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Elô szó
So kan tart ják úgy, hogy az esé lyek egyen lő sé ge il lú zió, s fő ként az a fel ső ok ta tás ban. Nem va gyunk
egy for mán te het sé ge sek, mo ti vál tak a ta nu lás ra, ami alap ve tő en meg ha tá roz za a fel vé te li esé lye -
in ket és ké sőb bi ered mé nye in ket. Ma a leg töb ben erős ver seny ben nyer nek fel vé telt a fel ső fo kú
kép zés be. A FeMű ha sáb ja in is több szer zőnk ki mu tat ta ko ráb ban, hogy a sze lek ci ós nyo más nem
el ső sor ban a be ju tást aka dá lyoz za, ha nem a fel vé te li dön té sük ben té rí ti el, komp ro mis  szu mok ra
kész te ti a ki sebb erő for rás ok kal ren del ke ző ket. A ki lenc ve nes évek ál ta lá nos tö me ge se dé sét az
a per cep ció kí sér te, hogy ta lán túl sá go san is so kan jut nak be a fel ső ok ta tás ba, olya nok is, akik
azu tán nem tud ják meg áll ni a he lyü ket. Va ló ban meg szűnt a fel ső ok ta tás rend szer vál tás előt ti kivé -
te le zett hely ze te, ami kor egy-egy ge ne rá ció leg jobb jai ju tot tak csak be az egye te mek re, de pa ra -
dox mó don (jó részt az érett sé gi fe lé ve ze tő út ne héz sé ge in el akad va) a hát rá nyos hely ze tű ek szá -
má ra to vább ra is zár va ma rad hat az út a dip lo má hoz.

Mi lyen ese tek ben kell te hát az esélyt nö vel ni, me lyek azok a hát rá nyos vagy hal mo zot tan hát -
rá nyos cso por tok, ame lyek ele ve hát rán  nyal in dul nak a fel ső ok ta tás ban? Az ok ta tá si jo gok biz to -
sá val, Aáry-Tamás La jos sal ké szí tett in ter júnk, va la mint a té ma ku ta tó i val és in téz mé nyi fe le lő se -
i vel meg tar tott ke rek asz tal-be szél ge té sünk is azt mu tat ja, hogy a va la mi lyen fo gya ték kal élők
épp úgy, mint a ci gány fi a ta lok, a társadalmi–gazdasági–regionális le ma ra dás ból ér ke zők igé nyel -
he tik az el len súlyt. A kom pen zá ció rend sze re jól-ros  szul mű kö dik a fel vé te lin, de a le ma ra dás nem
tű nik el a fel ső fo kú in téz mé nyek fa la in be lül. Ezért nagy lé pést ten nénk elő re, ha ve ze tői cél lá vál -
na az esély te rem tés; a fel ső ok ta tá si in téz mény po zi tív ima ge-éhez leg alább an  nyi ra hoz zá tar toz na
en nek si ke re, mint a ki ma gas ló ta nul má nyi tel je sít mé nyé vagy a mun ka erő-pi a ci helyt ál lá sé.

Az esély egyen lő ség té má ját fó kusz ba ál lí tó szá munk Mű hely ro va tá ban Garai Or so lya rö -
vid elem zé se azt mu tat ja, hogy az ál la mi lag fi nan szí ro zott he lyek csök ken té se a „női” pá lyá -
kat vár ha tó an in kább érin ti. Ven dég ol da lun kon, Engler Ág nes írá sá ban ugyan ak kor töb bek kö -
zött azt lát hat juk, hogy a fel nőtt kép zés ben ta nu lók kö ré ben a csa lá do sok ta nul má nyi ered mé nye
jobb és ők a cél tu da to sab bak. A tár sa dal mi po zí ci ó ból fa ka dó hát rá nyok ra is ke vés fi gye lem
jut ál ta lá ban a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben. Nyüs ti Szil via sok ré tű elem zé sé ből ki de rül az is,
hogy mely pon ton sű rű sö dik a szü lők ala csony is ko lai vég zett sé gé nek ne ga tív ha tá sa le küzd -
he tet len aka dál  lyá és mi ként hat nak a tár sa dal mi hát rá nyok kal szem ben el len súlyt ké pe ző in -
téz mé nyek, prog ra mok. A bo lo gnai szer ke zet ben bel ső sze lek ci ós pont ként je lent ke ző alap kép -
zé si-mes ter kép zé si át me net ben elem zi az esé lyek ala ku lá sát két ta nul má nyunk (Ercsei Kál mán
és Sá gi Ma tild, va la mint Veroszta Zsu zsanna tol lá ból).

Az esély te rem tés kér dé se egy re in kább vá lik in téz mé nyi fe le lős ség gé is, en nek vé gig gon -
do lá sá ban se gít het re mé nye ink sze rint je len szá munk.

Kiss Pasz kál
fő szer kesz tő
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Foreword

Many people hold that providing equal opportunities is a myth and it is even mo re illusory in
Higher Education. It is obvious that we are not all equally talented or motivated to study, which
naturally determines our success in tertiary education. Most applicants enter to universities
and coll eges in a fierce competition in Hun ga ry. Our authors in previous issues of Higher
Education Analysis have repeatedly shown that selection pressure does not typically prevent
access to HE but distracts the aspirations of those who have less resources. After the democratic
changes a massification of HE happened and it was not the very best of each generation that
entered into universities anymore, but paradoxically (for the ma in part caused by the hardness to
reach even a baccalaureate) those who come from deeply underprivileged social circumstances
have been deprived just as much from getting a dip lo ma as before in Hungary.

In what cases should the chances of acceptance be increased, which are the identifiable
underprivileged or multiply underprivileged groups that should be helped? In our interview
with the ombudsman of educational rights La jos Aáry-Tamás and in our roundtable discussion
with researchers and institutional administrators to the field we found that very diverse groups
(of disabled, gipsy, and socially–economically–regionally disadvantaged youth) need the help
of compensatory mechanisms. A compensation system works mo re or less at admittance. But
their constraints remain even after when they enter into universities and start their studies.
Therefore providing equal opportunity should also become a general leadership goal in HE
institutions. Success in this field should belong to a positive ima ge of the institution just as
much as outstanding student performance and job market success of graduates do.

In the Workshop section of this issue which focuses on equality in Higher Education, Or -
so lya Garai’s small analysis shows that prospective cut in state financing reaches “feminine”
majors mo re than their “masculine” counterparts. On our guest pages, Ág nes Engler has
surprising conclusions that having a family made students of continuing education to perform
better and act mo re purposively, adding further colors to the picture of work-family conflict.
About another “invisible” minority, Szil via Nyüsti’s detailed analysis points at the inflection
point where the negative influence of parents undereducatedness establish a real obstacle to
further studies of their children and she also shows the effects of institutions and programs in
counterbalancing social disadvantages. The bachelor-masters shift is an internal selection point
within HE studies introduced by the Bo lo gna system. Student prospects at this crucial point are
analyzed by two papers in the Focus section (by Kál mán Ercsei and Ma tild Sá gi, and by 
Zsu zsanna Veroszta).

Issues of equal opportunity will become the responsibility of individual institutions in
Hun ga ry, we tried to help analyzing these problems and assessing already existing practice 
in response.

Pasz kál Kiss
editor-in-chief

FOREWORD
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Be szél ge tés Aáry-Tamás La jos sal, 
az ok ta tá si jo gok biz to sá val

� dr. Aáry-Tamás La jos jo gász, az ok ta tá si jo gok biz to sa 1967-ben szü le tett Ma ros vá sár helyen.
1996-ban szer zett dip lo mát az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi
Karán. Egye te mi évei alatt a Bibó Ist ván Szak kol lé gi um tag ja volt, 1993-tól po li to ló gi át is
hall ga tott. Kö zel négy évig a ki sebb sé gi ombudsman mun ka tár sa ként dol go zott, ahol el sô -
sor ban ok ta tá si kér dé sek kel fog lal ko zott. Fel ada tai kö zé tar to zott töb bek kö zött az át fo gó,
or szá gos ok ta tá si vizs gá la tok meg szer ve zé se is. A Pro Minoritate cí mû ki sebb sé gi lap szer -
kesz tô je. Az EL TE ok ta tó ja. Nôs, fe le sé ge ügy véd. Négy gyer mek, Zsom bor, Zsó fia, Pan na
és Or so lya édes ap ja. �

dr. Aáry-Tamás La jos

Fel sô ok ta tá si MÛ HELY (FeMû): Az esély -
egyen lô ség re, il let ve a fel sô ok ta tá si be ju tá si esé -
lyek re fó ku szá ló szá munk be ve ze tô in ter jú ját az
ok ta tás po li ti ka egy olyan sze rep lô jé vel sze ret tük
vol na el ké szí te ni, aki nek a tör vé nyi sza bá lyo zás -
sal – fe lül né zet bôl és a hét köz na pi prob lé mák
szint jén is – min den na pi kap cso ló dá sa van, ezért

be szél ge tünk most az ok ta tá si jo gok biz to sá val
a fel sô ok ta tá si esély egyen lô ség rôl.
Aáry-Tamás La jos: A fel ső ok ta tá si esély -
egyen lő ség ről szól va, ha egy ki csit di cse -
ked he tek, az én ja vas la tom ra szü le tett meg
az ok ta tás ban az el ső előny ben ré sze sí tés ről
szó ló sza bá lyo zás 2001-ben, Pá lin kás József
mi nisz ter sé ge alatt. Ak kor fo gal maz ták meg
a fel vé te li el já rás ban, hogy ho gyan le het
igény be ven ni a plusz időt, tech ni kai esz kö -
zö ket. 

FeMû: A hi va tal mû kö dé sé vel kap cso lat ban
több he lyen is ol vas tam, hogy az el múlt 12–13
év ben fi nan szí ro zá si prob lé mák ter hel ték. Nem
tu dom, mi a hely zet je len leg. Vál to zott-e ked ve -
zô irány ba a hely zet?
A-T. L.: 1999-ben na gyon kü lön le ges he lyen,
hely zet ben jött lét re ez a hi va tal. A mi nisz -
té ri um épü le te ke ren gők ből áll. Na gyon kö -
zel a föld szint hez lét re hoz tunk egy olyan
kis ficakot, ahol nem le het ke ren ge ni. Le zár -

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 7
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INTERJÚ

tuk a mel let te lé vő fa lat azért, hogy aki hoz -
zánk jön, az kön  nyen ide ta lál jon, ne kell jen
bók lász nia egy ha tal mas mi nisz té ri u mi épü -
let ben. Nyolc em ber rel kezd tük el, és a szak -
mai költ ség ve tés, te hát a re zsin kí vü li ke ret,
ami ből gaz dál kod hat tunk, ami ből ku ta tá so -
kat foly tat hat tunk, meg ren del het tem kü lön -
bö ző ta nul má nyo kat azért, hogy egy-egy
szak kér dést job ban ért sünk, 40 mil lió fo rint
volt. Ez az ös  szeg idén és már ta valy is nul -
la fo rint volt.

FeMû: Ezek sze rint po zi tív vál to zás nem tör tént.
A-T. L.: Úgy néz ki, hogy ren de ződ ni fog
a hely ze tünk. A mos ta ni mi nisz ter vál tás után
az el ső tár gya lás ele ve a hi va tal kon szo li dá -
lá sá ról fog szól ni. Két ség te le nül vál sá gos és
nem mél tó hely zet ez, bi zo nyos szem pont ból
még sem re mény te len. An nak ide jén Hiller
mi nisz ter úr utol só in téz ke dé sei egyi ké vel le -
nul láz ta a hi va ta lunk költ ség ve tés ét, és az új
kor mány zat alatt egész egy sze rű en nem ala -
kult ki an nak a struk tú rá ja, hogy ho gyan ren -
dez zük dol ga in kat. Ez a fo lya mat mos tan ra
ért be, egy ki csit el hú zó dott.

FeMû: Ezek sze rint az ok ta tá si jo gok biz to sá -
nak be szá mo ló ja a 2011. évi te vé keny sé gé rôl
a kez de ti évek hez ha son ló an tí zez res pél dány -
szám ban je le nik meg? 
A-T. L.: Nem, to vább ra is ezer pél dány ban
tud tam meg je len tet ni. De ez a hely zet ren de -
ződ ni fog. Kü lö nö sen úgy, hogy egyéb ként
nem tét le nül telt el az el múlt idő szak, na gyon
sok part nert ke res tünk meg. Olyan part ne re -
ket, akik kel ko ráb ban már dol goz tunk együtt,
de mos tan ra szo ro sabb ra fog tuk az együtt mű -
kö dést, és olyan kö zös pro jek te ket dol goz -
tunk ki, ame lyek nek a fi nan szí ro zó ja most
már nem én va gyok, ha nem va la ki más.
A hang juk eset leg gyen gébb, de az ok ta tá si
biz tos in téz mé nyé nek te kin té lye emel ni tud -
ja az ő ked vez mé nye zé sük sú lyát. 

Na gyon jó ked vez mé nye zé se ink vol tak
az el múlt évek ben. Kí vül ről ta lán ke vés bé
lát szik, hogy a jól el vég zett szak mai mun ka
mö gött szin te nul la fo rint állt. De hos  szú tá -
von ez ér te lem sze rű en nem tart ha tó fenn.
Nem nagy igé nyű az in téz mény, most már
csak öten va gyunk, te hát az el múlt idő szak
a lét szá mot is jócs kán meg nyir bál ta. Ah hoz,
hogy mi pro fes  szi o ná lis mun kát vé gez zünk,
nem kell nagy költ ség ve té si ke ret, de a nul lá -
nál azért egy pi ci vel több re len ne szük ség.

FeMû: A hí rek sze rint a költ ség ve té si prob lé mák -
kal el len tét ben a meg keresé sek men  nyi sé ge va ló -
ban fo lya ma to san nö ve ke dett az el múlt pár év ben. 
A-T. L.: Így van, bár egy idő óta nem nö vek -
szik lát vá nyo san, in kább be állt egy szint re.
A hoz zánk ér ke zett pa na szok szá ma a 2000-
es, el ső év ben 500–550 kö rü li volt. Ér te lem -
sze rű en a hi va talt ke vés bé is mer ték. Most
már évek óta olyan 1500–1600 pa nasz ér ke -
zik a hi va ta lunk hoz, va la men  nyi nö ve ke dés
két ség te le nül van, de sta bi li zá ló dott ezen
a szin ten. Nem is me rek na gyobb „rek lá mot”
ki fej te ni, mert ta lán ez az az ügy hal maz, amit
kul tu rál tan, tisz tes sé ge sen, szak ma i lag meg -
ala po zot tan vé gig is tu dunk vin ni. Össze sít ve
már 17 000 pa naszt ke zel tünk az el múlt 12 év
alatt.

FeMû: A be ér ke zô ügyek tar tal mi lag a nyil vá nos -
ság szá má ra ke vés sé is mer tek. A hi va tal te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos saj tó hí rek ben ko ráb ban
na gyobb sze re pet ka pott az esély egyen lô ség.
Most úgy lát szik, mint ha az el múlt 2–3 év ben in -
kább az is ko lai ag res  szió len ne a fó kusz ban. Vagy
csak a saj tó fúj ta fel en  nyi re ezt a prob lé mát?
A-T. L.: Nem a mé dia fúj ta fel. Ta lán em lé kez -
nek, 2008-ban be jár ta a ma gyar saj tót egy
mo bil lal ké szült fel vé tel, amin egy fi a tal em -
ber egy sár ga gáz cső vel a ta ná rát pró bál ta
bán tal maz ni. Ez volt az utol só csepp a po hár -
ban. At tól kezd ve ex po nen ci á li san nö ve ke dett

8 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY
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Beszélgetés Aáry-Tamás Lajossal

az ilyen jel le gű ügyek szá ma, a ma gyar saj tó -
ban pe dig ezt a kér dést tár gyal ták. A po li ti ka
fel kap ta az ügyet, tár sa dal mi je len tő sé ge
meg nőtt. El kez dőd tek a köz po li ti kai tár gyú
vi ták ar ról, hogy szál lít sák le a bün tet he tő sé -
gi kor ha tárt. Olyan ja vas la tok is meg fo gal ma -
zód tak, hogy ki kel le ne rúg ni gye re ke ket,
akár vég le ge sen az ös  szes is ko lá ból. A po li -
ti ka ál ta lá ban az egy sze rűbb meg ol dás irá nyá -
ba moz dul el. A bün te tő tör vény könyv mó do -
sí tá sa min dent el bír, és úgy tű nik, mint ha
na gyon egy sze rű mun ká val, egy toll vo nás sal
ke zel ni le het ne a hely ze tet. Ma gyar or szá gon
ko ráb ban nem volt át fo gó nagy vizs gá lat az is -
ko lai ag res  szi ó ról. 2009-ben úgy dön töt tem,
hogy meg ren de lek egy vizs gá la tot, mi vel na -
gyon ke ve set tu dunk a kér dés kör ről. A vizs -
gá lat le foly ta tá sa után már lát ni le he tett, hogy
mi vel ál lunk szem ben a kö zép is ko lák ban. Ta -
lán ezért ka pott na gyobb vissz han got a kér -
dés kör. Az er ről szó ló dis kur zus pe dig foly ta -
tód ha tott, mi vel ta valy, Ma gyar or szág eu ró pai
uni ós el nök sé gi cik lu sa alatt, ja vas la tom ra az
ok ta tá si mi nisz te rek in for má lis ta lál ko zó já -
nak egyik na pi ren di pont ja az is ko lai ag resz  -
szió volt. A glo bá lis té ma, ami ről az egész na -
pos ren dez vény szólt, az ak tív ál lam pol gár ság
volt, ezen be lül nagy pil lé rek ben há rom té má -
ról esett szó. A leg na gyobb hang súlyt az is ko -
lai ag res  szió kap ta, de a di á kok gaz da sá gi is -
me re te i ről is szólt egy vi ta, hi szen vál ság
van, és jó len ne, ha a di á ko kat fel vér tez nénk
in for má ci ó val, hogy mi re fel nő nek, a ha son -
ló hely ze te ket ért sék, tud ják ke zel ni. A mé dia -
tu da tos ság volt a har ma dik olyan té ma, ami -
ről be szél tünk. 

Meg mon dom őszin tén, sze mé lyes szak mai
si ker ként ér té ke lem, hogy a ma gyar el nök ség
ide jén a ma gyar fel ve tés egy na gyon si ke res
pro jekt volt, és el kez dő dött egy szo ros eu ró pai
együtt mű kö dés eb ben a kér dés ben. Ér te lem -
sze rű en a saj tó ezt a kér dést tá lal ta. De nem igaz
az, hogy sok kal több ügy ér ke zik hoz zánk eb -

ben a kér dés ben, csak en nek a tá la lá sa, az er ről
szó ló dis kur zus lett hang sú lyo sabb.

FeMû: 2003-ban volt egy má sik, egy kér dô íves
vizs gá lat a fo gya té kos hall ga tók jog ér vé nye sí té -
sé rôl. Ez nem ka pott ak ko ra saj tó nyil vá nos sá got. 
A-T. L.: Volt saj tó nyil vá nos sá ga, mert saj tó tá -
jé koz ta tót és saj tó be szél ge té se ket is szer vez -
tünk eb ben a kér dés kör ben, de je len tő sebb fi -
gyel met va ló ban nem ka pott. Fi gye lem be kell
ven ni, hogy az ok ta tás nak csak egy kis szeg -
men sé ről, a fo gya té kos hall ga tók ról szólt.
Ezek nek a hall ga tók nak az ará nya, mint az
a ku ta tás ból is ki de rült, na gyon ala csony
a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben. De szak mai
ber ke ken be lül, te hát az in téz mé nyek kel va -
ló vi tá ink ban, ez a té ma fo lya ma to san elő jött,
és az lát szott, hogy az egye te mi ko or di ná to -
rok nak a mun ká ja az óta meg erő sö dött. Te hát
na gyon sok in téz mény fel is mer te azt, amit
mi el mond tunk ne kik, hogy olyan ré teg ről
van szó, akik nyu god tan le het né nek a hall ga -
tó ik, ha meg te rem tik azo kat a fel té te le ket,
ame lyek a spe ci á lis igé nyű hall ga tók éle tét
meg kön  nyí tik az in téz mény fa la in be lül.
Meg erő sö dött a dis kur zus eb ben a té má ban az
in téz mé nye ken be lül, hogy ho gyan le het ne
meg va ló sí ta ni ezt a fel ada tot, mi lyen meg ol -
dá sok ra len ne szük ség ez zel kap cso lat ban.
En nek a té má nak a nyil vá nos sá ga két ség te le -
nül nem volt túl sá go san je len tős. Még én is
fia tal biz tos vol tam, és le het, hogy en nek
a kér dés kör nek a kom mu ni ká ci ó ját nem ke -
zel tem na gyon ügye sen. De nem az volt a cél,
hogy a prob lé mát a tel jes köz vé le mény elé
tár juk, sok kal in kább a szak mai köz vé le -
ményt pró bál tuk meg cé loz ni, és úgy lá tom
a fel ső ok ta tá si in téz mé nye ken be lü li vál to zá -
sok ból, hogy volt a mun kánk nak fo ga nat ja.

FeMû: Ér ke zik az in téz mé nyek ol da lá ról va la mi -
lyen vis  sza csa to lás az eset le ges vál to zá sok ról? 
A hi va tal kö ve ti, hogy az in téz mé nyek men  nyi re
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fi gyel nek oda akár a fo gya ték kal élôk re, akár
más esély egyen lô sé gi kér dé sek re?
A-T. L.: A vis  sza csa to lás nem di rekt. Nem úgy
tör té nik, hogy fel hív nak en gem, hogy meg fo -
gad tuk a vizs gá lat ban meg fo gal ma zot ta kat, és
most je lent jük, hogy sok kal ügye seb bek va -
gyunk, sok kal in kább a hall ga tók tól ér kez nek
vis  sza jel zé sek. Il let ve a do log nem úgy je lent -
ke zik, hogy most már min den sok kal job ban
mű kö dik, hi szen aki ké sőbb ke rül be, az nem
tud vi szo nyí ta ni ah hoz, hogy 3–4 év vel ez -
előtt mi lyen volt az egye tem. A vi ták fel erő -
söd tek. Jö vő hé ten ve szünk részt egy be szél -
ge té sen, amit az EL TE Gyógy pe da gó gi ai
Ka ra szer vez, és aho vá hal lás sé rült hall ga tó -
kat hív nak meg. A hal lás sé rült hall ga tók el -
mond ják, hogy mi vál to zott a ko ráb bi évek -
hez ké pest, a je le lés mennyi re se gít ne kik,
vagy az új tech ni kák men  nyi re hi á nyoz nak,
mi lyen gyen ge sé gei van nak an nak, ha mond -
juk egy olyan jel tol má csot kap nak, aki je lel -
ni tud, de az ak tu á lis szak mai anya got nem is -
me ri. Te hát nem dől he tünk hát ra, hogy jó
meg ol dá sok szü let tek, mert nem at tól va gyunk
de mok ra ták, hogy meg ta lál juk a jó meg ol dá -
so kat, ha nem at tól, hogy fo lya ma to san ke res -
sük. Ez a fo lya ma tos ke re sés in dult be jól ér -
zé kel he tő mó don na gyon sok fel ső ok ta tá si
in téz mény ben, és ez ne kem tet szik. Né ha hal -
kabb a vi ta, né ha fel erő sö dik, de fo lya ma to -
san érez he tő. 

En nek a vis  sza csa to lá sát ér zé ke lem, vagy
az in nen be gyűj tött in for má ci ók ból lá tom,
hogy az egye te me ken fo lya ma tos vi ta van.
Két ség te le nül sok még a ten ni va ló, hogy el -
mond has suk, a fo gya té kos ság gal élő hall ga -
tók nyu god tan, bár mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött ott le het nek, ta nul hat nak, vizs gáz hat nak,
és a töb bi hall ga tó val azo no sak az esé lye ik.

FeMû: A hall ga tók ré szé rôl ér ke zô esély egyen -
lô ség gel kap cso la tos meg ke re sé sek szá má -
ban is érez he tô ez a po zi tív vál to zás?

A-T. L.: Így kü lön most nem gyűj töt tem ös  sze
az er re vo nat ko zó sta tisz ti kát, de te kin tet tel
ar ra, hogy én vol tam vé gig a biz tos eb ben az
idő szak ban, úgy lá tom, hogy va la mek ko ra
csök ke nés bi zo nyá ra van, de nem lát vá nyos.

FeMû: Ezen a te rü le ten be lül mi lyen jel le gû ek 
a meg ke re sé sek? A hi va tal éves je len té se i ben
in kább az anya gi tá mo ga tá so kat érin tô pa na -
szo kat ta lál tam, nem iga zán ta lál koz tam az inf -
rast ruk tú rá val vagy a hu mán erô for rás sal kap -
cso la tos jel zé sek kel.
A-T. L.: Több faj ta jel zés van. Az egyik, hogy
a be me ne ti rend szer ben most már meg le het
je löl ni a fo gya té kos sá got, vi szont so kan van -
nak, akik nem tud ták vagy ké sőn tud ták meg,
hogy ha ezt meg je lö lik, ak kor ne kik a rend szer
ked vez mé nye ket kí nál. Te hát in kább a be me -
ne ti rend szer nél lá tom eze ket a jel zé se ket.
Bent az egye te men már ke ve seb bel ta lál ko -
zunk, mert sok in téz mény na gyon sok min dent
már meg tett. Va kok, gyen gén lá tók szá má ra
a fo lyo són köz le ke dést se gí tő fel fes té sek van -
nak, fel újí tá sok nál szé les lif te ket épí te nek be.
Na gyon sok he lyen moz gás kor lá to zot tak ál tal
is hasz nál ha tó mos dó kat épí tet tek ki. Van,
ahol a kü szö bö ket szed ték fel az elő adó ba va -
ló be lé pés hez. Az új vagy fel újí tott in téz mé -
nyek nél rám pák épül tek ki. Ezek a vál to zá sok
két ség te le nül oda ve zet nek, hogy az ilyen tí pu -
sú jel zé sek szá ma ke ve sebb. Elő for dult olyan
is, hogy a hall ga tó nem tud ta, van esély egyen -
lő sé gi ko or di ná tor az in téz mé nyé ben. Te hát
úgy kezd te el a hall ga tói éle tét, hogy nem
tud ta, van ott egy se gí tő je, aki hez be kel le ne
je lent kez ni, mert ak kor él het ne azok kal a ked -
vez mé nyek kel, ame lye ket a ko or di ná tor te -
remt meg úgy, hogy ő be szél a tan szék ve ze -
tők kel, ő be szél a ka ri ta ná csi ülé se ken ar ról,
hogy mi lyen hall ga tó ik van nak és hogy szá -
muk ra min den to váb bi nél kül biz to sít ha tó
a hos  szabb fel ké szü lé si idő vagy kü lön bö ző
tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sa. 
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Ke vés olyan eset ről van tu do má som,
hogy va la me lyik ok ta tó fi gyel men kí vül
hagy ta vol na a fo gya té kos sá got, meg alá zott
vol na egy hall ga tót vagy sú lyo san mél tat lan
hely ze tet oko zott vol na. El kép zel he tő, hogy
vol tak ilye nek, de ezek nek a szá ma ná lam
már ki sebb, hoz zám ke vés bé jut nak el.

FeMû: Az esély egyen lô ség má sik há rom te rü -
le te, a hát rá nyos hely zet, az et ni kai, il let ve
gender kér dé sek je lent kez nek a hi va tal ügy -
me net ében? Ha igen, mi lyen mér ték ben, il let ve
for má ban je len nek meg?
A-T. L.: Meg je len nek. Az et ni kai tí pu sú hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés vagy ki sebb sé gi tí pu -
sú ügyek szá ma azért ki csi a mi be szá mo -
lónk ban vagy az ügy hal ma zunk ban, mert
Ma gyar or szá gon a kö zel múl tig volt ki sebb sé -
gi ombudsman, ahogy ko ráb ban em lí tet tem,
ott kezd tem a pá lyá mat. Ami kor 1999-ben ide -
jöt tem, Kaltenbach Je nő vel, az ak ko ri biz tos -
sal le ül tünk és meg ál la pod tunk, hogy a ki -
sebb sé gi ok ta tá si kér dé se ket úgy ke zel jük,
hogy le gye nek azok ki sebb sé gi hang sú lyú ak,
és azo kat vi gye ő. Ugyan is, ha én, aki a hi va -
tal ból egye dü li ként fog lal koz tam az ok ta tás sal,
át ho zom eze ket az ügye ket a hi va tal ba, ak kor
ez egy részt fe szült ség hez ve zet, más részt ott
már ki ala kult en nek az ügy me ne te. Nem utol -
só sor ban el ke rül het tem azt a vé le ke dést, hogy
Aáry-Tamás La jos csak a ki sebb sé gi kér dé sek -
hez ért, pe dig most már más dol gok kal is kel -
le ne fog lal koz nia. Az ed dig fel so rol tak nak kö -
szön he tő en a két in téz mény nagy sze rű en
mű kö dött együtt. Ha en gem ke res tek meg ki -
sebb sé gi ügyek ben, ak kor fel aján lot tuk, hogy
át tesszük az ügyet a ki sebb sé gi ombudsman
iro dá já hoz, vagy ja va sol tuk, hogy a pa na szos
sze mé lye sen ke res se meg őket. Ha pe dig ők ta -
lál koz tak olyan üg  gyel, ami nek nem volt ki -
sebb sé gi re le van ci á ja, de az ok ta tá si jog sé rel -
met fel le he tett fe dez ni ben ne, át tet ték vagy
hoz zánk irá nyí tot ták a pa na szo so kat. 

Ab ban a sze ren csés hely zet ben van Ma -
gyar or szág, vagy volt a kö zel múl tig, hogy
volt kü lön ki sebb sé gi és ok ta tá si ombudsmanja
is. Az ál lam pol gár bár me lyik hez for dul hat, 
de hogy ne for dul jon elő két kü lön vizs gá lat
vagy egy más sal szem be me nő ál lás pont, az ál -
lam pol gár ok jog ér vé nye sí té sé nek ér de ké ben
a hi va ta lok nak együtt kell mű köd ni, és a ki -
sebb sé gi biz tos sal jól együtt tud tunk így mű -
köd ni. A gye sen lé vők hely ze te fo lya ma tos
ügy ke ze lést igé nyel. Szin te egy új fe je ze tet
igé nyel már a be szá mo lóm ban. En nek a kér -
dés kör nek szép ívét tud juk le ír ni már a ko ráb -
bi be szá mo lók alap ján. Ez zel in ten zí veb ben
fog lal ko zunk. Volt egy idő szak, ami kor a po -
li ti ka azt gon dol ta, hogy az zal se gí ti a kis ma -
má kat vagy a hát rá nyos hely ze tű e ket, hogy
ami kor már be ju tot tak az egye tem re, ak kor
se gít ne kik benn ma rad ni. A gye sen lé vő kis -
ma mák nak nem kel lett költ ség té rí tést fi zet ni.
Ez ké sőbb meg vál to zott, szép las san le fa rol -
tak er ről a hely zet ről a po li ti ku sok és most
már plusz pon tot ad nak. A hát rá nyos hely ze tű -
ek ko ráb ban szin tén nem plusz pon tot kap tak,
ha nem volt egy na gyon szé pen ki dol go zott
men tor há ló zat. Ha be ke rült egy hát rá nyos
hely ze tű hall ga tó a fel ső ok ta tá si in téz mény -
be, ak kor egy men tor el kez dett ve le fog lal -
koz ni. Hi szen ezen a szin ten a benn ma ra dás
okoz iga zán gon dot. Szük sé ge sek azok az in -
for má ci ók, ame lyek ből meg tud hat ja a mento -
rált, ho gyan kell egye te mis ta éle tet él ni. Mik
a buk ta tói? Hogy le het le mor zso lód ni, és ho -
gyan le het eze ket a hely ze te ket el ke rül ni? 
A men tor há ló zat idő vel hát tér be szo rult, he -
lyet te be jött a plusz pont a hát rá nyos hely ze -
tű ek ese té ben is. A hi va tal vizs gá la ta ide jén
azt re mél tem, és ak kor el is in dult ez a fo lya -
mat, csak ta lán nem ka pott ele gen dő hang -
súlyt köz po li ti kai szin ten sem, hogy meg tud -
nak ta pad ni ezek a di á kok, ott ma rad nak az
in téz mény ben, tel jes hall ga tói éle tet él het nek.
Ehe lyett idő vel ná luk is a fel vé te li nél je lent -
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ke zett a plusz pont. Én azért tar tom prob lé -
más nak a plusz pon tok adá sát, mert a hall ga -
tók tól ér ke zett vis  sza jel zé sek alap ján bi zony
nem min den ki ked ve li eze ket a ked vez mé -
nye zett cso por to kat, tag ja i kat, mond ván,
hogy ők a kü lön pont ja ik kal ke rül tek be a fel -
ső ok ta tá si in téz mé nyek be. Fi lo zó fi a i lag vagy
akár a jog szem pont já ból, az esély egyen lő ség
szem pont já ból is van kü lönb ség a két meg ol -
dás kö zött. A kis ma ma nem bu ta, nem azért
kell be tol ni az egye tem re, mert kép te len el ér -
ni azt a pont szá mot, ami őt fel jo go sí ta ná,
hogy hall ga tó le gyen, ha nem ő kis ma ma, és
azt sze ret né, ha a fel té te lek se gí te nék őt, hogy
el vé gez hes se az egye te met, fő is ko lát. Ezek
a fel té te lek pe dig olyas mik, hogy ru gal mas le -
gyen a rend szer, le gyen a női mos dó ban pe -
len ká zó, vagy akár kis pe len ká zó he lyi ség,
vagy ha már egy na gyobb cso port ról be szél -
he tünk in téz mé nyi szin ten, ak kor el kép zel he -
tő, hogy az egye tem nek meg éri böl cső dét,
óvo dát, eset leg ját szó há zat mű köd tet ni. Sok -
fé le meg ol dás van Nyu gat-Eu ró pá ban, ami től
a kis ma ma úgy ér zi, hogy a kö rül mé nyek
nem hát rál tat ják őt a ta nu lás ban, vizs gá zás -
ban, egy elő adás meg hall ga tá sá ban vagy
a gya kor lat vég zé sé ben, ha nem épp el len ke -
ző leg, az egye tem se gí ti őt. 

A hát rá nyos hely ze tű hall ga tó nál is ha -
son ló a hely zet. Jó len ne, ha benn ma rad hat -
ná nak, jó len ne, ha meg kap nák ezt a se gít sé -
get, hogy is mer jék a buk ta tó kat. Ön ma gá ban
az, hogy be tol ják őket a fel ső ok ta tá si in téz -
mény be, de be lül a rend szer ke vés bé se gí ti
őket, sok eset ben le mor zso ló dás hoz ve zet,
ami jól lát ha tó vá vá lik a sta tisz ti kák ból, és
csa ló dást okoz min den ki nek. Az ál lam el költ
egy cso mó pénzt, de nem érik be a gyü möl -
cse. A csa lád úgy ér zi, hogy bár meg pró bál -
ták, a gye rek te het sé ges volt, de egyéb okok
mi att ki bu kik a rend szer ből. A ked vez mé nye -
zet tek úgy ér zik, hogy kap tak ugyan se gít sé -
get, de utá na min den ki egy ki csit szét tár ja

a kar ját, hogy kap tál se gít sé get, en  nyi le gyen
elég, tes sék él ni ve le. Az én szí vem hez kö ze -
lebb áll az, hogy az in téz mé nyen be lü li ösz -
tön ző po li ti ka ér vé nye sül jön, bel ső se gít sé -
gek, vi ták ré vén, ame lyek nek a vé gén
vál toz tat ni le het a ko ráb bi meg ol dá si mó don,
mert ki de rül, hogy az el avult. Ma már a tech -
ni ka rend kí vül fej lett, és óri á si se gít sé gé re
le het ezek nek a cso por tok nak, ha al kal maz zák.
Ha egy ki csit ki tér he tek még a gye sen lé vők
hely ze té re, ez köz po li ti ka i lag és jo gász szem -
mel néz ve is kü lön le ges tör té net. Az ere de ti
szán dék az volt, hogy a kis ma mák az alapkép-
zés ben kap ja nak se gít sé get, te hát az alap -
képzés ben nem kel lett ne kik költ ség té rí tést
fi zet ni. De jo gi lag egy ke vés bé ele gáns meg -
ol dást vá lasz tot tak, mert a ren de let rá mu ta tott
a fel ső ok ta tá si tör vény egyik pa ra gra fu sá ra,
ame lyik vi szont fel so rol ta az ös  szes kép zé si
for mát. És el in dult egy olyan fo lya mat, ami
vi szont ké sőbb a kis ma má kat ret te ne tes hely -
zet be hoz ta, és az egye te me ket is. Ne ve ze te -
sen, hogy a kis ma mák, ha azt lát ták, hogy
bár mi lyen tí pu sú kép zés be me het nek, mert
nem kell költ ség té rí tést fi zet ni, ak kor ki néz -
ték a leg job ba kat és a leg drá gáb ba kat. Ez meg
azt ered mé nyez te, hogy az egye te mek ott áll -
tak, hogy ők nem kér het nek pénzt a kis ma -
mák tól, de az ál lam nem kom pen zál ta a tel jes
dí jat, ha nem csak va la men  nyi pénzt adott, és
ez zel nagy lyu kak ke let kez tek az in téz mé -
nyek költ ség ve tés ében. A Mű sza ki Egye tem
egyik leg hí re sebb mes ter kép zé sé ben évek kel
ez előtt a kis ma mák ará nya el ér te az 50%-ot.
El jött hoz zám a rek tor, hogy ös  sze om lik így
a rend szer, pró bál junk se gí te ni. Ab ban az idő -
szak ban nem le he tett rá ven ni az ál lam tit ká ro -
kat, hogy az ere de ti szán dék hoz iga zít suk
hoz zá a jog sza bályt, ta lál juk meg az ele gáns,
a szán dé kok nak meg fe le lő meg ol dást. 

Ké sőbb a hoz zám ér ke zett pa na szok szá -
ma nőtt, ki e gé szül ve olya nok kal, mint pél dá -
ul az egyik ügyem ben a költ ség té rí tés mér té -
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ke, amit ugye nem kel lett a kis ma má nak be -
fi zet ni, nyolc van ezer fo rint lett vol na. A fő is -
ko la azt csi nál ta, hogy ös  sze ál lí tott egy olyan
cso ma got, ami ben alul köny vek vol tak, raj ta
ugyan az CD-ROM-on, a te te jén men za je -
gyek, és eze ket nej lon nal le ra gasz tot ták, hogy
ne le hes sen meg bon ta ni, és azt mond ták,
hogy ezt meg kell vá sá rol ni, és az ára nyolc -
van ezer fo rint. El in dult a trük kö zé sek so ro za -
ta: ha az ál lam nem en ge di, én majd má sik ol -
dal ról „be ve szem”. Rá adá sul ezek a hall ga tók
le ve le ző sök vol tak, je lez ték, hogy ők nem
jár nak a men zá ra, ne kik nem kell men za jegy.
Azért is szól tak, hogy hadd dönt sék el ők,
könyv for má ban vagy elekt ro ni ku san ké rik
a tan anya got. A ket tőt együtt mi nek? 
El in dult egy kü lön le ges ügy cso port, ami
a leg in kább mél tat lan volt a kis ma mák kal szem-
ben, ugyan is a drá ga kép zé se ken, a fel vé te lin
meg kér dez ték, hogy na és van-e kis gye rek?
Vagy ter vez-e kis gye re ket? Azt gon do lom,
hogy ezek nem a fel vé te li tárgy kö ré be tar to -
zó kér dé sek. Ugyan ak kor az egye te mek meg
azt lát ták, csak így tud ják ki vé de ni, hogy
a költ ség té rí tés alól men te sí tett cso port ból
túl nagy arány ban jus sa nak be a drá ga kép zé -
sek re. A rossz sza bá lyo zás, il let ve a nem ele -
gáns jo gi meg ol dás az ilyen kény sze rű in téz -
ke dé sek so ro za tos meg je le né sé hez ve ze tett. 

A kor mány vál tás sem ho zott meg ol dást,
mert va la mi ért az új kor mány zat úgy dön tött,
hogy nem nyúl nak ezek hez az in téz ke dé sek hez.
Szól tam, hogy ne ért se nek fél re, nem a po li ti -
kai cél lal van a baj, az rend ben van. De a meg -
ol dás szét zül lesz ti az egye te me ket, fi nan szí -
roz ha tat lan ná te szi, és olyan tart ha tat lan
hely ze te ket in dít el, ame lyek kel szem be kell
majd néz ni. Ezt kö ve tő en a po li ti ka el kez dett
ki fa rol ni eb ből a hely zet ből. Elő ször szű kí tet -
ték az érin tet tek kö rét, ha tár idő ket ik tat tak be,
hogy er re vo nat ko zott, ar ra nem, és a vé gén
szép csend ben ki ve zet ték ezt a ked vez ményt.
Mai na pig ka pok olyan pa na szo kat, hogy gye -

sen va gyok, ak kor mi ért nem kap ha tok költ -
ség té rí tést? És már rég óta ír juk ne kik, hogy ez
a le he tő ség már nem áll ren del ke zés re.
Egyéb ként köz pon ti lag és hall ga tói ol dal ról
si ker tör té net volt, le het, bár nem ez a szak te -
rü le tem, hogy de mog rá fi a i lag is, vi szont szép
las san el halt. 

FeMû: Csak az in téz mé nyek nek nem ér te meg.
A-T. L.: Gaz da sá gi lag eb ben a for má ban két -
ség te le nül nem. De azt mon dom, hogy a mai
na pig fenn tart ha tó len ne vagy le het ne egy
olyan meg ol dás sal, ha csak az alap kép zés ben
ve zet nék be. Az tán már a má so dik, har ma dik
ok le ve let vagy a mes ter sza kot fi nan szí roz za
min den ki ma gá nak. De még egy szer hang sú -
lyo zom, eb ben az eset ben egy na gyon jól in -
dult tör té net sze rin tem rossz vé get ért. Nem
volt túl jó öt let fel vál ta ni ezt a meg ol dást
a több let pont szám ok kal.

FeMû: Min den eset re a több let pont adá sa lát vá nyos
meg ol dás. A be me ne ti ol da lon eh hez még ren del -
ke zünk ada tok kal, ké szít he tôk sta tisz ti kai ki mu ta -
tá sok. Itt még el le het mon da ni, hogy eny  nyi meg
en  nyi hall ga tó nak ad tunk se gít sé get. Az in téz mé -
nye ken be lü li élet út ról vi szont már nin cse nek
szám sze rû sít he tô ada tok, ös  sze kap csol ha tó adat -
bá zis ok. Kö vet he tet len né vá lik a ked vez mé nye zett,
de a be me net nél még ele gán sab ban el le het mon -
da ni, hogy men  nyi en ju tot tak be plusz pont tal. 
A-T. L.: Így van. És ez a fo lya mat nem ab ba az
irány ba hat, ami ért már a 2000-es évek ele jén
küz döt tünk, hogy a fo gya té kos ság gal élő hall -
ga tók nak az ará nya nö ve ked jen az egye te me -
ken, hi szen ők ké pe sek el vé gez ni az egye te -
met. Ké pe sek a dip lo ma bir to ká ban mun ká ba
áll ni, csak egy kis vál toz ta tás kell. Ab ban re -
mény ked tem 2001–2002 tá jé kán, hogy ahogy
a ver seny éle se dik majd az in téz mé nyek kö -
zött, úgy egy re in kább fel fog ják is mer ni, hogy
ez egy po ten ci á lis hall ga tói ré teg, fi ze tő ké pes
ke res let, hogy üz le ti nyel ven fo gal maz zak, és
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moc can nak er re. De ha a po li ti ka ösz tön ző je
ezt a fo lya ma tot nem se gí ti, ak kor nagy va ló -
szí nű ség gel az egye te mek sem fog nak nagy
ener gi á kat eb be az irány ba fek tet ni.

