsolódás és 

az iskolai kudarc csökkentése érdekében. E képzési szektor eredményességének a javítását a 
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gazdaság és az oktatás közötti együttműködés erősítésével, a korszerű pedagógiai módszerek 

elterjesztésével, az eredményes felzárkóztatáshoz szükséges intézményi keretek 

megteremtésével és megerősítésével, továbbá a gyakorlati képzés feltételeinek a fejlesztésével 

szükséges biztosítani 

3. A roma és hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében a jelenlegi alacsony 

hatékonyságú felzárkóztató programokat mérhető célokat megvalósító integrációs 

programokkal szükséges felváltani. Ennek nélkülözhetetlen feltétele, hogy széles körben 

alkalmazhatóvá váljék az integráló és differenciáló pedagógia eszköztára és szakmai 

kultúrája. Nem kétséges, hogy e célok megvalósítása kiterjedt támogató, fejlesztő és képző 

rendszer kiépítését és működtetését teszi szükségessé. 

4. Az oktatásban érvényesülő hátrányos megkülönböztetés felszámolása két 

nélkülözhetetlen cél megvalósítást foglalja magában. Egyrészt szükség van a jelenlegi anti-

diszkriminációs szabályozásnak az Európai Unió ajánlásai alapján történő megerősítésére. 

Ennek magában kell foglalnia a hátrányos megkülönböztetésnek az oktatás szereplőit 

eligazító értelmezését, valamint a tilalom megszegésével kapcsolatos szankciókat és eljárási 

szabályokat. Másrészt biztosítani kell, hogy a szabályozás új elemei érvényesüljenek a 

gyakorlatban. Ennek érdekében ki kell építeni a diszkriminációs eseteket feltárni hivatott 

jelzőrendszert, valamint képzési és konfliktuskezelési szolgáltatásokat kell biztosítani. 

5. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja során arra kell törekedni, hogy 

emelkedjen azoknak a fogyatékkal élő tanulóknak az aránya, akik a többség általános 

iskoláiban és középiskoláiban tanulnak. További cél, hogy lakóhelyükön, vagy lakóhelyük 

közelében, családjukban élve részesüljenek képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő 

oktatásban, képzésben, mely javítja társadalmi beilleszkedésük esélyeit. 

2.2. Az operatív program és a Stratégia közötti összhang 

A HEFOP és a Stratégia közötti kapcsolódási pontok közül a roma tanulók oktatása 

szempontjából legfontosabbak a következők: 

1. Mint az látható, a HEFOP 2.1 intézkedése (Hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben) és a Stratégia „Roma és hátrányos 

helyzetű gyermekek integrációja” című célprogramja azonos. Ez az a pont, ahol a HEFOP 

megvalósítására fordítható források egyértelműen a Stratégia egy elemének implementációját 

szolgálják majd. Ezt a HEFOP intézkedést egy az Oktatási Minisztérium által létrehozott 
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programiroda valósítja meg, tehát külön koordinációs mechanizmus létrehozására sincs 

szükség. Másfelől azonban a Stratégia intézkedés csomagjai és célprogramjai egy a probléma 

minden elemét felölelő fejlesztési rendszert alakítanak ki, amelyhez a HEFOP fejlesztéseinek 

illeszkednie kell. 

2. A Stratégia fejlesztési rendszerének egyik legfontosabb eleme egy a minden eddiginél 

határozottabb anti-diszkriminációs szabályozás. Ez az Európai Unió Tanácsa által 2000-ben 

elfogadott „anti-diszkriminációs irányelveknek” a magyar oktatási joganyagba való 

beépítésével történik. A Stratégiában a hátrányos megkülönböztetés újraszabályozott tilalma 

érvényesítését nem csak az előző pontban említett program szolgálja, hanem egy az ehhez 

kapcsolódó aktív anti-diszkriminációs célprogram is. Mivel az EU irányelvei alapján a 

módosított szabályozás is meg fogja különböztetni és egyaránt tiltani fogja a közvetlen és 

közvetett hátrányos megkülönböztetést, fontos, hogy a sztereotípiákon alapuló közvetett 

diszkrimináció elleni harc a HEFOP más intézkedéseiben is helyet kapjon. 

3. A Stratégia több olyan a közoktatási rendszer alapfinanszírozásában érvényesített 

változtatást épített magába, melyek már a 2003-as költségvetési évben is érvénybe léptek. 

