A szám tanulmányainak
angol nyelvű összefoglalói
The ongoing privatization of the Hungarian school network and its effects
Ercse, Kriszta
Radó, Péter
Abstract
Since 2010 two major changes were implemented in the proprietary structure of the Hungarian primary and
upper-secondary school network: the takeover of all self-government owned schools by the central government
(widely referred to as the “nationalization” of schools), and the government assisted privatization of a significant part of the community owned network of schools to various churches. The paper provides and overview
of the transformation of the proprietary structure of the education system and of the various policy instruments
the government applied in order to foster the privatization process. In the following sections the authors analyze
the impact of the privatization process on efficiency, quality and effectiveness of primary and secondary education, as well as its effects on selection and the segregation of Roma pupils. The paper concludes with outlining
certain educational policy dilemmas in connection to the problems revealed by the analysis.
Keywords: privatisation, church schools, social selection, seggregation

The connnection between church schools and selection and segregation
Ercse, Kriszta
Abstract
The ratio of church-owned schools, as well as the ratio of students of these schools have so significantly risen
since 2010 that reaching the threshold (more than 10%) the maintainer is able to exert an influence on the entire
educational system through its attitude (see school policy). Moreover, favouring church school maintainers (on
the field of communication, financing, discretionary rights, etc.) is a clearly identifiable behaviour on behalf
of the government at the same period. Considering these two processes, and the extreme socio-cultural and
socio-economic based selection that characterises the Hungarian educational system likewise, the examination
of the church school-effect is well-founded.
The current research examined the selectivity structure of those communities with 2, 3 or 4 schools, where
any of the churches with the greatest impact potential maintained a school in 2016. The distribution of the
students within the community and its changes can be traced by three indicators in the 8th grade - the Family
Background Index (FBI), the proportion of pupils with multiple disadvantages (MD), and the proportion of
Roma students - from the databases of the National Assessment of Basic Competences between 2010 and 2016.
According to the analysis, a high degree of student selection took place in the investigated communities already
in 2010. In the vast majority of cases, the average Family Background Index of the students of church-maintained schools is higher than the average of the community. Nearly half of the church schools lacked pupils with
multiple disadvantages completely. As for Roma students, church schools accomplished total ethnic selection
in one fifth of the communities by 2016.
Related to this, the number and proportion of ghetto and ghettoized schools have extremely risen. Examining those communities separately, that lacked church-owned schools in the initial year – and those, that did
not have an extreme concentration of Roma students -, a highly polarised student-distribution based on social
disadvantages can be seen in the selectivity structure of the schools, after the entry of the church maintainers.
All of the church school maintainers in the research (Roman Catholic Church, Reformed Church, Evangelical
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Lutheran Church, Greek Catholic Church) can be stated to favour the children of relatively high-status families
(without multiple disadvantages or being Roma).
Keywords: church schools, selection, segregation, selectivity, church school-effect, pupils with multiple disadvantages, Roma pupils

Roma Students in the Primary Education System of
the Hungarian Reformed Church
Neumann, Eszter & Berényi, Eszter
Abstract
In the last decade, the share of denominational schools has considerably increased in the Hungarian primary
school system. Broadly speaking, denominational schools are less socially heterogeneous and have higher social
status than state-operated schools. The increase in the number of denominational schools have directly resulted
in the growing social polarization of the Hungarian school system. So far, education research has paid less attention to denominational schools which have a more disadvantageous social intake in comparison to neighbouring
schools and which cater for Roma students as well. The article examines four Reformed primary schools which
have relatively high Roma student intake. We discuss in detail the circumstances of the schools’ transition to the
Reformed church, their enrolment strategies, as well as the typical inclusion and exclusion mechanisms at the
schools. Finally, we explore their narratives on Roma inclusion with special interest in whether specific Christian
narrative frameworks and practices of inclusion have forged in the light of church maintenance.
Keywords: denominational schools, Reformed church, Roma inclusion

We heard that a teacher visited the Roma settlement.
Inclusion by exclusion
Erőss, Gábor
Abstract
This case study focuses on a denominational (Reformed) school in a Hungarian town and explores the processes of segregation/integration on the ground and in its complexity. The institutional and pedagogic practices
of the school deserve special interest as they neither fit into the frequently discussed model of heartless segregation, nor they justify the fully inclusion-based self-image of the school. At first glance, the school (which has
30% of incoming students from neighbouring villages) applies the classical scheme of internal segregation (or
tracking). However, in a historical perspective (in the light of a recent school merger and the transition from
municipal to denominational maintenance), under closer scrutiny, we discover a complex pattern of selective
and inclusive practices.
In the admission process, the binary category of “Roma” vs. “non-Roma” undergoes a dual transformation.
First, it is converted into another dichotomy, that of the “easy-to-teach” vs. “tough” students as well as the
“active” vs. “passive” parents („we think it is essential that parents attend the open days”); then, even the
school’s own categorisation activity gets concealed by the principle of free school choice: “student who opted
for the bilingual class” vs. “student who opted for the normal class” (for example, parents internalise and accept
the fact that their children cannot be in the bilingual class for they hadn’t attend an English class at kindergarten). And the whole process is legitimised by exceptions (i.e. the contingency).
On the other hand, a few factors challenge this mode of operation, such as: (a) low student numbers, (b)
frequent between-school transitions, (c) the provision of in-class and after-school catch-up classes, (d) the
theological (Christian) inclusion discourse as well as actual inclusion practices and institutions (the inclusion
program [KIP] and the presence of school pastors).
Keywords: denominational schools, Reformed church, Roma inclusion, segregation, inequalities
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A magyar közoktatásban zajló
privatizáció és annak hatásai