FeMû: A ma gyar tör vé nyi sza bá lyo zást meny  -
nyi re tart ja meg fe le lô nek, di va to san szól va: EU-
kon formnak?
A-T. L.: Ab szo lút mér ték ben, bár ez na gyon
erős ki fe je zés. Konform, te hát az ENSZ-
egyez mény nyo mán na gyon sok vál to zás
épült be kü lön jog sza bály ba, ága za ti jog sza -
bály okba. Sokszor ta lál ko zom vi szont az zal
a hely zet tel, hogy bár a tör vé nye ink kel, ren -
de le te ink kel nincs baj, ezek imp le men tá ci ó -
ja, al kal ma zá sa, fi lo zó fi á ja, az er ről szó ló
dis kur zus már jó val lany hább, mint a nyu ga -
ti or szá gok ban. Ért jük, tud juk a fő el ve ket, de
ami kor ezt ap ró pénz re kell vál ta ni, ak kor elég
nagy az el len ál lás. Az EL TE-n pe da gó gu sok -
nak ta ní tok jo got és rend sze re sen azt szok tam
kér ni, hogy ír ja nak ne kem egy há rom ol da las
dol go za tot egy önál ló gon do lat ról, te hát nem
az én sza va im alap ján, és ak kor meg aján lom
az ötöst. Há rom hall ga tóm svéd és finn min -
ta alap ján írt az EL TE-nek egy esély egyen lő -
sé gi prog ra mot, egy ter vet. Ne kem na gyon-
na gyon tet szett. Nem jo gász hall ga tók vol tak,
de azt mond tam, hogy jo gon is ötöst ad nék
ne kik, na gyon szé pen ös  sze ál lí tot ták. És ők
er re na gyon büsz kék vol tak. Kér dez ték, hogy
mit csi nál ja nak a prog ram mal. Mond tam ne -
kik, hogy ve gyék a hó nuk alá és ke res sék
meg a hall ga tói ön kor mány zat tól kezd ve az
EL TE fó ru ma it. Mi lyen jó len ne, ha az EL TE-
nek is len ne egy ilyen prog ram ja. Nem akar -
tam eb be a fo lya mat ba be le szól ni, mert a hall -
ga tók kezd ték, gon dol tam, vi gyék is vé gig ők.
Vé gül nem si ke rült. Pe dig nem hi szem, hogy
az ELTE-t go nosz em be rek ve ze tik. 

FeMû: Ha már az in téz mé nyek nél tar tunk, tud -
na em lí te ni po zi tív pél dát az esély egyen lô ség

elô se gí té sé re? Egy ál ta lán men  nyi re kö ve tik a
tör vé nyi sza bá lyo zást az egye te mek, fô is ko lák?  
A-T. L.: Azért va gyok baj ban en nek a kér dés -
nek a meg vá la szo lá sá nál, mert az én hi va ta -
lo mat ál ta lá ban a ne ga tív pél dák ke re sik vagy
ta lál ják meg. Az új épí té sű in téz mé nyek nél
ab szo lút érez he tő, az új campusok már aka -
dály men te sek, min den fé le tech ni kai esz köz -
zel fel sze rel tek. Sok olyan in téz mény van,
ahol az ok ta tók nál már gya kor lat tá vált, hogy
a gyen gén lá tó, vak hall ga tók szá má ra le he -
tő vé te szik, hogy be kap csol ják a mag nót, fel -
ve gyék az elő adást, hogy így ké szül hes se -
nek. Tu do má som sze rint ezt van, ahol úgy
old ják meg, hogy szer ző dést is köt nek a szer -
zői jo gok vé del mé ben. Hasz nál has sák az ar -
ra rá szo ru lók, de ne hogy az le gyen a vé ge,
hogy va la ki le ír ja és el ad ja az elő adást, mert
az még is csak az ok ta tóé. Ilye ne ket fo lya ma -
to san lá tok. Az el len ke ző jét is lá tom, ter mé -
sze te sen. Az egyik hall ga tóm dol go za tá ban
azt vál lal ta, hogy a sa ját fel ső ok ta tá si in téz -
mé nyé be, amely egy ré geb bi épü let, úgy megy
be, hogy fel tesz egy nap szem üve get, a fü lé re
pe dig egy le ját szót, han gos ze né vel, te hát úgy
tesz, mint ha si ket, il let ve gyen gén lá tó vagy
vak len ne, és ki pró bál ta, va jon mi lyen len ne,
ha nem lát na vagy nem hal la na. Azt mond ta,
hogy ami kor azt a ha tal mas ka put kel lett ki -
nyit nia – egy fi lig rán fi a tal hölgy ről van szó –,
ak kor jött rá, hogy mi za var ta ed dig a be lé pés -
nél. Rá jött, hogy ha ke re kes szé kes len ne
vagy ha nem lát na, ha ke vés bé tud ná hasz nál -
ni egyik vagy má sik kar ját, ak kor mek ko ra
gon dot okoz na ne ki már a be ju tás is az épü -
let be.

FeMû: Ez már ak kor is prob lé más, ha te le van
az em ber ke ze köny vek kel, jegyzetekkel…
A-T. L.: Igen. Vé gig ment a nap szem üveg gel az
egye tem bel ső te re in, és el mond ta, hogy ta po -
ga tóz nia kel lett. Sem mi lyen irány fény nem
se gí tet te ab ban, hogy mer re van a lép cső vagy
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a lift, elő a dó ter mek, mos dó. Va ló ság gal meg -
ren dí tet te, hogy a sa ját in téz mé nye men  nyi re
nem be fo ga dó. Eze ket a hall ga tói kí sér le te ket
sze re tem. Ilyen kis pro jek te ket is csi ná lunk,
hogy néz zék meg a di á kok, még a kö zép is ko -
lá ban, hogy ha be kö tik a sze mü ket és el dob -
nak egy tár gyat, a sa ját tár gyu kat a sa ját toll -
tar tó juk ból, ak kor tud ják-e, hogy mi az és hogy
hol van? Ilyen ér zé ke nyí té se ket kel le ne csi -
nál ni ok ta tók nak is, ak kor va ló szí nű leg so kan
len né nek, akik azt mon da nák, hogy tény leg,
moc can junk egy ki csit job ban elő re. 

FeMû: Az esély egyen lô ség gel fog lal ko zó ci vil
szer ve ze tek mi lyen kap cso lat ban áll nak a fel sô -
ok ta tá si in téz mé nyek kel?
A-T. L.: Én ar ról tu dok be szá mol ni, hogy ve -
lünk men  nyi re van nak kap cso lat ban, hogy
men  nyi re vesz nek részt az egye tem éle té ben,
ar ról nem ren del ke zünk tel jes kö rű kép pel.
Ve lünk fo lya ma tos a kap cso lat. 2003-ban kint
volt a hi va ta lunk a Szi ge ten és vagy hat évig
kint vol tunk a Ci vil  Fa lu ban.

FeMû: Azt ol vas tam, hogy anya gi okok ból már
nem na gyon tud nak ki men ni.
A-T. L.: Meg vál to zott a Szi get, a Ci vil Fa lu ré -
sze ki sebb je len tő sé gű vé vált, il let ve már nem
tud ták le he tő vé ten ni, hogy az zal tá mo gas sák
a ci vi le ket, hogy ára mot ad nak meg sát rat és
így to vább. Mos tan ra ne kem is el fo gyott
a pén zem, de én vol tam az el ső ha tó ság, akit
be fo ga dott a Szi get, és er re na gyon büsz ke
va gyok. 2003-ban volt a fo gya té kos ság eu ró -
pai éve, en nek kap csán min den nap más-más
szer ve zett cso port tal ta lál koz tunk kint.
Az volt a cé lom, hogy meg is mer jem őket, il -
let ve hogy ők mond ják el, mik azok a gá tak,
ame lyek kel fo lya ma to san ta lál koz nak a köz -
ok ta tás ban és a fel ső ok ta tás ban. Azu tán szü -
le tett a mi vizs gá la tunk, te hát en nek a ta pasz -
ta lat nak a bir to ká ban, az óta fo lya ma tos
a kap cso lat a ci vi lek kel. Se gí tik a mun kán kat.

Ne künk szól nak, ha van va la mi, ami jog sza -
bály-mó do sí tást igé nyel ne, vagy ha ta lál nak
egy-egy fi a talt, akit se gí te ni kel le ne. Eb ből
a szem pont ból azt tu dom mon da ni, hogy ez
egy gyü möl csö ző kap cso lat. Na gyon sok szü -
lői szer ve zet is mű kö dik most már, jó val több,
mint a 2000-es évek ele jén, és van jó né hány,
ame lyik na gyon si ke res ab ban, hogy jól hasz -
nál ja a kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket és ké pes
a kor mány za ti dön té se ket be fo lyá sol ni. A ta -
gok szer ve zik a szü lő ket, szer ve zik egy mást.
A hal lás sé rül tek nél pél dá ul a hall ga tók se gí -
tik a ki csi ket. Szí ve sen ad ják át ta pasz ta la tai -
kat, pél dá ul akik nek nem ada tott meg, hogy
ki sebb ko ruk ban implantátumuk le gyen, és
fel nőtt kor ban kap tak, rög tön át tud ják ad ni
a ta pasz ta la tot azok nak a szü lők nek, akik va -
cil lál nak. Te hát itt már ge ne rá ci ó kat át öle lő
ci vil együtt mű kö dé sek van nak. Úgy lá tom,
hogy a hang juk erő sö dik. Meg je len tek a he -
lyi és a re gi o ná lis ci vil szer ve ze tek. Ré gen
a nagy, monst rum or szá gos er nyő szer ve ze tek
hang ját le he tett hal la ni. Ma már egész kis te -
le pü lé se ken is meg je len nek olya nok, akik
szer ve zik sa ját ma gu kat is. Olyan ja vas la tok -
kal jön nek elő, ame lye ket tény leg ne héz író -
asz tal mö gül ki gon dol ni. Ka pos vá ron van
egy Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai In téz mény,
ők szo ros kap cso lat ban van nak a Ka pos vá ri
Egye tem mel, és rend sze re sen szer vez nek or -
szá gos szü lő ta lál ko zó kat, aho va az in téz mény
nem a sa ját csa pa tát hív ja, vagy nem ta ná rok
be szél get nek ta ná rok kal, ha nem ve szik a fá -
rad sá got, hogy a szü lő ket meg hív ják az or szág
min den tá já ról, és egé szen kü lön le ges, aho -
gyan egy más ra ta lál nak, és ahogy a szü lői
szer ve ze tek, köz ok ta tá si in téz mény és az
egye tem együtt tud mű köd ni. Sőt, együtt tud
mű köd ni az egész ség ügy szfé rá já val is. Eb ben
az in téz mény ben ren de lő van, fő or vos ül bent,
és ren del. A gye re kek oda jár nak hal lás vizs gá -
lat ra. Meg te rem tik a két szfé ra együtt mű kö dé -
sét. A ci vi lek nek az az ál ta lá nos vé le mé nye,
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hogy ha szü le tés kor de rül ki, hogy a gyer mek
fo gya té kos, ak kor az or vo sok el lát ják. Ez után
egy szü net kö vet ke zik, majd be ke rül a köz ok -
ta tás rend sze ré be, ahol a ta ná rok nem tud ják,
hogy mit kell kez de ni ezek kel a gye re kek kel.
Ke vés tu dá suk, ke vés in for má ci ó juk van,
aztán úgy jut nak el az egye te mig a fo gya té kos
gye re kek, hogy az in for má ció hal maz egy re
csök ken. Va ló szí nű leg az óvó né nik töb bet
tud nak a gye rek ről, mint az egye te mi ok ta tók
a hall ga tó juk ról, pe dig ez a két szfé ra jól
együtt mű köd het ne an nak ér de ké ben, hogy
se gít sék a pe da gó gu so kat ab ban, mit is je lent
ez a hely zet, mi min den nel jár ez az ál la pot.
Hogy le het ezt ke zel ni? Mit kell meg ér te ni
mind eb ből? Mit le het, ho gyan le het se gí te ni,
ha se gí te ni kell? Mert ön ma gá ban a saj ná lat
vagy a se gí tő kész ség nem csak hogy nem
elég, ha nem a vis  szá já ra is for dul hat. Öröm -
mel lá tom, hogy van nak a nagy tár sa dal mi al -
rend sze rek kö zött együtt mű kö dé si pon tok is,
de eb ből sok kal több re len ne szük ség.

FeMû: Az in téz mé nye ken be lül szo ci á lis kép zés -
ben, gyógy pe da gó gus-kép zés ben részt ve vôk, 
il let ve az egész ség ügyi kép zést vég zôk és a ci vi -
lek, az in téz mény ve ze tés és az Önök in téz mé nye
kö zött van-e va la mi kap cso lat? Te hát pél dá ul a
gyógy pe da gó gu so kat kép zô kar vagy egy szak
be tud-e kap cso lód ni eb be az aka dály men te sí té -
si fo lya mat ba? Csat la koz ni tud nak va la mi lyen
mó don a fo gya ték kal élôk se gí té sé ben? Ha van
egy szo ci á lis kép zés az in téz mény ben, akkor az
se gít sé get je lent-e ezen a te rü le ten?
A-T. L.: Er re a kér dés re nem tu dok vá la szol ni,
mert hoz zám ilyen in for má ció nem ju tott el.
Óva to san kell ke zel ni mind azt, amit az ilyen
tí pu sú po zi tív ked vez mé nye zé sek nél mon da -
ni tu dok, mert hoz zám sokszor nem jut el.
Nem tör té nik jog sér tés en nek kap csán, ezért
ezt a rend szert ke vés bé lá tom. Azt azért ér zé -
ke lem, hogy van nak el len té tek ab ban a kér -
dés ben, hogy a szo ci á lis vagy a gyógy pe da -

gó gi ai meg kö ze lí tés ke rül jön elő tér be, il let ve
a ci vil vagy a ha tal mi meg kö ze lí tés egy egye -
te men be lül. A ko ope rá ció he lyett a szem ben -
ál lást saj nos gyak rab ban lá tom, gyak rab ban
ta pasz ta lom. Ez kulcs kér dés lesz egyéb ként
sze rin tem a kö vet ke ző évek ben, hogy olyan
szfé rák ról be szé lünk, ame lyek nek mind egyi -
ké ről el mond ha tó, hogy pénz szű ké ben van.
Ha meg ma ra dunk a sa ját sze mét dom bun kon és
azt ka pir gál juk, ak kor az egy re in kább fogy, és
nem ju tunk elő re. De ha meg ta lál juk egy mást,
könnyen el kép zel he tő, hogy az ös  sze adott erő
sok kal na gyobb lesz, aho gyan a ma te ma ti kai
ös  sze adás vég ered mé nye is. Nem lá tok egy -
elő re ilyen fo lya ma to kat, ami nem je len ti azt,
hogy nincs is. A ma gam ré szé ről eze ket ab -
szo lút szor gal maz ni tud nám. 

Van nak na gyon jó pél dák a ci vi lek be kap -
cso ló dá sá ról: az Ability Par kot mű köd te tő
Nagy Gé za ho zott lét re olyan hall ga tói iro da -
há ló za tot, ahol be je lent kez het tek a hall ga tók,
és se gí tet tek még ab ban az idő szak ban, ami -
kor volt fel vé te li. Az in téz mé nyek és ci vi lek
kö zöt ti együtt mű kö dés leg po zi tí vabb ha zai
pél dá ja az EL TE Gyógy pe da gó gi ai Ka rá hoz
köt he tő, oda kap cso lód nak be a ci vi lek. 
Na gyon jó kap cso lat ban van nak ve lük, csak
a Bárczi ha tá sa a töb bi in téz mény re egy elő re
ki csi. Vagy nincs for ma li zált kap cso lat, hogy
eze ket az in for má ci ó kat be le hes sen csa tor -
náz ni az ös  szes töb bi kép zés be. Vagy akár az
egye te men kí vül, az ös  szes töb bi egye tem re.
Az in for má ció el jut ta tá sá nak még nem ala kul -
tak ki a for mái. Az egy más hoz leg kö ze lebb ál -
lók ös  sze fog nak, mint a Gyógy pe da gó gia Kar
és a ci vi lek, de ez még ke vés. A szo ci á lis kép -
zé sek nél azt lát tam, nem sta tisz ti kai ada tok -
ból, ha nem a hoz zám ér ke zett jel zé sek ből,
be szél ge té sek nyo mán, hogy gyak ran a hát rá -
nyos hely ze tű, a hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tű gye re kek szo ci á lis mun kás nak men nek
el ta nul ni. 

Pe dig itt két kü lön do log kap cso ló dik
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össze. Az egyik, hogy egy részt ne kik len ne
szük sé gük szo ci á lis mun kás ra, de van egy faj -
ta bur kolt el vá rás, hogy aki idá ig jut, az men -
jen vis  sza a cso port já ba, és se gít se azo kat,
ahon nan ér ke zett. Ez az et ni kai meg kö ze lí tés -
ben szin tén je len van. Már pe dig ez egy ha mis
do log, vak vá gány ra kül dünk gye re ke ket.
Hadd le gye nek a hát rá nyos hely ze tű ek ből se -
gí tés nyo mán jo gá szok, köz gaz dász ok, mér -
nö kök, szí né szek, bár mi le het be lő lük. De még
a fo lya mat ele jén va gyunk, ma még örü lünk,
hogy egy ál ta lán itt van nak.

FeMû: Az ál la mi lag tá mo ga tott kép zé sek szá -
má nak csök ken té se hoz hat-e be esély egyen lô -
ségi ügye ket Önök höz?
A-T. L.: Az ombudsman fe je kü lön le ge sen
mű kö dik, mert van nak, akik ké pe sek mond -
juk olyan ha tás ta nul má nyo kat ír ni, ame lyek
alap ján le ír ják, hogy mi vár ha tó. Mi min dig
ilyen utó kö ve té ses lo gi ká val gon dol ko dunk.
Te hát ne künk ah hoz, hogy egy ilyet ered mé -
nye sen ki vizs gál junk, kell egy konk rét pa -
nasz. Va la ki ír ja le, hogy mi tör tént ve le? Mi -
lyen pá lyát fu tott be a tör té ne te, és an nak
alap ján tud juk meg vizs gál ni, hogy tör tént-e
jog sér tés? Egy sze rű en nem va gyok al kal mas
ar ra, hogy én egy ilyen ha tás ta nul mányt ké -
szít sek, ami ből meg jó sol ha tom, hogy egy év
múl va mi vár ha tó. Szin te biz tos, hogy en nek
kap csán vi ták, köz po li ti kai tí pu sú vi ták lesz -
nek. De eze ket egy ki csit meg spó rol tuk az el -
múlt húsz év ben. Ha a fel ső ok ta tá si esély -
egyen lő ség ről be szé lünk, ak kor azt a vi tát
spó rol tuk meg, hogy az ok le vél mi lyen arány -
ban éri meg – be fek te tés ként te kint ve az ok -
le vél re – az ál lam nak, és mi lyen arány ban
éri meg az egyén nek kép zé sen ként és ko ron -
ként, ha az idő in ter val lu mot is be le ves  szük.
Ez két ség te le nül el té rő le het. Ma több mér nök
kell, ezért nagy va ló szí nű ség gel az ál lam nak
job ban meg éri, hogy mér nök kép zés ben töb -
ben ve gye nek részt. Most úgy dönt a po li ti ka,

hogy nem éri meg, hogy sok jo gász vagy
köz gaz dász le gyen. De itt egye dül az ál lam
dönt. Nincs er ről vi ta. 

Eh hez a két ség te le nül ki csit zsák ut cás
hely zet hez hoz zá já rul a 2008-as szo ci á lis
nép sza va zás, ahol a tan díj ról is sza vaz tak az
em be rek, és na gyon egy ér tel mű dön tést hoz -
tak. In nen től kezd ve megint ta bu so dott egy
ki csit ez a kér dés kör. Ta lán most ép pen az új
dön té sek mi att új ra le he tő ség nyí lik ar ra,
hogy er ről vi táz zunk. Mert két szél ső sé ges ál -
lás pont van, és egyik sem tart ha tó. Az egyik,
hogy min dent fi zes sen az ál lam, de nem igaz,
hogy csak az ál lam nak éri meg, hogy én sze -
mély sze rint dip lo más le gyek, hi szen ne kem
is meg éri, hi szen job ban bol do gu lok ál ta la
az élet ben. És az sem igaz, hogy csak a csa -
lád nak éri meg, te hát min den költ sé get fi zes -
sen a csa lád. A ket tő kö zöt ti át me ne te ket le -
het ne na gyon iz gal ma san meg vi tat ni. Le het ne
be szél get ni az ará nyok ról, és be le het ne vin -
ni a rend szer be olyan esély ki egyen lí tő mo del -
le ket, ame lyek le he tő vé te szik, hogy azok
a hall ga tók, akik te het sé ge sek, de nincs pén -
zük, részt ve gye nek a rend szer ben ak kor is,
hogy ha drá ga az adott kép zés, vagy nem fér
be, csak költ ség té rí té ses kép zés be. Egy elő re
in kább csak köz po li ti kai jel zé se ket ér zé ke lek.
Na gyon jó volt lát ni az irányt, csak rossz volt
lát ni en nek a bel po li ti kai kom mu ni ká ci ó ját,
pél dá ul a Corvinus ügyé ben. A Corvinuson
most új rek tor van, és ahogy ki de rült, hogy
a köz gaz dász kép zés ben nem lesz ele gen dő,
vagy nem an  nyi ál la mi fi nan szí ro zott lesz,
mint amen  nyi re ők szá mí tot tak, ak kor ez az új
rek tor azon nal be in dí tot ta a fo lya ma tot, hogy
tár gyal ja nak a gaz da ság fő sze rep lő i vel a köz -
gaz dász kép zés ről. Ez nem volt ti los a ko ráb bi
rek to rok nak sem. Csak nagy va ló szí nű ség gel
ké nyel mes, hogy a költ ség ve tés ből le jön
a pénz, és on nan tól kezd ve eset leg az egyéb
ki egé szí tő te vé keny sé ge ket le het más hon nan
fi nan szí roz ni. Az iga zi baj az, hogy a saj tó
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úgy tá lal ja az ilyen kez de mé nye zé se ket,
hogy a Corvinus rek to ra vis  sza vá gott az ok -
ta tá si ál lam tit kár nak. Se hogy sem tu dunk
úgy ki jön ni be lő le, hogy győz tes-győz tes po -
zí ció le gyen.

FeMû: Mert ak kor az már nem saj tó hír.
A-T. L.: Ak kor az nem saj tó hír, így van. El in -
dul tak kü lön le ges fo lya ma tok, két ség te len
a köz gaz dász ok van nak eb ből a szem pont ból
a leg jobb hely zet ben. A ta nár kép zés be ne héz
be von ni mul ti na ci o ná lis cé ge ket, de nem le -
he tet len, csak el kell tud ni in dul ni. So kat 
be szél get tünk fel ső ok ta tá si in téz mény ve ze -
tők kel, hall ga tói ön kor mány za ti ve ze tők kel az
öreg di ák ok ról mint po ten ci á lis se gí tői kör -
ről, akik ben rej lő le he tő sé get nagy va ló szí nű -
ség gel az egye te mek ed dig nem hasz nál tak ki.
Na gyon sok egye te men nem kö vet ték, hogy
hol van nak, most már áll nak fel ezek a rend -
sze rek, és va ló szí nű leg húsz év múl va ez nem
lesz ak ko ra prob lé ma, mint ma.

Az öreg di ák ok, ahogy te lik az idő, egy -
re szí ve seb ben em lé kez nek vis  sza is ko lá ik ra.
Hi á ba tör tén tek ott eset leg rossz dol gok is
ve lük, ahogy az idő te lik, egy re szí ve seb ben
gon dol nak vis  sza az in téz mény re, vagy egy -
re in kább csak a jó ra em lé kez nek. És an nál
ér té ke sebb lesz a meg ke re sés az in téz mény
ré szé ről, hogy kap cso lód ja nak be az alumni -
mozgalomba. Ha csak azt ka pom le vél ként,
hogy az adóm 1%-át ad jam oda, az bosszan -
tó le het. De ha azt mond ják, hogy van nak
prog ram ja ink és kap cso lódj be, gye re, nézd
meg, hogy mit csi nál nak a fi a ta lok, ak kor
igen, ak kor va ló szí nű leg az idő mú lá sá val
egy re szí ve seb ben áll rá az em ber. Rá adá sul
ez az a kör, ame lyik mond juk negy ven öt év
után már ké pes ko moly anya gi ál do za tot is
hoz ni az al ma ma te rért. Ez az a kör, ame lyik
jól meg szó lít ha tó az esély egyen lő sé gi prog ra -
mok fi nan szí ro zá sá ra is. Ki épít he tők olyan
ösz tön díj rend sze rek, nyil vá nos és vi lá gos

mód szer tan sze rint, hogy ho gyan le het ne tá -
mo gat ni eze ket a cso por to kat. 

És ak kor megint ar ról szól a do log, hogy
nem az ál lam ta lál ja ki, ha nem az adott egye -
tem, az adott in téz mény, hogy ho gyan mű kö -
dik, és hogy svéd, an gol vagy oszt rák mo dellt
vá lasz ta nak, az már mind egy.

FeMû: Több ször szó ba ke rül tek a hall ga tói ön -
kor mány zat ok. Ezek men  nyi re lép nek elô tér be?
Men  nyi re vesz nek át sze re pe ket? Men  nyi re vál -
lal ják jog sé re lem okán mond juk a fo gya ték kal
élôk tá mo ga tá sát?
A-T. L.: Hoz zám el jut nak. Az egye tem szfé -
rá ja az, ahol kü lön je lez zük, hogy egyé ni
jog sé re lem mel vagy kol lek tív jog sé re lem -
mel ál lunk szem ben. Kö zép is ko lai di ák ön -
kor mány  zat ok tól jó val ke ve sebb pa nasz ér -
ke zik, a hall ga tói ön kor mány zat ok tól vi szont
szá mos; ak ti vi tá suk két ség te le nül vál to zó.
Ez in kább at tól függ, hogy ki lett az el nök,
kik van nak az el nök ség ben. Ha azt lát ják,
hogy ők meg pró bál nak az egye tem fe le fel -
lép ni, de si ker te le nek, ak kor meg ke res nek
ben nün ket, hogy se gít sünk. Ez ab szo lút jel -
lem ző. A hall ga tói ön kor mány zat ok va ló szí -
nű leg egy kü lön in ter jú tár gyát ké pez het nék,
hogy az el múlt 12–13 év ben ho gyan vál to -
zott meg a sze re pük. Most csap da hely zet be
ke rül tek az új jog sza bály ok kap csán, je len tő -
sé gük csök ken. Volt egy idő szak, ami kor
a jog sza bály azt mond ta, hogy az egye tem -
nek kell dön te nie a hall ga tó kat érin tő kér dé -
sek ben, úgy, hogy be von ják a hall ga tói ön -
kor mány za to kat. Gya kor la ti lag az egye te mek
át ad ták ezt a fel ada tot a ve le járó pénz zel
együtt a HÖK-öknek, hogy dönt se nek sza ba -
don szo ci á lis és ösz tön díj ügyek ben. Le vet ték
a vál luk ról en nek tel jes ad mi niszt rá ci ó ját.
Ak kor ne kem a hall ga tói ön kor mány zat ok kal
kel lett vi táz nom az ál ta luk ki ala kí tott mo -
dell ről. Hogy ho gyan pon toz nak kü lön bö ző
szem pon to kat. Volt olyan hall ga tói ön kor -
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mány za ti el nök, aki el mond ta, hogy ők bi -
zony utá na jár nak, és kér dő re von ják a hall ga -
tót, hogy te szo ci á lis se gélyt vet tél föl, még -
is új far mer van raj tad? 

Olyan fel ada to kat vál lal tak ma guk ra,
ame lyek a sze mé lyi sé gi jo gok ol da lá ról vagy
a mél tá nyos ság ol da lá ról meg kö ze lít ve igen -
csak „nec ce sek” vol tak. Az egye te mek nek
vagy a ve ze tő ik nek ez na gyon ké nyel mes
hely zet volt. Mert hát mit kel lett ne kik fog lal -
koz ni ez zel? Meg a fel leb be zés sel? Ezt a hall -
ga tók egy más kö zött lemeccselték, az egye -
tem nek sem mi más dol ga nem volt, mint
en nek a ke re tét biz to sí ta ni. Rá adá sul ezek
a dol gok a jog sza bály ok kal tel jes mér ték ben
szem be men tek. És meg je len tek a vad haj tá -
sok. Az egye te mi ve ze tők úgy érez ték, hogy
ha ta lom ra tett szert a HÖK, hogy rek to rok,
dé ká nok vá lasz tá sát el tud ják dön te ni, és el is

dön töt ték. Egy olyan prob lé ma hal maz ke re -
ke dett ki eb ből, ami a jog sza bály ok ban ab szo -
lút nem volt ben ne, vagy nem kel lett vol na,
hogy ben ne le gyen. 
És elő for dult, hogy hall ga tók nak ki fe je zet ten
ér dek sé re lem ese tén – te hát nem jog sér tés
tör tént, ha nem ér dek sér tés – ja va sol tam, hogy
a HÖK-öt ke res sék meg. Mond ták, hogy meg -
tet ték, de nem vál lal ják fel az ügyü ket. Te hát
ha nem a hall ga tói ügyek van nak elő tér ben,
ha nem mond juk a pénz vagy an nak a fel hasz -
ná lá sa, ak kor ép pen a hall ga tói ér de kek ke rül -
nek hát tér be. Et től szen ve dett sok HÖK-
vezető, mert érez te, hogy ez már túl sok,
vissza ad nák az egye tem nek vagy be von nák
sok kal in ten zí veb ben az egye te met, de ak kor
ez már ki csit ké ső volt. Most egy vi szony lag
erős vál tás tör té nik, mely nek so rán a hall ga tói
ön kor mány zat ok ha tá sát csök ken tik.
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1 A szer kesz tett be szél ge tést ki egé szí tô ada to kat a részt ve vôk bo csá tot ták ren del ke zé sünk re, va la mint
a Fel sô ok ta tá si MÛ HELY 2011/1. A de mog rá fia sú lya cí mû szá má ban meg je lent Bódi E. —  Garai O.: Elôny -
ben ré sze sí tés a fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rás ban cí mû ta nul má nyá ból vet tük át. Em lí tett írá sunk ban
a 2007—2010 kö zött le zaj lott fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rá sok so rán elôny ben ré sze sí té si jog cí men több -
let pon tot igény lôk rész le tes elem zé se ol vas ha tó, né hány vo nat ko zó ada tot a 2011-es év re is ak tu a li zál -
va mu ta tunk be eb ben a cikk ben. (A szerk.)

Esély egyen lô ség a fel sô ok ta tás ban

Szak ér tôi ke rek asz tal-be szél ge tés

� A ha zai tár sa da lom ku ta tás ban az ok ta tás ra el sô sor ban mint olyan tár sa dal mi al rend szer -
re te kin tet tek a ku ta tók, amely a tár sa dal mi mo bi li tás ban kulcs sze re pet játsz va az egyes
ré te gek és azok tag jai fel emel ke dé sé nek leg fon to sabb ga ran ci á ja le het. Nem meg le pô ezért,
hogy a rend szer vál tás elôtt, majd az azt kö ve tô né hány év ben – jól le het lé nye gé ben más és
más po li ti kai-ide o ló gi ai vo nat koz ta tá si pon tok men tén – a fel sô ok ta tás-ku ta tá sok nak is ki -
emelt te rü le te volt az esély egyen lô ség kér dés kö re. Az utób bi év ti zed ben azon ban mint ha
csak aktuálpolitikai vi ták ré sze ként (fô ként a tan díj kap csán) ke rült vol na elô tér be a fel sô -
ok ta tás ba va ló be ke rü lé si esé lyek prob lé má ja. 

Mi le het az oka an nak, hogy a fel sô ok ta tás ról va ló szak mai – va gyis nem po li ti kai – dis -
kur zu sok ban csak rit kán ta lál ko zunk ilyen irá nyú meg kö ze lí té sek kel? Mit mu tat nak az ada tok:
egyen lô esé lyek kel pá lyáz nak-e a fi a ta lok Ma gyar or szá gon a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek be,
vagy ki mu tat ha tó-e, ta pasz tal ha tó-e ér de mi kü lönb ség az egyes ré te gek to vább ta nu lá si esé -
lyei kö zött? Érez he tô-e am bi va len cia a köz pon ti fel vé te li sza bá lyo zás egy re na gyobb
ki fi no mult sá ga, az eu ró pai irány el vek hez mind több ele mé ben il lesz ke dô több let pont rend szer
(hát rá nyos szo ci á lis hely zet, fo gya ték kal élôk, gye sen vagy gye den lé vôk tá mo ga tá sa), il let ve
az egyes in téz mé nyi rekrutációs stra té gi ák kö zött? Kér dé se ink re is mert ha zai ok ta tás ku ta tók -
tól és né hány megatározó fel sô ok ta tá si in téz mény szak mai ve ze tô jé tôl vár tuk a válaszokat.1 �
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FÓKUSZ

Be szél ge tô tár sa ink vol tak

Csu haj And rea, a HÖOK Men tor prog ram já nak ve ze tő je
Ke rü lő Ju dit fő is ko lai ta nár, a Nyír egy há zi Fő is ko la Gaz da sá gi és Tár sa da lom tu do má nyi 
Ka rá nak ok ta tá si dékánhelyettese
Perlusz And rea fő is ko lai ta nár, az EL TE Bárczi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Kar kép vi se le té ben
az egye tem Esély egyen lő sé gi Bi zott sá gá nak tag ja
Ró bert Pé ter szo ci o ló gus, egye te mi ta nár, Szé che nyi Ist ván Egye tem

Fábri Ist ván – Fel sô ok ta tá si MÛ HELY (FeMû): Az idei fel sôok ta tá si fel vé te li el já rás sal kap cso -
la tos köz pon ti át ala kí tá sok, a sza bá lyo zá si rend szer mó do sí tá sa, il let ve a ke ret szá mok vál to zá -
sa a Fel sô ok ta tá si MÛ HELY szer kesz tô sé gé ben el in dí tott egy, az esély egyen lô ség kér dés kö rét és
a to vább ta nu lá si esé lye ket la tol ga tó gon dol ko dást. Az el múlt idô szak ban ezt a prob lé ma kört nem
övez te ko moly ér dek lô dés, ma xi mum az aktuálpolitikai vi ták érv rend sze ré ben ka pott ki emelt fi gyel -
met. A szfé ra meg ha tá ro zó szak mai kö re i ben in kább a kép zés ha té kony sá gá nak, a mun ka erô-
pi a ci szem pont ok nak és ál ta lá ban a fel sô ok ta tás mo der ni zá ci ó já nak a kér dés kö rei tematizálták
a vi tá kat. Önök sze rint va ló ban le ke rült a na pi rend rôl az esély egyen lô ség szem pont ja? 

Ró bert Pé ter: Ko ráb ban, 1992 és 2010 kö zött az EL TE-n fo lyó szo ci o ló gus kép zés ke re té ben
tár sa dal mi mo bi li tás órá kat tar tot tam a hall ga tók nak, és va ló ban azt ta ní tot tuk, hogy az is ko -
la a leg fon to sabb mo bi li tá si csa tor nák egyi ke. Az is ko la sze re pe na gyon fon tos ab ban, hogy
a ked ve zőt len csa lá di hát tér ből adó dó esély egyen lőt len sé ge ket ki egyen lít se. Azt is ta ní tot tuk,
hogy ez nem tör té nik meg. Ahogy ha la dunk föl fe lé az is ko lai hi e rar chi á ban, ami kor a fel ső -
ok ta tás ra ke rül a sor, már ele ve csak azok ról be szé lünk, akik le érett sé giz tek és ad dig már sok
min den ki „el ve szett”. A tár sa dal mi mo bi li tás szem pont já ból a ko rai is ko la el ha gyók kal, az ál -
ta lá nos is ko lai szeg re gá ció prob lé má já val ezen a szin ten már sem mit sem le het ten ni. Ezért a fel -
ső ok ta tá son csak rész ben le het ezt az egész prob le ma ti kát szá mon kér ni. Más részt azt gon dol -
ták a ki lenc ve nes évek kö ze pé től, hogy a nagy kép zé si ex pan zió majd ja vít ja az
esély egyen lő sé get. És ha ko ráb ban nem ju tot tak be olyan so kan el ső ge ne rá ci ó sok, majd ha már
majd nem min den kit fel vesz nek, ez a cso port is be ke rül. Elég ne héz len ne ada tok kal iga zol ni,
de va ló szí nű leg ez nem tör tént meg. Har mad részt úgy lá tom, av val, hogy át vet tük a bo lo gnai
rend szert, még in kább szak kép zés jel le gű vé vált a fel ső ok ta tás. Te hát, ha a fel ső ok ta tás prob -
lé má i ról esik szó, ak kor min den ki in kább ar ról kezd el be szél ni, hogy azt ta nít ják-e, ami a mun -
ka erő pi a con kell. Sok kal ha ma rabb ez jut az em ber eszé be, mint az, hogy meg fe le lő arány ban
ta nul nak-e hát rá nyos hely ze tű gye re kek fel ső fo kon. Egyéb iránt né ha azt szok tam mon da ni, hogy
a tár sa dal mi mo bi li tás-ku ta tás Andorka Ru dolf fal szállt a sír ba, aki a té ma ha zai klas  szi ku sa.
Hos  szú ide je nin cse nek olyan ko moly adat fel vé te lek, mint ko ráb ban vol tak. Na gyon ne héz ada -
tol ni, és bi zo nyí ta ni azo kat az ér zé se in ket, hogy nyil ván sú lyos prob lé mák van nak a mo bi li -
tás sal meg az esély egyen lő ség gel.

Ke rü lô Ju dit: In téz mé nyi szin ten részt ve szek a Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer meg va ló -
sí tá sá ban és azt hi szem, hogy a leg utób bi kér dő ív volt az el ső, ami ben ar ra is rá kér dez tünk, hogy
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a szü lők nek mi az is ko lai vég zett sé ge. A ko ráb bi kér dő ívek ben ilyen irá nyú kér dést nem tet -
tünk fel. A Nyír egy há zi Fő is ko lán lá tom, az in téz mé nyek kö zött is ki ala kult egy faj ta sor ren -
di ség. És a bo lo gnai rend szer ből a vi dé ki kis in téz mé nyek na gyon ros  szul jön nek ki, il let ve na -
gyon ne héz hely zet be ke rül tek. Konk ré tan azt lá tom a Nyír egy há zi Fő is ko la ese té ben, hogy
ép pen Bo lo gna óta megnövekedett azok nak a hall ga tók nak az ará nya, akik egé szen kis te le pü -
lé sek ről, fal vak ból ér kez nek hoz zánk, és hogy ha a szü lők is ko lai vég zett sé gét meg néz zük, akkor
ezek a fi a ta lok jel lem ző en el ső ge ne rá ci ós ér tel mi sé gi ek lesz nek. Jel lem ző, hogy ese tük ben
a szü lők leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge érett sé gi vagy szak kö zép is ko lai érett sé gi. En nek el -
le né re a fel ső ok ta tá si tör vény sze rint meg ha tá ro zott hát rá nyos hely ze tű ek ará nya nem nö ve -
ke dett. Ha a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tet, az úgy ne ve zett plusz pont tal be ke rü lő hall ga tó -
kat né zem, ak kor alig van nö vek mény, még ná lunk is, pe dig mi egy na gyon ne héz hely ze tű
tér ség fel ső ok ta tá si in téz mé nye va gyunk.

Csu haj And rea: Má so dik éve dol go zom a Men tor prog ram ban, és ná lunk a rend szer úgy mű -
kö dik, hogy a fel ső ok ta tá si pont ha tá rok ki je lö lé sét kö ve tő en meg kap juk az Ok ta tá si Hi va tal -
tól a hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ek ada ta it, akik kel a men to ra ink fel ve szik
a kap cso la tot, nyil ván azt kö ve tő en, hogy meg tör tént a mentor-mentorált pá ro sí tás, ahol az az
irány adó elv, hogy adott in téz mény, adott kar adott sza ká ról le gyen a men tor is és a mentorált
is. És mi is ugyan ezt ta pasz tal juk, hogy nem nö ve ked nek a szá mok, nem nö vek szik a hát rá -
nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ek lét szá ma. A má sik, amit lá tok a ha von ta tar tott ré -
gi ós ren dez vé nye ink alap ján, hogy a hát rá nyos és a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű hall ga tók -
nál az in téz mény vá lasz tá si szem pont ok kö zül az el ső öt ben ben ne van az, hogy ne ke rül je nek
mes  sze at tól a te le pü lés től, ahol a csa lá di hát tér van, és ez nem csak a hát rá nyos és a hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tű hall ga tók ra igaz. Ma Ma gyar or szá gon a fel ső ok ta tás ban ta nu lók több -
sé ge hétfőn-kedden-szerdán van az in téz mény ben, az tán ha za u ta zik, mi vel nem tud ja a kép -
zés he lyén meg ven ni az élel met ma gá nak, nem tud ja fenn tar ta ni ma gát. És ez kü lö nö sen igaz
a hát rá nyos hely ze tű ek re. 

Perlusz And rea: Amit én itt a be szél ge tés so rán kép vi se lek, az a spe ci á lis szük ség le tű hall ga -
tók te rü le te, ezért ke vés bé va gyok ott hon a hát rá nyos hely zet, a hal mo zot tan hát rá nyos hely -
zet te kin te té ben, bár a ket tő kö zött van egy nagy kö zös hal maz. Na gyon sok ku ta tás iga zol ja,
hogy a fo gya té kos ság gal élő hall ga tók csa lá di kö rül mé nye ik alap ján gyak ran hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tű ek is egyút tal, te hát az ed dig el hang zott ál lí tá sok rá juk is iga zak. És az is igaz,
hogy ma min den hall ga tó nak na gyon ne héz a la kó he lyé től tá vol él ni, mert a meg él he té si költ -
sé gek na gyon na gyok, a kol lé gi u mi fé rő he lyek pe dig szűk re sza bot tak. Két dol got ten nék hoz -
zá eh hez. Az egyik az a kér dés, hogy van-e esély be ke rül ni a fel ső ok ta tá si in téz mény be, de
ugyan ilyen je len tő sé gű sze rin tem az is, hogy van-e esély bent ma rad ni. Em lí tet te Ró bert Péter
a ko rai is ko la el ha gyást, ez zel kap cso lat ban lé te ző prob lé ma, hogy amen  nyi ben nem tu dunk
meg fe le lő tá mo ga tá si rend szert ad ni a hall ga tó szá má ra, és azt mon dom, hogy ez nem előny -
ben ré sze sí tés, ha nem hát rány kom pen zá lás, ak kor so kan nem tud ják be fe jez ni a ta nul má nya -
i kat. Az új fel ső ok ta tá si tör vény ben van nak olyan pon tok, ame lyek ki fe je zet ten kel le met le nül
érint he tik a va la mi lyen szem pont ból esély hát rán  nyal ér ke ző hall ga tó kat. Még nin cse nek vég -
re haj tá si uta sí tá sok, te hát nem is mer jük pon to san sem a fi nan szí ro zást, sem pe dig azt, hogy
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konk ré tan ho gyan öl te nek majd ezek tes tet, de szó van ró la, hogy bi zo nyos kér dé se ket dé ká -
ni ha tás kör ben, te hát kvá zi mél tá nyos sá gi ala pon kell/le het ren dez ni. Ezt én nem tar tom jó nak.
Ezek ben a kér dé sek ben sze rin tem nincs he lye a mél tá nyos ság nak, vagy kol lek tív mél tá nyos -
ság nak van he lye.

FeMû: Gyak ran el hang zik az a vé le mény, hogy túl so kan ta nul nak a fel sô ok ta tás ban. Az ok ta tás -
po li tika le het sé ges vá la szai er re az utób bi idô ben több fé lék vol tak: pl. a ke ret szá mok csök ken té -
se, a mi ni mum pon tok nö ve lé se, a nyelv vizs ga kény szer vagy egyes kép zé si te rü le tek pre fe rá lá sa
má sok ro vá sá ra. Van-e egy ál ta lán ér tel me en nek a meg kö ze lí tés nek? Ha va la ki to vább akar ta nul -
ni, akár a szo ci á lis kör nye ze te, akár a mun ka erô pi ac el vá rá sa i nak va ló meg fe le lé si kény szer okán,
vagy egy sze rû en csak ha tá ro zott egyé ni szak mai ér dek lô dé sét akar ja ki elé gí te ni egy tu do mány te -
rü let ala pos meg is me ré sé vel, ak kor ér tel mes, il let ve re á lis cél-e köz pon ti sza bá lyo zók kal a to vább -
ta nul ni vá gyó fi a ta lo kat ki zár ni a fel sô ok ta tás ból? Le het-e cé lul ki tûz ni, hogy to vább csök kent sük
a fel sô ok ta tás ban részt ve vôk szá mát, hogy ha azok a fi a ta lok, akik ele ve nem is ide ké szül nek vagy
már az ok ta tá si rend szer ko ráb bi szint je in ki sze lek tá lód tak, már meg sem je len nek-je len het nek a fel -
sô ok ta tá si fel vé te li zôk kö zött?

