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A „Civilek a költségvetésről”projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet.  



A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és a JÓL-LÉT Alapítvány az oktatásban való 

részvétel nem szerinti adatainak vizsgálatával arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a 

kormányzat oktatást érintő intézkedései a lányokra nézve különösen hátrányosak, és 

hosszú távon a nők másodlagos társadalmi szerepének és kedvezőtlen munkaerőpiaci 

helyzetének megerősítését eredményezik.  

Tekintettel arra, hogy a kormányzat intézkedéseivel és kommunikációjában a nőket 

kizárólag anyaként támogatja, az oktatásban megfigyelhető, a lányok arányszámának 

csökkenését eredményező, a 2009/2010 és 2013/2014 között számokkal is alátámaszható, a 

tantervekben is nyomon követhető tendencia a lányok és nők hagyományos nemi 

szerepeinek megerősítését üzenik. 

1. táblázat A hallgatók nemek szerinti megoszlása 

  

Népesség  
(fő) 

Nappali képzésben 
részt vesz  

(fő) 

Nappali képzésben 
részt vesz  

(a népesség arányában) 

Középfokú oktatás  
(14-18 év közötteik) 

2009 2013 2009 2013 2009 2013 

Lányok   238 600 216 915 117 471 105 833 49,2% 48,8% 

Fiúk  249 232 228 947 83 737 79 607 33,6% 34,8% 

Összesen  487 832 445 862 201 208 185 440 41,2% 41,6% 

Felsőfokú oktatás  
(19-24 év közöttiek)             

Lányok 314 271 305 930 129 083 116 683 41,1% 38,1% 

Fiúk 327 383 321 689 113 618 106 921 34,7% 33,2% 

Összesen 641 654 627 619 242 701 223 604 37,8% 35,6% 
Forrás: KSH Demográfiai adatok, EMMI Oktatási Statisztikai Évkönyv 

Az a tény, hogy a nők aránya a felsőoktatásban 56-ról 55%-ra csökkent 2009 és 2013 között 

tekinthetnénk véletlennek is, ugyanakkor az a gimnáziumban tanuló lányok részarányának 

58-ról 56%-ra való csökkenése jelzi, hogy a lányok továbbtanulása egyre kevésbé fontos 

Magyarországon.  A különféle finanszírozású gimnáziumok között legkevésbé az egyházi, 

leginkább az alapítványi, vagyis a szülők anyagi hozzájárulását igénylő középiskolákban 

csökkent a lányok részaránya, utóbbiakban 52%-ról 48%-ra. A napokban érkezett a hír 80 

vidéki gimnázium bezárásáról, mely számos vidéken élő fiatal, még mindig többségében 

lány elől zárja el a felsőoktatásban való részvétel lehetőségét. 

Az elmúlt években többször került sor az állami finanszírozású felsőoktatási keretszámok 

csökkentésére, az érintett korcsoport létszámának csökkenésén túl elsősorban ennek 

tudható be a felsőoktatásban résztvevők számának 14%-os csökkenése. A keretszám-

csökkentések elsődlegesen azokon a területeken hajtották végre, amelyeken főként lányok 

tanulnak: a társadalomtudományi karokon, a közgazdasági, jogi és kommunikációs 

szakokon.  

Tekintve, hogy a nők jelenleg kisebb arányban vesznek részt a mért jövedelmek 

előállításában, ugyanakkor nagyobb szerepet töltenek be a humán erőforrások 

újratermelésében, a kormányzatnak a költségvetésen, így az oktatáson keresztül is 



törekednie kell a nők hátrányainak kiegyenlítésére a nemi alapú szterotípiáktól mentes 

tananyagokkal, pályaorientációs szolgáltatásokkal, és a nők továbbtanulási lehetőségeinek 

fenntartásával. A nők továbbtanulási lehetőségeinek szűkítése nem csupán hosszú távú 

jövedelemhátrányaikat alapozza meg, a döntéshozatalban való, Magyarországon kritikusan 

alacsony mértékű részvételük javításának esélyeit is rontja. 

A miniszterhez intézett kérdés: 

Hogyan ítéli meg a miniszter, mennyiben segíti elő ma az oktatás rendszere és tartalma a 

nemek közti esélyegyenlőség megteremtését? 

   

 