Ezek közé tartozik a kisebbségi és a felzárkóztató normatívák elválasztása és az utóbbi 

felváltása egy új ún. integrációs normatívával. Ezen kívül a kisebbségi normatíva a roma 

tanulók esetében 50 százaléknyi kiegészítő támogatás igénybevételére jogosít abban az 

esetben is, ha a program nem tartalmazza a cigány nyelv(ek) oktatását. Ezek a változások 

befolyást kell, hogy gyakoroljanak a HEFOP rendelkezésére álló fejlesztési források 

felhasználására is. 

4. A kínálat-orientált fejlesztési logika kapcsán már volt róla szó, hogy ki kell aknázni 

azokat a programon kívül nyújtott támogatásokat, melyek jól egészíthetik ki a HEFOP 

fejlesztési forrásait. Ezek közül az egyik legfontosabb a cigány közoktatási ösztöndíj rendszer. 

Ugyancsak ehhez a problémához kapcsolódik a közoktatási információs rendszer kérdése. Az 

intézményi célcsoportok azonosításának feltétele, hogy a Stratégiában is előirányzott 

információs fejlesztések jól szolgálják a HEFOP megvalósítását. 

5. Mivel a Stratégia implementációja egy minden eddiginél szerteágazóbb fejlesztő 

rendszer működtetését teszi szükségessé az Oktatási Minisztérium létrehozza azt a 

mechanizmus, amely a különböző célprogramok között koordinációt hivatott biztosítani. A 

szükséges szinergia érdekében a HEFOP Irányító Hatósága és az OM koordinációs irányító 

testülete közötti együttműködést a lehető legszorosabbra érdemes vonni. 
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6. Minden magyarországi oktatáspolitika és kormányzati célprogram tervezésének egyik 

legfőbb akadálya, hogy elenyészően kevés kivételtől eltekintve nem történt meg e politikák és 

programok hatásának mérése és külső független értékelése. Különösen fontos ez a roma 

tanulók oktatásával kapcsolatban, mert az ő esetükben az oktatás statisztikai és információs 

rendszer sem szolgáltat adatokat. Kulcsfontosságú tehát, hogy a programok szummatív külső 

értékelése beépüljön a HEFOP lebonyolítását szolgáló rendszerbe. Ennek három legfontosabb 

feltétele (1) az értékelést lehetővé tevő projekttervezés (sikerkritériumok és 

eredményindikátorok előzetes tervezése), (2) az értékelési kötelezettség rögzítése a működési 

szabályokban, valamint (3) az értékelés költségeinek beépítése az egyes alintézkedések 

költségvetésébe. 
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3. A roma tanulókkal kapcsolatos célok operacionalizálása 

3.1 A roma tanulók oktatásához közvetlenül kapcsolódó alintézkedés 
(célprogram) tervezése 

3.1.1. Az alintézkedés célcsoportja 

 
Mint arról már volt szó, a „Hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedésének elősegítése az 

oktatási rendszerben” alintézkedés célcsoportja az e gyermekeket, ezen belül a cigány 

gyermekeket nevelő-oktató intézmények. Ezen belül – lévén a program kiemelt célja a cigány 

gyermekek integrációja, illetve a sikeres integráció feltételeinek megteremtése – elsősorban 

azoknak az intézményeknek a bevonására van szükség, melyekben jelenleg elkülönített 

cigány osztályok működnek. (A Havas-Kemény-Liskó kutatás zárójelentése országosan 

körülbelül 700 homogén cigány osztály működését valószínűsíti.) A szegregáció típusai 

szerint az alintézkedésnek elsősorban az iskolákon belüli, másodsorban pedig az iskolák 

közötti szegregáció csökkentését kell célul tűznie. (A lakóhelyi szegregáció mérséklése 

nyilvánvalóan túlmutat a program lehetőségein.) Az alintézkedés részletes tervezése során 

tisztázni szükséges, hogy az milyen mértékben vonható be a cigány gyermekeket jelentős 

számban érintő speciális oktatási elkülönítés csökkentésébe. 

Az alintézkedés lebonyolításába bevonható intézmények körének meghatározása egyszerre 

két nehezen leküzdhető akadályba ütközik: 

•8 Nem várható, hogy a szegregáció fenntartásában érdekelt helyi-iskolai érdekcsoportok 

saját kezdeményezésre nagy számban pályázatot nyújtsanak be annak felszámolása 

érdekében; 

•8 Megfelelő információs háttér nélkül nehezen azonosíthatóak ezek az intézmények. 