Ró bert Pé ter: Hogy túl so kan ta nul nak-e a fel ső ok ta tás ban, re la tív kér dés, at tól függ, hogy mi -
hez ké pest. A nem zet kö zi sta tisz ti kák sze rint va ló szí nű leg nem. Ha ös  sze vet jük a meg fe le lő kor -
osz tály ból a fel ső ok ta tás ban ta nu lók ha zai ará nyát OECD-statisztikákkal, ak kor va ló szí nű leg
nem. Má sik vi szo nyí tá si szem pont le het ne a dip lo má sok irán ti igény a mun ka erő pi a con, a tár -
sa dal mi hasz nos ság. Vi tat ha tó kér dés, de itt hadd bi to rol jam a köz gaz dász ok ked venc ér vét, akik
azt mond ják, hogy na gyon je len tős bér pré mi u mot kap nak a mun kál ta tók tól a dip lo má sok. Ha nem
len ne rá juk szük ség, nyil ván nem fi zet nék meg őket re la tí ve ilyen jól a ma gyar mun ka adók.
Ha majd el kez de nek csök ken ni a dip lo más fi ze té sek, ak kor el jut ha tunk egy olyan stá di um ba,
hogy már túl so kan ke rül nek ki az is ko la pad ból. Ez megint mé rés, il let ve vi ta kér dé se, hogy
el ju tot tunk-e már idá ig, vagy a kö zel jö vő ben el ju tunk-e idá ig?

Ke rü lô Ju dit: Nem tu dom, hogy a mos ta ni ke ret szám meg ha tá ro zá sá nál mi lyen lo gi ka alap ján
vet ték fi gye lem be a mun ka erő pi a con va ló el he lyez ke dést, mert a mi in téz mé nyünk ből a leg -
kön  nyeb ben, a leg rö vi debb idő alatt a köz gaz dász vég zett sé gű hall ga tók he lyez ked tek el.
Tehát én emögött nem an  nyi ra mun ka erő-pi a ci stra té gi át sej tek, amit egyéb ként is na gyon nehéz
meg ha tá roz ni. Egy olyan in té zet ve ze tő je va gyok, ahol kom mu ni ká ció sza kos kép zés is fo lyik.
Ha meg néz zük ez zel a dip lo má val az el he lyez ke dé si esé lye ket, azt lát juk, hogy Bu da pes ten nem
tud nak el he lyez ked ni a kom mu ni ká ció sza ko sok. Nyír egy há zán és kör nyé kén pe dig szak juk -
nak meg fe le lő en he lyez ked nek el. Ez a kér dés re gi o ná lis jel le gű prob lé má kat is fel vet. Van-e
dip lo más túl kép zés? Néz zük meg, hogy kö zép is ko lai vég zett ség gel, konk rét szak mai vég zett -
ség gel hogy tud el he lyez ked ni va la ki. Én nem is me rek olyan fel mé rést, amely azt mu tat ná meg,
hogy mennyi szak mun kás ra, azon be lül konk ré tan men  nyi és mi lyen szak mai vég zett ség re van
szük ség a mun ka erő pi a con. A Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer ből az lát szik, hogy a vég zet -
tek elég jól el he lyez ked nek, job ban, mint amit a mé dia fe lénk su gall, de azt is lá tom, hogy en -
nek az el he lyez ke dés nek egyik al ter na tí vá ja lett, ép pen az el múlt két év ben, a kül föl di mun -
ka vál la lás, et től még ér de ke sebb a kér dés.
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FeMû: Azok a fi a ta lok, akik bár mi lyen szem pont ból hát rá nyos hely ze tû nek te kint he tôk, vagy tes ti
fogya té kos sá guk mi att, vagy kul tu rá lis-szo ci á lis hát tér szem pont já ból, meg tud ják-e áll ni a he lyü -
ket az egye te me ken, fô is ko lá kon? To vább men ve ezen a szá lon: akik el jut nak a dip lo má ig, ho gyan
tud nak ér vé nye sül ni a mun ka erô pi a con? Van-e olyan te rü let, ahol ez a hát rány to vább ra is fenn áll? 

Csu haj And rea: A kér dés el ső ré szé re sze ret nék re a gál ni. A Men tor prog ram ban szer zett ta pasz -
ta la tunk alap ján el mond ha tó, hogy a hát rá nyos hely ze tű hall ga tók nak nem el ső sor ban a tel je -
sít mé nyé vel van a prob lé ma, te hát az zal, hogy meg tud ják-e ta nul ni a tan anya got vagy sem.
A prob lé mát ab ban lá tom, hogy be ke rül nek a kö zép is ko lá ból az egye tem re vagy a fő is ko lá ra,
ami egy tel je sen más struk tú ra. Sok kal na gyobb az in téz mény, nincs ott az a ta nár vagy osz -
tály fő nök, aki ko ráb ban se gí tet te, egyen get te az út ju kat. Em lít het jük pél dá ul az Arany Já nos-
prog ram ban részt ve vő hát rá nyos, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű hall ga tó kat. Ők meg szok -
ták, hogy van egy ve ze tő, és ezt idé ző jel ben mon dom, aki se gí ti, aki fel hív ja a fi gyel mü ket adott
dol gok ra. És a men to rok nak ná lunk pon to san ez a fel ada tuk, hogy se gít se nek el iga zod ni az el -
ső év ben. Ho gyan le het meg igé nyel ni ösz tön dí ja kat? Mi lyen ösz tön díj-le he tő sé gek van nak?
Hogy kell fel ven ni a tan tár gya kat? Mit je lent az, hogy sze mi ná ri um? Hogy le het jegy ze te ket
sze rez ni? Mi lyen csa tor ná kon ke resz tül tud ja el ér ni, hogy mi nél ha ma rabb in for má ci ó hoz jus -
son? A hát rá nyu kat több sé gé ben ab ban lá tom, hogy se gít ség nél kül na gyon ne he zen tud nak hoz -
zá jut ni ezek hez az in for má ci ók hoz. Hogy ha eh hez nem kap nak se gít sé get, ak kor nem tud ják
to vább foly tat ni a ta nu lást, ha csak nem rá ter met tek. De ál ta lá ban na gyon ke vés olyan hall ga -
tó van, aki azt mond ja, hogy nem igény li pél dá ul a Men tor prog ram se gít sé gét, mert van va la -
ki, aki se gít ne ki, vagy ő egye dül el tud iga zod ni.

Perlusz And rea: Én elő ször a be vá lás kér dé sé hez szól nék hoz zá. Az, hogy va la ki ho gyan tud
akár a fel ső ok ta tá si ta nul má nyai alatt, akár a mun ka erő pi a con bol do gul ni, ez az egyén és a kör -
nye zet vi szo nyán is mú lik. Ré geb ben az az ál lás pont tar tot ta ma gát, és eb ből a szem pont ból
a fel ső ok ta tás azért na gyon mar káns, hogy min dig azt néz zük, mi lyen az egyén. Az egyén ké -
pes sé gei, az egyén csa lá di hát te re, az egyén le he tő sé gei. Azt gon do lom, hogy egy re in kább elő -
tér be ke rül, vagy kel le ne, hogy ke rül jön, hogy azt néz zük, ho gyan le het a kör nye ze ti fel té te -
le ket olyan ná ala kí ta ni, hogy az a le he tő leg in kább se gít se az egyén ki bon ta ko zá sát. 

Ez már egy má sik meg kö ze lí tés. Ha pél dá ul a fo gya té kos ság gal élő hall ga tó kat néz zük, de
sze rin tem ez min den hát rá nyos hely ze tű cso port ra igaz, sőt, akár min den hall ga tó ra is, ak kor
van nak fel té te lek, ame lyek ne he zít he tik, de kön  nyít he tik is az éle tü ket. Le het a fel ső ok ta tá si
gya kor lat ban olyan tá mo ga tá si for má kat mű köd tet ni és ki ala kí ta ni, és meg jegy zem, er re azért
va la men  nyi ál la mi for rás is ren del ke zés re áll je len leg, hogy ez erő tel je sen meg kön  nyít se
a hall ga tói lé tet, és se gít se, hogy a le he tő leg job ban ki tud ják bon ta koz tat ni a ké pes sé ge i ket.
Ha eb ben a vi szony rend szer ben né zem, ak kor azt gon do lom, hogy a va la mi lyen hát rán  nyal ren -
del ke ző hall ga tók ugyan olyan jók, bi zo nyos te kin tet ben jobb ered mé nyek el éré sé re is ké pe sek,
mint mond juk az át la gos hall ga tó – aki nem lé te zik. Az EL TE-n har minc ezer hall ga tó van, ebből
az idei tan év ben a kü lön bö ző ka ro kon ös  sze sen 298 hall ga tó él va la mi lyen fo gya té kos ság gal.
Ezen be lül lá tás sé rül tek, hal lás sé rül tek, moz gás sé rül tek, be széd fo gya té ko sok, rész ké pes ség-
zava ros vagy autizmus-spektrumzavarral élő hall ga tók. Az, hogy az ő be vá lá suk men  nyi re lesz
jó, na gyon erő sen függ raj tunk, te hát ma gán az ok ta tá si rend sze ren, il let ve a mun ka erő-pi a ci
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le he tő sé ge ken. Szük sé ges vol na min den kép pen nö vel ni szá mu kat a fel ső ok ta tás ban. Egyál ta -
lá ban nem ér tek egyet a be me ne ti le he tő sé gek kor lá to zá sá val, akár a ke ret szá mok csök ken té -
sén, akár a tá mo ga tá si for mák meg vo ná sán ke resz tül tör té nik. A har ma dik do log, hogy na gyon
gyak ran a ta nu lás nem pusz tán ké pes ség be li kér dés, ha nem le he tő ség be li is. Ha mond juk azt
né zem, hogy a nyelv tu dás meg szer zé sé re mi lyen le he tő sé gei van nak a hall ga tók nak, ak kor ele -
ve tud juk, hogy egy sze gé nyebb hall ga tó nak ke ve sebb le he tő sé ge van, mint egy jó mó dú nak.
De ha egy ép, il let ve egy fo gya té kos ság gal élő hall ga tó le he tő sé ge it ha son lí tom ös  sze, be jön -
nek olyan té nye zők, hogy mond juk egy hal lás sé rült hall ga tó nem tud cso por tos nyelv ta nu lá -
son részt ven ni, mert nin cse nek ilyen spe ci á lis nyel vi kur zu sok. Ne ki a nyelv ta nu lás ra az egye -
dü li le he tő ség va la mi lyen internetes le he tő ség, amit ott hon csi nál, vagy az egyé ni nyelv ta nár,
ami vi szont há rom szor an  nyi ba ke rül, mint a cso por tos ok ta tás. Na gyon sok ilyen elem van,
ami a ké pes ség re utal, de va ló já ban le he tő ség kér dé se.

Ke rü lô Ju dit: Ná lunk a fő is ko lán 7200 hall ga tó ta nul, eb ből 136 fo gya ték kal élő. Esély egyen -
lő sé gi Iro dánk mun ka tár sai min den érin tett hall ga tó val sze mé lye sen tart ják a kap cso la tot, attól
a pil la nat tól kezd ve, hogy be lép nek az in téz mény ka pu ján. Sőt, már ko ráb ban is, mert a nyílt
na po kon az ér dek lő dők kel föl ve szik a kap cso la tot. Fo lya ma to san, nem csak a ta nul má nya ik alatt,
ha nem ké sőbb is, se gít sé get nyúj ta nak, igye kez nek őket az el he lyez ke dés ben is se gí te ni. 
A fo gya ték kal élők re az Esély egyen lő sé gi Iro da mun ka tár sai rend kí vü li mó don oda fi gyel nek. 

Ró bert Pé ter: Vis  sza ka nya rod nék a kér dés szo ci á lis vo nat ko zá sa i hoz. Na gyon örül tem an nak, amit
Csu haj And rea mon dott a Men tor prog ram ról, mert azt hi szem, hogy tény leg a do log egyik lé nye -
ges ele me, hogy egy ér tel mi sé gi csa lád ból jö vő egye te mi hall ga tó ma ga biz to sabb, ele ve job ban
ott hon ér zi ma gát az egye tem épü le té ben, job ban fel ta lál ja ma gát. Aki hát rá nyos hely ze tű csa lád -
ból ér ke zik, sok kal el ve szet tebb, sok kal ke vés bé is me ri ki ma gát. Te hát nagy szük sé ge van ar ra,
hogy ilyen tí pu sú se gít sé get kap jon. Re mé lem, hogy a kü lön bö ző ok ta tá si in téz mé nyek ben a men -
tor prog ra mok jól mű köd nek ezen a té ren. Ami a kér dés má sik ré szét il le ti, hogy mi tör té nik a dip -
lo ma meg szer zé se után, vol tak er re ku ta tá sok, sta tisz ti kai ér te lem ben is, hogy az azo nos dip lo má -
val ren del ke zők kö zül előny ben van nak-e a ked ve zőbb tár sa dal mi hát te rű hall ga tók? A Dip lo más
Pá lya kö ve té si Rend szer ada ta in meg le he tett vizs gál ni, hogy ugyan olyan dip lo má val ha ma rabb kap
ál lást vagy kön  nyeb ben el tud-e he lyez ked ni a pá lya kez dő, ha ér tel mi sé gi csa lád ból jön? Úgy tű -
nik, hogy igen. Te hát iga zol ha tó a min den na pi ta pasz ta lat, mi sze rint so kat szá mít, ha a szü lő fel
tud emel ni egy te le font, tud va la ki nek szól ni, hogy a gye rek ép pen most vég zett, néz ze tek már va -
la mi nek utá na, mert ké ne ne ki egy ál lás. Aki nek viszont nincs ho va for dul nia a csa lád já ban, az csak
a kar ri er iro dá kat ke res he ti. Ez pe dig na gyon in téz mény füg gő, hogy a kar ri er iro dák ban men  nyi re
fi gyel nek ar ra oda, mi lyen tí pu sú se gít sé get tud nak ad ni a vég ző sök nek.

FeMû: A több let pont rend szer egy idô óta, ki sebb mó do sí tá sok kal ugyan, de vi szony lag ki ala kult sé -
ma alap ján mû kö dik a fel sô ok ta tá si fel vé te lin. Hogy ér zik az in téz mé nyek: ez a köz pon ti sza bá lyo zás
meny  nyi re a va ló di kér dé sek re, a va ló di hát rá nyos hely zet re re a gál? Men  nyi re ér de ke az in téz mé nyek -
nek, hogy a hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok kal in ten zí veb ben fog lal koz zon, hogy a ko ráb bi ak hoz ké pest
na gyobb arány ban ke rül je nek be a fel sô ok ta tás ba? Azon túl, hogy mi lyen az ál ta lá nos szo ci á lis ér zé -
keny sé ge az in téz mé nyek nek, meg je le nik e té ren va la mi in téz mé nyi spe ci á lis szem pont? 
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Ke rü lô Ju dit: A több let pon tok kal kap cso lat ban sze ret nék vá la szol ni. Az a ta pasz ta la tom, hogy
– és itt most megint vá las  szuk szét a hát rá nyos hely ze tű e ket és a fo gya ték kal élő ket – nálunk
na gyon sok olyan na gyon ala csony is ko lai vég zett sé gű csa lád ból szár ma zó ro ma fel nőtt sze -
ret ne to vább ta nul ni, aki mond juk 30–32 éve sen sze rez te meg az érett sé gi bi zo nyít vá nyát, és
úgy gon dol ja, hogy a mun ka erő pi a con egy dip lo má val tud ná ja ví ta ni az esé lye it. Ők jel lem -
ző en le ve le ző ta go zat ra je lent kez nek. De saj nos sem mi lyen olyan konk rét tá mo ga tást nem
tudok, amely a le ve le ző kép zés be ér ke ző ro má kat vagy egy ál ta lán a hát rá nyos hely ze tű e ket
támo gat ná. Azt ta pasz ta lom, hogy ezek az em be rek ál ta lá ban mun ka nél kü li ek és sze ret né nek
to vább ta nul ni, ne kik ez a 40 plusz pont a vi lá gon sem mit nem je lent, mert ez zel sem tud nak be -
ke rül ni ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zés be, hi szen olyan ke vés pon tot hoz nak a kö zép is ko lai ered -
mé nye ik alap ján. Te hát ők, ha be jut nak, ki zá ró lag költ ség té rí té ses kép zé sek be nyer nek fel vé -
telt, azt pe dig nem tud ják fi nan szí roz ni. Az tör té nik ilyen kor, hogy ami kor már fi zet ni kel le ne,
ak kor pró bál nak va la mi lyen se gít sé get, ösz tön dí jat ke res ni, nem sok si ker rel. Azok ra a sza kok -
ra, ahol na gyon ala csony az ál la mi fi nan szí ro zott he lyek szá ma vagy egy ál ta lán nincs, nem jelent
be ke rü lé si le he tő sé get a több let pont, leg alább is ná lunk nem.

Perlusz And rea: Po zi tív ele mei is vol tak ed dig a sza bá lyo zás nak. Az ál la mi lag fi nan szí ro zott
kép zé se ken a kredittúlfutásokért fi zet ni kel lett, a hall ga tók át ke rül tek az ön költ sé ges ka te gó -
ri á ba, de ez alól pél dá ul a fo gya té kos ság gal élő hall ga tók fel men tést kap tak. Saj nos úgy tű nik,
ez ki ke rül az új ren de le tek ből. Pe dig ez egy jó köz be ik ta tott lé pés vagy sza bá lyo zó volt, mert
vég ső so ron na gyon sok szor lát juk, hogy a hall ga tó ön hi bá ján kí vül nem tud ja tel je sí te ni a tan -
egy sé ge it. Foly ton hal la ni, hogy men  nyi vis  sza élés van a több let pon tok kal a fel ső ok ta tás ban.
Én úgy gon do lom, hogy ha óri á si vis  sza élé sek let tek vol na ed dig ev vel a több let pont tal, ak kor
te le len ne a fel ső ok ta tás hát rá nyos hely ze tű, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű és fo gya té kos hall -
ga tók kal. De nyil ván va ló an mes  sze nin csen er ről szó. Múlt hé ten volt egy ke rek asz tal-be szél -
ge té sünk fo gya té kos ság gal élő hall ga tók kal. Egyet len egy sem vett igény be előny ben ré sze sí -
té sért több let pon tot, min den ki be ju tott anél kül. Te hát így is, úgy is fel vé telt nyer tek. Ne kik
sok kal fon to sabb, hogy egye te mi szol gál ta tá so kat tud tak igény be ven ni fo gya té kos sá guk alap -
ján. Vis  sza tér ve a kér dés re: szá mít az, hogy így meg tu dunk ra gad ni kü lön bö ző cso por to kat,
és ezek a tá mo ga tá si for mák vé le mé nyem sze rint hasz no sak. Na gyon ki csi esély van a vis  sza -
élés re. Vi szont ezen kí vül na gyon sok olyan hall ga tót tu dunk, akik nek van nak esély hát rá nyai,
de nem tar toz nak be le szig ni fi kán san egyik cso port ba se. Pél dá ul a le ve le ző vagy es ti kép zés -
re je lent ke ző idő sebb hall ga tók vagy je lent ke zők. 

Ró bert Pé ter: Gon do lom, ab ban egyet ér tünk, hogy el mé le ti leg az ilyen tí pu sú po zi tív diszk -
ri mi ná ció rend ben lé vő, és be vett gya kor lat ha son ló sza bá lyo zá sok lé te zé se. A má sik kér dés
vi szont az, hogy ezek men  nyi re hasz no sul nak, men  nyi re töl tik be a funk ci ó ju kat. Saj nos való -
szí nű leg nem elég gé. Az előtt a szo ci a lis ta idő szak ban a mun kás szár ma zá sú a kat en nél sok kal
job ban pró bál ták di rekt mó don tá mo gat ni, még sem si ke rült el ér ni, hogy ők le gye nek több ség -
ben a fel ső ok ta tás ban. Most is lé tez nek esz kö zök, és jó, hogy van nak, de ha té ko nyab ban kel -
le ne fel hasz nál ni és mű köd tet ni őket, mert lát ha tó an nem se gí tik elég gé azo kat, aki ket se gí te -
ni ük kel le ne.
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Csu haj And rea: Mi az ös  szes olyan ma gyar or szá gi egye tem mel, fő is ko lá val kap cso lat ban va -
gyunk, ahol az adott év ben hát rá nyos, hal mo zot tan hát rá nyos el ső éves hall ga tó van és egyet -
len egy in téz mény ben sem ta pasz tal tunk el len ál lást. De, mi vel a HÖOK Men tor prog ram
a HÖOK-hoz tar to zik, mi el ső sor ban az EHÖK-, FHÖK-elnökökkel, il let ve az ah hoz kap cso -
ló iro dák kal mű kö dünk szo ro san együtt, és nyil ván az EHÖK-, FHÖK-elnökök mű köd nek
együtt a ka ri egye te mi ve ze tés sel. Ál ta lá ban min den hol po zi tív vis  sza jel zé se ket kap tam ezek -
kel az együtt mű kö dé sek kel kap cso lat ban. Eb ben az év ben sze ret nénk meg vizs gál ni egy ki csit
a hoz zánk ha son ló an mű kö dő szer ve ze te ket, ame lyek az egye te mi struk tú ra egy adott ka rán mű -
köd nek, és az el ső éve se ket, de nem spe ci fi ku san a hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tű e ket se gí tik. Pél dá ul a gó lya tá bor után cso por tok ala kul nak és az el ső éves hall ga tó kat viszik
órát fel ven ni, meg mu tat ják ne kik a ter me ket. Van, ahol inst ruk tor nak, men tor nak vagy seniornak
ne ve zik. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy né ha van nak rá szer ve zé sek, ami nem jó, és idén az a cé -
lunk, hogy eze ket ki küsz öböl jük, hi szen az sem jó, ha egy hát rá nyos vagy hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tű hall ga tó öt se gí tőt kap, öt kü lön bö ző hely ről, mert ez így nem ha té kony. Lát ni
kell, ho gyan mű köd nek ezek a rend sze rek, nyil ván in téz mé nyen ként más ho gyan, mert más ho -
gyan mű kö dik pél dá ul a selmeci ha gyo má nyok kal ren del ke ző, fő ként bá nyász kép zés hez kap -
cso ló dó in téz mé nyek ben, az egy tel je sen más tí pu sú tá mo ga tó rend szer. Más a mi énk és más
mond juk pél dá ul egy gó lya tá bor ból szer ve ző dő tá mo ga tó rend szer.

Ke rü lô Ju dit: Min den fel ső ok ta tá si in téz mény szá má ra fon tos, hogy hall ga tói le gye nek, és min -
den fel ső ok ta tá si in téz mény úgy gon dol ja, vagy leg alább is a mi enk úgy gon dol ja, hogy ar ra -
fe lé nyit, ami lyen le he tő sé gei még van nak. Ezért mi egé szen ko mo lyan nyi tunk, vagy fog lal -
ko zunk akár a hát rá nyos hely ze tű ek kel, akár a fo gya ték kal élők kel, de hát mi ele ve egy
ne he zebb hely ze tű ré gió fel ső ok ta tá si in téz mé nye va gyunk, na gyon fur csa len ne, hogy ha
elzár kóz nánk et től a kér dés től. A fo gya ték kal élők se gí té se ter mé sze tes do log a mi in téz mé -
nyünk ben és pró bá lunk se gí te ni azok nak a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű hall ga tók nak,
akik ről konk ré tan tu dunk. De van olyan, aki ről nem is tu dunk, mert nem je lent ke zik, nem él
a fel kí nált le he tő sé gek kel. 

Perlusz And rea: Az EL TE egy nagy in teg rált, sok kar ból ál ló egye tem, és mi u tán a Bárczi is
ré sze, az esély egyen lő ség kér dé sét nem hagy hat ja fi gyel men kí vül. Az egész egye tem re ha tást
gya ko rol tunk a spe ci á lis szük ség le tű hall ga tók kal kap cso lat ban, de mi is tá gí tot tuk a né ző pon -
tun kat az esély egyen lő ség te kin te té ben. Az Esély egyen lő sé gi Bi zott ság tag ja ként ta pasz ta lom,
hogy pél dá ul a jo gi kar ren ge teg olyan gender vagy más esély egyen lő sé gi té mát hoz be, mond-
juk a sza bá lyo zás ba, ami eset leg ne künk eszünk be se ju tott. Eb ből a szem pont ból egy na gyon
jó té kony egy más ra ha tás ról tu dok be szá mol ni. És úgy gon do lom, hogy az EL TE ezt most már
kez di a he lyén ke zel ni. Ér té ket lát ben ne. A ma gam ré szé ről, fo gya té kos ság ügyi szak em ber -
ként, úgy gon do lom, hogy a fo gya té kos ság gal élő ér tel mi sé gi ek rend kí vül fon to sak a tár sa da -
lom nak, mert egy tel je sen más as pek tust je le ní te nek meg. És amen  nyi ben nem ke rül nek fel -
sőbb, ve ze tői szin tek re, ak kor ezek az as pek tu sok nem tud nak meg je len ni. A má sik, amit
sze ret tem vol na mon da ni, hogy ná lunk egy ki csit szé le seb ben ér tel me zett az esély egyen lő ség
kér dé se, be le ért jük a kis gye re kes anyák, a fo gya té kos ság gal élő kol lé gák vagy mun ka tár sak,
a gye re ket ne ve lő hall ga tók, hát rá nyos hely ze tű hall ga tók prob lé má it is. A ne héz ség, amit látok,
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az az, hogy tud ja-e úgy kí nál ni a fel ső ok ta tá si in téz mény eze ket a szol gál ta tá so kat vagy tá mo -
ga tá si for má kat, hogy ezt az érin tet tek igény be akar ják ven ni. Mert itt a hall ga tó ma ga nyil vá -
nít ja ki, hogy ő hát rá nyos hely ze tű vagy fo gya té kos ság gal élő, vagy bár mi lyen egyéb prob lé -
má ja van. És eh hez egy olyan ben ső sé ges odatartozásérzésre is szük ség van, hogy fel mer je
vál lal ni eze ket a ne héz sé ge it. 

FeMû: Men  nyi re pon to sak a fo gya ték kal élôk re, hát rá nyos hely ze tû ek re vo nat ko zó sta tisz ti kák?
Minden in téz mény szá má ra kö te le zô az adat szol gál ta tás a mi nisz té ri um fe lé? Lát ha tó-e va la mi -
lyen vál to zás az el múlt idô szak ban az ada tok szint jén?

Perlusz And rea: Nagy nö ve ke dés mu tat ko zik a fo gya té kos ság gal élő hall ga tók ese té ben. 
An  nyi ra pre cí zek ezek az ada tok, hogy aki után a fel ső ok ta tá si in téz mény nor ma tív több le tet
kap, azt je len te nie kell, és ez pon tos. De ez nem fe di le vé le mé nyem sze rint az ös  szes olyan
hall ga tót, aki nek bár mi lyen esély hát rányt oko zó prob lé má ja van. Egy részt azért, mert ön be val -
lá son ala pul, te hát csak aki ma gát an nak mi nő sí ti és szol gál ta tást vesz igény be, az ke rül be le
egy ilyen adat bá zis ba. A fo gya té kos ság gal élő hall ga tók szá ma mond juk meg tíz sze re ző dött az
el múlt öt év vi szony la tá ban. Ez na gyon je len tős szám nö ve ke dés. 

FeMû: Mi nek kö szön he tô ez a je len ség?

Perlusz And rea: Sze rin tem az in teg rá ció el ter je dé sé nek kö szön he tő, leg alább is a mi te rü le tün -
kön, mert 1993 óta van tör vé nyi leg tá mo ga tott le he tő ség a sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu lók több -
sé gi is ko lai ok ta tá sá ra. Ko ráb ban is volt er re pél da, de nem ek ko ra vo lu men ben. Ma már a spe -
ci á lis szük ség le tű vagy sa já tos ne ve lé si igé nyű gye re kek 67%-a in teg rált ok ta tás-ne ve lés ben
vesz részt. Ők nagy arány ban el jut nak az érett sé gi ig, il let ve ké pe sek ar ra, hogy akár fel ső ok -
ta tá si ta nul má nyo kat is foly tas sa nak. Ez zel egyi de jű leg per sze a spe ci á lis in téz mé nyek ben kon -
cent rá lód nak a komp le xebb szük ség le te ket mu ta tó vagy sú lyo sabb gye re kek.
Most már a kü lön le ges bá nás mó dot igény lő fi a tal a fő ka te gó ria ezen a te rü le ten. Saj nos a tar -
tó san be teg ka te gó ria nem ke rült be a tá mo ga tot tak kö ré be. A fo gya té kos gye re ke ket vi szont
to vább ra is tá mo gat ja a tör vény, ’93 óta több let fi nan szí ro zás jár utá nuk.

Ke rü lô Ju dit: Úgy gon do lom, hogy az ok ta tá si in teg rá ci ón túl az inf rast ruk tu rá lis hát tér nek is
sze re pe van a nö ve ke dés ben. A PPP-fejlesztések so rán a kö zel múlt ban inf rast ruk tu rá li san szin -
te min den fel ső ok ta tá si in téz mény meg újult. A mi in téz mé nyünk pél dá ul így vált 100%-osan
moz gás sé rül tek szá má ra aka dály men tes in téz mén  nyé. Az infokommunikációs aka dály men te -
sí tés is meg tör tént, han gos és Braille -írá sos fel irat tal el lá tott lift je ink van nak. Az aka dály men -
tes inf rast ruk tú ra mel lett az in téz mény ben ér zé ke nyí tő prog ra mo kat is ren dez nek. Az egyik ren -
dez vé nyen a di á kok en gem is be ül tet tek egy ke re kes szék be és vé gig kel lett men nem
a 100%-osan aka dály men te sí tett épü let ben. Az iga zat meg vall va nem na gyon tud tam vé gig -
menni, mond juk föl men ni a rám pá kon stb. Iszo nyú ne héz volt. Ek kor ér zé kel tem iga zán, hogy
mi vel ta lál ják szem be ma gu kat nap mint nap ezek a fi a ta lok. Sze ren csé re a mi in téz mé nyünk -
ben na gyon oda fi gyel nek rá juk. A Nyír egy há zi Fő is ko lán a tar tós be teg hall ga tó kat is re giszt -
rál ják, de ró luk kö te le ző adat szol gál ta tás va ló ban nincs. Pró bá lunk ne kik se gí te ni, ezért va gyunk
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velük kap cso lat ban, de ez a leg több in téz mény ben em ber füg gő. Ná lunk olyan em be rek dol goz -
nak az Esély egyen lő sé gi Iro dán, akik nek ez az éle tük. 

FeMû: Mér he tô-e kü lönb ség kép zés te rü le ten ként a spe ci á lis igé nyû, il let ve hát rá nyos hely ze tû hall -
ga tók ará nya i ban? Ha igen, mi le het en nek az oka?

Ke rü lô Ju dit: Szo ci á lis jel le gű kép zé sek ben ma ga sabb arány ban je len nek meg. A szociál pe da -
gó gus-kép zés re já rók kö zött ná lunk a leg ma ga sabb a fo gya ték kal élők ará nya.

Perlusz And rea: Az EL TE-nek van olyan ka ra, aho vá nem jut be spe ci á lis szük ség le tű hall ga -
tó, mert a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nem te szik le he tő vé. En nek el le né re van egy pár ilyen hall -
ga tó, mert be ke rül nek, mi vel nin cse nek re giszt rál va spe ci á lis szük ség le tű hall ga tó ként, így vi -
szont nem fér nek hoz zá a tá mo ga tá si for mák hoz. De kép zés-te rü le ti szin ten va ló ban
meg je len nek elég erő tel jes kü lönb sé gek. Pél dá ul ná lunk az egye te men, a böl csész ka ron a leg -
ma ga sabb a fo gya té kos ság gal élő hall ga tók ará nya. 

Ró bert Pé ter: Ko ráb ban nem néz tem ilyen sta tisz ti ká kat, ezért ne kem na gyon ér de kes a be szél -
ge tés nek ez a ré sze. Az ju tott eszem be esély egyen lőt len sé gi szem pont ból, hogy ha or szá go san
meg néz zük eze ket a sta tisz ti ká kat, ne hogy az de rül jön ki, hogy a böl csész kar okon és a szo ciá -
lis sza ko kon van nak több ség ben ilyen hall ga tók, és alig for dul nak elő az or vo si ka ro kon, a jogi
ka ro kon, meg az in for ma ti kán. Az az azo kat a dip lo má kat nem ők szer zik meg, ame lyek pi ac -
ké pe seb bek, a leg jobb fi ze té se ket, leg több táv la tot biz to sít ják.

Csu haj And rea: Az én ta pasz ta la tom az, hogy ami kor je lent kez nek, sok szor vé gig gon dol ják,
hogy mond juk, ha egy adott szak ra fel vé telt nyer nek, ak kor azt nagy já ból mi lyen esz köz igény  -
nyel tud ják el vé gez ni. In kább ezt lá tom a mentoráltakkal va ló be szél ge té sek ben, hogy ez meg -
ha tá ro zó do log. Mert ar ra már ké szül nek, hogy szá mí tó gép re szük ség van és ez elég meg ter -
he lő a csa lá di kas  szá nak. Azu tán meg né zik a tan köny ve ket, jegy ze te ket. Az or vos kép zés ben
pél dá ul a kü lön bö ző at la szok be szer zé se je len tő sebb ki adá sok kal jár. 

FeMû: Több ér de kes in for má ció el hang zott ed dig az in téz mé nyi ten den ci ák ról, az egyes fel sô ok -
ta tá si kép zé si köz pon tok ta pasz ta la ta i ról. A té ma ava tott szak ér tôi ként, in téz mé nyi fe le lô se i ként
hogy lát ják, az egyes egye te mek, fô is ko lák fej lesz té si stra té gi á i ban mek ko ra sze re pet kap a fel -
sô ok ta tá si esély egyen lô ség kér dés kö re?

Ró bert Pé ter: Ne kem úgy tű nik, hogy elég ne héz hely zet be ke rült a fel ső ok ta tás a je len le gi
körül mé nyek kö zött. Ami kor a ki csit ügye sebb in téz mé nyek a Facebookon rek lá moz zák ma -
gu kat, ak kor az irány mint ha in kább az len ne, hogy pró bál ják meg a leg jobb hall ga tó kat el ha -
lász ni a kon ku ren cia elől, mi nél több és jobb ké pes sé gű di á kot a leg jobb kö zép is ko lák ból, a leg -
jobb is ko lai ered mé nyek kel. Sze rin tem ez az el sőd le ges szem pont. Ha emel lett va la hol
a hát tér ben eset leg meg je le nik, hogy fi gyel ni kel le ne ki csit a hát rá nyos hely ze tű ek re is, ak kor
ez már kü lön di csé ren dő do log. De fé lek, hogy ez több nyi re csak má sod la gos.
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Ke rü lô Ju dit: A mi fő is ko lánk most ép pen az in téz mény fej lesz té si terv ki dol go zá sa után van,
vár juk a fenn tar tó re ak ci ó ját. Az in téz mény ve ze tés nek van egy olyan el kép ze lé se, hogy meg -
ke re si azo kat a re gi o ná lis, he lyi sa já tos sá go kat, ame lyek kel a fő is ko la önál ló sá gát iga zol hat -
ja. A rek to ri ve ze tés el ső sor ban a hát rá nyos hely ze tű ek és ezen be lül a ro ma fi a ta lok fel ső ok -
ta tá si in téz mény ben va ló se gí té sé ben lát ja az in téz mény to vább lé pé si le he tő sé gét. Ez zel is
tud nánk iga zol ni, hogy a fő is ko lánk ra eb ben a hát rá nyos tér ség ben szük ség van. 

Csu haj And rea: Úgy tu dom, hogy a Sem mel we is Egye te men hát rá nyos, hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tű te het sé ges fi a ta lok ré szé re tar ta nak fel vé te li elő ké szí tő prog ra mot. Az a baj, hogy az
ilyen ki sebb fel zár kóz ta tó vagy elő ké szí tő prog ra mok ról nin csen or szá go san ös  sze gyűj tött adat.
A hall ga tók tól vagy a HÖK-képviselőktől hal lunk ró luk, de nin cse nek ös  sze gyűjt ve. Úgy gon -
do lom, hogy azért az in téz mé nyek ré szé ről is van nak er re vo nat ko zó an jö vő be mu ta tó, elő re -
lá tó ter ve zé si te rü le tek, de nem biz tos, hogy a kö zép is ko lás di á kok, az az a cél cso port, vagy azok,
akik ez zel a te rü let tel fog lal koz nak, tud nak ró la. Eze ket ér de mes len ne ös  sze gyűj te ni.

Perlusz And rea: Az el múlt tíz év ben na gyon sok do log tör tént az EL TE-n az esély egyen lő ség gel
kap cso la tos te rü le te ken; ös  sze ha son lít va más fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kel, nem ál lunk rossz he -
lyen. Min den ka ron van önál ló esély egyen lő sé gi ko or di ná tor és sa já tos igé nyű hall ga tó kat se gí tő
tes tü let. A most el ké szült esély egyen lő sé gi terv ben meg je lölt cé lok kö zött sze re pel, hogy az egye -
tem nek le gyen egy esély egyen lő sé gi men to ra vagy szak em be re, te hát egy fő ál lá sú esély egyen lő -
sé gért fe le lős em ber, aki az ope ra tív fel ada to kat kéz be ve szi. Fon tos len ne, hogy ez egy fő ál lá sú te -
vé keny ség le gyen és ne egy ok ta tó vé gez ze rész mun ka idő ben. Nem mind egy, ho va rang so rol juk
eze ket a kér dé se ket. Te hát, ha va la ki fő fog lal ko zás ban ezt csi nál ja, ak kor nyil ván ez a mun ká ja.
Hogy ha va la ki ok ta tó, ku ta tó és mel let te ezt csi nál ja, ke vés bé tud hang súlyt kap ni ez a kér dés. Hal -
la ni olyan han go kat, hogy a több let pon tot el tör lik, vi szont kvó ta lesz. Hogy hány szá za lék ban kell
fel ven ni a fel ső ok ta tá si in téz mény nek hát rá nyos hely ze tű és fo gya té kos ság gal élő hall ga tót, ar ról
nem le het tud ni sem mit egy elő re. En nek a ha tá sa it még nem tud juk meg ítél ni.

FeMû: Kvó ták van nak más te rü le te ken is, vagy ez szin tén egy újí tás?

Perlusz And rea: Tu do má som sze rint a mun ka erő pi a con van most kvó ta rend szer a meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gű sze mé lyek tá mo ga tá sá ra, de az ez zel kap cso la tos ku ta tá sok nem hoz nak
na gyon po zi tív ered mé nye ket. Akik akar nak, fel vesz nek ilyen mun ka vál la ló kat is, ed dig is fel -
vet ték, akik nem akar nak, vagy ki fi ze tik a bün te tést, vagy ke rü lő uta kat vá lasz ta nak. A fo gya -
té kos ság gal élő hall ga tók kap csán ezt na gyon kri ti kus nak ér zem. Na gyon egyet ér tek, mes  sze -
me nő kig tá mo ga tom, hogy nö ve ked jen a lét szá muk, de nem tu dok egyet ér te ni a kvó ta rend szer rel,
mert azt gon do lom, hogy a fel ső ok ta tás ba azok a fo gya té kos ság gal élő hall ga tók ke rül je nek be
és kap ja nak ren ge teg kom pen zá ló le he tő sé get, akik meg tud nak fe lel ni a kri té ri u mok nak, és akik
si ke res szak em be rek lesz nek. Nem tá mo ga tom az egész éle ten át tar tó vé dett sé get eb ből
a szem pont ból. Sze rin tem ez nem sze ren csés. Nem be szél ve ar ról, hogy most meg ál la pí tok egy
kvó tát, hogy pél dá ul a gyógy pe da gó gus-hall ga tók 10%-a le gyen fo gya té kos ság gal élő, és ak -
kor olyan is oda jön, aki egy ál ta lán nem akar ná ezt csi nál ni, és nem tud oda jön ni, aki iga zán
ezt sze ret né csi nál ni.
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Ke rü lô Ju dit: Na gyon prob lé más le het még a hát rá nyos hely ze tű je lent ke zők re néz ve az új fel -
vé te li szisz té ma sze rin ti költ ség té rí tés mi ni mu má nak köz pon ti meg ál la pí tá sa. A mi in téz mé -
nyünk ese té ben ez azt je len tet te, hogy na gyon je len tő sen meg kel lett emel nünk a költ ség té rí -
tés ös  sze gét. A meg ha tá ro zott al só ha tár nál mi ed dig jó val ke ve seb bért tud tuk meg hir det ni
a kép zé se in ket, te hát ez a mi in téz mé nyünk ese té ben je len tős drá gu lást ered mé nye zett. Az al -
só kö zép osz tály szá má ra a költ ség té rí tés már nem re á lis al ter na tí va. Eh hez kel le ne kü lön bö ző
tí pu sú ösz tön dí ja kat ki dol goz ni, de nem ta pasz tal tam, hogy az ösz tön díj rend szer ben lé nye ges
ja vu lás vagy fej lő dés len ne.

Készí tet te: Fábri Ist ván és Garai Or so lya
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Hát rá nyos hely zet ben
— hely ze ti hát rány ban 
a fel sô ok ta tás ban 

Nyüs ti Szil via

Be ve ze tés

A hát rá nyos, il let ve a hal mo zot tan hát rá nyos hely zet a fel ső ok ta tá si tör vény ben jo gi lag pon -
to san de fi ni ált ka te gó ria, ar ról azon ban ke vés tu dás sal ren del ke zünk, hogy e „ke mény” mu ta -
tók mö gött mi lyen szo ci o ló gi ai jel lem zők rej le nek. Ar ról is ke vés in for má ci ónk van, hogy e cso -
por tok azon tag jai, akik át ju tot tak az al sóbb ok ta tá si szin tek szám ta lan sze lek ci ós szű rő jén és
hát rá nya ik el le né re meg je len tek a fel ső ok ta tás ban, mi ben és mi lyen mér ték ben kü lön böz nek
a tel jes hall ga tói so ka ság tól, il let ve azok tól a fi a ta lok tól, akik leg fel jebb a kö zép is ko lá ig ju tot -
tak el. A ta nul mány át te kin tést ad ar ról, hogy mit is ta kar jo gi ér te lem ben e két ka te gó ria, majd
rö vi den, a tel jes ség igé nye nél kül uta lunk ar ra is, hogy mi lyen sze lek ci ós me cha niz mu sok el -
le né ben ér tek el ezek a fi a ta lok a fel ső ok ta tás ba. Ki té rünk ar ra is, hogy mit ér ma a fel ső fo kú
vég zett ség Ma gyar or szá gon, te hát sta tisz ti kai ér te lem ben mit pro fi tál nak azok a di á kok, akik
hát rá nya ik el le né re dip lo má sak lesz nek.

Az ál ta lá nos át te kin té se ket kö ve tő en elem zé sünk ben azt sze ret nénk be mu tat ni, hogy e fel -
ső ok ta tás ba hát rá nyok kal ér ke ző spe ci á lis cso port szo ci á lis és csa lá di hely ze te (szü lők is ko -
lai vég zett sé ge, sú lyos csa lá di élet ese mé nyek be kö vet ke zé sé nek gya ko ri sá ga, ha von ta át la -
go san ren del ke zé sük re ál ló pénz ös  szeg) men  nyi ben tér el az el ső éves hall ga tói alap so ka ság tól,
il let ve azok tól a fi a ta lok tól, akik ko rán be fe jez ték (vagy leg alább is meg sza kí tot ták) is ko lai pá -
lya fu tá su kat. A cso por tok je len le gi mun ka vál la lás sal kap cso la tos jel lem ző it is fel tár juk, to -
váb bá a mun ka erő pi a con, va la mint a fel ső ok ta tás ban is ka ma toz tat ha tó nyelv tu dás mér té két
is ös  sze vet jük. Eh hez kap cso ló dó an a kül föl di ta nu lás, il let ve mun ka vég zés ter ve it is szem -
ügy re ves  szük.
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Hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely zet

A fel hasz nált ada tok le kér de zé sé nek idő pont já ban ha tá lyos fel ső ok ta tá si tör vény ben fog lal tak
sze rint az szá mít hát rá nyos hely ze tű nek (to váb bi ak ban HH), aki leg fel jebb 25 éves és kö zép -
is ko lás évei alatt csa lá di kö rül mé nyei, szo ci á lis hely ze te mi att a jegy ző vé de lem be vet te; aki
után rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény re volt jo go sult, vagy aki ál la mi gon do zott volt. Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű (to váb -
bi ak ban HHH) az a di ák – amel lett, hogy tel je sí ti a fen ti fel té te lek va la me lyik ét –, aki nek a tör -
vé nyes fel ügye let ét el lá tó szü lő je a ta nu ló tan kö te le zett ség ének be áll ta kor leg fel jebb az
ál ta lá nos is ko la nyol ca dik év fo lya mát vé gez te el si ke re sen. Eb be a ka te gó ri á ba tar toz nak azok
is, aki ket tar tós ne ve lés be vet tek (2005. évi CXXXIX. tör vény).

A rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás meg íté lé se alap ve tő en szo ci á lis ala pú és egy meg -
ha tá ro zott ha vi egy fő re eső jö ve de lem szint alatt élők kap ják meg (2012-ben ez 39 900 Ft/fő/hó).1

A vé de lem be vé tel, az ál la mi gon do zot tá vá lás, il let ve a tar tós ne ve lés be vé tel azon ban egyéb
ve szé lyez te tő té nye ző ket is ma gá ban fog lal, me lyek el ső eset ben még a csa lá don be lül, utób -
bi ak nál pe dig már csak azon kí vül ke zel he tők.

A HH/HHH ka te gó ri á ba eső di á kok már a fel ső ok ta tás ba va ló be ju tás hoz se gít sé get kap -
nak, hi szen amel lett, hogy men te sül nek a szá muk ra nagy ter het je len tő fel vé te li el já rá si díj fe -
lé nek/tel jes ös  sze gé nek be fi ze té se alól, előny ben ré sze sí tés jog cí mén ér té kes több let pon tok ra
is jo go sul tak. Fel vé te lü ket kö ve tő en a se gít sé get igény lők el ső tan év ük ben a HÖOK Men tor -
prog ram – Fel ső ok ta tá si Men tor há ló zat men to ra i nak tá mo ga tá sá ra is szá mít hat nak. Anya gi
gond ja i kat a rend sze res szo ci á lis ösz tön díj pró bál ja meg ol da ni, ami ki emelt tá mo ga tá si ka te -
gó ri ák ba (11 900/23 800 Ft/hó) so rol ja őket (utol só is mert jog sza bály: 51/2007. kor mány ren -
de let). A kor mány ren de let 2009-es mó do sí tá sa óta ez az ös  szeg már nem ala nyi jo gon il le ti meg
őket, ha nem csak ak kor, ha szo ci á lis hely ze tük alap ján el érik a szo ci á lis tá mo ga tás oda íté lé -
sé nek in téz mé nyi pont ha tá rát (198/2009. kor mány ren de let). To váb bi po ten ci á lis pénz be li tá -
mo ga tást nyújt szá muk ra a Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj rend szer
is, amely hez azon ban nem csat la ko zott az ös  szes ön kor mány zat.

Ok ta tá si sze lek ció

Eb ben a rész ben csak érin tő le ge sen tu dunk utal ni ar ra, hogy a fel ső ok ta tá sig ter je dő is ko lai pá lya -
út mi lyen sze lek ci ós me cha niz mu so kat és buk ta tó kat rejt ma gá ban a hát rá nyok kal ér ke ző di á kok
szá má ra, de szük sé ges nek lá tunk egy rö vid át te kin tést, hi szen csak így ér té kel het jük an nak a sok -
szor szűrt alap so ka ság nak a jel lem ző it, akik minden nek el le né re be ju tot tak a fel ső ok ta tás ba.

Bourdieu és Passeron (1977) kö zös köny vük ben az ok ta tá si rend szert a tár sa dal mi új ra ter me -
lés szín te ré nek te kin tik, ahol a tár sa dal mi erő vi szony ok nak meg fe le lő en le ké pe ző dik a tár sa dalmi

1 For rás: http://kezenfogva.hu/Adatbazis/ellatasok/55.html. (Le töl tés idô pont ja: 2012. má jus 24.)
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struk tú ra. Ha zánk ban kü lö nö sen ér vé nye sek meg ál la pí tá sa ik, hi szen a ku ta tók már a hat va nas,
het ve nes évek től kezd ve ki mu tat ták, hogy a szociokulturális hát tér az ok ta tás min den szint jén
erő tel jes ha tás sal bír az is ko lai tel je sít mé nyek re (Ferge, 1972). Ez meg je le nik az is ko lai ku dar -
cok (bu kás, év is mét lés, le mor zso ló dás), az ér dem je gyek és a kö zép is ko lai to vább ta nu lás te rén
is. Az ál ta lá nos is ko la vé gén nyúj tott tel je sít mény szo ci á lis hely zet tel va ló ös  sze füg gé sei az egy -
re hierarchizáltabbá vá ló köz ok ta tás ba va ló be ju tás so rán sa já tos szeg re gá ci ós fo lya ma to kat in -
dí tot tak el (Gazsó, 2006; Andor–Liskó, 1999). A szo ci á lis hát rá nyok kal küz dő di á kok je len tő -
sen ki sebb arány ban vá laszt ják ugyan is az érett sé git adó kép zé se ket, ami így a fel ső ok ta tá si
to vább ta nu lás le he tő sé ge it már ek kor, 14–15 éves ko ruk ban je len tő sen be ha tá rol ja. Más elem -
zé sek is tag lal ják, hogy ha zánk is ko la rend sze re ön ma gá ban al kal mat lan a tár sa dal mi egyen lőt -
len sé gek le küz dé sé re, és nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban is igen rossz a hely ze tünk (Ró bert,
2004; Keller–Mártonfi, 2009; Cs. Czachesz–Radó, 2009).

A buk ta tók so ra egyéb ként már óvo dás kor ban meg je le nik, hi szen a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tű ek kö ré ben jó val át lag fe let ti az óvo dáz ta tás ból tel je sen ki ma ra dók vagy azt igen ké -
sőn kez dők ará nya (Ha vas, 2006). Az ok ta tás tel jes rend sze rén vé gig vo nu ló sze lek ció még a fel -
ső ok ta tás ka pu já ban sem hagy ja érin tet le nül a di á ko kat, ha tá sa még ek kor is egy ér tel mű en ki -
mu tat ha tó. Ez meg nyil vá nul pél dá ul ab ban, hogy az al sóbb tár sa dal mi ré te gek ből szár ma zó
fi a ta lok ala cso nyabb presz tí zsű kép zé sek re ke rül nek be a fel ső ok ta tás ba (Szemerszki, 2009a,
2009b), va la mint a fel ső ok ta tá si in téz mény ki vá lasz tá sa kor ki sebb arány ban cé loz zák meg a fő -
vá ro si kép ző he lye ket (ön sze lek ció) és ke ve seb ben is jut nak be oda kö zü lük, mint jobb hely -
ze tű tár sa ik kö zül (Ceglédi–Nyüsti, 2011).

A dip lo ma tét je

Te kint sük át rö vi den, hogy sta tisz ti kai ér te lem ben mi a ma ga sabb is ko lai vég zett ség el éré sé -
nek/el nem éré sé nek a kö vet kez mé nye. Néz zük meg, hogy mi fo rog koc kán ak kor, ami kor egy
fi a tal is ko lai élet út já nak egyes ál lo má sa i hoz ér, és ott bi zo nyos tár sa dal mi kény sze rek és
egyéb nyo má sok ha tá sá ra dön tést hoz. Kü lö nö sen az ér de kel most min ket, hogy át la go san mit
nyer az a di ák, aki meg szer zi a fel ső ok ta tás ba va ló be lé pés hez szük sé ges jo go sít ványt – az érett -
sé git, és en nek bir to ká ban a fel ső ok ta tást is si ke re sen el vég zi.

Az is ko lai vég zett ség ben mu tat ko zó kü lönb sé gek az el té rő élet esé lyek és a tár sa dal mi
egyen lőt len sé gek ki emelt for rá sai Ma gyar or szá gon. Az is ko lai vég zett ség ka te gó ri á i ban je len -
tős el té ré se ket ta lá lunk a mun ka nél kü li sé gi rá ta, az át lag ke re se tek (Fazekas–Kézdi, 2011) vagy
a 30 éves kor ban vár ha tó to váb bi élet évek szá mát te kint ve is (Kovács–Hablicsek, 2006).
Vajon az érett sé gi zet tek és a fel ső fo kú vég zett sé gű ek kö zött is szá mot te vő még ez az el té rés?

Az 1. táb lá zat ta nul sá ga sze rint igen: a fel ső fo kú vég zett sé gű ek fog lal koz ta tá si rá tá ja mind -
két nem ese té ben kö rül be lül 20 szá za lék pont tal ma ga sabb, mint az érett sé gi vel ren del ke zők -
nél. A mun ka nél kü li sé gi rá ta nagy ság ren di leg fe le ak ko ra, az ala csony ke re se tű dol go zók kö -
zé ke rü lés esé lye pe dig ha to da az érett sé gi ző cso por tot jel lem ző mu ta tók nak. Az 1. áb rán azt
is lát hat juk, hogy a fel ső fo kú vég zett sé gű ek már pá lyá juk ele jén né mi bér előny re szá mít hatnak,
ami élet ko ruk elő re ha lad tá val to vább nö vek szik, és át lag ke re se tük akár több mint két sze re se
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is le het a csak érett sé gi zet te ké nek. Az élet esély-kü lönb sé gek te hát szá mot te vő ek a kö zép is ko -
lai érett sé gi vel és a fel ső fo kú ok le vél lel ren del ke zők cso port ját ös  sze vet ve is, így e két lép cső
kö zöt ti át me net vizs gá la ta is fon tos.

1. táb lá zat. A fog lal koz ta tá si és a mun ka nél kü li sé gi rá ta, il let ve az ala csony ke re se tû dol go zók ará nya a kü -
lön bö zô is ko lai vég zett sé gû ek szá za lé ká ban (2010)

Forrás: Sa ját szer kesz tés Fazekas—Kézdi, 2011 alap ján
*A medián ke re set két har ma da alatt ke re sôk ará nya.

1. áb ra. Élet kor ke re se ti pro fi lok is ko lai vég zett ség sze rint 2010-ben (kor év és át la gos brut tó re ál ke re set, Ft)

Forrás: Fazekas—Kézdi, 2011, 299

Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy a fel ső ok ta tá si ex pan zió egy faj ta bel ső dif fe ren ci á ló dást
is el in dí tott, mely nek ered mé nye kép pen az ala cso nyabb tár sa dal mi hát tér ből ér ke zők az ala cso -
nyabb presz tí zsű kép zé sek be szo rul nak (Szemerszki, 2009a, 2009b). Emi att nem csak a dip lo má -
val ren del ke zők és nem ren del ke zők kö zött, ha nem a kü lön fé le fel ső fo kú vég zett sé get meg szer -
zők kö rén be lül is tö ré se ket ta lál ha tunk az élet esé lyek te kin te té ben. Ezt jel zik a kü lön bö ző kép zé si
te rü le te ken vég zet tek ha vi net tó át lag ke re se té ben ta pasz talt ha tal mas el té ré sek is (Veroszta, 2012).
A fel ső fo kú vég zett ség azon ban mind ezt fi gye lem be vé ve még min dig ko moly – és sok szor az
egyet len – ki tö ré si le he tő sé get je len ti a tár sa da lom al só ré te ge i ből ér ke zők szá má ra.
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HÖOK Men tor prog ram — Fel sô ok ta tá si Men tor há ló zat

Az al sóbb ok ta tá si szin tek től a fel ső ok ta tás fe lé ha lad va a hát rá nyos hely ze tű di á kok szá má -
nak meg fo gyat ko zá sá val pár hu za mo san azok a komp lex prog ra mok is el tü ne dez nek, ame lyek
e cso port meg se gí té sé re jöt tek lét re. A fel ső ok ta tás ban a HÖOK Men tor prog ram – Fel ső ok ta -
tá si Men tor há ló zat pó tol ja ezt a hi ányt. Ez egy olyan esély egyen lő sé gi prog ram, amely az alap,
osz tat lan és fel ső fo kú szak kép zés be be lé pő el ső éves hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tű hallgatókat2 tá mo gat ja egy fel sőbb éves, azo nos in téz mény ben és sza kon/kép zé si terü -
le ten ta nu ló kor társ se gí tő (men tor) be vo ná sá val.

A men to ro kat je lent ke zé sük után szó be li meg hall ga tás so rán vá laszt ják ki ar ra, hogy a kö vet -
ke ző tan év ben sze mé lye sen se gít sék a rá juk bí zott hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tű hall ga tó kat (mentorált). Fel ada tuk a mentorált hall ga tó in téz mé nyi be il lesz ke dé sé nek meg köny  -
nyí té se, il let ve fel ké szí té se a se gít ség nél kü li egye te mi élet re. A men tor en nek ér de ké ben be ve ze ti
mentoráltját a hall ga tói élet el ső re ide gen nek és bo nyo lult nak tű nő bü rok ra ti kus ren ge te gé be: ta ná -
cso kat ad ta nul má nyi és ok ta tá si ügyek ben, in for mál az ak tu á lis pá lyá za tok ról, hall ga tói jut ta tá sok -
ról és ösz tön dí jak ról. Emel lett az in for má lis se gít ség nyúj tás a hall ga tói élet min den egyéb te rü le -
té re is ki ter jed het: a men tor el iga zít hat ja mentoráltját a kez det ben is me ret len vá ros ban és
a fel ső ok ta tá si in téz mény épü le te i nek út vesz tő i ben, be lá tást ad hat a nép sze rű szó ra ko zá si szo ká sok
vi lá gá ba, ked ve ző ét ke zé si és vá sár lá si le he tő sé gek re hív hat ja fel a fi gyel mét. Ott ho no sab bá te he -
ti az egye tem/fő is ko la in téz mé nyi rend sze rét és an nak kör nye ze tét, ez ál tal csök ken ti a le mor zso ló -
dás koc ká za tát, il let ve na gyobb ön bi za lom hoz és hely zet előny höz jut tat ja a hát rá nyok kal ér ke ző el -
ső éve se ket. A prog ram to váb bá kép zé se ket és kö zös sé gi ren dez vé nye ket is nyújt mind a men to rok,
mind a mentoráltak szá má ra (Szűcs, 2009; Kovács–Szűcs, 2011).

A prog ram ba min den olyan hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű el ső éves hall ga -
tó be ke rül het, aki a fel ső ok ta tá si je lent ke zés so rán előny ben ré sze sí tés cí mén több let pont ban
ré sze sült, a prog ram ban va ló rész vé te li szán dé kát je lez te fel vé te li lap ján, il let ve fel vé telt nyert
bár mely ma gyar or szá gi fel ső ok ta tá si in téz mény be, ahol meg is kezd te ta nul má nya it.
A 2010/2011-es tan év ben 1288 mentorált hall ga tót se gí tett a prog ram 374 men tor be vo ná sá -
val, míg a 2011/2012-es tan év ben né mi leg ala cso nyabb lét szám ok kal: 1244 mentorálttal és 322
men tor ral mű kö dött a prog ram. A két tan év ben ös  sze sen 81 ré gi ós és két na gyobb or szá gos ren -
dez vény re ke rült sor a Men tor prog ram ke re te in belül.3

A Men tor prog ram ha tá sát jel zi, hogy egy re nö vek vő szám ban je len nek meg egy ko ri
mentoráltak a men to rok kö zött. A prog ram rész ve vő i nek kö ré ben 2010-ben le foly ta tott ku ta -
tás ered mé nyei sze rint a vá lasz adó men to rok 16%-ára volt igaz, hogy ko ráb ban mentoráltak
vol tak, míg az ek kor mentorált hall ga tók két har ma da nyi lat ko zott úgy, hogy szí ve sen len ne men -
tor a jö vő ben (Ko vács, 2010). En nek kö szön he tő en a cél cso port egy ré szé nek fel ső ok ta tá si
pálya fu tás ára nem csak egyet len tan éven ke resz tül hat hat a prog ram.

2 A prog ram nem tesz kü lönb sé get a kü lön fé le fi nan szí ro zá si for mák és mun ka ren dek hall ga tói kö zött, de
ál ta lá nos ten den cia, hogy a prog ra mot igény be ve vôk több sé ge nap pa li ta go za ton és ál la mi lag tá mo -
ga tott for má ban foly tat ja ta nul má nya it.

3 To váb bi in for má ci ók: http://hook.hu/hu/web/mentor
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Fel hasz nált ada tok

Kér dé se ink meg vá la szo lá sá hoz az Ifjúság2008 kutatás,4 va la mint a HÖOK Men tor prog ram
2010 ta va szán, mentoráltak (el ső éves hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű hall -
ga tók) kö ré ben le kér de zett adatbázisait5 hasz nál tuk fel. A ku ta tás kér dő ív ét a 2009/2010-es tan -
év ös  szes ér vé nyes e-mail cím mel ren del ke ző mentoráltjának ki küld ték (907 fő), mely ből 422
kér dő ív vis  sza ér ke zett, így ju tot tunk rész le tes ada tok hoz e spe ci á lis hall ga tói cso port ról
(Kovács, 2010).6 A vá lasz adók te hát a fel ső ok ta tá si tör vény ben fog lalt hát rá nyos, il let ve hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tű ka te gó ri ák nak fe lel nek meg. Jel lem ző i ket az Ifjúság2008 ku ta -
tás adat bá zi sá nak (N = 8076 fő) két olyan rész cso port já val vet jük ös  sze, akik bi zo nyos szem -
pont ok ból ha son lí ta nak célcsoportunkra.7 Az egyik rész cso por tot azok az alap kép zés ben,
egye te mi vagy fő is ko lai, il let ve fel ső fo kú szak kép zés ben ta nu ló di á kok je len tik, akik – ha son -
ló an a mentoráltakhoz – a kér dő ív ki töl té sé nek évé ben kezd ték meg fel ső fo kú ta nul má nya i kat
(N = 181 fő). A má sik cso por tot azok a fi a ta lok al kot ják, akik leg fel jebb 20 éve sek, leg ma ga -
sabb is ko lai vég zett sé gük nem ha lad ja meg az érett sé git és je len leg sem mi lyen for má ban sem
ta nul nak (N = 473 fő). Ez ter mé sze te sen nem zár ja ki, hogy a jö vő ben foly tat ják majd is ko lai
pá lya fu tá su kat. Je len leg leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gü ket te kint ve 45%-uk leg fel jebb
a nyolc ál ta lá nost, 27%-uk a szak mun kás kép zőt/szak is ko lát, míg to váb bi 28%-uk a szak kö zép -
is ko lát/gim ná zi u mot fe jez te be si ke re sen. Már eb ből is lát szik, hogy egy rend kí vül he te ro gén
cso port ról van szó: ta lá lunk kö rük ben olya no kat, akik már a nyolc ál ta lá nos el vég zé se előtt le -
mor zso lód tak, il let ve olya no kat is, akik az érett sé gi jü ket is meg sze rez ték, egy sze rű en csak nem
(vagy egy elő re nem) lép tek be a fel ső ok ta tás ba. A cso port ban vél he tő en fe lül rep re zen tál tak
a hát rá nyok kal küz dő fi a ta lok, de sem mi kép pen sem azo no sak te hát ve lük. Ter mé sze te sen az
el ső éve sek cso port já ban is ta lá lunk hát rá nyos hely ze tű fi a ta lo kat, de a ren del ke zé sünk re ál ló
ada tok alap ján ná luk sem áll mó dunk ban az el kü lö ní té sük. A két kont roll cso port emi att nem

4 A ku ta tás tá mo ga tói a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, a Mun ka erô-pi a ci Alap Kép zé si Alap és a Mun -
ka erô-pi a ci Alap Fog lal koz ta tá si Alap volt. A ku ta tást Bauer Bé la ve zet te (Szabó—Bauer, 2009).

5 A ku ta tás a HÖOK Men tor prog ram és a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet együtt mû kö dé sé -
ben jött lét re, a ku ta tást szin tén Bauer Bé la ve zet te. Az ada to kat a HÖOK Men tor prog ram bo csá tot ta
ren del ke zé sünk re.

6 A hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek rôl in for má ci ót szol gál ta tó adat bá zis te hát se nem va ló szí -
nû sé gi, se nem tel jes kö rû adat gyûj tés ered mé nye, így az ada tok pon tos sá gá ra vo nat ko zó an nem te he tünk
sta tisz ti kai ki je len té se ket. A kér dô ívet ki töl tôk egy több szö rö sen szûrt so ka sá got je len te nek a fel sô ok ta tás -
ban ta nu ló ös  szes 2009/2010-es tan év ben el sô éves HH/HHH hall ga tó hoz ké pest: el sô szû rôt a Men tor prog -
ram ba va ló je lent ke zés je len ti, má so di kat az ér vé nyes e-mail cím meg lé te, a har ma di kat pe dig a vá lasz adás
té nye. En nek el le né re rend kí vül ér té ke sek az ada tok, hi szen e vi szony lag kis szá mú hall ga tói cso port ból egyéb
adat gyûj tés so rán le he tet len meg fe le lô szá mú egyén tôl in for má ci ót be sze rez ni. A 2009-es fel vé te li el já rás
so rán össze sen 9995 je lent ke zô kért eze ken a jog cí me ken több let pon tot (Bódi—Garai, 2011), akik nek je len -
tôs ré sze — le szá mít va a mes ter szak ra je lent ke zô ket, il let ve a si ker te le nül fel vé te li zô ket — a Men tor prog ram
cél cso port ját al kot hat ná.

7 Meg kell je gyez nünk ugyan ak kor, hogy a min ta egyes rész cso port ja in be lül vett becs lé sek vár ha tó an
nagyobb hi bát pro du kál nak a meg szo kott nál, ami azon ban ek ko ra elem szám ese tén még min dig nem
szá mot te vô. Meg nyug vás ra ad nak okot to váb bá az elem zés so rán ta pasz talt, a hi ba ha tárt meg ha la dó
je len tôs kü lönb sé gek is.
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Hátrányos helyzetben...

a fel ső ok ta tás ban ta nu ló nem HH/HHH fi a ta lok, il let ve a fel ső ok ta tás ba be nem ke rült hát rá -
nyos hely ze tű ek, ha nem a tel jes po pu lá ció re le váns rész cso port jai, te kin tet nél kül azok szo ci -
á lis hátterére.8

A mentorált hall ga tók te rü le ti el he lyez ke dé se

A hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű je lent ke zők ál lan dó la kó he lyü ket te kint -
ve az or szág te rü le ti egyen lőt len sé ge i nek meg fe le lő en nem ho mo gé nen osz la nak el (Szemerszki,
2012). Adat bá zi sunk ban is ezt ta pasz tal juk, így a má sik két cso port tal va ló ös  sze ve té sük már
a te rü le ti di men zió ese té ben is re le váns (2. áb ra). Az ada tok össze ha son lít ha tó sá ga ér de ké ben
az áb rán fel tün tet tük az ös  szes 20 év nél fi a ta labb re gi o ná lis meg osz lá sát is, mely nek for rá sa
szin tén az Ifjúság2008 ku ta tás adat bá zi sa. Ez az el osz lás töb bé-ke vés bé meg fe lel az el ső éves
hall ga tók te rü le ti el he lyez ke dé sé nek.

2. áb ra. Az el sô éves hall ga tók, a mentoráltak, il let ve a fel sô ok ta tás ból ki ma ra dó fi a ta lok ál lan dó la kó helyének
meg osz lá sa ré gi ón ként (szá za lék ban)

8 Ugyan ak kor az ered mé nyek ér tel me zé se kor fi gye lem be kell ven nünk, hogy a két adat bá zis le kér de zé se kö -
zött el telt kö zel két év, így a kü lönb sé gek egy ré szét az idô mú lá sa is ma gya ráz hat ja. Prob lé mát je lent az is,
hogy az Ifjúság2008 adat bá zis alap ján nem tu dunk vá laszt ad ni ar ra, hogy a tör vé nyi ér te lem ben HH/HHH fi -
a ta lok mek ko ra ará nyát te szik ki a ki je lölt két kont roll cso port nak, emi att le vá lo gat ni sem tud juk ôket, így tisz -
ta ös  sze ha son lí tás hoz sem jut ha tunk.
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A hát rá nyos hely ze tű ek az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, az Észak-Ma gyar or szág, il let ve
a Dél-Du nán túl ré gi ó ban fe lül rep re zen tál tak, míg a töb bi ré gi ó ban – leg fő kép pen Kö zép-Ma -
gyar or szá gon – je len tős az arány be li le ma ra dá suk. A fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók a fej let tebb ré -
gi ók ban in kább az el ső éves hall ga tók hoz ha son ló ará nyo kat mu tat nak, míg a hát rá nyo sabb ré -
gi ók ban több nyi re a két cso port kö zöt ti át me ne tet kép vi se lik.

Ter mé sze te sen a hát rá nyos hely ze tű ek fel ső ok ta tá si in téz mé nyek szék he lye alap ján vett
meg osz lá sa sem egyen le tes, bár eb be be le szól az egyes me gyék/ré gi ók fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyek kel va ló el lá tott sá ga is. Így a hát rá nyok kal erő sen súj tott, ugyan ak kor fel ső ok ta tás-hi á nyos
Nóg rád me gyé ben pél dá ul szin te nem is ta lá lunk mentoráltakat, míg a leg ked ve zőbb hely zet -
ben lé vő fő vá ros ban ki ma gas ló a lét szá muk an nak el le né re is, hogy a HH/HHH hall ga tók alul -
rep re zen tál tak a Bu da pest re fel vé te li zők kö ré ben (Ceglédi–Nyüsti, 2011).

Tár sa dal mi hát tér

A szü lôk is ko lai vég zett sé ge

A szü lők is ko lai vég zett sé ge – ahogy a ta nul mány ban már ki tér tünk rá – erős kap cso lat ban van
gyer me kük is ko lai ered mé nyes sé gé vel, is ko la vá lasz tá sá val, tár sa dal mi mo bi li tá sá val és szám -
ta lan egyéb té nye ző vel, ami ki hat a fi a tal élet esé lye i re. A jo gi lag meg ha tá ro zott hát rá nyos hely -
zet hez ugyan ak kor csak má sod la go san kap cso ló dik a szülő(k) ala csony is ko lai vég zett sé ge, hi -
szen ez csak a hal mo zot tan hát rá nyos hely zet ka te gó ri á já ban fel té tel. Emi att re le váns kér dés,
hogy a mentorált hall ga tók szü lei mi lyen jel leg ze tes sé ge ket mu tat nak eb ben a te kin tet ben. Azért
is kü lö nö sen ér de kes a kér dés, mert a je lent ke zés kor több let pon tot igény lők nek csak tö re dé ke
esik a HHH ka te gó ri á ba (Bódi–Garai, 2011), így a töb bi ek szü le i nek is ko lai vég zett sé gé ről
kevés in for má ci ónk van.

Elő ze te sen azt vár tuk, hogy az el ső éve sek szü lei mind a mentorált hall ga tók, mind pe dig
a fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók szü le it je len tő sen fe lül múl ják leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gü -
ket te kint ve. A 2. táb lá zat ada tai iga zol ják fel te vé sün ket: a leg ked ve zőbb ké pet mind az anya,
mind az apa is ko lai vég zett sé gét te kint ve az el ső éves hall ga tók mu tat ják, őket kö ve tik je len -
tő sen le ma rad va a mentorált hall ga tók, azon ban még tő lük is szá mot te vő en le sza kad nak a fel -
ső ok ta tás ból ki ma ra dók.

Min den má so dik fel ső ok ta tás ból ki ma ra dó fi a tal nak leg fel jebb nyolc ál ta lá nost vég zett az
édes any ja, és az édes apák nak is kö zel két ötö de tar to zik eb be a ka te gó ri á ba. Eh hez ké pest
a mentoráltak ked ve zőbb ké pet mu tat nak, hi szen itt kö rül be lül fe le an  nyi an van nak a leg al só
is ko lá zott sá gi ka te gó ri á ba tar to zó szü lők (29,1%, il let ve 15,9%). Azon ban a mentoráltak kö -
ré ben ta pasz talt ará nyok nak is csak kö rül be lül ötö dét-ha to dát te szik ki az el ső éve sek kö ré ben
meg fi gyelt ér té kek (5,5%, il let ve 2,9%). A fel ső fo kú vég zett ség ese té ben ép pen for dí tott
a hely zet: itt a mentoráltak szü le i hez ké pest kö rül be lül há rom szor-négy szer, a ki ma ra dók hoz
ké pest pe dig kö rül be lül öt ször vagy akár nyolc szor töb ben es nek eb be a ka te gó ri á ba az el ső -
éve sek szü lei kö zül.
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2. táb lá zat. Az anya és az apa leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gé nek meg osz lá sa a vizs gált cso por to kon
be lül (szá za lék ban)

Egy ér tel mű lej tő raj zo ló dik ki te hát a szü lők is ko lai vég zett sé gét te kint ve az el ső éve sek -
től a mentoráltakon át a fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók fe lé. Ezen a lej tőn a mentoráltak és a fel -
ső ok ta tás ból ki ma ra dók kö zött lé te zik va la hol egy sors dön tő tö rés pont, ahol el dől: a to vább -
ta nu lás vagy a le mor zso ló dás fe lé bil len a mér leg nyel ve.

Sú lyos élet ese mé nyek be kö vet ke zé se

A fi a ta lok szo ci á lis hely ze tük vagy csa lá di kö rül mé nye ik okán ke rül nek a hát rá nyos hely ze tű ka -
te gó ri á ba, amik ös  sze függ nek olyan sú lyos élet ese mé nyek kel, mint va la me lyik szü lő ha lá la, je len -
tős anya gi vesz te ség, vagy mun ka nél kü li vé vá lás a csa lád ban stb. A kö vet ke zők ben ezért át te kint -
jük, hogy a kér dő ív ben fel so rolt nyolc sú lyos élet ese mény kö zül a vizs gált cso por tok tag jai
me lyi ket és mi lyen arány ban él ték át nagykorúságukig.9 Fel té te lez tük, hogy eb ben a te kin tet ben
is az el ső éve sek a leg sze ren csé seb bek, míg az iga zol tan hát rá nyok kal küz dő mentorált hall ga tók -
nál je len tő sen ked ve zőt le nebb ér té ke ket vár tunk. Ugyan ak kor a fel ső ok ta tá sig el nem ju tó cso port
tag ja i nak éle té ben is fel té te lez tük a krí zi sek in ten zív je len lét ét, hi szen kö zel fe lük leg ké sőbb az ál -
ta lá nos is ko la el vég zé se után ki hul lott az ok ta tás ból, rá adá sul ezek a csa lá dok a szü lők rend kí vül
ala csony is ko lai vég zett sé ge mi att sok kal sé rü lé ke nyeb bek a gaz da sá gi jel le gű prob lé mák ra.

9 Az Ifjúság2008 ku ta tás kér dô ív ében a 14 éves ko rig be kö vet ke zett ese mé nyek re kér dez tek rá, míg
a mentoráltak ese té ben a nagy ko rú sá gig be kö vet ke zet tek re. Az ered mé nyek ben ta pasz talt el té ré sek egy
ré sze a kér dés fel te vés kü lönb sé gé nek is tu laj do nít ha tó.
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3. táb lá zat. A sú lyos élet ese mé nyek be kö vet ke zé sé nek gya ko ri sá ga a vizs gált cso por tok ban (szá za lék ban)

A 3. táb lá zat ból lát hat juk, hogy va ló ban az el ső éve sek ér té kei a leg ked ve zőb bek, bár meg
kell je gyez nünk, hogy kö rük ben is több mu ta tó ese té ben 10–15% fö lé kúsz nak a gya ko ri sá gok,
me lyek a szü lők kö zöt ti konf lik tu sok hoz, il let ve a gaz da sá gi ne héz sé gek hez kö tőd nek. Hoz -
zá juk ké pest a fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók kö zül két szer töb ben él tek át csa lád juk ban ön gyil -
kos sá gi kí sér le tet vagy ön gyil kos sá got; sú lyos anya gi vesz te sé get; il let ve rend sze res verést/bán -
tal ma zást. A töb bi fel so rolt ne ga tív élet ese mény is kö rül be lül 5 szá za lék pont tal gya ko ribb
kö rük ben, mint az el ső éve sek nél.

A meg kér de zett nyolc item mind egyi ké ben a mentorált hall ga tók ese té ben a leg ma ga sab -
bak az ará nyok. Csa lá di kö rül mé nye ik a meg élt krí zi sek te kin te té ben sok kal ros  szabb nak mu -
tat koz nak még azok nál a fi a ta lok nál is, akik nem je len nek meg a fel ső ok ta tás ban, bár lát hat -
tuk, hogy a szü lők is ko lai vég zett sé gét te kint ve egy ér tel mű en ked ve zőbb hely zet ben van nak
ná luk. A mun ka nél kü li vé vá lást és a sú lyos anya gi vesz te sé get kö zel min den má so dik mentorált
meg él te csa lád já ban, a szü lők kö zöt ti dur va ve sze ke dé se ket har ma duk, míg vá lá su kat vagy rend -
sze res le ré sze ge dé sü ket kö rül be lül ne gye dük ta pasz tal ta meg. A szü lők ha lá la vagy va la mely
kö ze li ro kon ön gyil kos sá ga több mint ti ze dü ket érin tet te, de még a rend sze res ve rés ben is ré -
sze volt min den hu sza dik HH/HHH hall ga tó nak. Nem rit ka, hogy négy szer-öt ször ak ko ra arány -
ban ta pasz tal tak meg kö rük ben egyes krí zi se ket, mint az el ső éve sek kö zött, de a fel ső ok ta tás -
ból ki ma ra dók hoz ké pest is akár két sze res ará nyo kat lát ha tunk ese tük ben.

Az egyes sú lyos élet ese mé nyek tar tal má ból, il let ve a ka pott ma gas ará nyok ból azt fel té -
te lez zük, hogy át fe dé se ket ta lál ha tunk kö zöt tük, te hát egy-egy krí zis nem ön ma gá ban érint he -
ti az egyes egyé ne ket, ha nem vél he tő en ku mu lál va je len nek meg az éle tük ben. Va jon az egyes
cso por to kat mi lyen mér ték ben jel lem zik együt te sen a fel so rolt prob lé mák, il let ve mek ko ra ré -
sze az a fi a ta lok nak, akik tel je sen ki ma rad tak ezek ből a ter hek ből?

A 3. áb ra ar ról ad ké pet, hogy ös  sze sen hány ne ga tív élet ese mény és mi lyen arány ban for -
dult elő az egyes cso por tok ban. Míg az el ső éves hall ga tók 70%-a vé dett a fel so rolt nyolc krí -
zis sel szem ben, il let ve a fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók több mint fe lé nek is is me ret le nek vol tak
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ezek az ese mé nyek, ad dig a mentoráltaknak ezt csak ke ve sebb mint har ma da mond hat ja el ma -
gá ról. Mi köz ben az el ső éve sek, il let ve a ki ma ra dók ará nya fo lya ma to san el fogy a krí zi sek szá -
má nak nö ve ke dé sé vel, ad dig a HH/HHH hall ga tók nak még min dig több mint ti ze dük mond -
hat ja el ma gá ról, hogy a fel so rol tak kö zül öt vagy több ese mény be kö vet ke zett éle té ben.

A mentoráltak több sé ge te hát olyan kör nye zet ben nőtt fel, ahol a sú lyos élet ese mé nyek
együt te sen vol tak je len. E cso port tag jai mind ezek el le né re ke rül tek be az egye tem re/fő is ko -
lá ra, így több sé gü ket alig ha nem mél tán te kint het jük rezilienseknek, az az olyan di á kok nak, akik
„hát rá nya ik el le né re bol do gul nak” (Ceg lé di, 2012).

3. áb ra. Az együt te sen be kö vet ke zett sú lyos élet ese mé nyek szá má nak meg osz lá sa a vizs gált cso por tokban
(szá za lék ban)

Nyelv tu dás

Mi ért an  nyi ra fon tos ez?

A nyelv tu dás több szem pont ból is ki emel ke dő sze rep hez jut a fel ső ok ta tás hoz kap cso ló dó an.
Egy részt elő se gí ti a fel ső ok ta tás ba, azon be lül pe dig a ma ga sabb presz tí zsű kép zé sek re va ló
be ju tást, hi szen biz tos több let pon tot je lent a leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs gá val ren -
del ke zők nek.

A fel ső ok ta tás és a tu do mány vi lá gá ban is egy re több szak te rü le ten, il let ve bi zo nyos kép -
zé se ken ele ve ta nul má nyi és szak mai hát rány ba ke rül nek azok a hall ga tók, akik nem is me rik
ma ga biz to san az an gol nyel vet. A nyelv tu dás és a fel ső ok ta tás má sik fon tos kap cso ló dá si pont -
ja a dip lo ma ki adá sá nak nyelv vizs gá hoz kö té se, ami a ma ga sabb kép zé si szin te ken egy nél több
nyelv bi zo nyí tott is me re tét is elő ír ja.
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A szel le mi fog lal ko zá sok több sé gé nél egy ér tel mű el vá rás, míg fenn ma ra dó ré szük nél
előny a ma gas szin tű nyelv tu dás, te hát a nyelv is me ret kér dé se az el he lyez ke dé si esé lyek re is
je len tő sen ki hat. Emel lett mind a ta nu lá si, mind pe dig a mun ka vál la lá si cé lú ta pasz ta lat- és tő -
ke gyűj tés le he tő sé ge it be szű kí ti a kel lő nyelv is me ret hi á nya.

Egyen lôt len sé gek a nyelv tu dás te rén

A biz tos nyelv tu dás meg szer zé se ne he zebb fel ada tok elé ál lít ja a hát rá nyo sabb tár sa dal mi cso -
por to kat, hi szen tag jai ál ta lá ban ele ve ala cso nyabb szín vo na lú nyel vi kép zést nyúj tó is ko lák -
ba jár nak, a ma gán ta nár ok, nyelv is ko lák, nyelv köny vek, va la mint a nyelv vizs ga díj pe dig ko -
moly, gyak ran vál lal ha tat lan anya gi ter he ket ró rá juk.

4. táb lá zat. A vizs gált cso por tok nyelv is me re te a négy leg gyak rab ban be szélt nyelv vo nat ko zá sá ban (szá -
za lék ban)

A fen ti ek mi att re le váns kér dés, hogy mi lyen kü lönb sé gek raj zo lód nak ki a nyelv is me ret
te kin te té ben a há rom cso port kö zött. A 4. táb lá zat az ön be val lá son ala pu ló nyelv tu dást il le tő -
en egy ér tel mű en az el ső éves hall ga tók fö lé nyét raj zol ja ki: csak nem ki lenc ti ze dük be szé li az
an gol nyel vet, s a leg alább kö zép fo kú an gol nyelv tu dás sal ren del ke zők ará nya is kö zel két har -
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ma dos. A töb bi há rom nyelv ese té ben is több nyi re a má sik két cso por tot meg ha la dó nyelv tu -
dás ról szá mol tak be.10

A nyel vet be szé lők ará nya még a fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók elő nyét sej te ti a mentoráltakkal
szem ben, azon ban a leg alább kö zép szin ten be szé lők, il let ve a több nyel ven be szé lők ará nyából
egy ér tel mű en ki de rül le ma ra dá suk a HH/HHH cso port hoz ké pest is. Az egy nyel vet sem be -
szé lők ará nyá ról a vá lasz hi á nyok mi att saj nos nem tu dunk ada to kat szol gál tat ni az Ifjúság2008
ku ta tás adat bá zi sá ból, így az ös  sze ha son lít ha tó ság le he tő sé ge el vész. A mentoráltak ese té ben
16% nyi lat ko zik úgy, hogy egyik nyel vet sem be szé li, mind ezt an nak el le né re, hogy egy
nyelv ből érett sé gi vizs gát kel lett ten ni ük.

Mun ka vál la lás

Kí ván csi ak vol tunk ar ra is, hogy a vizs gált cso por tok tag jai mi lyen arány ban dol goz nak
jelenleg.11 Az ak tu á li san sem mi lyen for má ban sem ta nu ló fi a ta lok nál vár tuk a leg ma ga sabb fog -
lal koz ta tá si ará nyo kat, míg az el ső éves, hát rá nyok kal ke vés bé érin tett hall ga tók nál a leg ala cso -
nyab ba kat. Vá ra ko zá sa ink be iga zo lód tak: az el ső éve sek alig több mint ötö de (21,1%),12

a mentoráltak több mint har ma da (37,2%), míg a fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók nak kö zel fe le
(46,2%) dol go zik a kér dő ív ki töl té sé nek ide jén. A mentoráltak ma ga sabb fog lal koz ta tá sát az
anya gi kény sze rek ma gya ráz hat ják, amit az is va ló szí nű sít, hogy mind ös  sze alig több mint ti -
ze dük te kin ti a mun kát fő te vé keny sé gé nek. A hall ga tók mun ka vál la lá sa ne ga tí van hat hat tel -
je sít mé nyük re, hi szen csök ken ti a ta nu lás ra szán ha tó idő ke re tet, így a tel je sít mény ala pú ösz -
tön dí jak meg szer zé sé nek esé lyét is. A fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók vi szony lag ala csony
fog lal koz ta tá si ará nya is jel zi az ala csony is ko lai vég zett ség ből fa ka dó hát rá nyo kat: to váb bi kö -
zel ti ze dük el tar tott, 15%-uk el lá tás nél kü li mun ka nél kü li, de se gé lye zett vagy mun ka nél kü li
el lá tás ban ré sze sü lő fi a ta lok is van nak kö zöt tük, to váb bá ta lá lunk szü lés hez kap cso ló dó inak -
tív vagy rok kant nyug dí jas egyé ne ket is.

Eh hez kap cso ló dó an ar ra is kí ván csi ak vol tunk, hogy át la go san mek ko ra összeg ről ren del -
kez nek ha von ta a cso por tok tag jai. Saj nos nem tud hat juk pon to san, hogy a ki töl tők mit ér tet -
tek be le eb be az ös  szeg be, így több bi zony ta lan ság gal is szá mol nunk kell az ada tok ér tel me -
zé se kor. Nem tud hat juk, hogy a ki töl tők lak ha tá suk költ sé ge it pél dá ul be le szá mol ták-e, vagy
kik azok, akik nagy men  nyi sé gű élel mi szert visz nek el ma guk kal ott hon ról, így ke ve set kell
ar ra köl te ni ük, eset leg a je len leg is szü le ik kel élők nek mi min dent kell ma guk nak fi nan szí roz -

10 Csak a leg gyak rab ban be szélt négy nyelv (an gol, né met, fran cia, olasz) ese té ben köz lünk ada to kat.
A töb bi meg kér de zett nyelv is me re te egyik eset ben sem ér te el a 2%-ot.

11 A mentoráltak kö zött ala csony arány ban ugyan, de nem nap pa li ta go za tos hall ga tó kat is ta lá lunk, ezért
a kont roll cso port ki vá lasz tá sá nál az el sô éves hall ga tók kö zött is meg hagy tuk az er re a mun ka rend re já -
ró kat. Mi vel a mentoráltaknak nem tet ték fel a kér dést, hogy mi lyen ta go za ton ta nul nak je len leg — bár tisz -
tá ban va gyunk ve le, hogy en nek ki emel ke dô ha tá sa van a mun ka vál la lás ra —, saj nos nem tud juk kü lön
ele mez ni a kü lön fé le ta go zat ra já ró kat.

12 A nap pa li ta go za ton ta nu lók ese té ben ez az arány csak mind ös  sze 9%.

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 45

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 45



ni uk stb. Az át la gok még így is in for ma tí vak le het nek, de hang sú lyoz zuk, hogy ar ról nin csen
in for má ci ónk, hogy mi min den re kell ezt a pénz men  nyi sé get be osz ta ni uk a cso por tok tag ja i -
nak. Az el ső éves hall ga tók ha vi 32 ezer fo rint ról, a mentoráltak 34 ezer ről, míg a ki ma ra dók
50 ezer kö rü li ös  szeg ről ad tak át la go san szá mot. A HH/HHH hall ga tók né mi leg ma ga sabb át -
la ga mö gött az ada tok le írt bi zony ta lan sá ga mel lett a na gyobb ará nyú mun ka vál la lás, il let ve
a fel ső ok ta tás ban kap ha tó kü lön fé le szo ci á lis tá mo ga tá sok áll hat nak. Ugyan ak kor tud juk ró -
luk, hogy há rom ne gyed ük nem kap ott ho ni tá mo ga tást, fe lük a Bursa Hungarica ösz tön díj tól
is el esik, har ma duk nak a rend sze res szo ci á lis tá mo ga tás sem je lent be vé te li for rást, il let ve csak
har ma duk kap ta nul má nyi ösz tön dí jat. Mi vel a ta nul má nyi ösz tön díj a hall ga tók ta nul má nyi tel -
je sít mény sze rin ti job bik 50%-át il le ti meg (51/2007. kor mány ren de let), úgy tű nik, a HH/HHH
hall ga tók alul rep re zen tál tak en nek meg szer zé se kor.

Kül föld

A fon tos ta pasz ta la to kat je len tő kül föl di ta nul má nyok ra, il let ve a jó ke re se ti le he tő sé ge ket biz -
to sí tó kül föl di mun ka vál la lás ra va ló haj lan dó sá got is meg vizs gál tuk. A ko ráb ban be mu ta tott
el té rő nyelv is me ret mi att azt vár tuk, hogy az el ső éve sek mig rá ci ós po ten ci ál ja a leg na gyobb,
míg a ki ma ra dó ké a leg ala cso nyabb.