Roma tanulók a református
általános iskolák rendszerében

Ercse Kriszta

Az egyházi fenntartású iskolák
és a szelekció, szegregáció
kapcsolata

2010 óta jelentősen megnőtt mind az egyházi
fenntartású iskolák, mind az egyházi fenntartású
iskolák tanulóinak aránya, így az egyházi
fenntartók iskolapolitikája képes hatást gyakorolni
az oktatási rendszer egészére. Ugyanebben az
időszakban a kormányzat részéről egyértelműen
azonosítható az egyházi fenntartókat preferáló
viselkedés (pl. kommunikáció, finanszírozás,
diszkrecionális jogosultságok biztosítása).
Figyelembe véve e két folyamatot, illetve a
magyar oktatási rendszert jellemző szélsőséges,
szociokulturális, szocioökonómiai alapú
szelektivitást, indokolt az egyházi iskola-hatás
vizsgálata. A kutatás azoknak a 2, 3 és 4 iskolás
településeknek vizsgálta a szelekciós struktúráját,
ahol a legnagyobb hatáspotenciállal rendelkező
felekezeteknek (katolikus, református, evangélikus,
görögkatolikus) volt 2016-ban iskolájuk.

Tanulmányunk egy vegyes módszertanú kutatás
tapasztalatait foglalja össze a roma inklúzió
lehetőségeiről a magyarországi református általános
iskolákban. A Svájci Protestáns Segélyszervezet és
a Magyarországi Református Egyház felkérésére
2018-ban kutatást készítettünk a roma tanulók
helyzetéről és a roma inklúzió lehetőségeiről a
magyarországi református általános iskolákban.
A kutatás hozzájárult a Református Egyház
országprogramjának kidolgozásához, melynek
célja a református általános iskolák befogadóbbá
tétele (részletesen: HEKS/EPER, é. n.). A kutatás
keretében 2018 januárjában a témáról teljes körű
kérdőíves felvétel készült a református általános
iskolák körében, valamint 2018 tavaszán négy
református általános iskolában mélyfúrás jellegű,
kvalitatív esettanulmányt készítettünk.

Erőss Gábor

„Hallottuk, hogy Robi bá’
kint volt a telepen.”
Szegregálva befogadni

Ez az esettanulmány, amely egy vidéki nagyváros
egyházi (református) fenntartású iskoláját írja
le, a szegregáció/integráció kérdését részletesen
és árnyaltan tárgyalja. A Szamóca iskolában
azonosítható intézményi és pedagógiai gyakorlatok
azért érdekesek, mert távol esnek mind a szívtelenül
szegregáló egyházi iskola egyre gyakrabban
megjelenő rémképétől, mind a vizsgált iskola
befogadáspárti önképétől. Távolról nézve a
– mintegy 30%-nyi bejáró tanulót beiskolázó –
intézmény klasszikus iskolán belüli szegregációt
folytat, de történetileg (összevonás, fenntartóváltás
hatásai), illetve közelebbről szemlélve, a szelekció
és inklúzió sajátos gyakorlatainak komplex
mintázataival találkozunk.

XXIX. évfolyam 2019. július

A 2010-től napjainkig tartó időszakban a magyar
közoktatás tulajdonosi szerkezetében két nagy horderejű változás történt: az önkormányzati iskolák „államosítása”, központi kormányzati tulajdonba vétele,
valamint a közösségi tulajdonban lévő iskolák jelentős részének a kormányzat által támogatott privatizációja, különböző egyházi felekezeteknek való átadása.
A tanulmány áttekintést nyújt a tulajdonosi szerkezet
átalakulásáról és a privatizációs folyamatot serkentő
kormányzati eszközrendszerről. Ezt követően a szerzők elemzik a privatizációs folyamat hatékonyságra,
minőségre, eredményességre, a közoktatási szelekció
mértékére, valamint a roma tanulók szegregációjára
gyakorolt hatását. A tanulmány a feltárt problémák
megoldásával kapcsolatos néhány oktatáspolitikai
dilemma felvázolásával zárul.
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