 

Ennek megfelelően a célintézmények kiválasztása és bevonása az ilyen típusú programok 

eljárásaihoz képest rendhagyó eszközök alkalmazását teszi szükségessé. Országos, minden 

intézményt felölelő, az alintézkedés céljainak megfelelően kialakított adatbázist szükséges 

kialakítani. Ennek alapján olyan meghívásos pályázati rendszer működtetésére van szükség, 

mely kiírásában is tartalmaz bizonyos, a bekapcsolódás iránti hajlandóságot növelő elemeket. 

A Programiroda munkatársai az intézmények látogatása és konzultációk révén 
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hozzájárulhatnak a pályázó intézmények száma növeléséhez. Mindezek ellenére a cél-

programba bekacsolódó intézmények nagy számával szemben elsőbbséget kell élveznie az 

elindított programok sikerességének. Ez nem azt jelenti, hogy a célprogramnak a legkisebb 

ellenállás irányába haladva feltétlenül a legnagyobb együttműködési hajlandóságot 

demonstráló intézmények bevonására kell törekednie, hanem azt, hogy a rendelkezésre álló 

források elaprózódásának megakadályozása érdekében a bevonható intézmények számát 

maximálni szükséges. Az OM integrációs célprogramja által az első körben bevonni 

szándékozott 50 intézmény a hatékonysági korlát felső határa kell, hogy legyen. 

3.1.2. Az alintézkedés során megvalósított programok szerkezete 

Az alintézkedés három, egymással szorosan összekapcsolandó elemet tartalmaz: (1) egy 

lehetőleg modulárisan felépített, más fejlesztő-szolgáltató szervezetek által nyújtott 

szolgáltató csomagot, (2) a program által közvetlenül nyújtott aktív szolgáltatásokat, valamint 

(3) a program keretében pályázati rendszerben hozzáférhetővé tett pénzügyi támogatásokat. 

A szolgáltatási modulokba szervezett program-kínálathoz sorolhatóak az alintézkedés (OM 

célprogram) azon elemei, melyek már kipróbált intézményi programokat tartalmaznak. E 

programok értékelése és az integrációs program kínálatába való beépítésük szükségessé teszi 

egy erre szolgáló szempontrendszer kidolgozását és az egyes programok minősítését. E 

fejlesztő-innovációs programok tulajdonosaival megállapodást kell kötni az alintézkedés 

végrehajtásába való bekapcsolódásuk módjáról és feltételeiről. Eldöntendő kérdés, hogy e 

programok finanszírozása hogyan történjen: (1) kínálati oldalról, a Programiroda és a 

programok tulajdonosai kötött szerződés alapján közvetlenül, vagy (2) keresleti oldalról, a 

bevont intézmények és a programok tulajdonosai között kötött szerződés alapján közvetve, 

oly módon, hogy az intézmények számára pályázati úton biztosított források közé 

bekerülhessenek a programok és kapcsolódó szolgáltatások megvásárlását szolgáló források.  

A program által közvetlenül nyújtott szolgáltatások – a program lebonyolítását szolgáló 

tevékenységeken túlmenően - alapvetően tanácsadói (konzultációs), képzési, információs 

(közvetítői) és mérési-értékelési szolgáltatások. Ez szükségessé teszi, hogy minden, a 

programba bevont intézmény állandó kapcsolattartóval (tanácsadóval) rendelkezzen, aki 

megkapja az e szolgáltatások nyújtásához szükséges képzést.  

A programhoz közvetlenül kapcsolódó pályázati rendszernek elsősorban a programba 

bevont intézményeket kell szolgálnia, a pályázati források igénybevételének feltétele kell, 
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hogy legyen a program aktív szolgáltató elemeit közvetítő, illetve nyújtó tanácsadókkal való 

együttműködés. A pályázatnak a bevont intézmények körén való kiterjesztése ellen szól, hogy 

az elnyerhető összegnek kellőképpen ösztönző hatásúnak kell lennie és arányban kell lennie 

az iskoláktól elvárt erőfeszítésekkel. Ennek megfelelően a források elaprózódása 

veszélyeztetné az egész program sikerét. (Minden egyes pályázatnak fedezetet kell 

biztosítania az alábbiakban felsorolt összes kötelező programelem indokolt költségeire.) 