5. táb lá zat. A kül föl di ta nul má nyo kat, il let ve kül föl di mun ka vál la lást ter ve zôk ará nya a vizs gált cso por tokban
(szá za lék ban)

Az 5. táb lá zat ada tai a fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók ala csony haj lan dó sá gát be iga zol ták, bár
ne gye dük még így is ter vez kül föl di mun ka vál la lást. Meg le pe té sünk re azon ban a mentoráltak
ta nul má nyi, il let ve mun ka vál la lá si cé lú mig rá ci ós po ten ci ál ja a leg na gyobb, rá adá sul a bi zony -
ta la nok is kö rük ben van nak töb ben. A kül föl di ta nul má nyok kal le het sé ges, hogy ép pen a hi á -
nyos nyelv tu dá su kat akar ják fej lesz te ni, ezért ha lad ják meg né mi leg az el ső éve sek ará nya it
(több mint har ma duk ter vez ugyan is kül föl di ta nul má nyo kat). Ma gya rá zat ként szol gál hat
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ugyan ak kor az is, hogy az ok ta tá si rend szer szá mos szű rő jén si ke re sen túl ju tott sze lek tált so -
ka ság ról van szó, akik hát rá nya ik el le né re am bi ci ó zu sab bak a meg szo kott nál. A ki mon dot tan
ma gas kül föl di mun ka vál la lá si haj lan dó ság ra (55,7%) több ma gya rá zat is adód hat. Egy részt na -
gyobb szük sé gük van ma ga sabb sa ját jö ve de lem re, mint hát rá nyok kal ke vés bé érin tett tár saik -
nak, más részt na gyobb arány ban szár maz nak és ta nul nak azok ban a ré gi ók ban, ahol ros  szabbak
az el he lyez ke dé si esé lyek és a bér ki lá tá sok, így mo ti vál tab bak le het nek az or szág el ha gyá sá -
ra. Vé gül az is be fo lyá so ló erő vel bír hat, hogy a csa lád ban be kö vet ke zett nagy szá mú krí zis mi -
att ke vés bé kö tőd nek szü le ik hez és ott ho nuk hoz, így kön  nyeb ben hagy ják el az or szá got. Ter -
mé sze te sen tud nunk kell, hogy ku ta tá sok sze rint a mig rá ci ós ter vek je le nős ré szét nem kö ve ti
tény le ges cse le ke det (pl. Hárs és mtsai., 2004).

Ös  szeg zés

A ta nul mány ar ra tett kí sér le tet, hogy be mu tas sa a szám ta lan sze lek ci ós szű rőn túl ju tott, fel -
ső ok ta tás ba be ke rült hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű fi a ta lok jel leg ze tes sé -
ge it. Az elem zés hez két olyan kont roll cso por tot is ki je löl tünk, me lyek bi zo nyos szem pont ok -
ból ha son lí ta nak cél cso por tunk ra. Így a mentorált hall ga tók sa já tos sá ga it ös  sze ve tet tük a ve lük
azo nos kép zé si szin te ken, év fo lya mon, ta go za ton és mun ka rend ben ta nu ló tár sa i ké val, il let ve
a je len leg sem mi lyen for má ban sem ta nu ló, leg fel jebb az érett sé git meg szer ző 20 év nél fi a ta -
lab bak kal.

Ered mé nye ink sze rint a szü lők is ko lai vég zett sé gét te kint ve a fel ső ok ta tás ból ki ma ra dók
hely ze te a leg ked ve zőt le nebb, aki ket a mentorált hall ga tók kö vet nek még min dig jócs kán le -
ma rad va el ső éves hall ga tó tár sa ik tól. A csa lád éle té ben be kö vet ke zett sú lyos élet ese mé nyek
azon ban a leg na gyobb va ló szí nű ség gel a mentoráltak kö ré ben ta pasz tal ha tók, rá adá sul ezek
a krí zi sek ki mu tat ha tó an ku mu lá lód nak is az egyé nek éle té ben.

A HH/HHH hall ga tók nyelv tu dá sa je len tő sen jobb fel ső ok ta tás ból ki ma ra dó tár sa i ké nál,
azon ban kö zel sem éri el az el ső éve sek ér té ke it. En nek el le né re kö rük ben ter vez nek a leg ma -
ga sabb arány ban ta nul má nyi vagy mun ka vál la lá si cé lú kül föl di tar tóz ko dást.

A mentoráltak hall ga tó tár sa ik nál na gyobb arány ban (37%) kény sze rül nek mun ka vál la lás -
ra fel ső fo kú éve ik so rán, ez ta nul má nyi tel je sít mé nyük re is ked ve zőt len ha tást gya ko rol hat.
A szo ci á lis hát rá nyok ból fa ka dó tel je sít mény hát rány mel lett fel te he tő en en nek is le het az oka,
hogy a ta nul má nyi ösz tön dí jak meg szer zé se so rán alul rep re zen tál tak a cso port tag jai.

Az ered mé nyek ből az lát szik, hogy még a fel ső ok ta tás ban is ki ta pint ha tó ak a hát rá nyos
hely zet ből fa ka dó esély kü lönb sé gek, ugyan ak kor a mentorált hall ga tók cso port ja még min dig
sze ren csés nek mond hat ja ma gát a fel ső ok ta tá son vég leg kí vül re kedt tár sa ik hoz ké pest, hi szen
így le he tő sé get kap nak a dip lo ma meg szer zé sé re és az ah hoz kö tő dő élet esé lyek jö vő be li el -
éré sé re.
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Kik akar nak ta ná ri dip lo mát sze rez ni?

A ta ná ri mes ter kép zés vá lasz tá sát be fo lyá so ló té nye zôk az
alap kép zés ben ta nu ló hall ga tók kö ré ben

Sá gi Ma tild – Ercsei Kál mán

� A jó ké pes sé gû, rá ter mett és mo ti vált fi a ta lok pe da gó gus pá lyá ra va ló von zá sa és pá lyán tar -
tá sa a fej lett or szá gok egy ré szé ben egy re na gyobb ne héz sé gek be üt kö zik, szá mos or szág ban
nö vek vô mér té kû mennyi sé gi, il let ve mi nô sé gi ta nár hi ány fi gyel he tô meg. Elem zé sünk so rán a fel -
sô fo kú alap kép zé sek nap pa li ta go za tán ta nu ló hall ga tók kö ré ben 2011-ben vég zett kér dô íves
ku ta tás ada ta i ra ala poz va, több vál to zós ok sá gi mo dell so ro zat al kal ma zá sá val azt vizs gál tuk, hogy
mi lyen té nye zôk be fo lyá sol ják a ma gyar di á kok ta ná ri, il let ve nem ta ná ri mes ter kép zé sen va ló
to vább ta nu lás ra vo nat ko zó ter ve it. Ered mé nye ink sze rint az alap szin tû kép zést kö ve tô en a ta -
ná ri mes ter sza kon va ló to vább ta nu lás vá lasz tá sá ban erô tel jes, a ta nul má nyi ered mény sze rinti
ne ga tív ön sze lek ci ós me cha niz mu sok ér vé nye sül nek. Ez a ha tás a hu mán, il let ve a re ál szakos
hall ga tók ké sôb bi pá lya ori en tá ci ó já ban el té rô mó don je lent ke zik. A ne ga tív ön sze lek ci ós me cha -
niz mu so kat a pe da gó gus pá lya irán ti ko rai el kö te le zô dés tud ja el len sú lyoz ni. �

Be ve ze tés

Nem zet kö zi ös  sze ha son lí tó vizs gá la tok ered mé nyei sze rint a di á kok is ko lai tel je sít mé nyét az
ok ta tás po li ti ka ál tal is be fo lyá sol ha tó té nye zők kö zül el ső sor ban a ta ná ri mun ka mi nő sé ge ha -
tá roz za meg (Sanders–Rivers, 1996; Darling–Hammond, 1999; Vignoles et al., 2000;
Wössmann–West, 2002, 2006; Rockoff, 2004; Hanushek–Kain–Rivkin, 2005), az ok ta tá si rend -
szer jó tel je sí té sé hez pe dig há rom té nye ző együt tes meg va ló su lá sá ra van szük ség: (1) ar ra, hogy
a meg fe le lő em be rek vál ja nak ta nár rá; (2) hogy ered mé nyes ok ta tók ká ké pez zék őket; és 
(3) min den gye rek szá má ra a le he tő leg ma ga sabb szín vo na lú ok ta tást biz to sít sa a rend szer
(Barber–Mourshed, 2007). Ha son ló meg ál la pí tás ra ju tott a 2009. évi PISA-vizsgálat is, amely
a nem zet kö zi ta nu lói kom pe ten cia mé rés ered mé nyei alap ján a leg in kább si ke res ok ta tá si rend -
sze rek jel lem ző it tár ta fel (OECD, 2010). 
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A ta nu lói tel je sít mény és az ok ta tás szín vo na lá nak ja ví tá sá hoz te hát ar ra van szük ség, hogy
jó ké pes sé gű, fel ké szült ta ná rok ta nít sa nak az is ko lák ban, és a leg jobb ta ná rok hos  szabb tá von
is a pá lyán ma rad ja nak. En nek el ső fel té te le a pá lya iránt ér dek lő dést mu ta tó, rá ter mett és mo -
ti vált di á kok kép zés be va ló von zá sa, majd a kép zés si ke res el vég zé sét kö ve tő en a pá lyá ra ál -
lí tá sa. A jó ké pes sé gű, meg fe le lő je lent ke zők pá lyá ra va ló von zá sa és pá lyán tar tá sa a fej lett
or szá gok egy ré szé ben egy re na gyobb ne héz sé gek be üt kö zik, szá mos or szág ban fi gyel he tő meg
nö vek vő ta nár hi ány. (Amennyi ben a mun ka erő pi a con nem meg fe le lő en kép zett pá lyá zók je -
lent kez nek, az is ko lák kény te le nek kö zü lük sze lek tál ni, vagy más, nem sza kos ta ná ro kat meg -
bíz ni az órák meg tar tá sá val.) A ta nár hi án  nyal küz dő is ko la rend sze rek gyak ran ar ra kény sze -
rül nek, hogy to vább fog lal koz tas sa nak gyen ge pe da gó gi ai tel je sít ményt fel mu ta tó ta ná ro kat
(OECD, 2005; Eurostat, 2012).

Több or szág ese té ben a friss dip lo más ta ná rok elég te len szá ma mel lett a ta nár je löl tek egy
ré szé nek nem meg fe le lő rá ter mett sé ge és mo ti vá ci ó ja is prob lé mát je lent. A ta nár kép zé si
prog ra mo kat a je lent ke zők gyak ran csak má so dik vagy har ma dik le he tő ség ként je lö lik, el ső -
sor ban a gyen gébb tel je sít mén  nyel ren del ke ző je lent ke zők. Gon dot je lent a kép zé si prog ra mok
ala csony tel je sí té si ará nya is. Egy részt en nek kö vet kez mé nye az, hogy a ta ná ri pá lyát tény le -
ge sen meg kez dő dip lo má sok szá ma a vá ra ko zá sok hoz ké pest el ma rad (OECD, 2005).

Jól le het Ma gyar or szá gon nem be szél he tünk ta nár hi ány ról, 2005 óta a ma gyar pe da gó gus -
kép zés ben is meg fi gyel he tő a hall ga tók és a ki adott pe da gó gus dip lo mák szá má nak csök ke né -
se, ami a pá lya irán ti ér dek lő dés csök ke né sé nek tud ha tó be (Sági–Varga, 2011; Veroszta,
2012). A pá lya ala csony presz tí zse mi att egy ne ga tív ön sze lek ci ós ha tás ér vé nye sül, amely meg -
je le nik a ta ná ri pá lya irán ti ér dek lő dés ese té ben és a pá lyá ra ál lás fo lya ma tá ban is. A pe da gó -
gus kép zés iránt ér dek lő dők kö ré ben na gyobb va ló szí nű ség gel ta lá lunk olyan je lent ke ző ket,
akik nek ros  szab bak a kö zép is ko lás ta nul má nyi ered mé nye ik, a dip lo mát szer zet tek kö zül pe -
dig na gyobb va ló szí nű ség gel he lyez ked nek el ta ná ri pá lyán azok, akik a kép zés so rán gyen -
gébb tel je sít ményt nyúj tot tak (Var ga, 2007; Ercsei, 2011).

Var ga Jú lia egy részt 2000-ben, az érett sé gi zők kö ré ben vég zett nagy min tás, rep re zen ta tív
adat fel vé tel, más részt a FIDÉV 1998-ban és 1999-ben,1 nap pa li ta go za ton vég zet tek kö ré ben
ké szült kö ve té ses vizs gá lat ada ta it hasz nál va ok sá gi mo dell becs lés se gít sé gé vel vizs gál ta
a kép zés re je lent ke zők, a pá lyá ra ál lók, il let ve a pá lyán ma ra dók jel lem ző it. Ered mé nyei sze -
rint az egye te mi szin tű kép zés re je lent ke zők es té ben nem mu tat ko zott ké pes ség be li kü lönb ség
a pe da gó gus kép zést, il let ve a más kép zé si te rü le tet vá lasz tók kö zött, a fő is ko lai szin tű kép zés
ese té ben vi szont igen: mi nél gyen gébb volt egy je lent ke ző fel vé te li tel je sít mé nye, an nál
nagyobb volt a va ló szí nű sé ge an nak, hogy pe da gó gus kép zést vá lasz tott (Var ga, 2007).
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1 A Fi a tal Dip lo má sok Élet pá lya Vizs gá la ta (FIDÉV) a friss dip lo má sok mun ka erô-pi a ci el he lyez ke dé sét, ér vé -
nye sü lé sét vizs gá ló há rom adat fel vé tel bôl ál ló ku ta tá si prog ram volt. Az el sô adat fel vé tel az ál la mi fel sô ok -
ta tás nap pa li ta go za tán 1998-ban vég zett fi a ta lok 1999 szep tem be ré ben meg fi gyelt, a má so dik adat fel vé tel
a fel sô ok ta tás nap pa li ta go za tán 1999-ben vég zett fi a ta lok 2000 szep tem be ré ben meg fi gyelt, a har ma dik
adat fel vé tel a két kohorsz (1998-ban és 1999-ben vég zet tek) 2004 feb ru ár já ban meg fi gyelt mun ka erô-pi a ci
hely ze tét vizs gál ta.
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Ercsei (2011) elem zé se a nap pa li ta go za tos (BA/BSc szin tű) alap kép zés ben részt ve vő hall -
ga tók kö ré ben 2011-ben le zaj lott kér dő íves vizsgálat2 ada ta i ra ala poz va – amely adat bá zis ra
épül je len elem zés is – vizs gál ta (kontingenciatáblák és khi-négyzet-próbák ré vén) a mes ter -
szin tű ta nár kép zés vá lasz tá sá nak szán dé kát ta nul má nyi elő me ne tel, csa lá di hát tér és kép zé si
te rü let sze rint. Az elem zés rá mu ta tott ar ra, hogy a ta nár kép zés irán ti ér dek lő dés szig ni fi kán -
san ma ga sabb a hu mán sza ko kon ta nu lók kö ré ben a re ál sza ko kon ta nu lók hoz ké pest. A csa -
lá di hát te ret il le tő en (szü lők is ko lai vég zett sé ge, elit fog lal ko zás a csa lád ban, pe da gó gus a csa -
lád ban) az anya ese tén mu tat ko zott szig ni fi káns ös  sze füg gés a leg ma ga sabb el vég zett is ko lai
szint, il let ve a to vább ta nu lá si szán dék kö zött. A nem ta ná ri mes ter kép zés re je lent kez ni ter ve -
zők szü lei kö ré ben ma ga sabb arány ban vol tak kép vi sel ve a fel ső fo kú is ko lá zott ság gal ren del -
ke ző szü lők, mint a ta ná ri mes ter kép zés re je lent kez ni szán dé ko zók kö ré ben. Jól le het az ös  sze -
füg gés mind a hu mán, mind pe dig a re ál sza kos hall ga tók kö ré ben ér vé nyes nek mu tat ko zott,
az ará nyo kat te kint ve el té ré sek vol tak meg fi gyel he tők. A hu mán sza ko kon ta nu ló, ta nár kép -
zés ben to vább ta nul ni ter ve ző hall ga tók kö ré ben va la mi vel na gyobb a je les ered mén  nyel ren -
del ke zők ará nya, mint a nem ta ná ri kép zés ben to vább ta nul ni szán dé ko zók kö ré ben. A re ál sza -
kon ta nu ló hall ga tók ese tén je les ered mén  nyel ren del ke zők ará nya et től el té rő en a nem ta ná ri
mes ter kép zés iránt ér dek lő dők kö ré ben volt ma ga sabb. Mind két pro fil ese tén a nem ta ná ri mes -
ter kép zés re je lent kez ni szán dé ko zó hall ga tók ered mé nye mu tat ko zik jobb nak a ta nár kép zés -
re je lent kez ni szán dé ko zók ered mé nyé hez ké pest. A to vább ta nu lás vo nat ko zá sá ban
a kontingenciatáblák vizs gá la tá nak ered mé nye ként mind két pro fil ese tén meg fi gyel he tő volt
a ne ga tív ön sze lek ci ós ha tás, ami erő sebb nek mu tat ko zik a re ál sza kon ta nu ló hall ga tók ese -
tén (Ercsei, 2011).

Je len ta nul mány az alap kép zés nap pa li ta go za tán ta nu ló hall ga tók kö ré ben vég zett ku ta -
tás ada ta i ra ala poz va, több vál to zós ok sá gi mo dell so ro zat al kal ma zá sá val vizs gál ja a hall ga tók
to vább ta nu lá si és pá lya vá lasz tá si el kép ze lé se it. Az elem zés so rán alap ve tő en ar ra a kér dés re
ke res sük a vá laszt, hogy mi lyen té nye zők be fo lyá sol ják a fel ső fo kú ta nul má nya ik alap kép zé -
sén részt ve vő hall ga tó kat ab ban, hogy ta ná ri vagy nem ta ná ri vég zett sé get adó mes ter kép zé -
sen foly tas sák a ta nul má nya i kat. 

Hi po té zi sek

Az elem zés so rán há rom té nye ző cso port ha tá sá nak elem zé sé re for dí tot tunk ki emelt fi gyel met:
(1) a csa lá di hát tér (szü lők is ko lai vég zett sé ge, a fog lal ko zás át örö kí tés); (2) a szak mai-ta nul -
má nyi tel je sít mény; va la mint (3) a ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sá ra fó ku szál tunk.

Kik akarnak tanári diplomát szerezni?  
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2 Az adat fel vé tel a TÁMOP 3.1.1 21. szá za di köz ok ta tás — fej lesz tés, ko or di ná ció ki emelt pro jekt és 7.1.10 szá -
mú A fel sô ok ta tá si re form, ki tün te tet ten a ta nár kép zés vizs gá la ta cí mû ele mi pro jekt jé nek ke re té ben va ló sult
meg 2011. áp ri lis—má ju sa so rán. A ku ta tás to váb bi rész le te i ért lásd je len ta nul mány Ada tok és mód sze rek fe -
je ze tét.

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 53



Fő hi po té zi sünk sze rint a ta nár kép zés vá lasz tá sá ban ta nul má nyi ered mény sze rin ti ne ga -
tív ön sze lek ci ós ha tá sok ér vé nye sül nek: azok je lent kez nek pe da gó gus kép zés re, akik nek rosz  -
szab bak a kö zép is ko lai ta nul má nyi ered mé nye ik, a dip lo mát szer zet tek kö zül pe dig na gyobb
va ló szí nű ség gel he lyez ked nek el ta ná ri pá lyán azok, akik a kép zés so rán gyen gébb tel je sít -
ményt nyúj tot tak. Ki in du ló fel té te le zé sünk sze rint a két szin tű kép zés be ve ze té sé vel az ön sze -
lek ció (ne ga tív) ha tá sa ré teg zet teb ben, spe ci fi ku sab ban ér vé nye sül. Az alap kép zés ben részt
ve vő fi a tal nak na gyobb rá lá tá sa van a tár sa dal mi fo lya ma tok ra, a mun ka erő pi ac jel leg ze tes -
sé ge i re, ha tá ro zot tabb kép él ben ne ar ról, hogy az egyes fog lal ko zá sok mi lyen le he tő sé ge ket,
karrierutakat biz to sí ta nak szá má ra, mint a fris sen érett sé gi ző nek. A ta ná ri mes ter sza kok 
– te hát a ké sőb bi le he tő sé ge ket meg ha tá ro zó szak mai kép zett ség fő irá nyá nak – vá lasz tá sa
(vagy nem vá lasz tá sa) so rán az adott kép zett ség ál tal biz to sí tott mun ka erő-pi a ci le he tő sé ge -
ket mér le ge li a fi a tal. Eb ből a szem pont ból lé nye ge sen el té rő le he tő sé gek tá rul nak a ter mé -
szet tu do má nyi és mű sza ki alap kép zé sek ben részt ve vők és a hu mán tu do má nyo kat ta nu lók
elé. Je len leg a pi ac ma ga san ér té ke li a mű sza ki/ter mé szet tu do má nyi szak mai kép zett sé get 
– a pi a ci sze rep lők ma ga sabb alap fi ze tést és fő leg pers pek ti vi ku sabb szak mai karrierutat ígér -
nek az ilyen szak ké pe sí tés sel ren del ke ző pá lya kez dő dip lo má sok szá má ra (lásd Var ga, 2010;
vö. Garai–Kiss, 2010). A ter mé szet tu do má nyos ta ná ri pá lya vá lasz tá sá nak ez zel kell(ene) ver -
se nyez nie. Ugyan ak kor ez a ki éle zett ver seny hely zet nem ész lel he tő a hu mán tu do má nyok ese -
té ben. Hi po té zi sünk sze rint te hát a ne ga tív ön sze lek ci ós ha tá sok el té rő mér ték ben ér vé nye sül -
nek a ter mé szet tu do má nyos és a hu mán tu do mány ágak alap kép zé sé ben részt ve vő hall ga tók
to vább ta nu lá si dön té sei so rán.

Má so dik hi po té zi sünk a csa lá di hát tér ha tá sá ra irá nyul. Fel té te le zé sünk sze rint a mes ter -
kép zé sen va ló to vább ta nu lás ra va ló je lent ke zés ese té ben a csa lá di hát tér nek már nem je lent -
ke zik di rekt ha tá sa, mert ezek a ha tá sok a ko ráb bi dön té sek (a kö zép is ko lát kö ve tő en a fel ső -
fo kú kép zés ben va ló rész vé tel vagy nem rész vé tel té nye) so rán ér vé nye sül tek. Az alap kép zés ben
részt ve vő hall ga tók te hát egy olyan sze lek tált ré te gét for mál ják a fi a ta lok nak, ahol már le zaj -
lott a csa lá di hát tér fő sze lek ci ós ha tá sa. Rá adá sul a mes ter kép zés vá lasz tá sá nak ide jén a fi a -
ta lok már – leg alább rész le ge sen – le vál tak, füg get le ned tek a szü le ik től, a szü lői hát tér te hát
élet ko ri okok ból is ke vés sé ér vé nye sül ek kor.

Har ma dik hi po té zi sünk a ko rai pá lya vá lasz tás, a vá lasz tott szak ma/hi va tás irán ti ko rai el -
kö te le ző dés ha tá sá ra irá nyul. Fel té te le zé sünk sze rint ab ban az eset ben, ha a fi a tal már kö zép -
is ko lás ko rá ban el kö te le ző dött egy szak ma iránt, ak kor ezt a vá lasz tást a ké sőb bi ta pasz ta la -
tok már ke vés sé be fo lyá sol ják, ki tart az ere de ti el kép ze lé se mel lett.

Ne gye dik hi po té zi sünk a de mog rá fi ai és ezen be lül is a ne mi ha tár ér vé nye sü lé sé re vo nat -
ko zik. Fel té te le zé sünk sze rint a nők (lá nyok) to vább ra is na gyobb va ló szí nű ség gel vá laszt ják
a pe da gó gus pá lyát, mint a fér fi ak. Ugyan ak kor úgy vél jük, hogy a pe da gó gus pá lya vá lasz tá -
sá ban te rü le ti és te le pü lés sze rin ti ha tá sok nem ér vé nye sül nek.
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Ada tok és mód sze rek

Az elem zés a már fen tebb em lí tett, a nap pa li ta go za tos alap kép zé sek ben részt ve vő hall ga tók
kö ré ben 2011-ben vég zett kér dő íves ku ta tás adat bá zis ára épül.3 Két lép csős, arány tar tó ré teg -
zett min ta vé te li el já rás volt al kal maz va. Az el ső lép cső ben a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek, a má -
so dik lép cső ben pe dig a min tá ba be ke rült in téz mé nyek alap kép zé se i ben részt ve vő hall ga tók
ke rül tek ki vá lasz tás ra. Az egyé ni min tá ba be ke rü lő hall ga tók sza kok sze rint ré teg zett, arány -
tar tó, ré te gen ként egy sze rű vé let len min ta vé te li el já rás sal ke rül tek ki vá lasz tás ra. Az adat fel vé -
tel – egyet len in téz mény ki vé te lé vel – az ok ta tá si in téz mé nyek ben, ön ki töl tős kér dő ívek kel va -
ló sult meg. (Az em lí tett hely szín ese té ben online kér dő íves ki töl tés re ke rült sor az in téz mény
ta nul má nyi rend sze rén ke resz tül.) Az elem zés ből ki zár tuk azo kat az ese te ket, ame lyek nél
a be vont (füg gő vagy ma gya rá zó) vál to zó adat hi ányt mu ta tott. Így a vég ső, ér vé nyes eset szá -
munk 1014 volt.

Fel té te le zé sünk sze rint más-más tár sa dal mi és kör nye ze ti ha tá sok be fo lyá sol ják a ter mé -
szet tu do má nyi és a hu mán kép zés ről va ló dön té se ket. Bi zo nyos kép zett sé gek, jár tas sá gok a piaci
szfé rá ban is jól ka ma toz tat ha tók, így az ezen kép zett sé gek iránt el kö te le zett di á kok a vég ső
tanul má nyi dön té sük so rán a pi a ci meg té rü lést va ló szí nű sí tő kép zé sek kel ver se nyez te tik
a peda gó gus kép zést. Jel lem ző en ilyen jár tas sá gok a ter mé szet tu do má nyos alap kép zés re épü -
lő kép zé sek, szak mák. A hu mán alap kép zést kö ve tő ta nul má nyok so rán nem vagy ke vés sé jelen -
nek meg ilyen ver seny tár sak. Ezek ben az ese tek ben te hát a ta ná ri szak vá lasz tá sa egy faj ta mun -
ka erő-pi a ci biz ton sá got is ered mé nyez het.

Ezen meg fon to lá sok mi att a kö vet ke ző fő dön té si hely ze te ket vet tük fi gye lem be az elem -
zé sünk nél:
1. Hu mán jel le gű alap kép zé sen részt ve vők, akik ta ná ri mes ter sza kon szán dé koz nak tovább -
ta nul ni
2. Ter mé szet tu do má nyi alap kép zé sen részt ve vők, akik ta ná ri mes ter sza kon szán dé koz nak
tovább ta nul ni
3. Hu mán jel le gű alap kép zé sen részt ve vők, akik nem ta ná ri mes ter sza kon szán dé koz nak
tovább ta nul ni
4. Ter mé szet tu do má nyi alap kép zé sen részt ve vők, akik nem ta ná ri mes ter sza kon szán dé koznak
to vább ta nul ni
5. Azok az alap kép zé sen részt ve vő hall ga tók, akik nem kí ván ják foly tat ni a fel ső fo kú ta nul -
má nya i kat (hu mán és ter mé szet tu do má nyi alap kép zé sen részt ve vők együtt)

Ah hoz, hogy fel tár juk, mi be fo lyá sol ja a di á ko kat e dön té sük ben, a le író sta tisz ti kai elem -
zé sen túl multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell so ro za tot épí tet tünk fel. En nek füg gő
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le tei kap csán lásd Ercsei—Jancsák, 2011.
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válto zó ját a fen ti dön té si hely ze tek ad ják, ahol az 5. ka te gó ria (se hol sem akar to vább ta nul ni) a re -
fe ren cia. A füg gő vál to zónk az ere de ti adat bá zis há rom vál to zó já nak kom bi ná ci ó já ból jött lét re:
1. az alap kép zés szak ja (nyi tott kér dés, utó lag kó dol va); 2. ter ve zi-e, hogy fel ső fo kú ta nul má nya -
it mes ter szin ten foly tat ja és 3. ter ve zi-e, hogy ta ná ri mes ter kép zés ben ta nul to vább.

A hi po té zi se ink sze rin ti cso por to sí tás ba a ko ráb bi és je len le gi ta nul má nyi tel je sít mény vál -
to zó it emel tük be. Eze ket négy vál to zó val mér tük. Egy részt az ide gen nyelv-is me re tet, más részt
az emelt szin tű érett sé gi vizs ga meg lét ét, to váb bá a fel vé te li pont szá mot, vé gül pe dig az alap -
kép zés leg utób bi le zárt fél év ének ta nul má nyi át la gát ön be val lás alap ján. A csa lá di hát tér ha -
tá sá nak mé ré sé re két vál to zót al kal maz tunk: van-e pe da gó gus a szü lők kö zött, il let ve a tá gabb
ro kon ság ban, és a szü lők leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge. A ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sá nak
mé ré sé re azt a kom bi nált vál to zót al kal maz tuk, amely azt mu tat ja, hogy már kö zép is ko lás ko -
rá ban ha tá ro zott el kép ze lé se volt-e a hall ga tó nak ar ról, hogy mi lyen pá lyát sze ret ne vá lasz ta -
ni, és ezen be lül is pe da gó gus, il let ve nem pe da gó gus fel osz tást al kal maz tunk. A de mog rá fi ai
ha tá so kat a nem, a szü lői te le pü lés tí pu sa és a szü lői te le pü lés ré gi ó ja vál to zók kal mér tük.

A ta ná ri és nem ta ná ri to vább ta nu lá si szán dé kú 
hall ga tók jel lem zôi

Hu mán és re ál alap kép zés ben részt ve vô hall ga tók to vább ta nu lá si
szán dé kai

Ered mé nye ink sze rint a nap pa li ta go za tos alap kép zé sen ta nu ló hall ga tók el söp rő több sé ge
(81%-a) az alap kép zés be fe je zé sét kö ve tő en mes ter szin ten sze ret né foly tat ni a ta nul má nya it.
A ké sés ben le vők kö ré ben – akik 2007-ben vagy ezt meg elő ző en kezd ték el a ta nul má nya i kat, 
de 2011 ta va szá ra még nem fe jez ték be – ez az arány va la mi vel ala cso nyabb, de a hall ga tók
há rom ne gye de is to vább ta nu lá si szán dé ká ról nyi lat ko zott.

Ös  szes sé gé ben nincs je len tős kü lönb ség a hu mán és a re ál szak irá nyú alap kép zés ben részt
ve vő hall ga tók to vább ta nu lá si szán dé ka kö zött – mind két hall ga tói cso port ban meg ha lad ja
a 80%-ot a to vább ta nul ni szán dé ko zók ará nya. Lé nye ges kü lönb ség mu tat ko zik vi szont ab ban
a te kin tet ben, hogy ta ná ri vagy nem ta ná ri mes ter kép zé sen sze ret nék foly tat ni a ta nul má nya -
i kat. A hu mán szak irá nyú alap kép zé sek ben részt ve vő hall ga tók kö ré ben lé nye ge sen nép sze rűbb
a ta ná ri mes ter kép zés, mint a re ál fő irá nyo kon ta nu lók kö ré ben. Min den má so dik „böl csész”
alap kép zés ben ta nu ló ta ná ri mes ter kép zés ke re té ben sze ret né a ta nul má nya it foly tat ni, míg a reál
sza kok hall ga tói kö ré ben ez az arány csu pán 25%. To váb bi kü lönb sé gek mu tat koz nak a sze -
rint is, hogy a hall ga tó „nor mál” idő in ter val lu mon be lül van vagy csú szik a ta nul má nya i val.
A hu mán alap kép zés ben részt ve vő, ké sés ben le vő hall ga tók az át la gos nál ki sebb arány ban ter -
ve zik a ta ná ri kép zés ben va ló to vább ta nu lá su kat, in kább be kí ván ják fe jez ni a ta nul má nya i kat
az alap kép zés le zá rul tát kö ve tő en.

Ez zel szem ben, a re ál alap kép zé se ken ta nu ló, csú szás ban le vő hall ga tók nem ál ta lá ban
a to vább ta nu lá si szán dé ku kat ad ják fel, ha nem an nak irá nyá ban moz dul nak el a nem ta ná ri
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sza kok fe lől a ta ná ri sza kok fe lé, az át la gos nál na gyobb arány ban szán dé koz nak ta ná ri mes ter -
kép zé sek ben to vább ta nul ni (1. táb lá zat).

1. táb lá zat. A BA/BSc kép zé sek ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók to vább ta nu lá si ter vei, a kép zés el -
kez dé sé nek éve sze rint, 2011 ta va szán

Ta nul má nyi elô me ne tel és to vább ta nu lá si as pi rá ci ók

A ta nul má nyi idő csú szá sa több ok ra is vis  sza ve zet he tő. Az egyé ni tel je sít mé nyek ben meg mu -
tat ko zó kü lönb sé ge ken túl a ta nul má nyi időt be fo lyá sol hat ják olyan egyé ni dön té sek is, ame -
lyek a ta nu lói stá tus ki nyúj tá sá ra irá nyul nak, és köz is mert tény az is, hogy az alap kép zés „nor -
mál” idő ben va ló be fe je zé se je len tős szakspecifikus sa já tos sá go kat mu tat. 

Pon to sabb kö vet kez te té sek re jut ha tunk az alap kép zés ben ta nu ló di á kok fel vé te li pont szá má -
nak és to vább ta nu lá si szán dé ká nak ös  sze ve té sé ből. Ered mé nye ink sze rint eb ből a szem pontból
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a víz vá lasz tó a to vább ta nu lá si szán dék lé te vagy nem lé te men tén van. Azok a di á kok, akik nem
akar nak to vább ta nul ni, az át la gos nál lé nye ge sen ala cso nyabb fel vé te li pont szám mal ke rül tek
be az egye tem re, mint akik az alap kép zést kö ve tő en foly tat ni kí ván ják a ta nul má nya i kat.
A taná ri, il let ve nem ta ná ri mes ter kép zés re va ló je lent ke zé si szán dék ban vi szont már je len tős
kü lönb ség van a hu mán és a re ál alap sza ko kon ta nu lók fel vé te li pont szá ma sze rint. Hu mán alap -
sza kon ta nu lók ese té ben a ta ná ri mes ter kép zést cél zók fel vé te li pont szá ma va la mi vel ma ga sabb,
mint a nem ta ná ri mes ter kép zé sen to vább ta nul ni szán dé ko zó ké. Re ál szak irá nyon ta nu lók ese -
té ben vi szont erő tel jes kont ra sze lek ció ké pe bon ta ko zik ki. A ter mé szet tu do má nyi alap kép zé -
sek ben részt ve vő, ta nár sza kon to vább ta nul ni aka rók át la gos fel vé te li pont szá ma lé nye ge sen
ala cso nyabb (302), mint a nem ta ná ri mes ter kép zé sen részt ven ni aka ró ké (323), jól le het
a 400 + 80-as pont rend sze ren be lül mind két át lag pont szám viszonylag ala csony.

2. táb lá zat. A BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók fel vé te li pont szá má nak át la ga
a to vább ta nu lá si ter vek sze rint

Va ri an cia ana lí zis (p<0,001)

Ha son ló ered mény re ju tunk ak kor is, ha nem a fel vé te li pont szá mot, ha nem az alap kép -
zés ben va ló ta nul má nyi ered ményt ele mez zük a to vább ta nu lá si szán dék sze rint. A re ál sza ko -
kon ös  szes sé gé ben gyen géb bek a ta nul má nyi ered mé nyek, így a hu mán és re ál sza ko kon tanu -
lók ta nul má nyi ered mé nyé nek ös  sze ve té se ön ma gá ban nem ve zet ered mény re, a szak irá nyo kon
be lü li jel leg ze tes sé gek azon ban so kat mon dó ak. A hu mán szak irá nyo kon ta nu lók ta nul má nyi
ered mé nye és ta ná ri/nem ta ná ri mes ter kép zés ben va ló to vább ta nu lá si szán dé ka kö zött nem mu -
tat ko zik lé nye ges kü lönb ség. A re ál szak irá nyon ta nu lók ta nul má nyi ered mé nye vi szont je len -
tő sen el tér a ta ná ri, il let ve a nem ta ná ri sza kon to vább ta nul ni szán dé ko zók cso port já ban.
A TTK-s alap sza kok ról ta ná ri to vább ta nu lá si szán dé kot nyil vá ní tók ta nul má nyi ered mé nye
lénye ge sen ros  szabb, mint a nem ta ná ri sza kon to vább ta nul ni szán dé ko zó ké: kö zöt tük alig ta -
lá lunk je les ta nul má nyi ered mé nyű hall ga tót, vi szont 8%-uk csak elég sé ges ered ményt pro du -
kált az ed di gi ek ben (3. táb lá zat).
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3. táb lá zat. A BA/BSC kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók je len le gi ta nul má nyi ered mé nyének 
meg osz lá sa a to vább ta nu lá si ter vek sze rint, %

Khi-négyzet statisztika  (p<0,001)

Ha son ló ered mény re ve zet az is, ha a leg alább kö zép fo kú nyelv vizs gá val ren del ke zők ará -
nyát vizs gál juk a to vább ta nu lá si szán dék sze rint. A hu mán jel le gű alap kép zés ben részt ve vő,
ta ná ri sza kon to vább ta nul ni aka rók egy ne gye dé nek nincs leg alább kö zép szin tű nyelv tu dá sa,
a ter mé szet tu do má nyi alap kép zés ben részt ve vő, ta ná ri mes ter kép zés ben to vább ta nul ni szán -
dé ko zók kö zel fe le (42%) nem ren del ke zik nyelv vizs gá val (4. táb lá zat).

Ter mé sze te sen a fel vé te li pont szám, a je len le gi ta nul má nyi elő me ne tel és a nyelv tu dás
kö zött erős ös  sze füg gés van: a ma ga sabb pont szám mal fel vet tek kö ré ben ma ga sabb a nyelv -
vizs gá val ren del ke zők ará nya, és az egye te men is job ban ta nul nak. Ered mé nye ink sze rint hu -
mán sza ko kon ez az ös  sze füg gés gyen gébb, re ál sza ko kon erő tel je sebb. A be fo lyá so ló té nye -
zők ke reszt kor re lá ci ó ja ha tá sát a ké sőb bi ek ben, a több vál to zós ok sá gi elem zés so rán tud juk
ki szűr ni.

Szü lôk is ko lai vég zett sé ge

A BA/BSc kép zés ben ta nu ló di á kok bő fe le dip lo más csa lád ból szár ma zik: a hall ga tók 29%-
ának mind két szü lő je, egy ne gye dé nek pe dig az egyik szü lő je ren del ke zik fel ső fo kú is ko lai vég -
zett ség gel. Ered mé nye ink sze rint mind hu mán, mind pe dig re ál sza ko kon a ta ná ri mes ter kép -
zés ben to vább ta nul ni szán dé ko zók kö zött je len tő sen alul, a nem ta nár sza kon pe dig felül
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van nak rep re zen tál va azok, akik nek mind két szü lő je dip lo más. Ugyan ak kor ada ta ink sze rint
nem ál lít ha tó, hogy a ta ná ri mes ter kép zés az el ső ge ne rá ci ós ér tel mi sé gi vé vá lás ti pi kus út ja
len ne: a hu mán sza kú pe da gó gus kép zést ter ve zők bő fe lé nek (57%), a re ál sza kos pe da gó gus -
kép zést cél zók kö zel fe lé nek (43%) szü lei kö zött van dip lo más (5. táb lá zat).

4. táb lá zat. A BA/BSC kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók do ku men tált nyelv tu dá sá nak
meg osz lá sa a to vább ta nu lá si ter vek sze rint, %

Khi-négyzet statisztika  (p<0,001)

Fog lal ko zás át örö kí tés és a ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sa a ta ná ri 
pá lya vá lasz tás ra

Ered mé nye ink sze rint nincs szig ni fi káns ös  sze füg gés ön ma gá ban a pe da gó gus hát tér (akár
a szü lők kö zött, akár a tá gabb ro kon ság ban) és a ta ná ri mes ter sza kon to vább ta nu lás ter ve zé se
kö zött. A ta ná ri mes ter kép zés ben va ló to vább ta nu lás ter vét je len tő sen be fo lyá sol ja vi szont a ko -
rai pá lya vá lasz tás. Azok há rom ne gye de, akik már kö zép is ko lás ko ruk ban el ha tá roz ták, hogy
ta ná rok lesz nek, ké sőbb is meg ma rad nak e dön té sük mel lett, és ta ná ri mes ter kép zé sen akar -
ják foly tat ni a ta nul má nya i kat. Meg kí ván juk je gyez ni, hogy a nem ta ná ri szak ko rai vá lasz -
tá sá nak ha tá sa is elég erő sen meg ma rad, de „csak ” két har ma dos arány ban (6. táb lá zat).
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5. táb lá zat. A BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók szü lei leg ma ga sabb is ko lai 
vég zett sé gé nek meg osz lá sa a to vább ta nu lá si ter vek sze rint, %

Khi-négyzet statisztika  (p<0,05)

Ös  szes sé gé ben az alap kép zé sen ta nu ló di á kok 30%-a már kö zép is ko lás ko rá ban el ha tá roz -
ta, hogy ta nár lesz, 42%-uk kö zép is ko lás ko rá ban más pá lya iránt kö te le ző dött el, míg bő egy -
ne gye dük nek (28%) nem volt ha tá ro zott pá lya vá lasz tá si el kép ze lé se kö zép is ko lás ko rá ban.
A ko rai pá lya vá lasz tás irán ti sta bil el kö te le ző dés ered mé nye kép pen a ta ná ri mes ter sza kon to -
vább ta nul ni szán dé ko zók több mint fe le (hu mán szak irá nyú alap kép zé sen 57%, re ál alap kép -
zé sen 60%) már a kö zép is ko lá ban el dön töt te, hogy ta nár lesz.

De mog rá fi ai és re gi o ná lis jel lem zôk

Köz is mert, hogy a hu mán szak irá nyú alap kép zé sek ben je len tő sen felül van nak rep re zen tál va
a nők, míg a re ál szak irá nyok hall ga tói kö ré ben a nők és a fér fi ak ará nya kö zel azo nos (kis női
több let tel). Ered mé nye ink sze rint ezen túl me nő en a hall ga tók ne me nem mu tat je len tős ös  sze -
füg gést az zal, hogy ta ná ri vagy nem ta ná ri mes ter kép zés ben ter vez nek to vább ta nul ni. Az ada -
tok te hát nem tá maszt ják alá azt a köz vé le ke dést, mi sze rint a ter mé szet tu do má nyos alap kép -
zé sű hall ga tók kö zül a lá nyok in kább vá laszt ják a ta ná ri to vább ha la dá si utat, mint a fi úk.
Ha son ló kép pen, ered mé nye ink sze rint a szü lők te le pü lés tí pu sa sem mu tat je len tős, sta tisz ti ka -
i lag szig ni fi káns ös  sze füg gést az zal, hogy a hall ga tó ta ná ri vagy nem ta ná ri sza kon sze ret ne to -
vább ta nul ni, és je len tős re gi o ná lis el té rést sem mu tat nak az ada ta ink.
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6. táb lá zat. A ko rai pá lya vá lasz tás és a ké sôb bi ter vek kö zöt ti kap cso lat

Khi-négyzet statisztika  (p<0,001)

A ta ná ri és nem ta ná ri mes ter kép zés meg ha tá ro zó 
té nye zôi (ok sá gi elem zés)

A hu mán és a re ál szak irá nyú alap kép zés re já ró hall ga tók ta ná ri, il let ve nem ta ná ri tí pu sú mes -
ter kép zés re vo nat ko zó to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i nak elem zé se so rán a (le het sé ges) ma gya rá zó
vál to zók kö zöt ti ke reszt kor re lá ci ók ha tá sát multinomiális reg res  szi ós mo dell so ro zat al kal ma -
zá sá val szűr tük ki. A már ko ráb ban rész le te sen is mer te tett öt ka te gó ri ás füg gő vál to zó ese té ben
azt az ese tet te kin tet tük re fe ren ci á nak, ami kor a hall ga tó sem ta ná ri, sem pe dig nem ta ná ri sza -
kon nem kí ván to vább ta nul ni az alap kép zés be fe je zé sét kö ve tő en. Egy más ra épü lő mo dell so -
ro za tunk mo dell je i be egy re több és több ma gya rá zó vál to zót von tunk be, ez zel is tesz tel ve a ko -
ráb bi mo del lek ha tá sa i nak sta bi li tá sát. Az ered mé nyek táb lá za tos köz lé se so rán csak a leg alább
0,05 (5%-os) szin ten szig ni fi káns reg res  szi ós együtt ha tók ex po nen ci á lis ér té ke it mu tat juk be.
Ezek olyan esély há nya do sok, ame lyek azt mu tat ják meg, men  nyi vel va ló szí nűbb, hogy a ma -
gya rá zó vál to zó adott ér té ké hez tar to zó di ák (pl. je les ren dű ta nul má nyi ered mé nyű) a re fe ren -
cia ka te gó ri á ba tar to zók hoz (pl. elég sé ges ren dű ta nul má nyi ered mé nyű) ké pest in kább a függő
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vál to zó adott ér té ké hez tar to zó to vább ta nu lá si as pi rá ci ó val ren del ke zik (pl. hu mán szak irá nyú
ta ná ri mes ter kép zés), mint sem az zal az el kép ze lés sel, hogy nem ta nul to vább a BA/BSc szin -
tű ta nul má nyok be fe je zé sét kö ve tő en. 

Ta nul má nyi elô me ne tel ha tá sa (1. mo dell)

Egy más ra épü lő mo dell so ro za tunk el ső mo dell jé be csak a ta nul má nyi jel le gű vál to zó kat (fel -
vé te li pont szám, az alap kép zés so rán leg utol já ra el ért ta nul má nyi ered mény át lag ka te gó ri ái,
a leg alább kö zép szin tű nyelv vizs gá nak meg fe le lő ide gen nyelv-tu dás, va la mint az emelt szin -
tű érett sé gi lé te, il let ve nem lé te) von tuk be ma gya rá zó té nye ző ként (7. táb lá zat).

Ered mé nye ink sze rint, ha a to vább ta nu lá si ter vek ma gya rá za ta kor együt te sen ves  szük fi -
gye lem be az alap kép zés re va ló be ke rü lés ide jén meg szer zett fel vé te li pont szá mot és a fel ső -
fo kú kép zés so rán el ért ta nul má nyi ered ményt, ak kor a fel vé te li pont szám ha tá sa mi ni má lis ra
csök ken (hu mán alap sza kok), il let ve tel je sen el osz lik (re ál alap sza kok).

A hu mán szak irá nyú alap kép zé sen részt ve vő hall ga tók kö ré ben ered mé nye ink sze rint
a nagyon lé nye ges vá lasz tó vo nal a to vább ta nu lás – fel ső fo kú kép zés be fe je zé se men tén hú zó -
dik. A jobb ta nu lók in kább a nem ta ná ri mes ter kép zé se ket cé loz zák meg, a ke vés bé ki emel ke -
dők in kább a ta ná ri mes ter kép zé se ket – a rossz ta nu lók pe dig nem akar nak to vább ta nul ni. Egy
je les ren dű hu mán alap sza kos hall ga tó 54-szer na gyobb va ló szí nű ség gel szán dé ko zik nem taná -
ri jel le gű mes ter kép zés ben to vább ta nul ni, mint sem hogy be fe jez ze a fel ső fo kú ta nul má nya it,
míg a ta ná ri mes ter kép zés vá lasz tá sa ese té ben a meg fe le lő esély há nya dos fe le ek ko ra – de még
eb ben az eset ben is 25-szö rös!

A re ál szak irá nyú alap kép zé se ken részt ve vők fel vé te li as pi rá ci ó it et től el té rő mó don be -
fo lyá sol ja a ta nul má nyi ered mé nyük. Ha va la ki ki emel ke dő ta nul má nyi tel je sít ményt mu tat fel
egy TTK-s alap kép zé sen, ak kor na gyon nagy va ló szí nű ség gel in kább nem ta ná ri mes ter kép -
zé sen foly tat ja a ta nul má nya it, sem mint hogy a BA/BSc kép zett ség meg szer zé sét kö ve tő en be -
fe jez ze a fel ső fo kú ta nul má nya it. (Je le sek ese té ben a meg fe le lő esély há nya dos 15-szö rös ér -
té ket mu tat, de még jó és kö ze pes ta nul má nyi ren dű ek ese té ben is hat szo ros esély há nya dost
mu tat nak az ada ta ink.)

Ez zel egy idő ben a re ál szak irá nyú alap kép zés re já ró és ta ná ri mes ter kép zés ben to vább -
ta nul ni aka rók ese té ben nincs szig ni fi káns ös  sze füg gés a ta nul má nyi elő me ne tel és a ta nár szak
vá lasz tá sa kö zött – az in kább nem to vább ta nul ni aka rók hoz ké pest. A TTK-s alap kép zé sek ke -
vés bé jó ta nu lói ese té ben te hát a ros  szabb ta nul má nyi ered mény majd nem azo nos mér ték ben
va ló szí nű sí ti azt, hogy a di ák nem akar to vább ta nul ni, mint azt, hogy ta ná ri mes ter kép zé sen
szán dé ko zik to vább ta nul ni.

A nyelv tu dás és az emelt szin tű érett sé gi csak a hu mán szak irá nyú alap kép zés re já rók to -
vább ta nu lá si ter ve it be fo lyá sol ja – a nem ta ná ri mes ter kép zés sel kap cso la tos ter ve ket erő tel -
jes eb ben, a ta ná ri kép zé sek re vo nat ko zó as pi rá ci ó kat gyen géb ben. 

A fel vé te li pont szám és a ta nul má nyi elő me ne tel ma gya rá zó ere je nem túl erős, mind ösz  -
sze 16%-os. A ta ná ri, il let ve nem ta ná ri mes ter kép zés vá lasz tá sát te hát a ta nul má nyi ered mény
csak gyen gén be fo lyá sol ja (7. táb lá zat).
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7. táb lá zat. Az ed di gi ta nul má nyi tel je sít mény ha tá sa a BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos
hall ga tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra
Multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell 0,05 szin ten szig ni fi káns ex po nen ci á lis együtt ha tói

* Re fe ren cia ka te gó ria: nem kí ván to vább ta nul ni
Nagelkerke R-négyzet=0,16

A csa lá di hát tér és a ta nul má nyi elô me ne tel együt tes ha tá sa

Csak kis mér ték ben (16%-ról 18%-ra) eme li a mo dell so ro za tunk ma gya rá zó ere jét, ha a ta nul -
má nyi tel je sít mé nyen túl a csa lá di hát tér jel lem ző it (szü lők is ko lai vég zett sé ge, il let ve pe da -
gó gus szü lők/fel me nők lé te vagy nem lé te) is be von juk a má so dik mo del lünk be.

Ered mé nye ink sze rint a ta nul má nyi ered mé nyek és a csa lá di hát tér ha tá sát együt te sen fi -
gye lem be ve vő má so dik mo del lünk ese té ben sem a szü lők leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gé -
nek, sem pe dig a fog lal ko zás át örö kí tés nek nincs szig ni fi káns ha tá sa a ta ná ri mes ter kép zés irá -
nyá ba va ló to vább ta nu lá si szán dék ra – sem a hu mán, sem pe dig a re ál sza kos alap kép zés ben
részt ve vők ese té ben. (Ki vé telt a TTK-s alap kép zés re já ró, pe da gó gus tá gabb ro kon ság gal ren -
del ke zők ese te ké pez.) A csa lá di hát tér le író sta tisz ti kák ban fel lel he tő ös  sze füg gé sei te hát a ta -
nul má nyi ered mé nyen ke resz tül ér vé nye sül nek – a ma ga sabb iskolázottságúak gye re kei job -
ban ta nul nak a BA/BSc alap kép zés ben, és akik job ban ta nul nak, azok ki sebb va ló szí nű ség gel
vá laszt ják a ta ná ri pá lyát (8. táb lá zat).
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8. táb lá zat. Az ed di gi ta nul má nyi tel je sít mény és a csa lá di hát tér együt tes ha tá sa a BA/BSc kép zés ben részt ve vô,
nap pa li ta go za tos hall ga tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra
Multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell 0,05 szin ten szig ni fi káns ex po nen ci á lis együtt ha tói

* Re fe ren cia ka te gó ria: nem kí ván to vább ta nul ni
Nagelkerke R-négyzet=0,18

A ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sa

Több vál to zós elem zé sünk har ma dik mo dell je a le író sta tisz ti kák nál is erő tel jes eb ben mu tat rá
a ko rai pá lya vá lasz tás je len tő sé gé re a ta ná ri pá lyán. A ta nul má nyi ered mé nyek és a csa lá di
hát tér fi gye lem be vé te lén túl a ko rai pá lya as pi rá ció vál to zó i nak be vo ná sa multinomiális reg resz  -
szi ós so ro za tunk har ma dik mo dell jé be a mo dell ma gya rá zó ere jé nek meg dup lá zó dá sát ered -
mé nyez te, amely im már 38,6%-os ér té ket mu tat (9. táb lá zat).
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9. táb lá zat. Az ed di gi ta nul má nyi tel je sít mény, a csa lá di hát tér és a ko rai pá lya vá lasz tás együt tes ha tá sa
a BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra
Multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell 0,05 szin ten szig ni fi káns ex po nen ci á lis együtt ha tói

* Re fe ren cia ka te gó ria: nem kí ván to vább ta nul ni
Nagelkerke R-négyzet=0,39

Ered mé nye ink sze rint azok, akik már a kö zép is ko lá ban el ha tá roz ták, hogy böl csész sza -
kos ta ná rok lesz nek, hat szor na gyobb va ló szí nű ség gel akar nak ta ná ri mes ter sza kon to vább ta -
nul ni, mint akik nem dön töt tek kö zép is ko lás ko ruk ban. A TTK-s ta ná ri sza kok vá lasz tá sa ese -
tén ez a ha tár még erő sebb: azok, akik már a kö zép is ko lá ban el ha tá roz ták, hogy TTK-szakos
ta ná rok lesz nek, ki lenc szer na gyobb va ló szí nű ség gel akar nak ta ná ri mes ter sza kon to vább ta -
nul ni, mint akik nem dön töt tek kö zép is ko lás ko ruk ban.

FÓKUSZ

66 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 66



Kik akarnak tanári diplomát szerezni?  

A nem ta ná ri ko rai pá lya vá lasz tá si el kép ze lé sek ke vés bé sta bi lak: a böl csész nem ta ná ri
ko rai pá lya vá lasz tás ké sőbb nem be fo lyá sol ja a mes ter kép zés re je lent ke zés ter vét (nincs
szig ni fi káns ha tás), a TTK-s nem ta ná ri ko rai pá lya vá lasz tás pe dig a pe da gó gu si pá lya vá lasz -
tás nál lé nye ge sen ki sebb ha tá sú. Azok, akik már a kö zép is ko lá ban el ha tá roz ták, hogy va la -
mi lyen TTK-szakirányú, nem ta ná ri pá lyá ra áll nak, 1,8-sze res va ló szí nű ség gel akar nak nem
ta ná ri mes ter sza kon to vább ta nul ni, mint akik nem dön töt tek kö zép is ko lás ko ruk ban. Ugyan -
ak kor azok, akik már kö zép is ko lás ko ruk ban el dön töt ték, hogy va la mi lyen nem ta ná ri, re ál
irá nyult sá gú szak mát vá lasz ta nak, harmadakkora va ló szí nű ség gel ter ve zik ké sőbb (még is) in -
kább a ta ná ri mes te rin va ló to vább ta nu lást, mint a BA/BSc kép zést kö ve tő en a ta nul má nyaik
be fe je zé sét.

A ko rai pá lya vá lasz tás ha tá sa nem szün te ti meg, csak va la me lyest mér sé ke li a ta nul má nyi
tel je sít mény ko ráb ban már is mer te tett ha tás irá nyát és mér té két, s csak annyi ra be fo lyá sol ja
a csa lá di hát tér ha tá sát, hogy eli mi nál ja a ko ráb ban ki vé tel ként meg je le nő pe da gó gus ro kon ha -
tá sát a TTK-s alap kép zé sen ta nu ló hall ga tók ta ná ri mes ter kép zés ben va ló to vább ta nu lá si ter -
ve i re vo nat ko zó an (9. táb lá zat).

A de mog rá fi ai és a te le pü lé si té nye zôk ha tá sa

Mo dell so ro za tunk vég ső, im már tel jes nek te kin tett mo dell jé ben a ko ráb bi a kon kí vül a szü lők
te le pü lé sé nek és a hall ga tó ne mé nek a ha tá sát is ele mez tük az alap sza ko kon ta nu ló hall ga tók
to váb bi ta nul má nyi as pi rá ci ó i ra. Vég ső mo del lünk ma gya rá zó ere je 42%-os – ami ki emel ke -
dő en ma gas nak te kint he tő.

Ered mé nye ink sze rint a ta ná ri sza kon va ló to vább ta nu lá si as pi rá ci ó kat sem a hu mán, sem
pe dig a re ál szak irá nyú alap kép zés re já ró hall ga tók ese té ben nem be fo lyá sol ja ön ma gá ban
a hall ga tó ne me. Nem igaz te hát, hogy a böl csész vagy a TTK-s alap kép zés re já rók kö zül a lá -
nyok in kább vá laszt ják a ta ná ri pá lyát, mint a fi úk. Az, hogy ta ná ri pá lyá ra több lány, mint fiú
ké szül, már a ko rai pá lya as pi rá ció, il let ve a hu mán alap kép zés vá lasz tá sa (vagy nem vá lasz -
tá sa) so rán el dől.

Ugyan ak kor ada ta ink sze rint egyet len eset ben még is van ha tá sa a to vább ta nu lá si as pi rá -
ci ó ra a hall ga tó ne mé nek: ha egy fiú hu mán szak irá nyú alap kép zés re je lent ke zik és kö zép is -
ko lás ko rá ban nem volt ha tá ro zott el kép ze lé se ar ról, hogy mi akar len ni, ak kor az alap szin tű
kép zést kö ve tő en fe le ak ko ra va ló szí nű ség gel ori en tá ló dik a nem ta ná ri mes ter kép zés irá nyá -
ba, sem mint hogy ek kor be fe jez ze a ta nul má nya it, és ne ta nul jon to vább.

Ered mé nye ink sze rint a hu mán jel le gű alap kép zés ben ta nu ló hall ga tók ké sőb bi ta nul -
má nyi as pi rá ci ó it nem be fo lyá sol ja a szü lők te le pü lé sé nek mé re te, il let ve az or szá gon be -
lü li ré gió. Ugyan ak kor ezek a té nye zők je len tős mér ték ben szá mí ta nak a re ál irá nyult sá gú
alap kép zé sek hall ga tói ese té ben: ha min den más té nye zőt fi xá lunk, ak kor ön ma gá ban az
a tény, hogy egy TTK-s jel le gű alap kép zé sen részt ve vő hall ga tó bu da pes ti vagy az észak-
ma gyar or szá gi, a dél-al föl di vagy a nyu gat-du nán tú li ré gi ó ból szár ma zik, har ma dá ra csök -
ken ti an nak va ló szí nű sé gét, hogy in kább re ál jel le gű ta ná ri mes ter kép zés fe lé ori en tá ló dik,
mint sem ne ta nul jon to vább, és az alap kép zést kö ve tő en a mun ka erő pi a con pró bál jon sze -
ren csét.
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A de mog rá fi ai és te le pü lé si té nye zők ma gya rá zó vál to zó ként va ló be vo ná sa nem be fo lyá -
sol ta lé nye ge sen a ko ráb bi mo del lek be önál ló an is be vont té nye zők be fo lyá so ló ha tá sát az alap -
kép zés ben részt ve vő hall ga tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra vo nat ko zó an (10. táb lá zat).

10. táb lá zat. Tel jes mo dell: Az ed di gi ta nul má nyi tel je sít mény, a csa lá di hát tér, a ko rai pá lya vá lasz tás, va la mint a
de mog rá fi ai és te le pü lé si té nye zôk együt tes ha tá sa a BA/BSc kép zés ben részt ve vô, nap pa li ta go za tos hall ga -
tók to vább ta nu lá si as pi rá ci ó i ra
Multinomiális logisztikus reg res  szi ós mo dell 0,05 szin ten szig ni fi káns ex po nen ci á lis együtt ha tói
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Kik akarnak tanári diplomát szerezni?  

* Re fe ren cia ka te gó ria: nem kí ván to vább ta nul ni
Nagelkerke R-négyzet=0,42

Ös  szeg zés

Elem zé sünk so rán ar ra a kér dés re ke res tük a vá laszt, hogy mi lyen té nye zők be fo lyá sol ják a fel -
ső fo kú ta nul má nya ik alap kép zé sén részt ve vő hall ga tó kat ab ban, hogy pe da gó gus vagy nem
pe da gó gus vég zett sé get adó mes ter kép zé sen foly tas sák a ta nul má nya i kat. En nek ér de ké ben a le -
író sta tisz ti ká kon túl me nő en logisztikus reg res  szi ós mo dell so ro zat tal be csül tük azt, hogy a hu -
mán és a re ál irá nyult sá gú alap kép zés ben részt ve vő hall ga tók in kább ta ná ri vagy in kább nem
ta ná ri mes ter kép zé sen akar nak to vább ta nul ni, sem mint hogy BA/BSc szin ten be fe jez zék a ta -
nul má nya i kat. 

Ku ta tá si ered mé nye ink alá tá masz tot ták azt a fel té te le zé sün ket, hogy a hu mán, il let ve
a re ál sza kos hall ga tók ké sőb bi pá lya ori en tá ci ó ját el té rő mó don és el té rő mér ték ben be fo lyá -
sol ják a ta nul má nyi, tár sa dal mi és de mog rá fi ai té nye zők. Ha tá ro zot tan alá tá masz tást nyert fő
hi po té zi sünk, mi sze rint az alap szin tű kép zést kö ve tő en a ta ná ri mes ter sza kon va ló to vább ta -
nu lás vá lasz tá sá ban erő tel jes, a ta nul má nyi ered mény sze rin ti ne ga tív sze lek ci ós me cha niz mu -
sok ér vé nye sül nek. A hu mán alap sza kos hall ga tók kö zül a leg ros  szabb ta nul má nyi ered mé nyű -
ek nem ta nul nak to vább, s a job bak kö zül a leg job bak in kább a nem ta ná ri mes ter kép zé sek fe lé
ori en tá lód nak, a ke vés bé job bak pe dig a ta ná ri mes ter sza ko kat cé loz zák meg. A ter mé szet tu -
do má nyos alap kép zé sek re já ró hall ga tók kö ré ben ez a ne ga tív ön sze lek ci ós me cha niz mus még
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mar kán sabb: kö zü lük a jó ta nu lók jel lem ző en nem ta ná ri mes ter szin tű to vább ha la dást cé loz -
zák, a gyen géb bek pe dig kö zel azo nos va ló szí nű ség gel vá laszt ják a ta ná ri kép zést vagy hagy -
ják ab ba ala cso nyabb szin ten fel ső fo kú ta nul má nya i kat. 

Az elem zés a csa lá di hát tér ha tá sá ra vo nat ko zó má so dik hi po té zi sün ket is meg erő sí tet te.
Ered mé nye ink sze rint a két szin tű, bo lo gnai tí pu sú fel ső ok ta tá si kép zés má so dik sza ka szá ra va -
ló as pi rá ció ese té ben a csa lá di hát tér di rekt ha tá sai már nem je lent kez nek. Ez zel együtt ér de -
mes fi gye lem be ven ni azt is, hogy az alap szin tű kép zé sek ben részt ve vő hall ga tók kor osz tá -
lyuk egy ko ráb ban sze lek tá ló dó szeg men sét kép vi se lik, ese tük ben a csa lá di hát tér sze rin ti
sze lek ció fo lya ma ta egy ko ráb bi idő pont ban ér vé nye sült erő tel jes eb ben.

Ered mé nye ink sze rint a pe da gó gus (vagy nem pe da gó gus) pá lya irán ti ko rai el kö te le ző -
dés nek ki emelt sze re pe van a pá lya vá lasz tá sá ban. Ha egy fi a tal már kö zép is ko lás ko rá ban el -
kö te le ző dött egy szak ma iránt – és ki emel ten a pe da gó gus pá lya iránt –, ak kor ezt a vá lasz tást
a ké sőb bi ta pasz ta la tok már ke vés sé be fo lyá sol ják, ki tart ere de ti el kép ze lé se mel lett. E sze rint
a leg jobb ké pes sé gű di á kok pe da gó gus kép zés be va ló von zá sá nak leg in kább ha té kony mód ja
az, ha el ér jük, hogy mi nél ko ráb ban – de leg alább kö zép is ko lás ko ruk ban – el kö te le ződ je nek
a pá lya iránt.

Vé gül, de nem utol só sor ban, ku ta tá si ered mé nyünk meg cá fol ta azt a hi po té zi sün ket, mi -
sze rint az alap sza ko kon ta nu ló női hall ga tók in kább haj la mo sak a pe da gó gus pá lya fe lé ori en -
tá lód ni, mint a fér fi ak. Ered mé nye ink sze rint te hát a pá lya el nő i e se dé se ko ráb ban, a ta ná ri pá -
lya irán ti ko rai el kö te le ző dés, il let ve a hu mán jel le gű alap sza kok vá lasz tá sa ese tén
de ter mi ná ló dik.

Füg ge lék

1. táb lá zat. A mo dell so ro zat ba be vont füg gô és ma gya rá zó vál to zók alap meg osz lá sai
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a táblázat a következô oldalon folytatódik

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 71

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 71



Hi vat ko zá sok

Barber, M., Mourshed M. (2007): How the world’s best-performing schools come out on top.
McKinsey & Company. http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/
Worlds_School_Systems_Final.pdf Ma gyar nyel ven: uők. (2007): Mi áll a vi lág is ko lai
rend sze rei leg si ke re sebb tel je sít mé nyé nek hát te ré ben? McKinsey & Company. 
http://mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf

Darling-Hammond, L. (1999): Teacher quality and student achievement: A review of state policy
evidence. Cen ter for the Study of Teaching and Policy. University of Wa shing ton.

Ercsei K. (2011): A nap pa li sza ko kon alap kép zős hall ga tók ta ná ri mes ter kép zés és ta ná ri pálya
irán ti ér dek lő dé se. In: Ercsei K., Jancsák Cs. (szerk.): Ta nár kép zős hall ga tók a bo lo gnai
folya mat ban – 2010–2011. Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet, Bu da pest. 74–103.

Ercsei K., Jancsák Cs. (2011): Ta nár kép zős hall ga tók a bo lo gnai fo lya mat ban – 2010–2011.
Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet, Bu da pest.

Garai O., Kiss L. (2010): Re ál dip lo má val a mun ka erő pi a con. In: Garai et al. (szerk.): Dip lo -
más pá lya kö ve tés IV. Friss dip lo má sok 2010. Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit
Kft., Bu da pest. 205–226.

Eurostat (2012): Key data on education in Europe 2012. Eurostat – EACEA P9 Eurydice,
Brussels. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice

Hanushek, E. A., Rivkin, S. G., Kain, J. F. (2005): Teachers, Schools, and Academic
Achievement. Econometrica, 73. 2. 417–458. http://edpro.stanford.edu/Hanushek/admin/

FÓKUSZ

72 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 72



Kik akarnak tanári diplomát szerezni?  

OECD (2005): A ta ná rok szá mí ta nak. A ha té kony pe da gó gu sok pá lyá ra von zá sa, fej lesz té se és
a pá lyán va ló meg tar tá sa. Ok ta tá si Mi nisz té ri um, Bu da pest. [An gol nyel ven: OECD
(2004): Teachers Matter: attracting, developing and retaining effective teachers. - OECD-
Education Committee, Pa ris.]
http://www.oecd.org/document/52/0,2340,en_2649_34859095_34991988_1_1_1_1,00.html
#MS, il let ve http://www.oecd.org/dataoecd/39/21/34991138.pdf

OECD (2010): PI SA 2009 Results. OECD, Pa ris. http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_
32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html

Rockoff, J. E. (2004): The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence
from Pa nel Data. American Economic Review, 94. 2. 247–252.

Sá gi M. (2011): A pe da gó gu sok szak mai to vább fej lő dé sé nek ha zai gya kor la ta nem zet kö zi tü -
kör ben. In uő. (szerk.): Erők és ere dők. A pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze te és szak -
mai to vább fej lő dé se – nem zet kö zi ki te kin tés és ha zai gya kor lat. Ok ta tás ku ta tó és Fej lesztő
In té zet, Bu da pest. 47–86.

Sá gi M., Var ga J. (2011): Pe da gó gu sok. In: Ba lázs É., Ko csis M., Vá gó I. (szerk.): Je len tés
a köz ok ta tás ról – 2011. Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet, Bu da pest. 295–324.

Sanders, W. L., Rivers, J. C. (1996): Cumulative and residual effects of teachers on future
student academic achievement. University of Tennessee Value Added Researrch and
Asessment Cen ter. http://www.mkd12.org/practices/ensure/tva/tva_html

Var ga J. (2007): Ki ből lesz ma ta nár? A ta ná ri pá lya vá lasz tá sá nak em pi ri kus elem zé se. Köz -
gaz da sá gi Szem le, LIV. évf. jú li us–au gusz tus. 609–627.

Var ga J. (2010): A pá lya kez dő dip lo má sok ke re se te, mun ka erő-pi a ci si ke res sé ge a 2000-es évek
ele jén. In: Garai et al. (szerk.): Dip lo más pá lya kö ve tés IV. Friss dip lo má sok 2010. Educatio
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft., Bu da pest. 59–82.

Veroszta Zs. (2012): A fel ső ok ta tás kü lön bö ző szint je i re fel vet tek jel lem zői. In: Szemerszki M.
(szerk.): Az érett sé gi től a mes ter kép zé sig. Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet, Bu da pest.

Vignoles, A., Levacic, R., Walker, J., Machin, S., Reynolds, D. (2000): The relationship
between resource allocation and pupil attainment: a review. Cent re for the Economics of
Education, Discussion Paper, DP 02. Lon don School of Economics and Political Science,
Lon don.

Wösmann, L. M., West, M. R. (2002): Class-size effects in school systems around the world:
Evidence from between-grade variation in TIMSS. Prog ram on Education Policy and
Governance Research Paper PEPG/02-02. Har vard University, Camb rid ge. 
http://www.hks.harvard.edu/pepg/PDF/Papers/PEPG02-02.pdf

Wösmann, L. M., West, M. R. (2006): Class-size effects in school systems around the world:
Evidence from between-grade variation in TIMSS. European Economic Review, 50. 3.
695–736. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292105000152

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 73

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 73



Fotó:Bruckner Nikolett

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 74



A bachelor-master át lé pés 
sze lek ci ós hát tér té nye zôi

Veroszta Zsu zsan na

� A li ne á ris kép zé si rend szer be ve ze té sé vel a fel sô ok ta tás struk tú rá ja a mes ter kép zé sek ré -
vén egy újabb szint tel bô vült. E bô vü lést egy újabb sze lek ci ós lép csô nek te kint ve a ta nul -
mány a 2011-es ma gyar or szá gi Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer friss dip lo más bachelor -
vég zettekre vo nat ko zó ada ta in vizs gál ja a mes ter kép zé sek fe lé irá nyu ló to vább lé pést
meg ha tá ro zó hát tér té nye zô ket. Az elem zés a felsôoktatásoi ex pan zió ha tá sa it vizs gá ló
nem zet kö zi ku ta tá sok ra ref lek tál va az át lé pé si esé lyek tár sa dal mi-de mog rá fi ai meg ha tá ro zott -
sá ga mel lett az esé lyek ala ku lá sá ban az in téz mé nyi dif fe ren ci á ló dás és a ta nul má nyi tel je -
sít mény ha tá sá nak azo no sí tá sá ra is tö rek szik. �

A Bo lo gna -fo lya mat egyik meg ha tá ro zó lé pé se ként be ve ze tett li ne á ris kép zé si struk tú ra tar -
tal mi vál to zá sok mel lett struk tu rá lis át ala ku lást is ered mé nye zett a ha zai fel ső ok ta tás ban.
Az ad di gi du á lis, fő is ko lai és egye te mi kép zé sek re osz tott rend szer hez ké pest a fel ső ok ta tá -
si be lé pés utá ni idő szak egy újabb át lé pé si pont tal bő vült: a bachelorképzésekről a master -
képzések1 fe lé irá nyu ló le het sé ges to vább lé pés sel. Az új szisz té ma egy fe lől az zal jár, hogy
a du á lis rend szer hez ké pest ki to ló dott a ta nul má nyok meg cél zott szint jé re vo nat ko zó dön tés -
ho zás le het sé ges ide je, más fe lől a fel ső ok ta tá si rész vé tel re irá nyu ló dön tés után a ma ga sabb
szin tű to vább ta nu lás meg cél zá sá val egy újabb sze lek ci ós me cha niz mus is meg je lent. Az aláb -
bi ak ban e sze lek ci ó nak a ter mé sze tét vizs gál juk a fel ső ok ta tá si ex pan zió el mé le té nek ál ta lá -
nos ke re tei kö zött.
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1 Tanulmányunkban a Bachelor/Master; BSc/MSc, va la mint a BA/MA fo gal ma kat egy más sal egyen ér té kû szi -
no ni ma ként hasz nál juk.
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Át lé pés és sze lek ció

A kép zé si rend sze ren be lü li sze lek ci ót em lít ve na gyon is kön  nyen össz pon to sul hat gon dol ko -
dá sunk a tár sa dal mi stá tusz ala pú sze lek ció kö ré. Az ok ta tá si rend szer tár sa dal mi egyen lőt len -
sé ge ket át csa tor ná zó sze re pét nagy ha tá sú el mé le tek és vizs gá la tok tá maszt ják alá (lásd
Bourdieu–Passeron, 1977; Coleman, 1991; Boudon, 1974; ha zánk ban egye bek mel lett Ferge,
1976; Gazsó, 1971; La dá nyi, 1994). Az ok ta tás szo ci o ló gia e meg ha tá ro zó té zi se i nek ha tá sa alatt
ké zen fek vő, hogy a BA/MA át me ne tet egy faj ta kép zé si sze lek ci ós pont nak te kint ve fi gyel mün -
ket a hall ga tók tár sa dal mi hát te ré re össz pon to sít juk. Vizs gá la ti ki in du ló pon tunk ban azon ban
a sze lek ci ót e „tár sa dal mi” jel ző től füg get le nül pusz tán struk tu rá lis tény nek te kint jük: a master -
kép zésekre a bachelorvégzettséget szer zet tek nek csak egy ré sze ke rül het át, hi szen e ma ga sabb
szin tű kép zé si he lyek szá ma cse ké lyebb. Vizs gá la tunk e meg ha tá ro zás ból ki in dul va azo kat a ha -
tá so kat ke re si, ame lyek kel e sze lek ció me cha niz mu sa rész ben le ír ha tó, s mind eh hez a BSc-
diplomát szer zet te ken be lül vet jük ös  sze az MSc-képzések fe lé át lé pők és a kép zé si rend szer -
ből ki lé pők bi zo nyos hát tér mu ta tó it. Az „át lé pők és ki lé pők” köz ti kü lönb sé ge ket ke res ve há rom
fel té te le zett sze lek ci ós ha tás ra össz pon to sí tunk. Az el ső nyil ván va ló an a két cso port szocio de -
mog ráfiai hát te ré nek kü lön bö ző sé ge: ez vol na a tár sa dal mi sze lek ci ó ra vo nat ko zó hi po té zi sünk.
A má so dik fel té te le zett ha tás a ta nul má nyi tel je sít mény sze rin ti el té rés a két cso port kö zött: ez
az ér dem ala pú sze lek ció hi po té zi se. Har ma dik vizs gá la ti szem pon tunk pe dig a fel ső ok ta tá si kép -
zé si szer ke zet kü lön bö ző sé gé ből fa ka dó el té ré sek az át lé pés esé lye i ben: ez az in téz mé nyi dif -
fe ren ci á ló dás szeleciós ha tá sá nak hi po té zi se. 

Az át lé pők és ki lé pők e há rom tí pu sú hát tér sze rin ti ös  sze ve té se kor fon tos tisz táz nunk, hogy
vizs gá ló dá sunk nem az egyet len ér vé nyes ha tás meg ta lá lá sá ra irá nyul, ha nem sok kal in kább
e há rom tí pu sú sze lek ci ós me cha niz mus je le i nek azo no sí tá sá ra – fel té te lez ve, hogy mind há -
rom szem pont (s ter mé sze te sen szám ta lan egyéb is még) hat hat ar ra, hogy a fel ső ok ta tás e vizs -
gált szint jén mi lyen irá nyú lé pés tör té nik. 

Ami kor a kü lön bö ző el vű sze lek ci ós me cha niz mu sok vizs gá la tá nak in do kolt sá ga mel lett
ér ve lünk, ké zen fek vő a fel ső ok ta tá si ex pan zió el mé le te i re tá masz kod nunk. A fel ső ok ta tás tö -
me ges sé vá lá sá val az ok ta tá si rend szer e leg fel ső szeg men se a tár sa da lom szé les tö me gei szá -
má ra vált el ér he tő vé. A le he tő sé gek ki szé le se dé se a de mok ra ti zá ló dás vá ra ko zá sát, a meri tok -
ra ti kus ten den ci ák erő sö dé sé be ve tett hi tet is táp lál ta. Ugyan ak kor az ok ta tá si rend szer ben
le zaj lott ex pan zi ó ra ref lek tá ló el mé le tek az esé lyek tár sa dal mi egyen lőt len sé gé nek meg szű né -
se he lyett azok stag ná lá sát, avagy – a rend szer di ver zi fi ká ló dá sa kö vet kez té ben – új szin tek re
he lye ző dé sét hang sú lyoz zák (Koucký–Bartušek–Kovařovic, 2009). A kép zé si ex pan zió tár sa -
dal mi egyen lőt len ség re gya ko rolt ha tá sá nak el mé le tei kö zül az egyik leg na gyobb ha tá sú nak két -
ség te le nül Blossfeld és Shavit 1993-ban pub li kált mun ká ját te kint het jük, mely a 20. szá zad má -
so dik fe lé nek ipa ro so dott tár sa dal ma i ban Treiman (1970) ál tal prog nosz ti zált meritokratikus
ele mek erő sö dé se he lyett az esély kü lönb sé gek sta bi li zá ló dá sát mu tat ta ki (Shavit–Blossfeld,
1993). Az em pi ri kus ada to kon – ti zen há rom ipa ro so dott or szág össze ha son lí tó elem zé sén –
nyug vó té zis sze rint a vizs gált or szá gok ban le zaj lott je len tős ok ta tá si ex pan zió el le né re a tár -
sa dal mi hát tér sze re pe nem csök kent a kép zé si hoz zá fé rés ben. A kép zé si ex pan zi ó val ös  szes -
sé gé ben az újabb kohorszokon be lül ja vul tak ugyan az egyes szin tek el éré sé nek esé lyei, de a kü -
lön bö ző kohorszok ös  sze ve té se a szár ma zás ha tá sát vál to zat lan nak mu tat ta. Vizs gá la tunk
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szem pont já ból e meg kö ze lí tés azért na gyon fon tos hi vat ko zá si pont, mert az esé lyek ala ku lá -
sá ban a kép zé si rend szer kü lön bö ző szint je i nek egy más ra épü lé sét ve szi ala pul. A Mare (1980)
ál tal al kal ma zott kép zé si át lé pés re fó ku szá ló meg kö ze lí tés az ex pan zió té nyé től el kü lö nít ve ke -
ze li az esé lyek át ren de ző dé sét, ame lyet az egyes kép zé si szin tek re irá nyu ló to vább lé pés,
avagy ki lé pés ará nya i nak ala ku lá sá val mér. A kép zé si át lé pé sek re fó ku szá ló vizs gá lat so rán
Shavit és Blossfeld (1993) ki mu tat ta, hogy jól le het a ma ga sabb kép zé si szin tek re el ju tó po pu -
lá ció a so ro za tos sze lek ci ós me cha niz mu sok ré vén egy re ho mo ge ni zál tab bá vá lik (csök ken a tár -
sa dal mi stá tusz ha tá sa [Mare, 1981]), az ex pan zió az ál tal, hogy ma ga sabb kép zé si szin tek ösz  -
sze té tel ét heterogenizálja, lé nye gé ben a tár sa dal mi esély kü lönb sé gek meg ha tá ro zó vol tát
erő sí ti meg. E mar káns té tel el len őr zé sé re, avagy cá fo la tá ra szá mos ku ta tás zaj lott az ez red -
for du ló kör nyé kén, me lyek kö zül Shavit és mun ka tár sa i nak 2007-es ku ta tá sa több szem pont -
ból irányt mu tat hat elem zé sünk nek is. E ki zá ró lag a fel ső ok ta tás ra fó ku szá ló ku ta tás ti zen öt or -
szág ada ta in ke resz tül vizs gál ja a kép zé si ex pan zió, dif fe ren ci á ló dás és pri va ti zá ció tár sa dal mi
esély egyen lőt len sé gek re gya ko rolt ha tá sa it. Az ex pan zió ré vén be kö vet ke zett vál to zá sok ér tel -
me zé sé ben Mare fen tebb em lí tett át lé pé si pon tok ra fó ku szá ló meg kö ze lí té se mel lett e ku ta tás
az ok ta tá si rend szer egyen lőt len sé gek ma xi má lis fenn tar tá sá ra tö rek vő ter mé sze tét ve szi ala pul.
Utób bi el mé let sze rint (MMI – Maximally Maintaned Inequality; Raftery–Haut, 1993) az ex -
pan zió ha tá sa a pri vi le gi zált tár sa dal mi cso por tok te lí tő dé se után je le nik meg. A hoz zá fé rés azu -
tán ja vul a töb bi tár sa dal mi cso port ban is, ami kor az előb bi cso port szá má ra szük sé ges stá tu szok
el ér ték a te lí tett sé gi pon tot (saturation point) az adott szin ten. Ugyan ak kor mind ezen el mé let,
mind Mare mo dell je alap ve tő en az ok ta tá si rend szer ver ti ká lis szint jei köz ti át lé pé sek re vo nat -
ko zik, s nem épí tik be a dif fe ren ci á ló dás sal erő sö dő szin tek köz ti mi nő sé gi kü lönb sé ge ket. A dif -
fe ren ci á ló dás szem pont já nak beeme lé se az ok ta tá si rend szer hez köt he tő tár sa dal mi esély kü lönb -
sé gek vizs gá la tá ba fon tos ho za dé ka a 2007-ben pub li kált ku ta tás nak. To vább lép ve a ku ta tók
har ma dik meg ha tá ro zó té nye ző ként még a ma gán tő ke elő tér be ke rü lé sé vel (pri va ti zá ci ó val) já -
ró fel ső ok ta tá si fo lya ma tok ha tá sa it is vizs gá la tuk alá von ták. Shavit és Blossfeld 1993-as
„persistent inequality” te ó ri á já ra ref lek tál va e ku ta tás egy fe lől meg erő sí ti, más fe lől azon ban
fon tos szem pont tal ár nyal ja az ex pan zió tár sa dal mi sze lek ci ót sta bi li zá ló jel le gét. A fő ered -
mé nye ket a be fo ga dás, avagy ki re kesz tés ket tős sé gé ben ér tel mez ve a vizs gá lat iga zol ta, hogy
az ex pan zió in kább az előb bi ten den ci ák irá nyá ban hat, hi szen még vál to zat lan mér té kű tár sa -
dal mi sze lek ció mel lett is ja vít ja a hát rá nyo sabb hely ze tű cso por tok hoz zá fé ré si esé lyét. Vizs -
gá la tunk szem pont já ból a szin tek kö zöt ti át lé pést meg ha tá ro zó hát tér té nye zők sok fé le sé ge,
a szár ma zá si ha tás mel lett a dif fe ren ci á ló dás ha tá sá nak beeme lé se mi att is fon tos ka pasz ko dó
e meg kö ze lí tés. 

Az át lé pés mér té ke

A sze lek ció egyes kép zé si szin tek köz ti át lé pés sel tör té nő meg ra ga dá sá hoz az ál ta lunk vizs gált
BA/MA át lé pés több szem pont ból is al kal mas nak tű nik. Egy fe lől a kép zé si rend szer egy ver -
ti ká lis di men zi ó ban ér tel mez he tő szint jé ről van szó. Más fe lől a fel ső ok ta tá si be lé pés hez ké pest
a mes ter kép zé si át lé pés szám sze rű en je len tő sen csök ken ti az adott szin ten részt ve vők szá mát.
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Utób bi fel té tel Ma gyar or szá gon na gyon is ér vé nye sül: Eu ró pa más or szá ga i hoz ké pest a ma -
gyar rend szer ben meg le he tő sen ala csony a BA/MA át lé pés ará nya. En nek nyil ván va ló an szá -
mos oka le het (pl. rend szer be ve ze té sé nek ide je, struk tu rá lis okok, egy más ra épü lés ne he zí tett -
sé ge, hi á nyos kí ná lat stb.), vizs gá la tunk szem pont já ból a lé nyeg még is az, hogy az ala csony
át lé pé si arány erős sze lek ci ós hát tér me cha niz mu so kat sej tet. Az át lé pés mér té ké nek eu ró pai
szin tű ös  sze ve té sé hez Schomburg és Teichler (2011) ta nul mány kö te té re tá masz kod ha tunk,
amely 10 „bo lo gnai” or szág ból ad ké pet a bachelor és masterszintű kép zé sek be ve ze té sé nek
elő re ha la dá sá ról és mun ka erő-pi a ci kö vet kez mé nye i ről. Az ada tok jól mu tat ják, hogy eu ró pai
össze ve tés ben nem rit ka a 60–70% fe let ti BSc-szint utá ni to vább ta nu lá si arány2 sem, míg Magyar -
or szá gon ugyan ez a rá ta a 2009-ben vég zett BSc-sek ese té ben, egy év vel a vég zett ség meg szer -
zé se után 44%-ot ért el.3 Ki mon dot tan a BSc/MSc át lé pés re szű kít ve a vizs gá lat fó ku szát a ma -
gyar pá lya kö ve té si ada tok ban azt ta lál juk, hogy a 2010-ben vég zett BSc-sek egy év vel a vég zés
után kb. egy ne gye des arány ban lép tek át mes ter kép zé sek re. 

Az ada tok for rá sa és ke ze lé se

A BA/MA át lé pés hát tér té nye ző i nek vizs gá la tát a Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer (DPR)
2011-es or szá gos adat bá zi sán vé gez zük el. Az adat fel vé tel re 2011 ta va szán ke rült sor, mely -
nek so rán 31 fel ső ok ta tá si in téz mény egy sé ges online kér dő ív alap ján össze sen 20 453 fő nyi
friss dip lo más ada ta it gyűj töt te ös  sze. A vizs gá lat alap po pu lá ci ó ja a 2008-ban, il let ve 2010-ben
alap-, osz tat lan, il let ve mes ter kép zé se ken ab szo lu tó ri u mot szer zett vég zet tek vol tak. Az in téz -
mé nyi ada tok ból ös  sze ál ló or szá gos adat bá zis az egyes in téz mé nyek alap po pu lá ci ós meg osz -
lá sai alap ján vég zett sú lyo zás ré vén a vá lasz adók ne me, vég zé si éve, kép zé si te rü le te és mun -
ka rend je sze rint rep re zen ta tív az alap so ka ság ra néz ve. 

A BA/MA át me net vizs gá la tá hoz az adat bá zi son több szű kí tést vé gez tünk el. Nyil ván va -
ló an ki zá ró lag a BSc-képzéseken vég zet tek ada ta i val dol goz tunk. Az ő mes ter kép zé sek re tör -
tént át me net ének mé ré sé hez nem pusz tán a vég zett ség után a meg ke re sés kor MSc-képzéseken
ta nu ló kat azo no sí tot tuk, ha nem azt a cso por tot is, amely nek tag jai a BSc-diploma óta már sze -
rez tek MSc-végzettséget is (utób bi ak nyil ván ki zá ró lag a 2008-as vég zett év fo lyam ból ke rül -

2 A ki zá ró lag MA-képzésekre irá nyu ló át me net mel lett a kö tet egy sé ges mu ta tói a BA-képzés utá ni egyéb
fel sô fo kú to vább ta nu lá si for má kat is tar tal maz zák.