Mindebből fakad az a követelmény, hogy a pályázati rendszeren belüli döntéshozatalt és a 

szolgáltató hálózat működését a lehető legteljesebb mértékben össze szükséges kapcsolni. 

Az alintézkedés összetett célrendszere és az azok sikeres megvalósítása útjában álló 

akadályok összetettsége miatt az egyes intézményekben elindított programok számára meg 

szükséges állapítani bizonyos kötelező tartalmi elemeket. Ezek véleményem szerint a 

következők: 

•8 Program a tanulói célcsoport (elkülönítetten oktatott Roma tanulók) integrációra való 

felkészítésére. A programnak egyénekre lebontottnak kell lennie, meg kell határoznia 

az abban résztvevő pedagógusok körét és feladatait és nem elégedhet meg az egyszerű 

tantárgyi korrepetícióval. Rögzíteni szükséges az e körben végzett munka 

dokumentálásának, valamint eredményessége mérésének belső szabályait. 

•8 Program az intézmények pedagógusainak felkészítésére. A programnak azonosítania 

kell a befogadó osztályokban tanító pedagógusoktól elvárt módszertani készségeket és 

ehhez illeszkedő képzési tervet kell kialakítania. Ez szükségessé teheti a 

tantárgyfelosztás több évre való tervezését. 

•8 Az egyébként is kötelező önértékelésen és partnerközpontúságon alapuló 

minőségfejlesztési program tervezése. E tekintetben törekedni kell az intézményi 

minőségfejlesztési tevékenységek és az intézményi integrációs program 

összekapcsolására. 

•8 Pedagógiai innovációs program. Ebben kell rögzíteni az alintézkedés keretében 

hozzáférhetővé tett fejlesztő programok típusát és – a programtulajdonossal 

egyeztetett módon – azok intézményi lebonyolításának menetrendjét.  

•8 A külső partnerekkel való együttműködés módjának és tervének meghatározása. A 

sikeres integráció egyik legfontosabb előfeltétele a roma és nem roma szülőkkel való 

együttműködés, esetleges ellenállásuk gyengítése, illetve támogatásuk biztosítása. 

•8 A programot segítő extrakurrikuláris tevékenységek terve. E körben kizárólag olyan, 

akár az intézményekben hagyományokkal nem rendelkező tevékenységeket szükséges 
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megjeleníteni, melyek jól szolgálhatják az integrációs program céljainak 

megvalósulását. 

•8 Épület és eszközfejlesztési terv. E tervben kizárólag azokat a fejlesztéseket kell 

megjeleníteni, melyek közvetlen vagy közvetett módon segítik az integrációs célok 

megvalósulását. 

3.1.3. A programok lebonyolítása, a Programiroda szerepe 

Az intézményi integrációs programok szándékuk szerint a bevont iskolák működésének 

szinte minden egyes aspektusát érintik. Ennek megfelelően minden intézményi programnak 

két szakaszban kell megvalósulnia: 

•8 A helyzetfelmérés és a pályázati program elkészítése; 

•8 Egy legalább három éves integrációs program megvalósítása. 

 

A helyzetfelmérés elkészítéséhez az alintézkedést lebonyolító szervezetnek (a 

Programirodának) előzetesen szempontrendszert kell készítenie. A Programiroda 

munkatársainak (a tanácsadóknak) aktív támogatást kell nyújtaniuk az iskolák számára, 

egyebek között segíteniük kell az intézmények alkalmazottait a helyzetfelmérés során 

alkalmazható önértékelési és mérési eszközök kiválasztásában és alkalmazásában. A 

helyzetfelmérés során arra kell törekedni, hogy abban az intézmény alkalmazottai és partnerei 

minél nagyobb számban vegyenek részt. A pályázati program elkészítése során az 

intézményeknek a helyzetfelmérés eredményeire, a Programiroda által kibocsátott 

tájékoztatókra, a tanácsadók technikai segítségére és a külső partnerekkel való konzultációra 

kell támaszkodniuk. Célszerű megfontolni, hogy az integrációs célprogram már az e 

szakaszban felmerülő költségek fedezetére is forrásokat biztosíthasson az intézmények 

számára. 