3 Összevetésként: Auszt ri á ban a BSc-végzettek 63%-a ma radt az ok ta tás ban (2008-ban vég zet tek, más -
fél év vel a vég zett ség meg szer zé se után). Cseh or szág ban 72%-uk (2008-ban, il let ve 2009-ben vég zet -
tek, 6—12 hó nap pal a vég zés után). Né met or szág ban a ha gyo má nyos egye te mek BSc-végzettjei kö zött
75%-os, a „university of applied sciences” in téz mé nyi szint BSc-végzettjei kö zött 41%-os a to vább ta nu -
lá si arány (2007-ben, il let ve 2008-ban vég zet tek, más fél év vel a vég zett ség meg szer zé se után). Olasz or -
szág ban a BSc-végzettek 57%-a ta nul to vább (2008-as vég zet tek, egy év vel a vég zett ség meg szer zé se
után). Nor vé gi á ban ugyan ez az arány ki zá ró lag az egye te mi tí pu sú in téz mé nyek ben szer zett BSc-sek kö -
ré ben 73%-os (2007-ben vég zet tek, fél év vel a vég zett ség meg szer zé se után). A ma gyar ada tok ban a
pár hu za mo san foly ta tott (te hát nem a BSc-végzettség meg szer zé se után meg kez dett) ta nul má nyok is
sze re pel nek. (For rás: Schomburg—Teichler, 2011.)
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het tek ki). Az adat bá zis ból (kis elem szá muk, spe ci á lis kép zé si pro fil juk és az alap po pu lá ci ót
nem meg fe le lő en fe dő jel le gük mi att) ki von tuk to váb bá a mű vé sze ti, mű vé szet köz ve tí tői, vala -
mint nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü le tek vég zett je it. Az így lét re jött BSc-végzetteket
tar tal ma zó rész adat bá zis össze sen 6030 friss dip lo más ada ta it tar tal maz za, akik nek 22,4%-a
lépett át BSc-képzésről MSc-képzésre (1349 fő). 

Az át lé pést meg ha tá ro zó hát tér vál to zók elem zé se so rán mind vé gig az MSc-képzésre tör -
té nő át me net esély há nya do sá val dol go zunk, amely meg mu tat ja, hogy a bachelorvégzettek egy-
egy adott al cso port já nak mek ko ra esé lye van az át me net re egy adott re fe ren cia cso port hoz ké -
pest. Az elem zés hez bi ná ris logisztikus reg res  szi ót al kal maz tunk, mely nek két ér té kű füg gő
vál to zó ja a BA/MA át lé pés meg va ló su lá sá ra vo nat ko zó dummyváltozó. 

Az át lé pés esé lyé re ha tó té nye zôk

Az aláb bi ak ban a meg va ló sult BA/MA át lé pés esély há nya do sa i nak ala ku lá sát a kü lön bö ző hát -
tér vál to zók vi szony la tá ban ele mez ve a fen ti ek ben már fel vá zolt há rom le het sé ges sze lek ci ós
szem pont sze rint ha la dunk: 
– Mi lyen je lek mu tat nak az át lé pé si esé lyek szociodemográfiai hát tér sze rin ti el té ré sé re? (Tár -
sa dal mi sze lek ció hi po té zi se)
– Van-e ha tá sa az át lé pés re a ta nul má nyi tel je sít mény nek? (Ér dem ala pú sze lek ció hi po té zi se)
– Men  nyi re ha tá roz za meg az át lé pés esé lyét a fel ső ok ta tás kép zé si struk tú rá ja? (In téz mé -
nyi dif fe ren ci á ló dás szeleciós ha tá sá nak hi po té zi se)

A logisztikus reg res  szió ered mé nyét tar tal ma zó táb la az aláb bi ér té ke ket mu tat ja: 
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A mo dell sta tisz ti kái: Mo dell khi-négyzet: 1024,957; sza bad ság fok: 38; szignifikanciaszint: 0.000;
Nagelkerke R-négyzet=0,34

FÓKUSZ

80 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 80



A bachelor-master átlépés szelekciós háttértényezôi

A BA/MA át lé pés esé lyé nek tár sa dal mi for rá sú egyen lőt len sé gei kö zött a nem, a szü lői
is ko lai vég zett ség, a csa lád szubjektíve meg élt anya gi hely ze te, a kö zép is ko lai hát tér, va la mint
a gyer mek ko ri lak hely re gi o ná lis el he lyez ke dé sé nek ha tá sa it tud tuk vizs gál ni. 

A ne mi kü lönb sé gek hez kap cso ló dó esély há nya dos 1,36-os ér té ke azt mu tat ja, hogy
a többi hát tér vál to zó kont roll alatt tar tá sa mel lett is en  nyi vel na gyobb az esé lye a fér fi ak nak
a bachelordiploma utá ni mes ter kép zés re vál tás ra. Na gyon egy ér tel mű esély kü lönb sé ge ket
mu ta tott a szü lői is ko lai vég zett ség hát tér vál to zó ja is. Re fe ren cia ka te gó ri ánk, a (leg alább egy)
egye te met vég zett szü lő höz ké pest min den egyes szü lői vég zett sé gi szint lé nye ge sen ki sebb
esél  lyel jut tat ja a hall ga tót a mes ter kép zés be. A nagy kü lönb sé get lát ha tó an a szü lői fel ső fo kú
vég zett ség je len ti. Az ok ta tá si egyen lőt len sé gek ös  sze kap cso ló dá sá nak má sik fon tos je le a kö -
zép is ko lai hát tér meg ha tá ro zó sze re pe az át lé pés esé lyé ben. A gim ná zi um ban érett sé gi zett BSc-
diplomások lé nye ge sen na gyobb esél  lyel vál nak mes ter sza kos hall ga tó vá, továbbvíve ez zel
a ko ráb bi kép zé si szin tek hierarchizáltságát. A BA-diplomásokat ne ve lő csa lád szub jek tív meg -
íté lé sen ala pu ló anya gi hely ze te és lak hely ének re gi o ná lis jel lem zői nem mu tat tak szig ni fi káns
ha tást az át lé pés esé lyé re. 

Az ér dem ala pú sze lek ció je le i nek vizs gá la tá hoz a BSc-végzettek ta nul má nyi át lag ered -
mény ének ob jek tív (ér dem je gyek kel ki fe je zett) és re la tív (szak tár sak hoz vi szo nyí tott) szint jét
tud tuk fel hasz nál ni. Re fe ren cia cso port ként a je les ered mé nyű egy ko ri hall ga tó kat te kint ve az
ered mé nyek a gyen gébb ta nul má nyi ered mé nyű ek ki sebb esé lyű be ke rü lé sét mu tat ják. A leg -
gyen gébb (elég sé ges) ka te gó ri á ban nem ta lál tunk szig ni fi káns ha tást a ta nul má nyi ered mé nyek
és a mes ter kép zés fe lé irá nyu ló to vább lé pés kö zött, s ugyan ez zel az ered mén  nyel ta lál koz ha -
tunk a re la tív ta nul má nyi tel je sít mény ha tá sát vizs gál va is: az át lag nál sok kal job ban tel je sí -
tők höz ké pest a ke vés bé jók vagy kö ze pe sek ki sebb esél  lyel lép nek át BSc-ből MSc-képzésbe,
ám az al só ka te gó ri ák nál nem ta lál tunk szig ni fi káns ha tást. Mind azo nál tal az át lé pé si esé lyek
több nyi re a tel je sít mény hi e rar chi á nak meg fe le lő en ala kul nak, ami a meritokratikus sze lek ció
je len lé té re is kö vet kez tet ni en ged. 

A sze lek ció har ma dik di men zi ó ja ként vizs gált fel ső ok ta tá si kép zé si szer ke zet ese té ben több
vál to zó is ren del ke zé sünk re állt a BSc-tanulmányokra vo nat ko zó an. A leg na gyobb esély kü lönb -
sé gek a BA-képzés mun ka rend jé hez és fi nan szí ro zá si for má já hoz kap cso lód nak. A nap pa li ta -
go za to kon, il let ve ál la mi lag tá mo ga tott kép zé se ken szer zett Bsc-diplomákat kü lön-kü lön is lé -
nye ge sen na gyobb esél  lyel kö ve ti mes ter kép zé si to vább ta nu lás, mint a le ve le ző, il let ve
költ ség té rí té ses kép zé sek egy ko ri hall ga tói ese té ben. Né mi leg eh hez a szem pont hoz kap cso -
ló dik a BSc-tanulmányok alatt dol go zó hall ga tók ki sebb át lé pé si esé lye is. A vég zett ség meg -
szer zé sé nek éve sze rin ti esély kü lönb sé ge ket min den bi zon  nyal olyan struk tu rá lis el té ré sek nek
tu laj do nít hat juk, mint a mes ter kép zé si prog ram kí ná lat 2010-re be kö vet ke zett ki bő vü lé se, e kép -
zé si for ma na gyobb be fo ga dá si ka pa ci tá sa. Az át lé pé si ará nyok kép zé si te rü le te ken be lü li el -
té ré sei kö zül a re fe ren cia cso port nak vá lasz tott mű sza ki kép zé si te rü let BSc-végzettjeihez ké -
pest kü lö nö sen a ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü let vég zett je i nek kö ré ben mért lé nye ge sen
na gyobb esély há nya dost kell ki emel nünk. Az in téz mé nyi dif fe ren ci á ló dás fen tebb em lí tett nö -
vek vő je len tő sé gé re ref lek tál va épí tet tük be mo del lünk be a vég zett sé get adó in téz mény tí pu -
sá nak hát tér vál to zó it. E ka te gó ri ák ki ala kí tá sa so rán a Hrubos Il di kó és mun ka tár sai ál tal hazai
vi szo nyok ra adap tált, nem zet kö zi U-Map mo del len ala pu ló fel ső ok ta tá si klaszterezést vet tük
ala pul (Hrubos, 2012). A klas  szi kus egye te mi in téz mény tí pust te kint ve re fe ren cia cso port nak
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a BA/MA át lé pé si esé lyek szig ni fi káns csök ke né sét ta lál tuk két fő is ko lai in téz mény tí pus BSc-
végzettjeinek kö ré ben: ezek a kis lét szá mú gaz da sá gi/tár sa dal mi kép zé si pro fi lú fő is ko lák, 
il let ve a nagy lét szá mú, szé les kép zé si pro fi lú fő is ko lák vol tak. 

Mi ala kít ja a mes ter kép zés hall ga tói bá zi sát? 

Ta nul má nyunk ban a kép zé si hoz zá fé rés hez kap cso ló dó esé lyek több szem pon tú vizs gá la tá ra vál -
lal koz tunk. A fel ső ok ta tá si rend szer egy re la tí ve új sze lek ci ós lép cső je, a bachelor- és
masterszintű kép zé sek köz ti át me net meg ra ga dá sá val ke res tük és – tö rek vé sünk sze rint –
rend sze rez tük az át lé pés/ki lé pés esé lyét ala kí tó ha tá so kat. Az ered mé nyek ből jól lát szik, hogy
a fel ső fo kú kép zés e szint jén az ál ta lunk fel té te le zett sze lek ci ós me cha niz mu sok – tár sa dal mi
hát tér, tel je sít mény, in téz mé nyi hát tér – mind egyi ke ér vé nye sen ala kít ja a mes ter szin ten tör -
té nő to vább ta nu lást. Cé lunk nem a kép zé si esély egyen lőt len sé ge ket do mi ná ló ha tá sok köz ti
hierarchizálás volt, sok kal in kább an nak iga zo lá sa, hogy a bő vü lő kép zé si rend szer min den
egyes újabb szint je egy olyan is mé telt sze lek ci ót je lent, amely a ko ráb bi át lé pé sek me cha niz -
mu sa i nak esz köz kész le té vel meg ra gad ha tó. 
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A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek 
sa já tos sá gai

Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i  
nyo mán

Garai Or so lya

Szin te már axi ó ma, hogy a fel ső ok ta tás tö me ges sé vá lá sá val pár hu za mo san a fej lett or szá gok
mind egyi ké ben ma ga sabb arány ban je lent kez nek és jut nak be a nők a fel ső ok ta tás ba, mint a fér -
fi ak. Ez a ten den cia ha zánk ban sem ala kult más kép pen, ami nem je len ti fel tét le nül azt, hogy
a be ju tá si esé lye ik is job bak len né nek. 

Az ál ta lunk fel tett kér dés, hogy van nak-e alap ve tő ne mi kü lönb sé gek a ha zai fel ső ok ta tá -
si fel vé te li je lent ke zők de mog rá fi ai jel lem ző i ben, il let ve a je lent ke zé si ten den ci ák ban. Má sik
ele mez ni kí vánt prob lé ma kö rünk a 2012-es ösz tön dí jas je lent ke zé si ke ret szá mok nagy mér vű
csök ken té sé nek ki ha tá sa a női je lent ke zők re. En nek meg fe le lő en az elem zés alap já ul az
Educatio Kft. fel ső ok ta tá si je lent ke zé si ada tai szol gál nak, a vizs gá lat ba a 2009–2012-es évek
ál ta lá nos fel vé te li el já rá sá nak adat bá zi sa it von juk be.1

Hi po té zi sünk, hogy a keretszámcsökkentések a női je lent ke ző ket job ban érin tik, mint a fér -
fi a kat, mi vel a vál to zás azo kon a kép zés te rü le te ken, sza ko kon – el ső sor ban a gaz da ság tu do -
má nyok, böl csé szet tu do mány, tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü le tek, il let ve az osz tat lan jo -
gász kép zés te rén – a leg erő tel je sebb, ahol a nők fe lül rep re zen tál tak, az az a „fe mi nin” kép zé si
te rü le te ken (Fé nyes, 2011). Ar ra is kí ván csi ak va gyunk, hogy va jon az ösz tön dí jas he lyek le -
csök ken té se a leg job ban érin tett he lye ken – gaz da ság tu do má nyok te rü let, il let ve a jo gász kép -
zés – mi lyen vál to zá so kat hoz az ön költ sé ges, il let ve ösz tön dí jas je lent ke zé sek szá má ban, ará -
nya i ban és van nak-e ne mi vo nat ko zá sai.
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De mog rá fi ai hát tér

1. táb lá zat. Je lent ke zôk szá ma és ará nya ne mek sze rin ti bon tás ban

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

2009 és 2012 kö zött a nor mál fel vé te li el já rás ban je len tős arány mó do su lás a fér fi és női
je lent ke zé sek ben nem tör tént. A nők to vább ra is 10% fe let ti arány több let tel ren del kez nek, bár
ez az előny mint ha az utób bi két év ben zsu go rod na, ha nem is szá mot te vő mér ték ben. 

Ha ne mi bon tás sze rint néz zük a töb bi ren del ke zé sünk re ál ló de mog rá fi ai mu ta tót, ak kor
azt ta pasz tal hat juk, hogy ezen a té ren sem mi lyen ka rak te risz ti ku san ki ug ró kü lönb ség nem ész -
lel he tő fér fi és női je lent ke zők kö zött. Át lag élet ko ruk ban nem ta lá lunk fél év nél na gyobb kü -
lönb sé get egyik vizs gált év ben sem, az ál lan dó lak cím ként meg je lölt te le pü lé sek tí pu sa sze rint
sin cse nek je len tős el té ré sek. Mi ni má li san mu tat ko zó te le pü lés hi e rar chi án be lü li kü lönb ség alap -
ján an  nyit ki je lent he tünk, hogy míg a fér fi je lent ke zők in kább a fő vá ro si és a me gye szék he -
lye ken élő, ad dig a nők a nagy köz sé gek ben és még in kább a köz sé gek ben la kó je lent ke zők kö -
zött fe lül rep re zen tál tak. 

Az elő kép zett ség re vo nat ko zó mu ta tók ban már na gyobb el té ré se ket ész le lünk a két nem je -
lent ke zői kö zött. A köz ok ta tás ki bo csá tá si te rü le té nek négy leg jel lem zőbb bá zi sát te kint ve nem
meg le pő mó don ar ra az ered mény re ju tot tunk, hogy míg a női je lent ke zők a gim ná zi u mok ban,
ad dig a fér fi ak a szak kö zép is ko lák ban vég zet tek kö zött fe lül rep re zen tál tak. Ez zel ana lóg mó -
don a lé nye ge sen ala cso nyabb lét szá mú tech ni ku mi vég zett sé gű je lent ke ző há rom ne gyed
része is fér fi. A szin tén ke vés je lent ke zőt ki bo csá tó két tan nyel vű gim ná zi u mok két sze res ará -
nyú női fö lé nyé vel kap cso la to san fel me rü lő gon do la tok kal vi szont el ju tot tunk a je lent ke zés -
kor nyelv vizs gá ért több let pon tot igény lők, az az a nyelv vizs gá val ren del ke zők vagy nem ren -
del ke zők oly nagy pub li ci tást ka pott prob lé má já hoz. A vizs gált évek ben 3–5%-kal (a 2012-es
ada tok még nem áll nak ren del ke zé sünk re) ma ga sabb volt a nyelv vizs gá val nem ren del ke ző fér -
fi ak ará nya. Ez zel el len tét ben a fel ső fo kú C tí pus nak meg fe le lő nyelv vizs gát iga zo lók kö zött
2–3%-kal, a kö zép fo kú C tí pus nak meg fe le lő nyelv vizs gát iga zo lók kö ré ben fél-más fél szá za -
lék kal ma ga sabb a nők ré sze se dé se.
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Je lent ke zé si ten den ci ák

A fel vé te li je lent ke zé sek elekt ro ni kus úton tör té nő be nyúj tá sa az el múlt 4 év ben 37%-ról 66%-ra
emel ke dett. Ezen a te rü le ten a ne mek ös  sze ha son lí tá sá ban a fér fi ak áll nak az élen. Bár a fér fi
e-je lent ke zők elő nye 13%-ról hét re csök kent az idei év ben, a nők még min dig kon zer va tí vabb -
nak mu tat koz nak a je lent ke zé si tech ni kák ki vá lasz tá sá ban.

A vizs gált négy év ben a nők 55–57%-os fel vé te li ré sze se dé se a kép zé si szin tek bon tá sá -
ban nem mu tat egy sé ges ké pet. Az alap kép zés az egyet len szint, ahol a höl gyek 3–4%-kal ala -
cso nyabb arány ban je len nek meg, mint a tel jes je lent ke zői cso port ban. Bár a 2012-es fel vé teli
el já rás ban mi ni má lis mér ték ben csök kent mind a négy szin ten a höl gyek rész vé te le, szer ke ze -
ti át ala ku lás nem tör tént. Ál ta lá nos ten den ci a ként el mond ha tó, hogy az osz tat lan és mes ter kép -
zé sek, va la mint a fel ső fo kú szak kép zés a nők kö ré ben lé nye ge sen nép sze rűbb, eze ken a szin -
te ken ré sze se dé sük meg kö ze lí ti a két har ma dot. 

A nap pa li és táv ok ta tá sos kép zé sek ben mind a négy év ben a fér fi ak mi ni má lis fe lül rep re -
zen tált sá ga jel lem ző, le ve le ző mun ka ren den ál ta lá nos lét szám csök ke né sük el le né re 2012-ben
is a höl gyek ma rad tak több ség ben. (A vi szony lag ke vés je lent ke zőt von zó es ti ta go za ton a nők
ará nya 58%-ról 50% alá csök kent, és ez zel ezen a mun ka ren den is a nő ké fö lé emel ke dett a fér -
fi ak ará nya.) 

A ta nul má nyok fi nan szí ro zá sá nak kér dé se 2012-ben az ösz tön dí jas he lyek szá má nak
nagy mér té kű csök ken té se mi att egy ál ta lán nem fi gyel men kí vül hagy ha tó té nye ző, ez zel
együtt a ne mek kö zöt ti dif fe ren ci á lás te rén nem te kint het jük je len tős té nye ző nek. A nők ál la -
mi lag tá mo ga tott/ösz tön dí jas he lyek re be adott el ső he lyes je lent ke zé se i nek ará nya mind a négy
év ben meg egye zik az ös  szes női je lent ke ző ará nyá val, az az a nők a tá mo ga tott/ösz tön dí jas he -
lye ken is csök ke nő ré sze se dést mu tat nak. Az előb bi moz gás sal el len té te sen a költ ség té rí té ses
he lye ken kis mér ték ben, de nö ve ke dett a nők ará nya. Ezen moz gá sok oka it a kép zés te rü le tek
ne mek re gya ko rolt el té rő ha tá sá ban és ez zel ös  sze füg gés ben a kép zés te rü le tek köz pon ti tá mo -
ga tá sá nak meg vál to zá sá ban ér de mes ke res ni. 

2012-ben 55 000-en vá lasz tot tak fel vé te li je lent ke zé sük so rán el ső he lyen ösz tön dí jas alap -
sza kot, ez az elő ző év fel vé te li el já rá sá hoz ké pest egy har ma dos – 67%-ra tör té nő – csök ke nést
je lent. A csök ke nés a höl gyek ese té ben még en nél is 3%-kal na gyobb. A szá mok nyel vé re le -
for dít va: az elő ző év hez kép es ti 27 000 fős alap ösz tön dí jas el ső he lyes je lent ke zés csök ke nés -
ből a fér fi ak 11 000-et, a nők vi szont 16 000-et köny vel het nek el. A vis  sza esés oka ada ta ink
alap ján el ső sor ban a meg vál to zott kép zés te rü le ti, il let ve sza kos köz pon ti tá mo ga tás át ala ku -
lá sá ban, az ösz tön dí jas he lyek csök ke né sé ben ke re sen dő. A vesz te ség női je lent ke zők irá nyá -
ba to ló dá sá ra ma gya rá za tot vi szont a ne mek el té rő kép zés te rü le ti je lent ke zé si stra té gi á já ban ke -
res he tünk. 
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2. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott alap szak ra je lent ke zôk ará nya ne mek sze rint (%), 2009—2012

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.
* 2012-tôl a jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let jo gi, va la mint köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és ka to nai kép zé si te rü -
let re vált szét, utób bi hoz csat la koz tak a ko ráb bi nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let szak jai.

Ha a vál to zás ol da lá ról kö ze lít jük meg a dol got, ak kor el ső sor ban azo kat a kép zés te rü le -
te ket kell meg vizs gál nunk, ahol a leg na gyobb mér ték ben csök kent a tá mo ga tott he lyek szá ma.
Ezek az alap kép zés ben el ső sor ban a gaz da ság tu do má nyok te rü let, amely elő i rány za ta a ko ráb bi
év ben fel ve he tő irány szám 5%-ára esett vis  sza, a tár sa da lom tu do mány, me lyen 48%-ra csök kent
és a böl csé szet tu do mány, me lyen 66%-ra esett vis  sza a tá mo ga tott he lyek szá ma. A vizs gált évek -
ben mind há rom kép zé si te rü le ten erős női fe lül rep re zen tált ság jel lem ző, a böl csé szet tu do mány
te rü le ten 72–73%, a tár sa da lom tu do má nyon 70%, a gaz da ság tu do má nyok hoz tar to zó alap sza -
ko kon pe dig 65–67% a női je lent ke zők ará nya. Az ösz tön dí jak csök ken té se ál tal leg in kább érin -
tett te rü le tek a női je lent ke zők re na gyobb ha tást gya ko rol nak, mint a fér fi ak ra. Vo lu me nét te -
kint ve ez a há rom kép zés te rü let a leg na gyobb je lent ke zői vonz erő vel bí ró te rü le tek kö zé
tar to zik, egye dül a mű sza ki éke lő dik be kö zé jük a „rang lis ta” má so dik he lyén. A 2012-es 

88 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 88



A nôk felvételi jelentkezéseinek sajátosságai

ál ta lá nos fel vé te li el já rás ban e há rom te rü let kö zül a tár sa da lom tu do má nyi te rü le ten 2600 fő
kö rü li, a böl csé szet tu do má nyon pe dig 1600 kö rü li el ső he lyes je lent ke ző szám-csök ke nés ész -
lel he tő, de ezen a két te rü le ten ez nem járt együtt a ne mek köz ti ará nyok meg vál to zá sá val. A gaz -
da ság tu do má nyok kép zé si te rü let a tár gyalt fel vé te li el já rá si cik lus egy ér tel mű vesz te se. 14 000
fő vel ke ve seb ben je lent kez tek a 2011-es év hez ké pest az 5%-ra zsu go ro dott ösz tön íjas he lyek -
re, ez a csök ke nés a nők ese té ben kö rül be lül 9300 főt je lent. Ará nyok te kin te té ben ez a nők -
nél 65%-os ré sze se dés ről 60%-ra tör té nő csök ke nést ered mé nye zett. Ez a nagy lép té kű vál to -
zás a költ ség té rí té ses he lyek re va ló je lent ke zé sek ala ku lá sa és az egyes gaz da sá gi kép zést nyúj tó
sza kok kü lön is mer te té se nél kül csak rész ben ér tel mez he tő, ezért a gaz da ság tu do má nyok kép -
zés te rü le tet a ké sőb bi ek ben rész le te seb ben is ele mez zük.

1. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott alap kép zés re je lent ke zôk szá ma ne mek sze rint a böl csé szet tu do -
mány, a gaz da ság tu do má nyok és a tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü le ten

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

A fér fi ak nők kel szem be ni be ju tá si esé lye it nö ve li a leg újabb fel vé te li ke ret szám-mó do -
sí tás is, mely sze rint a 2012-es fel vé te li el já rás ban meg ha tá ro zott 27 150 ösz tön dí jas he lyet
5000-rel meg nö vel te a kor mány. Mi vel a rész ösz tön dí jas he lyek iránt ala csony ér dek lő dés mu -
tat ko zott, ezek egy ré szét az ok ta tás po li ti ka ál tal pre fe rált és egy ben a fér fi je lent ke zők ál tal
fe lül rep re zen tált te rü le te ken – mű sza ki, in for ma ti ka, ag rár, or vos- és egész ség tu do má nyi,
sport tu do mány – ösz tön dí jas he lyek ké ala kí tot ták (Eduline).

Amen  nyi ben a nők ál tal leg in kább pre fe rált kép zés te rü le tek ol da lá ról néz zük a je lent ke -
zé si ada to kat, ak kor a nők ál tal fe lül rep re zen tált kép zé si te rü le tek a pe da gó gus kép zés, az or -
vos- és egész ség tu do mány, a böl csé szet tu do mány, a tár sa da lom tu do mány, a mű vé szet, va la mint
a gaz da ság tu do má nyok. A fen ti 6 te rü let ből hár mat már tár gyal tunk a vál to zá sok érin tett sé ge
okán. A fenn ma ra dó há rom te rü let kö zül az or vos- és egész ség tu do mány te rü let je lent ke zé si

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 89

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 89



MÛHELY

vo lu me né ben a 14 kép zé si te rü let kö zül a 7. he lyet fog lal ja el, 2011-ben 4272 je lent ke zőt von -
zott el ső he lyen, me lyek 88%-a volt nő. Ez a te rü let az egyi ke a vál to zá sok ál tal leg ke vés bé
érin tet tek nek, csu pán 10%-kal csök kent az ösz tön dí jas sza kok ra fel ve he tők ará nya, és kö rül -
be lül en  nyi vel is csök kent a je lent ke zők szá ma a ne mi ará nyok meg tar tá sá val. A pe da gó gus -
kép zés te rü le tén min den vizs gált év ben a leg na gyobb ará nyú – 94–95%-os – a nők ré sze se dé -
se. A je lent ke zé si szám a 2011-es 5100-ról 4200-ra esett vis  sza, eb ből 800 fő a höl gyek
lét szá má nak csök ke né se. Az ösz tön dí jas he lyek szá ma az elő ző év 80%-ára csök kent. A mű -
vé szet kép zé si te rü le tet ál ta lá ban vé ve ala csony je lent ke zé si lét szám jel lem zi, spe ci á lis vol ta
mi att je len ta nul mány ke re tei közt nem ele mez zük az itt zaj ló vál to zá so kat.

2. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott alap kép zés re je lent ke zôk szá ma ne mek sze rint az in for ma ti ka,
a mû sza ki, a ter mé szet tu do mány, az or vos- és egész ség tu do mány, va la mint a pe da gó gus kép zés kép -
zé si te rü le ten

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

Ösz tön dí jas osz tat lan kép zés ben öt kép zés te rü le ten van le he tő ség fel ső fo kú ta nul má nyok
foly ta tá sá ra. A mű sza ki ki vé te lé vel min den te rü le ten fe lül rep re zen tál tak a nők. Ezen be lül az
or vos- és egész ség tu do má nyi sza kok (ál ta lá nos or vos, fog or vos, gyógy sze rész) és a jo gász kép -
zés szá mol ha tott az el ső há rom vizs gált év ben a leg több ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re be nyúj -
tott el ső he lyes je lent ke zés sel. Míg azon ban az elő ző év hez ké pest az or vos- és egész ség tu do -
mány kép zés te rü let re ösz tön díj jal fel ve he tő hall ga tók ará nya 30%-kal nőtt a 2012-es nor mál
fel vé te li el já rás so rán, az ösz tön dí jas jo gász kép zést meg cél zók le he tő sé gei a 2011-es év
12,5%-ára zsu go rod tak ös  sze.
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Az ösz tön dí jas mes ter kép zé sek nők ál tal leg in kább pre fe rált kép zés te rü le tei az or vos- és
egész ség tu do mány, böl csé szet tu do mány, jo gi, pe da gó gus kép zés és a tár sa da lom tu do mány.
Eze ken a te rü le te ken az egész ség tu do má nyi kép zé sek ki vé te lé vel 10–20%-kal csök kent a je -
lent ke zők szá ma 2012-ben az elő ző há rom év hez ké pest, de ez egyik eset ben sem járt együtt
a ne mek kö zöt ti ará nyok je len tős el to ló dá sá val.

Gaz da ság tu do má nyok

A gaz da ság tu do má nyok kép zés te rü let, bár nem tar to zik a nők kö ré ben leg nép sze rűbb te rü le -
tek kö zé, de a női je lent ke zők ará nya hos  szú évek óta fe lül rep re zen tált raj ta. Az el ső he lyes ál -
la mi lag tá mo ga tott je lent ke zé sek vo lu me né ben a 2009–2011 kö zöt ti há rom ál ta lá nos fel vé te -
li el já rás so rán ma ga san a töb bi te rü let fe let ti – 16 500–19 000 fő – von zó ké pes ség gel bírt.
Nem csak a fi nan szí ro zott kép zé sek von ze re je volt ki ma gas ló, ugyan ezt a ten den ci át ta pasz tal -
hat tuk a költ ség té rí té ses kép zé sek vo nat ko zá sá ban is. 

3. áb ra. Gaz da ság tu do má nyok te rü let hez tar to zó alap sza kok el sô he lyes ál la mi lag tá mo ga tott he lyek re je -
lent ke zôi ne mek sze rint — I.

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

A nők ma ga sabb ará nyú je len lé te ezen a kép zés te rü le ten a sza kok szint jén sok kal dif fe ren -
ci ál tabb ké pet mu ta tott az el ső há rom vizs gált év ben. A gaz da sá gi kép zé sek kö ré ben jól el kü -
lö nít he tő ek „fér fi as” és „nő i es” sza kok. A klas  szi kus köz gaz da ság tu do má nyi kép zé se ken,
mint az al kal ma zott köz gaz da ság tan és a gaz da ság elem zés, ame lye ken a fér fi je lent ke zők erő -
sen fe lül rep re zen tál tak, ala csony ke ret szám mel lett vi szony lag ala csony el ső he lyes je lent ke -
zői lét szám jel lem ző. Fér fi fe lül rep re zen tált ság a na gyobb je lent ke zői ér dek lő dést ki vál tó sza -
kok kö zül egye dül a gaz dál ko dás és me nedzs men tet jel lem zi. 

A kép zés te rü let töb bi sza kán a nők fe lül rep re zen tált sá ga az ál ta lá nos ten den cia, ezek kö -
zül is leg na gyobb mér ték ben a gaz da ság tu do má nyok leg több je lent ke zőt von zó kép zé sén, a tu -
riz mus-ven dég lá tá son, il let ve az em be ri erő for rás ok alap sza kon. A 2012-es vál to zás, amely
a kép zés te rü let ösz tön dí jas he lye it az elő ző évi 5%-ára csök ken tet te, nem egy for mán érin tett
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min den sza kot. Egyes kép zé se ken, ame lye ket az ok ta tás po li ti ka pi ac ké pes nek, jó el he lyez ke -
dé si esé lyek kel ke cseg te tő nek gon dolt, tel je sen meg szűnt az ösz tön dí jas kép zés. A meg ma radt
he lye ken a klas  szi kus köz gaz da sá gi, el mé le ti kép zést nyúj tó két „fér fi as” szak, to váb bá a köz -
szol gá la ti és a nem zet kö zi gaz dál ko dás szak osz to zik. Az új fi nan szí ro zá si szisz té ma lát ha tó -
an a nő ket hoz za hát rá nyos hely zet be az zal, hogy a kép zés te rü let „női” szak ja in ezen túl min -
den eset ben vál lal ni uk kell az ön költ sé get. Mi u tán a le he tő sé gek szű kü lé sé nek kö vet kez té ben
a gaz da ság tu do má nyok te rü let ösz tön dí jas he lye i re az alap kép zés ben 14 000 fő vel ke ve seb ben
je lent kez tek, mint a 2011-es év ben, kér dés, hogy az ön költ sé ges he lye ken meg je le nik-e ez a cso -
port. Ada ta ink alap ján úgy tű nik, hogy az elő ző fel vé te li el já rás hoz ké pest a nők 3000, a fér -
fi ak pe dig 1700 fő vel nö vel ték lét szá mu kat az ön költ sé ges gaz da sá gi kép zé sek ben, ami an  nyit
je lent, hogy a nők kö ré ben 10%-kal ma ga sabb a nö ve ke dés az ön költ sé ges kép zés ben, mint fér -
fi ak nál. Mind ezek el le né re ös  szes sé gé ben a 2011-es év hez ké pest a fér fi ak 3000, a nők pe dig
6300 fő vel ki sebb lét szám ban vesz nek részt a gaz da sá gi kép zés ben (mind két fi nan szí ro zá si for -
mát te kint ve).

4. áb ra. Gaz da ság tu do má nyok te rü let hez tar to zó alap sza kok el sô he lyes ál la mi lag tá mo ga tott he lyek re
je lent ke zôi ne mek sze rint — II.

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

Jo gász kép zés

A gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü le ten kí vül az osz tat lan jo gász kép zést érin tet te leg in kább
a ko ráb bi ne vén ál la mi lag tá mo ga tott, je len leg ösz tön dí jas he lyek szá má nak drasz ti kus 
– a ta va lyi évi ke ret szám 12,5%-ára tör té nő – csök ken té se. A ta va lyi 800 he lyett az idei fel vé -
te li cik lus ban már csak 100 ösz tön dí jas hely re jut hat nak be a je lent ke zők, ezen be lül is csu pán
fő vá ro si in téz mé nye ket, az EL TE, il let ve a PPKE jo gi ka rát vá laszt hat ják. A két kép ző in téz -
mény a fé rő he lyek 50-50%-án osz to zik. Ez zel pár hu za mo san, míg az ös  szes je lent ke ző szá ma
a ta va lyi év 78%-ára esett vis  sza, az el ső he lyen ösz tön dí jas jo gász kép zést meg je lö lők ará nya
a tava lyi év 37%-ára csök kent.

92 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 92



A nôk felvételi jelentkezéseinek sajátosságai

5. áb ra. Az ál la mi lag tá mo ga tott (ke ret szá mok) és az el sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re je lent ke zô 
fér fi ak és nôk szá má nak ala ku lá sa a jo gász kép zés ben

Forrás: Ok ta tá si Hi va tal, Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás.
Educatio Nonprofit Kft.

Ha a je lent ke zé se ket a konk rét szá mok alap ján vizs gál juk, ak kor az lát ha tó, hogy míg
2010-ben 2085 nő je löl te meg el ső he lyen ezt a kép zést, az idén már csak 670-en dön töt tek
így. Ha vi szont a je lent ke zők szá mát a tá mo ga tás sal fel ve he tő ké vel vet jük ös  sze, ak kor lát -
ha tó, hogy az ösz tön dí jas he lyek re tör té nő je lent ke zés mér té ke nem csök kent a fel ve he tők ará -
nyá val azo nos mér ték ben. Míg 2009-ben a túl je lent ke zés há rom szo ros volt, ad dig ez az idei
év ben tíz sze res.

Az ál la mi lag fi nan szí ro zott jo gász kép zés irán ti ér dek lő dés a vizs gált négy év ben mind -
vé gig a nők kö zel két har ma dos fö lé nyét mu tat ja. Bár a kü lönb ség a két nem kö zött fo lya ma -
to san csök ken, to vább ra is ki je lent he tő, hogy a fi nan szí ro zott kép zés ben a nők fe lül rep re zen -
tál tak, ugyan ak kor szig ni fi káns ös  sze füg gés a költ ség té rí té ses kép zés ben ne mi vo nat ko zás ban
nem ta lál ha tó. Lát ha tó te hát, hogy a jo gi kép zés ből jó részt ki vo nu ló ál la mi tá mo ga tás a nő ket
lé nye ge sen na gyobb mér ték ben érin ti.

A fi nan szí ro zott kép zés ben re a li zált je lent ke ző szám-csök ke nés, mely kö rül be lül 1800 fő,
nem kom pen zá ló dott a költ ség té rí té ses he lye ken. 1175 fő vel ke ve sebb nő je lent ke zett a 2011-es
év hez ké pest ösz tön dí jas hely re, vi szont csu pán 160-nal nőtt a jo gász kép zést ön költ sé ges for -
má ban el ső he lyen vál la lók szá ma. Mind két nem ese tén kö zel azo nos – 14% kö rü li – nö ve ke -
dés re a li zá ló dott az ön költ sé ges he lye ken 2012-ben az elő ző év hez ké pest.

A jo gász kép zés re el ső he lyen je lent ke ző ket a kép ző in téz mé nyek sze rint is ér de mes meg néz -
ni. Az ál la mi lag tá mo ga tott he lyek nép sze rű sé gi sor rend jé ben – nem re va ló te kin tet tel a sor rend -
ben nincs kü lönb ség – az EL TE jo gi ka ra áll az élen, a má so dik pe dig a PPKE-JÁK, te hát az a két
fő vá ro si kar, amely a 2012-es fel vé te li el já rás ban a meg ma radt 100 ösz tön dí jas he lyen osz to zik.
Az őket kö ve tő vi dé ki in téz mé nyek kö zül a deb re ce ni von zot ta a leg több je lent ke zőt a fi nan szí -
ro zott he lyek re. Az ösz tön dí jas he lyek tö re dék re csök ken té se nem je lent je len tős je lent ke zői
volumeneltolódást a költ ség té rí té ses he lyek irá nyá ba. A ko ráb bi évek ben fi nan szí ro zott he lyek -
re je lent ke zők el tűn tek a rend szer ből és nagy va ló szí nű ség gel töb bek kö zött ez a cso port is alko -
tó ele me an nak a kö zel 30 000-es tö meg nek, amen  nyi vel ke ve sebb fel vé te li je lent ke ző vel szá mol -
hat tunk a 2012-es ál ta lá nos fel vé te li el já rás ban a ta va lyi év hez ké pest.
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Ha az ará nyo kat néz zük a költ ség té rí té ses és a tá mo ga tott he lyek vi szony la tá ban, ak kor meg -
ál la pít hat juk, hogy az el múlt évek ben a PPKE, a DE, il let ve az ME jo gi ka ra in volt a leg na gyobb
az ál la mi he lyek re je lent ke zők ará nya. A je lent ke zők fi nan szí ro zá si for ma sze rin ti meg osz lá sa ne -
mek sze rin ti bon tás ban az egyes ka ro kon el té rő volt. A vizs gált évek ben a leg több ka ron a nők
ará nya ma ga sabb a fér fi a ké nál az ál la mi tá mo ga tást meg je lö lők kö zött, ki vé ve 2009-ben az 
ME-ÁJK-t, 2010-ben, il let ve 2011-ben pe dig az ELTE-ÁJK-t. Azt a meg ál la pí tá sun kat, mely sze -
rint a jo gász kép zés től el vont fi nan szí ro zás el ső sor ban a nő ket érin ti, an  nyi ban ár nyal ja a kép ző
ka rok sze rin ti át te kin tés, hogy a vál to zá sok ugyan erő sen be fo lyá sol ják a fő vá ro si kép ző he lyek -
re irá nyu ló je lent ke zé se ket, de az ál la mi for rás el vo ná sok egy ér tel mű vesz te sei azok a vi dé ki höl -
gyek, akik je lent ke zé sei el ső sor ban a vi dé ki fi nan szí ro zott kép zé sek re irá nyul tak vol na, te hát fel -
té te lez he tő en nem ter vez tek na gyobb lép té kű re gi o ná lis mo bi li tást. 

Ös  szeg zés

A meg vizs gált négy fel vé te li el já rás alap ján nem ta lál tunk a női és fér fi je lent ke zők kö zött je -
len tő sebb de mog rá fi ai el té rést. A dip lo ma meg szer zé sé hez el en ged he tet len nyelv vizs ga va la mi -
vel na gyobb arány ban van a nők ke zé ben a je lent ke zés pil la na tá ban. A két nem je lent ke zé si ten -
den ci á i ban már na gyobb kü lönb sé gek mu tat koz nak. Míg a fér fi je lent ke zők az alap kép zés ben
fe lül rep re zen tál tak, ad dig a nők a töb bi há rom szin ten, de leg in kább az osz tat lan kép zés ben.
A nők leg na gyobb ará nyú rész vé te le a mun ka ren dek kö zül a le ve le zőn mu tat ha tó ki. A 2012-es
fel vé te li el já rás ban az ösz tön dí jas he lyek je len tős le csök ke né se mi att a nők ön költ sé ges je lent -
ke zé sei kis mér té kű arány nö ve ke dést mu tat nak az el múlt évek hez ké pest. A leg mar kán sabb kü -
lönb ség fér fi és női je lent ke zők kö zött a kép zés te rü le tek meg vá lasz tá sá ban mu tat ko zik. A vál -
to zá sok ál tal leg in kább érin tett kép zés te rü le tek, il let ve sza kok túl nyo mó több sé gén a női
je lent ke zők fe lül rep re zen tál tak, így az ösz tön dí jas he lyek csök ke né se a női je lent ke ző ket hát -
rá nyo sabb hely zet be hoz za a fér fi ak kal szem ben, kü lö nö sen a gaz da ság tu do má nyok és a jo gász -
kép zés te rén.

Hi vat ko zá sok

2012-ben fel ve he tő hall ga tók ke ret szá mai: http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2012/6/26/
Keretszamok_2012_korrigalt_ferohelyek_VRN42Z#rss (Letöltés ideje: 2012. július 02.)
(Le töl tés ide je: 2012. jú li us 02.)

Fé nyes H. (2011): A fel ső ok ta tás ban ta nu ló fér fi ak és nők tény le ges mo bi li tá sa, stá tusz in kon zisz -
ten cia a nők ok ta tás be li és mun ka erő-pi a ci hely ze te kö zött. Fel ső ok ta tá si MŰ HELY, 3. 86.

Fel hasz nált for rá sok:
Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009–2012. Educatio Nonprofit Kft.
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Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás 
rész idôs kép zé se i ben

Engler Ág nes

� A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé nyek ben ta -
nu ló fel nôt tek ta nul má nyi jellegzetességeit.1 A fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben részt ve vô,
le ve le zô és es ti mun ka rend ben, va la mint táv ok ta tás út ján ta nu ló hall ga tók mo ti vá ci ó ját,
ered mé nyes sé gét vizs gál ja, va la mint az in téz mé nyi vis  sza csa to lást a vég zet tek vé le mé nye
alap ján. A vizs gá la ti ered mé nyek az Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft. Dip lo -
más ku ta tás 2010 fel mé ré sén ala pul nak. �

A ma gyar fel nőtt la kos ság rész vé te le a fel nőtt ko ri ta nu lás ban a nem zet kö zi át lag hoz (az Euró -
pai Uni ó ban 10% kö rü li) ké pest igen ala csony, mind ös  sze 3–4% kö rül moz gott az el múlt év -
ti zed ben. A nők Eu ró pa-szer te ak tí vabb ta nu lók nak bi zo nyul nak, még az igen ked ve ző ta nu -
lá si at ti tűd del bí ró skan di náv or szá gok ban is 10–15%-os el té rést ta lá lunk a nők ja vá ra a ta nu lás
kü lön bö ző mó do za ta it te kint ve (Europe in figures 2011). A for má lis ta nu lá son be lül a fel ső ok -
ta tás rész mun ka rend jé ben ta nu lók ada tai nem zet kö zi szin ten ös  szes sé gé ben nem mu tat nak nagy
tár sa dal mi ne mi kü lönb sé get, ha zánk azon ban azon or szá gok kö zé tar to zik (Hol lan di á hoz, Nor -
vé gi á hoz vagy Szlo vá ki á hoz ha son ló an), ahol vi szont szé les re nyí lik az ol ló, mi vel 10–12%-kal
több nő ta nul fel ső fo kon for má lis úton. Né hány or szág ban (pl. Né met or szág ban, Svéd or szág -
ban vagy Iz lan don) vi szont a fel nőtt fér fi ak van nak több ség ben a fel ső fo kú in téz mé nyek ben
(Education at a glance 2011).