A három éves integrációs program lebonyolítása a Programirodával kötött szerződés 

keretében kell, hogy történjen. E szerződésben minden egyes kötelező programelemhez 

mellékelni kell az évente megvalósítandó feladatokat és azok sikerkritériumait, a program 

céljait szolgáló támogatások folyósítása feltételéül kell szabni azok teljesülését 

(benchmarking). A korábbi roma integrációs programok tapasztalatai alapján ennek 

különösen abban a fázisban van kiemelkedő jelentősége, amikor sor kerül az elkülönítetten 

oktatott cigány gyermekek integrált osztályokban való elhelyezésére. Várhatóan ez az a 
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szakasz, amikor a programmal szembeni belső és külső ellenállás megnő. Ennek csökkentése 

érdekében a vélhetően ösztönző hatású elemek iskolákhoz való eljuttatását célszerű erre a 

szakaszra tervezni. 

 

A Programiroda feladatrendszere meglehetősen összetett. A már említett tanácsadói és 

szolgáltató szerep mellett a következő alapfeladatokat kell ellátnia: 

•8 Információ szolgáltató: gondoskodnia kell a program céljai megvalósulása 

szempontjából fontos programon kívüli elérhető szolgáltatásokról. Így például fontos 

szerepe lehet a cigány tanulók számára meghirdetett ösztöndíjakra jogosult tanulók 

azonosításában, és gondoskodnia kell a pályázatok elkészítéséről és eljuttatásáról. 

•8 Közvetítő szerep: súlyt kell helyezni arra, hogy az integrációs szolgáltató hálózat 

együttműködési hálózatokat alakítson ki, s hogy más szolgáltatók erőforrásai az 

integrációs program szolgálatába legyenek állíthatók. Itt szükséges megjegyezni, hogy 

el kell kerülni, hogy az integrációs hálózat tagjai bekapcsolódjanak az 

anitiszkriminációs monitoring rendszer működésébe. 

•8 Intézményi tanulói teljesítmény mérések módszertani támogatása. (Lásd: 3.1.4.) 

•8 Pályázati rendszer működtetése: a hálózat munkatársainak részt kell vennie a pályázati 

döntések előkészítésében, a programok monitoringjában és értékelésében. 

 

Az integrációs normatíva bevezetése szükségessé teszi, hogy az alintézkedés keretében 

olyan szolgáltatások is elérhetőek legyenek, melyek nem kimondottan a programba bevont 

intézményeket célozzák meg. E szolgáltatások alapvetően három csoportba sorolhatóak: 

•8 Ajánlások és módszertani útmutatók kidolgozása az integrációs normatíva 

felhasználásárhoz; 

•8 Nyílt információs portál működtetése, mely hozzáférhetővé teszi az integrációt 

szolgáló innovációs programokat, biztosítja az azokhoz való közvetlen hozzáférést és 

megosztja az aktív programban résztvevő intézmények tevékenysége során 

felhalmozott tapasztalatokat; 

•8 Az intézmények közötti horizontális tanulást segítő programok. Ilyen lehet például az 

aktív programban résztvevő és részt nem vevő intézmények összekapcsolása kistérségi 

vagy települési integrációs klubok működtetésével. 
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3.1.4. Értékelés 

 

Az értékelési kötelezettséget két szinten szükséges beépíteni az alintézkedés 

lebonyolításába: 

•8 Az alintézkedés lebonyolítását szolgáló célprogram külső értékelése; 

•8 Az alintézkedés aktív programjába bevont intézmények értékelése. 

 

Mindkét szint sikeres értékelésének előfeltétele az olyan projekttervezés, mely előre 

meghatározza a program(ok) konkrét céljait, az azokhoz rendelt sikerkritériumokat, az egyes 

szakaszokhoz rendelt mérföldköveket, lefekteti a belső (ön)értékelés mechanizmusát és 

biztosítja az értékelés költségeit. 

Az intézményi programokhoz szorosan kapcsolódó kvalitatív és kvantitatív indikátorokon 

kívül feltétlenül szükség van arra, hogy a program elején, majd pedig minden tanév végén sor 

kerüljön a tanulók alapvető készségekre és tantárgyi tudásterületekre kiterjedő 

teljesítményszintjének mérésére. E méréseknek alkalmasnak kell lenniük a pedagógiai 

hozzáadott érték mérésére és a célcsoporthoz tartozó tanulók teljesítményének az összes többi 

tanuló teljesítményével való összehasonlítására. A Programiroda munkatársainak képesnek 

kell lenniük az intézményi mérések módszertani támogatására. 

 

3.2. A roma tanulók oktatásával kapcsolatos horizontális cél érvényesítése 

3.2.1. A horizontális cél érvényesítésének eszközei  

A HEFOP roma tanulókkal kapcsolatos horizontális céljainak érvényesítése szükségessé teszi, 

hogy – mint arról az 1.5 részben már volt szó - az e szempontból releváns alintézkedések 

tervezése során kialakuljanak azt ezt szolgáló döntési mechanizmusok. Különös hangsúlyt 

kell fektetni erre azon alintézkedések esetében, melyek az integrációs célprogram 

megvalósítása szempontjából eszközjellegű támogatásokat biztosítanak. Ilyenek például az 

oktatási infrastruktúra vagy a felnőttképzés rendszereinek fejlesztését szolgáló két 

célprogram. Az ezt szolgáló eszközök a következők: 
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Prioritások rögzítése: az egyes alintézkedések tervezése (például a célcsoportok pontos 

kijelölése) során megállapított prioritások rögzítése akkor szolgálja leghatékonyabban a roma 

tanulókkal kapcsolatos célok teljesülését, ha ebbe a folyamatba sikerül bevonni az integrációs 

célprogram tervezését végző szakembereket. Ez a fajta koordináció lehetővé teszi a 

különböző alintézkedések közötti szinergia biztosítását. Bizonyos alintézkedések esetében 

elképzelhetőnek tartom az integrációs célprogrammal közösen kiírt és elbírált pályázatok 

meghirdetését. 

•8 Bírálati szempontok rögzítése: azon célprogramok esetében, melyeknek 

kedvezményezettjei oktatási intézmények, célszerű előnyben részesíteni a roma, illetve 

hátrányos helyzetű tanulókat oktató intézményeket. A bírálati szempontok kialakítása 

során célszerű figyelembe venni az integrációs programban alkalmazott 

szempontrendszert; 

•8 Források elkülönítése (set aside): bizonyos oktatási intézmények által igénybe vehető 

pályázatok esetében célszerű lenne a rendelkezésre álló költségvetés 20-25 százalékát 

roma, illetve hátrányos helyzetű tanulókat oktató intézmények számára elkülöníteni; 

•8 Bevonás: a különböző alintézkedések irányító és döntéshozó testületeibe célszerű 

meghívni a cigány kisebbségi önkormányzatok által javasolt szakértőket. Ez 

természetesen nem delegálási jogot jelent, e testületek tagjainak kiválasztása során a 

megfelelő szakértelmet kell biztosítani. 

 

Mindezeken kívül szükséges, hogy az egyes alintézkedések lebonyolításának értékelése során 

kellő figyelmet kapjanak a roma tanulókkal kapcsolatos horizontális céloknak megfelelően 

kialakított szempontok. 

3.2.4. Törvényességi követelmények érvényesítése 

Mivel a közoktatási törvény várható módosítása során megtörténik a hátrányos 

megkülönböztetés részletes, a szegregációt kizáró szabályozása, a HEFOP lebonyolítása során 

ez a szempont már törvényességi kérdésként vetődhet fel. Ennek megfelelően a HEFOP 

bármely alintézkedése keretében elnyerhető támogatásokból ki kell zárni azokat az oktatási 

intézményeket, melyek a módosított szabályozás értelmében szegregált keretek között 

szervezik meg a roma tanulók oktatását. E törvényességi szempont érvényesítése 

természetesen szúrópróba-szerű helyszíni ellenőrzést tesz szükségessé, melyet a későbbiekben 
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kiválthat a remélhetően elkészülő, szegregáló intézményekről szóló lista. Ez alól csupán 

azoknak az intézményeknek kellene mentesülniük, melyek megkötött szerződés alapján részt 

vesznek az integrációs célprogramban. 
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Abstract 

The purpose of the study is to assess the draft of the Human Resource Development 

Program in relation to the education of Roma children. The Program is assessed against two 

major requirements: (i) the developmental goals set by the Program, itself, and (ii) the extent 

to which the Program is in compliance with the Public Education Development Strategy of 

the Ministry of Education. The specific aspects of the evaluation of the Program are the 

general requirements of strategic planning, the harmony among the situation analysis, the 

goals and the tools of implementation, the underlying conceptual framework, the direct 

development measures and the indirect, horizontal goals. The assessment is based on the 

experience accumulated by previous policies and programs aimed at improving the education 

of Roma children. Several recommendations are outlined for the detailed planning and 

implementation of the Program. 

 