Ma gyar or szá gon a 25–64 éves fér fi ak 3%-a, a nők 4%-a foly tat ta nu lá si te vé keny sé get
(Europe in figures 2011). A ta nu lá si mó do kat néz ve – va ló szí nű a kredencializmus (Collins,
1979) je len sé gé hez köt he tő en – mind két nem ese té ben az is ko la rend sze rű kép zé sek a ked velt
ta nu lá si mó do za tok. A KSH 2004-ben vég zett fel mé ré se sze rint a fel nőtt fér fi ak és nők fe le a for -
má lis utat vá laszt ja, na gyobb el té rés a 35–55 éve sek kö zött ta pasz tal ha tó, a nők ja vá ra. A fi a tal
kö zép ko rú ak nál a reintegrációval ma gya ráz ha tó a 4–5 szá za lék pont nyi el té rés, az idő seb bek nél
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a ház tar tás ban fel sza ba dult idő vel (Cser nyák et al., 2004). Az idő mú lá sá val csök ken a for má -
lis ta nu lás sze re pe, kü lö nö sen a fér fi ak nál, és az in for má lis ta nu lá si mó do za tok ke rül nek elő -
tér be: pél dá ul a 25–34 éves ta nu ló fel nőt tek har ma da for má lis kép zés ben vesz részt, a 45–54
éves kor osz tály ban már csu pán 5%, ugyan ak kor az in for má lis ta nu lás ban va ló rész vé tel 22%-ról
50%-ra ug rik. A fér fi ak ese té ben az is ko la rend sze rű és is ko la rend sze ren kí vü li ta nu lás tól való
el tá vo lo dás idő ben gyor sab ban tör té nik, mint a nők nél. 

A nők ta nu lá si ak ti vi tá sa min den kor cso port ban meg ha lad ja a fér fi a két, kü lö nö sen igaz ez
a 35–44 éves kor cso port ra. Ez va ló szí nű leg a nők mun ka erő-pi a ci reintegrációját kö ve tő is me -
ret gya ra pí tás nak kö szön he tő, mi vel a mun ká tól tá vol töl tött idő alatt a meg lé vő is me re tek és
kom pe ten ci ák gyen gül nek, el avul nak, kü lö nö sen ak kor, ha az inak tív évek alatt nem tör té nik
per ma nens ta nu lás. A gyer mek gon do zá si idő szak ban vég zett ta nul má nyok hasz nos sá ga nem -
csak a mun ka erő pi a con mu tat ha tó ki, mi vel a ma te ri á lis ho za mok mel lett je len tő sen nö ve li a ta -
nu lá si as pi rá ci ót, se gí ti az élet hos  szig tar tó ta nu lás szem lé le té nek el fo ga dá sát és al kal ma zá sát,
il let ve szá mos ha szon nal jár a ta nu lói kö zös ség ki ala ku lá sa men tén is (Engler, 2011). Ugyan -
ak kor meg le pő adat, hogy az inak tív nők igen ala csony arány ban kap cso lód nak be is ko la rend -
sze rű kép zé sek be, mind ös  sze 16%-uk (és eb ben nincs ben ne a ta nu ló és nyug dí jas inak tív né -
pes ség). A mun ká tól tá vol töl tött idő szak ban ugyan ezen gaz da sá gi lag inak tív fér fi ak nak vi szont
40%-a ta nul szer ve zett for má ban (Cser nyák, i. m.).

A ta nu lás for má lis mó do za ta it ked ve lő női nem a fel ső ok ta tás ban je len tős részt kép vi sel.
Az el múlt év szá zad kö ze pé től fo ko za to san nyílt meg a le he tő ség a női hall ga tók előtt a kü lön -
bö ző egye te mi és fő is ko lai stú di u mo kon. Az 1980-as évek re a tár sa dal mi ne mi ará nyok ki egyen -
lí tőd tek, majd a nők ke rül tek túl súly ba a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben. Bi zo nyos szem pont -
ból a fel ső ok ta tás ban a fér fi ak ke rül tek hát rány ba, a ne mek kö zöt ti egyen lőt len ség
meg mu tat ko zik a to vább ta nu lá si dön té sek ben és a tár sa dal mi mo bi li tás ban (Fényes–Pusztai,
2006). A nők fel ső ok ta tás be li túl sú lya eu ró pai je len ség, az Eu ró pai Unió or szá ga i ban át la go -
san 124 nő jut 100 fér fi hall ga tó ra, a fel ső ok ta tás ös  szes mun ka rend jét és kép zé si for má ját te -
kint ve (Key data on education in Europe, 2012, 84).

A fel ső ok ta tás hall ga tói kö zött ha zánk ban 2011-ben a nők ará nya 55%, ami a fel ső ok ta -
tás ban is ta pasz tal ha tó szeg re gá ció kö vet kez té ben egyes ka ro kon és sza ko kon je len tős el té rést
mu tat. Gon dol junk pél dá ul a szo ci á lis te rü le tek szak má i ra kép ző sza kok feminizálódására (hori -
zon tá lis szeg re gá ció), vagy a pe da gó gus pá lya al só sza ka szá ra fel ké szí tő óvó- és ta ní tó kép zők -
re (ver ti ká lis szeg re gá ció). Fé nyes (2011) stá tusz in kon zisz ten cia-vizs gá la tá ban ki mu tat ja a fel -
ső ok ta tás ban és a mun ka erő pi a con ta pasz tal ha tó szeg re gá ció ös  sze füg gé se it; az ered mé nyek
azt mu tat ják, hogy a nők ta nu lás ba tör té nő be fek te té sei a mun ka erő pi a con hos  szabb idő alatt
és ke vés bé té rül nek meg. A mun ka erő pi a con ta pasz tal ha tó, nő ket érő hát rá nyok, mint a ver ti -
ká lis és ho ri zon tá lis szeg re gá ció, az üveg pla fon je len sé ge, a bér hát rány vagy a ne ga tív diszk -
ri mi ná ció év ti ze dek óta jól mér he tő mó don je len van a fog lal koz ta tás ban (lásd er ről töb bek kö -
zött Koncz, 2004; Nagy, 2000; Blaskó, 2006).

A ne mek kö zöt ti egyen lőt len sé gek meg nyil vá nu lá si for má it Frey (2009) há rom prob lé ma -
kör be so rol ja. Az el ső a gyer mek vál la lás és mun ka vál la lás kér dé se, ami egyéb ként már a csa -
lád ter ve zés sza ka szá ban is kü lön bö ző stra té gi ák ki dol go zá sá ra ser ken ti a le en dő szü lő ket, figye -
lem be vé ve az adott gaz da sá gi és csa lád tá mo ga tá si vi szo nyo kat (Gábos, 2003; Spéder, 2001).
Sőt, a még ta nul má nya i kat foly ta tó fi a ta lok kö ré ben is tet ten ér he tő ez a gon dol ko dás an nak
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el le né re, hogy a csa lád ala pí tás sza ka szát jó val ké sőbb re da tál ják, mint a to vább ta nu lást vagy
a szak mai élet út meg kez dé sét (Engler, 2006). Az egyen lőt len ség má so dik prob lé ma kö re az is -
ko lá zott ság és fog lal koz ta tás kér dé se, az is ko lai vég zett ség emel ke dé sé vel ugyan is a fér fi ak -
nál va ló szí nű sít he tő in kább a fog lal koz ta tott ság és a mun ka nél kü li ség el ke rü lé se. To váb bi hát -
rányt je lent a ho ri zon tá lis és ver ti ká lis szeg re gá ció. A mun ka erő pi ac női ol da lá nak jel lem zői
nem csak a fér fi ak hoz va ló ha son lí tás ból adód hat nak, ha nem a nők „ön ként” vál lalt po zí ció vesz -
té sé ből is, vagy ahogy Elgarte (2010) fo gal maz, „sta tisz ti kai diszk ri mi ná ció” ered mé nye le het
a hát rá nyos hely zet kép. A nők töb bes sze rep vál la lá sá ból adó dó an ugyan is igye kez nek olyan
mun kát, po zí ci ót be töl te ni, ami ös  sze egyez tet he tő a csa lád ban vég zett te vé keny sé gük kel.
Árnyal hat ja to váb bá a ké pet az, hogy a nők mi lyen pri o ri tá so kat ál lí ta nak fel a szak mai és ma -
gán éle ti éle tük ben, az egyik le het sé ges ti pi zá lás ban be szél he tünk csa lá di kar ri er ről, mun ka erő-
pi a ci kar ri er ről és ket tős kö tő dé sű kar ri er ről (Koncz, 2006). 

A fel so rolt hát rá nyok el le né re azt lát juk, hogy a nők to vább ta nu lá si haj lan dó sá ga igen ma -
gas, és a ta nu lás ba tör té nő be fek te té se ket a ki sebb ho za mok és a hos  szú tá vú meg té rü lés el le -
né re vál lal ják. Kér dé sünk az, hogy a mun ka mel lett vég zett fel ső fo kú ta nul má nyok (mint hosz  -
szú tá vú, szá mos erő for rás be fek te té sét igény lő be ru há zás) te kin te té ben mi lyen tár sa dal mi ne mi
el té ré sek je lent kez nek. A nők ked ve zőbb ta nu lá si at ti tűd je alap ján azt fel té te lez zük, hogy a fo -
ko zott ta nu lá si ak ti vi tás mö gött erő tel jes mo ti vá ci ós kész let áll, ami jobb ta nul má nyi ered mé -
nyes ség re ve zet. Fel té te lez zük to váb bá, hogy a leg in kább nő ket érin tő csa lá di kö te le zett sé gek
is be fo lyá sol ják a ta nu lá si elő re ha la dást. Az ered mé nyes ség mel lett ki té rünk a ta nul má nyok
meg íté lé sé re, a fel ső ok ta tás ban el töl tött évek vé le mé nye zé sé re, ami ter mé sze te sen a vég zés óta
el telt há rom év táv la tá ban mó do sul hat a dip lo ma hasz no sí tá sá nak és a mun ka vég zés kö rül mé -
nye i nek fé nyé ben.

Az elem zés az Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft. 2010-ben vég zett ku ta tá -
sán alapul.2 A Dip lo más ku ta tás 2010 vizs gá lat ban olyan dip lo má so kat ke res tek meg, akik álla -
mi fenn tar tá sú fel ső ok ta tá si in téz mény ben vé gez tek 2007-ben (N = 4511). A sze mé lyes le kér -
de zé sen ala pu ló stan dard kér dő íves ku ta tás ada ta i ból a nem tel jes idő ben vég zett vá lasz adó kat
emel tük ki, az elem szám 1715 fő. Az alminta elem zé se kor nem tet tünk kü lönb sé get a le ve le -
ző és es ti ta go za ton, va la mint a táv ok ta tás ban ta nu lók kö zött. En nek oka az utób bi két cso port
alul rep re zen tált sá ga a min tán be lül – 7-7%, míg a le ve le ző mun ka ren den ta nu lók 86%-át te -
szik ki a rész idős kép zé sű hall ga tók nak –, más részt az or szá gos át la got te kint ve is a le ve le ző
ta go za to sok ará nya a meg ha tá ro zó: ez 2010-ben 28%, szem ben az es ti ta go za to sok 1,4%-os és
a táv ok ta tás ban részt ve vők 4%-os ará nyá val (Fel ső ok ta tá si sta tisz ti kai ki ad vány 2009). Az el -
múlt tíz év je lent ke zé si ten den ci á ját te kint ve pe dig el mond ha tó, hogy 2001 és 2011 kö zött a két
ki sebb mun ka for má ban fo lya ma tos a lét szám csök ke nés, még a le ve le ző ta go za ton az év ti zed
kö ze pén ta pasz tal ha tó vis  sza esést kö ve tő en stag nál ni lát szik 26–27 ezer éven ként fel vett hall -
ga tó val (Educatio, 2012).
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A „fel nôtt ta go zat” ered mé nyes sé gi mu ta tói

Az elem zé sünk ben vizs gált ta nu lók min tá já nak ne mi ös  sze té te le az or szá gos ada tok hoz ha son -
ló an a nők fe lül rep re zen tált sá gát mu tat ja: a fel ső ok ta tás rész idős mun ka rend jé ben ta nu lók mint -
egy 60%-a nő (Fel ső ok ta tá si sta tisz ti kai ki ad vány 2009), a min tá ban ugyan ez 75%. A min tá -
ba ke rült vá lasz adók át lag élet ko ra a fér fi ak ese té ben ma ga sabb, 37 év, míg a nők nél 32 év.
Az or szá gos sta tisz ti kát te kint ve vi szont azt lát juk, hogy az el ső dip lo má ju kat szer ző nők egy -
ne gye de 30 év nél idő sebb, a fér fi ak nál ki sebb ez az arány, 15% kö rü li (uo.). Nem zet kö zi vi -
szony lat ban az el ső dip lo más nők egy ti ze de 30 év fe let ti, ez az OECD-átlag a fér fi ak nál 17%
(Education at a glance 2011). A vá lasz adók élet ko ra kap csán ér de mes meg em lí te ni a szü le té -
si év sze rin ti meg osz lást: a fér fi ak leg na gyobb szám ban 1983-ban szü let tek, míg a nők nél
a módusz 1980. A fi a tal fel nőt tek ma ga sabb vá lasz adá si haj lan dó sá ga mel lett eset leg gya na -
kod ha tunk ar ra, hogy a fi a ta labb kor osz tály ok ban a fent em lí tett ten den cia meg vál to zik, és a fér -
fi ak is fi a ta labb élet kor ban dön te nek a to vább ta nu lás mel lett.

Csa lá di ál la pot te kin te té ben mind két nem nél 60% kö rü li a há za sok ará nya, a gyer me ke -
sek ará nya azon ban a nők nél sok kal ma ga sabb (70% az 57%-kal szem ben). A gyer me kek száma
ha son ló an ala kul, 40% kö rü li az egy gyer me ket ne ve lők ará nya, 15%-os a nagy csa lá dos oké.
A meg kér de zet tek kö zül a fér fi ak in kább na gyobb vá ro sok ból ér kez tek, míg a nők kö zött több
kis te le pü lé sen élőt ta lá lunk. 

Az is ko lai élet utat te kint ve a kö zép is ko lai ta nul má nyok ra vo nat ko zó an a tech ni ku mi és
a szak kö zép is ko lai vég zett ség nél ta lá lunk je len tős el té rést, eze ket a fér fi ak ré sze sí tet ték in kább
előny ben. A fel ső fo kon szer zett szak tu dás az ok ta tás és mun ka vi lá gá ban egy aránt ta pasz tal -
ha tó ho ri zon tá lis szeg re gá ció je gye it hor doz za a min tán be lül is: nagy ará nyú női több ség jel -
lem zi a böl csész, a jo gász, az egész ség ügyi (de nem or vo si) te rü le te ken vég zet te ket, fér fi a kat
jel lem ző en a mér nök kép zés ben ta lá lunk.

A ta nul má nyi ered mé nyes ség re vo nat ko zó hi po té zis vizs gá la tá hoz fi gyel jük meg a ta nu lás -
hoz ve ze tő alap mo ti vá ci ót, amely va ló szí nű leg a to váb bi ta nu lás ra is ha tás sal van. Az összmintát
te kint ve el mond ha tó, hogy a fel ső fo kú ta nul má nyok meg kez dé sé ben sze re pet ját szó bel ső mo -
tí vum igen ma gas: a fel ső fo kú ta nul má nyok meg kez dé sét a vá lasz adók 63%-a a szak mai ér -
dek lő dés sel in do kol ta, lé nye ges el té rést ne mek sze rint nem ta lá lunk. Mes  sze emögött ma rad
a töb bi in dí ték, ami szin tén meg egye zik a két nem nél: va la men  nyi vel több mint egy ti zed ük vá -
la szol ta, hogy dip lo mát akart sze rez ni, ugyan en  nyi en je lez tek mun ka he lyi el vá rást, a töb bi le -
he tő ség el ha nya gol ha tó mér té kű. A le ve le ző ta go za tos hall ga tók erős pri mer mo ti vá ci ó ja más
ku ta tá sok ered mé nyei kö zött is meg fi gyel he tő (Forray–Kozma, 2009; Engler, 2011), an nak el -
le né re, hogy a nem ha gyo má nyos hall ga tók ra kü lö nö sen jel lem ző le het a kredencializmus 
(T. Kiss–Tábori, 2003) és a mo bi li tá si csa tor na ként funk ci o ná ló mun ka for ma (La dá nyi, 1994).
A fel ső ok ta tás fel nőtt hall ga tói ese té ben a szak mai ér dek lő dés, a ta nu lás sze re te te, a tu dás vágy
erő tel je sen je len van a to vább ta nu lá si dön té sek ben, úgy gon dol juk, er re az alap ra ér de mes még
in kább oda fi gyel ni az ok ta tói mun ka so rán. 

A ta nul má nyi ered mé nyes ség to váb bi vizs gá la tá hoz ered mé nyes sé gi mu ta tót hoz tunk lét re
olyan vál to zók alap ján, ame lyek a ta nul má nyi fo lya mat ra és az azt kö ve tő ta nu lá si haj lan dó ság -
ra vo nat koz nak. Ide tar to zik a fel ső fo kú ta nul má nyok be fe je zé sé nek si ke re, a ha lasz tá sok és pasz  -
szív fél évek, a meg szer zett kreditek szá ma, nyelv vizs ga ren del ke zés re ál lá sa. A fel ső ok ta tás ban
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el telt idő szak ered mé nyes sé gé hez tar to zó nak érez zük a to váb bi ta nu lás irán ti el kö te le zett sé get, ezért
a mu ta tó ki ala kí tá sá ban sze re pet ka pott a for má lis ta nu lás ba tör té nő tény le ges be kap cso ló dás a dip -
lo ma meg szer zé sét kö ve tő en, il let ve a to váb bi is ko la rend sze rű ta nu lás szán dé ka.

Az ered mé nyes sé gi mu ta tó ki ala kí tá sa so rán ös  sze vont in de xet al kot tunk, dichotóm vál -
to zók lét re ho zá sá val: az ere de ti leg elő írt kép zé si idő alatt be fe je zett vagy be nem fe je zett ta -
nul má nyok, nyelv vizs ga ren del ke zés re ál lá sa vagy nem ál lá sa a dip lo ma meg szer zé sé nél,
a vég zett szak hoz kap cso ló dó kép zé sen va ló rész vé tel vagy tá vol ma ra dás, újabb fel ső fo kú ta -
nul mány ter ve zé se vagy nem ter ve zé se. Az ál lam vizs ga és a dip lo ma kéz hez vé te le kö zött el -
telt át la gos idő 10,4 hó nap, ami a ha tár ér té ket je len tet te az ide vo nat ko zó vál to zó ki ala kí tá sá -
nál. A ta nul má nyi ered mé nyes sé gi mu ta tó a be vont vál to zók sze rint öt ér té ket vett fel, ahol az
el ső cso port ba tar toz nak azok, akik a leg job ban tel je sí tet tek eze ken a te rü le te ken, te hát a meg -
sza bott idő ben fe jez ték be ta nul má nya i kat, a kö ve tel mé nye ket tel je sí tet ték, a dip lo ma át vé telé -
nek sem volt aka dá lya, a vég zést kö ve tő en to vább ta nul tak és to vább ra is a fo lya ma tos ta nu lás
el kö te le zett jei. (A fel so rolt jel lem zők kö zül leg fel jebb egy nem vo nat ko zik rá juk.) A leg gyen gébb
mu ta tó val (5-ös cso port) ren del ke zők ese té ben min den te rül ten ta pasz ta lunk hi á nyos sá go kat. 

1. áb ra. Ta nu lá si ered mé nyes sé gi mu ta tó ne mek sze rint, % 

N = 1593 p<0,001

A vá lasz adók több sé ge a má so dik és har ma dik cso port ba tar to zik (2. cso port 49%, 3. 34%).
A leg jobb ered mé nyes sé get mu ta tó cso port a min ta 7%-át te szi ki, a leg ke vés bé ered mé nyes
cso port igen kis há nya dot al kot (0,6%), a szin tén gyen gébb tel je sít ményt nyúj tó 4. cso port
a min ta egy ti zed ét. Ne mi meg osz lást te kint ve a leg ered mé nye sebb cso port (n = 105) 58%-a nő,
42%-a fér fi. A 2., 3. és 4. cso port ban (n = 784, 544, 151) egy aránt a nők te szik ki a vá lasz adók
há rom ne gyed ét, a kis lét szá mú (n = 9) 5. szá mú cso port ban 3 nőt ta lá lunk. 

A rész idős mun ka rend ben vég zet tek min tá já ba ke rült nők túl sú lya mi att az 1. áb rán a fér -
fi ak és nők el osz lá sát tün tet tük fel az ered mé nyes sé gi cso por tok kö zött. A nők si ke res sé gé re
vo nat ko zó fel té te le zé sünk nem lát szik iga zo lód ni, mi vel a nők ki sebb há nya da (5%) ke rült a leg -
jobb hall ga tók cso port já ba, míg a fér fi ak egy ti ze de (11%). A má so dik, szin tén jól tel je sí tő cso -
port ba ha son ló arány ban ke rült a két nem (kö zel 50% mind két eset ben), a kö ze pe sen tel je sí -

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 99

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 99



VENDÉGOLDAL

tők ka te gó ri á já ra a nők 36%-a, a fér fi ak 30%-a jut. A gyen gébb 4. cso port ba mind két nem kép -
vi se lői ha son ló arány ban ke rül tek be (9% kö rül), a leg ke vés bé ered mé nye sek kö zé in kább fér -
fi ak (de mind ös  sze 1,5% vs. 0,3%).

A ta nu lás si ke res sé gét be fo lyá so ló té nye zôk

Az ered mé nyek ből úgy tű nik te hát, hogy a mo ti vált, ma gas lét szá mú női hall ga tói tár sa da lom
nem bi zo nyul si ke re sebb fel nőtt ta nu lói kö zös ség nek. Leathwood (2006) az ön ve zé relt, önál -
ló ta nu lói tí pu sok ról ér te kez ve meg ál la pít ja, hogy a si ke res, füg get len (independent) fel nőtt ta -
nu lók jel lem ző en fér fi ak. Ez a ne mi at ti tűd ből fa kad, mi vel a cél irá nyult ság, a si ker ori en tált -
ság, az am bí ció maszkulin je gye ket hor doz. A nők vi szont igény lik a ve ze tést, a rend sze res
kon zul tá ci ót, a tár sas ta nu lást. Severiens és Ten Dam (1998) ta nu lá si stra té gi á val ös  sze füg gő
ku ta tá sai so rán meg ál la pí tot ta, hogy a nők sok kal in kább meg ol dá si min ták ban gon dol kod nak,
nyi tot tak más pers pek tí vák be fo ga dá sá ra, míg a fér fi ak sa ját ta nu lói fo lya ma tuk ra kon cent rál -
nak. A nők ala cso nyabb tel je sít mé nyét ma gya ráz hat juk te hát a ke vés bé ha té kony ta nu lá si
mód ra, ta nu lás szer ve zés re és ta nu lá si stra té gi á ra vo nat koz tat va.

A ma gya rá zat ke re sé se so rán kül ső té nye ző ket is be von ha tunk. Fel ve tőd het, hogy a nők
sok kal el fog lal tab bak, mi vel a ta nu lás és a mun ka mel lett a ház tar tás és a csa lád ko or di ná lá sa
is több let ter het ró rá juk. Ku ta tá sok sze rint a nők 30%-kal több mun ka időt tud hat nak ma gu ké -
nak, mi köz ben mint egy 170% több let tel já rul nak hoz zá a bü dzsé hez ott ho ni fi ze tet len mun ká -
juk kal (Frey, 2001). Min tánk ra vo nat ko zó an a ház tar tás ban el töl tött idő ről ugyan nem tu dunk
kö vet kez te tést le von ni, de fi gye lem be ve het jük a csa lá di ál la po tot és a csa lád nagy sá gát, fel -
té te lez ve a gyer mek kel ren del ke zők kö töt tebb ide jét. A vá lasz adók kö ré ben a nők kö zött je len -
tő sen ma ga sabb a gyer me ke sek ará nya (70%, míg a fér fi ak nál 57%), ami in do kol hat ja a fér -
fi ak ered mé nyes ta nul má nyi pá lya fu tá sát a ma ga sabb ta nu lá si idő rá for dí tás le he tő sé gé vel.

Vá ra ko zá sunk tól el té rő en ép pen a for dí tott kép raj zo ló dik ki. A 2. áb rán ne mek sze rin ti
bon tás ban lát juk is mét az ered mé nyes ség sze rint ki ala kult cso por to kat, ez út tal fel tün tet ve
a csa lá di kö rül mé nye ket. Az 1. és 2. cso port ba tar to zó, leg ered mé nye sebb nek mond ha tó hall -
ga tók kö zül azok emel ked nek ki, akik nek gyer me kük van, kü lö nö sen igaz ez a fér fi ak ese té -
ben. Amen  nyi ben csak a fér fi a kat ha son lít juk ös  sze, a gyer me ke sek ös  szes sé gé ben si ke re sebb -
nek mond ha tók, a gyer mek te len fér fi ak nál né mi leg ma ga sabb arány ban je len nek meg
a leg si ke re sebb, 1. cso port ba tar to zók. A nők nél ez utób bi nem mond ha tó el, vi szont a gyer -
mek te le nek ke vés bé bi zo nyul tak ered mé nyes nek. 

A két nem kép vi se lő it ös  sze ha son lít va lát ha tó, hogy a gyer me kes fér fi ak va la men  nyi vel
job ban tel je sí tet tek a gyer mek kel ren del ke ző női hall ga tók hoz ké pest, ami ből kö vet kez tet he -
tünk a fér fi ak ko ráb ban em lí tett elő nyös hely ze té re. A gyer me ket nem ne ve lő fér fi ak és nők kö -
zött egy ér tel mű en a fér fi ak ja vá ra bil len a mér leg, amit vi szont ke vés bé ma gya ráz ha tunk a tra -
di ci o ná lis csa lá di sze rep meg osz tás sal. 

A fér fi ak si ke res ta nu lói pá lyá ja te hát ös  szes sé gé ben nem in do kol ha tó a nők ott ho ni fel -
ada ta i nak el vég zé sé ből fa ka dó hát rá nyok kal. A gyer me ket ne ve lők ese té ben fel ve tőd het
a család nagy sá gá nak a kér dé se, mi vel a gyer me kek szá má nak emel ke dé sé vel fel té te lez het jük
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a ta nu lás ra for dí tott erő for rás ok gyen gü lé sét. A 3.ábrán ki raj zo ló dó osz lop di ag ra mok ta nul sá -
ga sze rint azon ban a ta nu lás ered mé nyes sé gét egy ál ta lán nem be fo lyá sol ja a csa lád ban ne velt
utó dok szá ma. Az egy, a ket tő, a há rom vagy több gyer mek ről gon dos ko dó szü lők is ko lai tel -
je sít mé nye ha son ló szin ten mo zog, min den csa lád tí pus ese té ben a vá lasz adók kö rül be lül fe le
igen jól tel je sít a ta nu lói élet pá lyá ján. A gyen géb ben sze rep lő (4. cso port ba tar to zó) egy ko ri hall -
ga tók csu pán egy ár nya lat nyi val van nak töb ben a nagy csa lá dos ok kö zött. 

2. áb ra. Ta nul má nyi ered mé nyes ség ne mek és utó dok sze rint,%

N = 1589 p<0,016

3. áb ra. Ta nul má nyi ered mé nyes ség a gyer me kek szá ma sze rint, %

N = 1050  p<0,001

Mind eb ből le von hat juk azt a kö vet kez te tést, hogy a csa lá di ál la pot (ért ve ez út tal ez alatt
a gyer me kek je len lét ét vagy hi á nyát) és a csa lád nagy sá ga nem hát rál tat ja a fel nőtt ko ri ta nu -
lást, a mun ka, ta nu lás és csa lád há rom szög ében nem okoz hang súly el to ló dást vagy ener gia vesz -
te sé get. Sőt, a gyer mek mel lett ta nu lók ta nul má nyi ered mé nyes sé ge és haj lan dó sá ga ma ga sabb
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szint re ke rült. Blair és mun ka tár sai (1995) kü lön bö ző el mé le te ket vizs gál nak, ame lyek a fel -
nőt tek élet út já val és ta nu lói pá lya fu tá sa i val kap cso la to sak. Az Aslanian és Bricknell (1980) által
fel ál lí tott hét át me ne ti idő szak ra hi vat koz va ki mu tat ják, hogy a csa lád dal kap cso la tos élet ese -
mé nyek (há zas ság, gye rek szü le tés, gye re kek is ko lá ba lé pé se stb.) ko moly be fo lyás sal bír nak
a fel nőt tek ta nu lói ak ti vi tá sá ra. Az öt ven fel vett in ter jú ta nul sá ga vi szont az, hogy nem le het
egy ér tel mű ka te gó ri á kat fel ál lí ta ni. A kis gyer mek mel lett ta nu lók kö zül pél dá ul né há nyan „me -
ne kül nek” az ott ho ni ru tin fel ada tok elől a ta nu lás ba, míg má so kat a gyer mek gon do zá si kö tött -
sé gek ép pen tá vol tar ta nak a for má lis kur zu sok tól.

A csa lád mel lett ta nu lók ered mé nyes sé ge mö gött meg hú zód hat az az in for má lis úton el -
sa já tí tott tu dás és ké pes ség, ami ugyan a csa lá di élet ben hasz ná la tos el ső sor ban, de jó té kony
ha tás sal bír a ta nu lás szer ve zés re. A fel nőt tek ho zott tu dá sá nak és kom pe ten ci á i nak el is mer te -
té si fo lya ma tá ban kü lö nös hang súlyt fek tet nek a nonformális és az in for má lis úton szer zett tu -
dás ra, ezen be lül a mun ka he lyi ta pasz ta la tok be épí té sé re (lásd Derényi–Tót, 2011).
Abrahamsson (1984) a fel ső ok ta tás fel nőtt részt ve vői kap csán ezen túl me nő en hang sú lyoz za
a csa lá di élet ben meg szer zett ké pes sé gek és kész sé gek fel hasz ná lá sá nak szük sé ges sé gét, mivel
a ne héz sé gek mel lett (gye rek el he lye zés, idő be osz tás stb.) előnyt is je lent a ma gán élet szer ve -
zé se köz ben ki ala kult jár tas ság. A spon tán, struk tu rá lat lan mó don vég be me nő in for má lis ta nu -
lás egyik szín te re a csa lád (Coombs, 1985), de az ef faj ta tu dás és ké pes sé gek gyak ran ész re -
vét len el sa já tí tá sa nem csak a szár ma zá si csa lád ban el töl tött évek szo ci a li zá ci ós fo lya ma ta so rán
va ló sul hat meg. Meg győ ző dé sünk sze rint a fel nőt tek ta nu lá si ered mé nyes sé gé ben, ha té kony -
sá gá ban sze re pet kap a sa ját csa lád. Ez alatt ért het jük egy fe lől a ta nu lá si hát tér biz to sí tá sát, ami
le het tá mo ga tó és ösz tön ző, más fe lől a csa lá di élet ben fo lyó te vé keny sé gek a na pi ru tin ré sze -
ként ka ma toz tat ha tók a fel nőtt ko ri ta nu lás so rán. A ter ve zés és szer ve zés, ko or di ná lás, lo gisz -
ti kai fel ada tok, idő be li üte me zés a csa lá dok min den nap ja i nak ré sze, amely gya kor la tok és ta -
pasz ta la tok in teg rál ha tók a ta nu lá si fo lya mat ba. A ta nu lás egyik sar ka la tos pont ja az idő
he lyes be osz tá sa, a csa lá dos fel nőtt ta nu lók nál va ló szí nű sít he tő a ren del ke zés re ál ló idő ha té -
ko nyabb ki hasz ná lá sa, ugyan így fel té te lez he tő az ered mé nyes ta nu lás hoz ve ze tő ta nu lá si stra -
té gi ák tu da to sabb meg al ko tá sa.

Szak mai és tár sa sá gi ta nu lói kö zös sé gek

A Dip lo más pá lya kö ve tés 2010 vizs gá lat so rán fel ve tő dött az a kér dés, va jon az alumnuszok
és alumnák men  nyi re elé ge det tek a fel ső ok ta tás kü lön bö ző szeg men se i vel, az ok ta tás ra, az ok -
ta tók ra és az in téz mé nyi jel lem zők re vo nat koz tat va. A vizs gált kér dés kör szem pont já ból
azért fon tos egy pil lan tást vet ni a vis  sza csa to ló kér dés sor ra, mert a hall ga tók ered mé nyes sé -
gé nek meg íté lé sé ben sze re pet játsz hat, hogy az egy ko ri hall ga tók meg íté lé se sze rint mi lyen
ha té kony ság gal, mi lyen kö rül mé nyek kö zött, mi lyen ta nu lói kö zös ség ben ment vég be a ta nu -
lá si fo lya mat. 

A fel ső fo kú ta nul má nyok meg íté lé sé ben ne mek sze rint két eset ben ta lál tunk szig ni fi káns
el té rést. A vég zés utá ni el he lyez ke dés se gí té se, va la mint a ké sőb bi ér vé nye sü lés so rán hasz no -
sít ha tó kap cso la tok ki épí té sé nek le he tő sé gét egy aránt a fér fi ak ér té kel ték ma ga sabb ra (p = 0,04

102 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 102



Férfiak és nôk a felsôoktatás részidôs képzéseiben

és 0,004). Mind két vál to zó szo ro san kö tő dik a dip lo ma mun ka erő-pi a ci kon ver tá lá sá hoz, de nem
a meg szer zett szak tu dás ka ma toz ta tá sa ér tel mé ben. A fel ső fo kú ta nul má nyok ide je alatt meg -
szer zett el mé le ti és gya kor la ti tu dást, kom pe ten ci ák fej lesz té sét, ezek al kal maz ha tó sá gát
ugyan is mind két nem kép vi se lői összes sé gé ben ma gas ra ér té kel ték (3,7 és 4,5 ér té kek kö zött
öt fo kú ská lán). Ér de kes mó don a rész idős kép zés ben részt ve vők nél is meg je le nik a fel ső fo -
kú in téz mé nyek fe lé tá masz tott igény, hogy az el he lyez ke dés ben konk rét se gít sé get nyújt sa -
nak. En nek ér té ke lé se a nők nél a kö ze pes át la got sem ér te el – úgy tű nik, hogy ők töb bet vár -
nak a fel ső fo kú in téz mé nyek ilyen jel le gű szol gál ta tá sa i tól. Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy
az egye te mek ál tal szer ve zett ál lás bör zé ken leg na gyobb részt a tel jes kép zés ben ta nu lók vesz -
nek részt, ők sem ma gas arány ban (10% alatt). 

A mun ka erő-pi a ci bol do gu lás ban a fel ső fo kú in téz mény ál ta lá ban nem ilyen di rekt mó don
se gí ti rész idős, mun ka ta pasz ta lat tal több nyi re ren del ke ző vég zett je it. A szük sé ges tu dás és ké -
pes sé gek át adá sa mel lett az aka dé mi ai kö zös ség ben szü le tett kap cso la tok je len tős sze re pet kap -
hat nak a tu dás gya kor la ti fel hasz ná lá sá ban és a ta nu lás hoz va ló vi szony ban (Heuser, 2007).
A ké sőb bi ér vé nye sü lés so rán hasz no sít ha tó kap cso la tok ki épí té sé nek le he tő sé gét szin tén
a fér fi hall ga tók ra gad ták meg, fel té te lez he tő en ese tük ben a kap cso lat épí tés cél tu da to san zaj -
lott. Kür tö si (2008) ku ta tá sá ból ki de rül, hogy a fér fi ak in kább tart ják eti kus nak a kap cso la tok -
ból szár ma zó szak mai elő re lé pést, mint a nők. Fo gal maz ha tunk úgy is, hogy a fér fi ak szak mai
ta nu lói kö zös sé get, a nők tár sa sá gi ta nu lói kö zös sé get épí tet tek ki fel ső fo kú ta nul má nya ik ide -
je alatt. 

Ér de mes meg vizs gál ni ezek nek a ta nu lói kap cso la tok nak a to vább élé sét. Az erős szig ni -
fi káns ös  sze füg gé sek alap ján (p = 0,000) úgy tű nik, hogy a fér fi ak ese té ben fel té te le zett szak -
mai jel le gű kap cso la tok ke vés bé bi zo nyul nak tar tós nak: a nők 85%-a, a fér fi ak két har ma da ápol -
ja cso port tár sa i val az is me ret sé get. A vá lasz adók kö ré ben igen ma gas nak mond ha tó
kon tak tus igény a nők nél in kább ölt ba rá ti jel le get (58%-uk ese té ben), de a fér fi alumnuszok
fe le szin tén ezt je löl te. Ki zá ró la gos mun ka- (szak mai) kap cso lat ban egyik nem kép vi se lői sem
áll nak je len tős mér ték ben (fér fi ak 5%, nők 3%). A töb bi meg kér de zett mind ba rá ti, mind szak -
mai jel le gű kap cso lat tar tást je lölt meg (fér fi ak 45%, nők 40%). 

Mind eb ből ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a ta nul má nyok ide je alatt a fér fi ak ban tu da tos kap -
cso la ti tő ke épí té se zaj lott, de ezek fenn tart ha tó sá ga ke vés bé erős. Ez ma gya ráz ha tó a bourdieu-i
tár sa dal mi tő ke-fel fo gás sal, ahol az ön ér dek-ér vé nye sí tés men tén ki ala kult moz gó sít ha tó 
kap cso la tok há ló já nak nagy sá ga ha tá roz za meg a bir to kolt tő ke nagy sá gát (Bourdieu, 1983).
Ezt je lez he ti az a tény is, hogy a ma gyar fér fi ak ra jel lem ző a szé les ba rá ti kör, akik jel lem ző -
en a köz vet len kol lé gák kö zül ke rül nek ki, ugyan ak kor bi zal mas ba rá ti kap cso la tok ról in kább
a nők szá mol nak be (Albert–Nagy, 1999). A ta nul má nyok be fe je zé sét kö ve tő en lát juk, hogy
a szak mai ol dal a fér fi ak ol da lán ma rad va la men  nyi vel erő sebb, de az el té rés nem meg ha tá ro -
zó, te hát a fenn ma radt kap cso la tok in kább tár sa sá gi jel le get öl te nek, il let ve fel la zul nak. Fon -
tos ada lék, hogy a fér fi ak a nők höz ké pest va la men  nyi vel na gyobb arány ban vál tot tak mun ka -
he lyet a vég zést kö ve tő en (26% versus 21%), amit elő se gít he tett a fel ső ok ta tás ban szer zett
kap cso la ti tő ke gya ra po dás is, de az új mun ka he lyet ke re sők kö zött is in kább fér fi a kat ta lá lunk
(25%, nők ese té ben 21%). 

A fel ső fo kú ta nul má nyok meg íté lé sét ered mé nyes ség sze rint is meg vizs gál tuk. Az ered mé -
nyek ből ki tű nik, hogy a leg ered mé nye sebb cso port ba tar to zó hall ga tók bi zo nyul tak a leg kri ti ku -
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sabb nak: a töb bi cso port hoz ké pest min den te kin tet ben alul ér té kel ték a fel ső fo kú ta nul má nya ik
alatt ta pasz tal ta kat. Leg in kább a gya kor la ti kép zés ben érez tek hi á nyos sá go kat, amit kö ze pes re ér -
té kel tek (3,1), míg a töb bi cso port ese té ben 3,6 és 3,8 kö zött sze re pel az át lag. Továb bi na gyobb
kü lönb ség a ta ná rok se gí tő kész sé ge meg íté lé sé ben áll fenn, ahol 3,8 a leg ered mé nye sebb cso port
át la ga, míg a töb bi ek nél 4,2–4,4 kö zött mo zog. Az el ső há rom cso port nál meg fi gyel he tő, hogy
mi nél rosszabb ered mé nyes sé gi mu ta tó val ren del kez nek a hall ga tók, an nál ked ve zőb ben ítél ték
meg a fel ső ok ta tás ban fo lyó mun kát. Az utol só két cso port nál vis  sza for dul a gör be, vi szont a leg -
gyen gébb cso port ér té ke lé se nem esik alá az el ső cso por té nak két ki vé tel től el te kint ve: a vég zés
utá ni el he lyez ke dés se gí té se és a ké sőb bi ér vé nye sü lés so rán hasz no sít ha tó kap cso la tok ki épí té -
sé nek le he tő sé ge is mét víz vá lasz tó ként je le nik meg. A kis lét szá mú cso port ba tar to zók in kább fér -
fi ak, itt a ko ráb bi nem re vo nat ko zó ma gya rá za tok te hát nem re le ván sak. Ér de kes, hogy ér té ke -
lé sük alap ján si ker te len sé gü ket nem a kép zés szín vo na lá nak, az ok ta tók mun ká já nak vagy az
is me re tek al kal maz ha tó sá gá nak tu laj do nít ják, sőt, ez utób bit ők igen ma gas ra ér té ke lik (4,7, szem -
ben a 4-es és az alat ti át la gok kal). Úgy tű nik, ők al kot ják azt a ma rok nyi hall ga tói cso por tot, akik
va la mi lyen ok ból tel je sen ki ma rad tak a ha té kony szak mai kap cso la tok ból. 

Ös  szeg zés

A fel ső ok ta tás ban ta nu ló fel nőt tek tár sa dal mi ne mi szem pon tú vizs gá la tá ban a ta nul má nyi ered -
mé nyes sé get ele mez tük olyan hall ga tók nál, akik rész idős kép zé sek ben vet tek részt a meg ke -
re sés előtt há rom év vel. Az ered mé nyes sé gi mu ta tók meg al ko tá sá nál olyan vál to zó kat vet tünk
fi gye lem be, ame lyek a ta nul má nyi tel je sít ményt és a ta nu lá si haj lan dó sá got mér ték. Az ered -
mé nyes ség sze rint ren de ző dött hall ga tói cso por tok ne mi ös  sze té te le a várt nál el té rő mó don ala -
kult, mi vel a for má lis kép zé sek ben, kü lö nö sen a fel ső ok ta tás rész idős kép zé se i ben fe lül rep re -
zen tált női nem a fér fi ak hoz ké pest nem mu ta tott ked ve zőbb ta nu lói elő re ha la dást. Ezt az el té rő
ta nu lói stra té gi ák kal és a ha gyo má nyos ne mi sze re pek kel kí sé rel tük meg ma gya ráz ni.

A ta nul má nyi ered mé nyes ség hez tar to zó szeg mens nek érez tük a hall ga tók ok ta tás sal kap -
cso la tos vé le mé nyét, mi vel a ta nu lá si kör nye zet ben va ló el iga zo dás be fo lyá sol hat ja az ott folyó
mun kát. A fel nőtt hall ga tók ál ta lá nos elé ge dett sé ge mel lett az elő ző ek hez ha son ló an meg ál la -
pít hat juk, hogy a fér fi ak a fel ső ok ta tás vi lá gá ban is cél ori en tált nak bi zo nyul tak. Az aka dé mi -
ai mi liő szá muk ra in kább szak mai kap cso la tok ki ala ku lá sát je len tet te, míg a nők hos  szabb távon
mű kö dő tár sa sá gi kö zös sé gek tag jai.

A vizs gá lat so rán ki bon ta ko zó na gyon fon tos, to váb bi vizs gá la to kat igény lő ered mény, hogy
a csa lád po zi tí van be fo lyá sol ja a ta nul má nyi pá lyát. Vá ra ko zá sunk kal el len tét ben ugyan is
a gyer mek mel lett ta nu lók si ke re sebb nek mond ha tók gyer mek te len tár sa ik nál, a fér fi ak nál és
nők nél egy aránt. A gyer me kek szá ma sincs ha tás sal a ta nu lá si ered mé nyes ség re, a nagy csa lád -
ban élő fér fi ak és nők nem ma rad nak el az egy vagy két gyer me ket ne ve lők mö gött. A csa lád
és ezen be lül a gyer me kek te hát egy faj ta mo ti vá ló fak tor ként je len het nek meg a fel nőt tek tanu -
lói élet pá lyá ján.
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Erôk és ere dôk

A pe da gó gu sok mun ka erô-pi a ci hely ze te és szak mai 
to vább fej lô dé se: nem zet kö zi ki te kin tés és ha zai gya kor lat

Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tô In té zet, Bu da pest, 2011, Sá gi Ma tild (szerk.)

Hor váth Dá ni el

A ver seny ké pes ség je len tő sé ge min den te rü le ten megnövekedett az utób bi évek ben, év ti zed -
ben. Még az olyan szfé rák ra is ér vé nyes ez, ahol a ko ráb bi idő szak ban nem volt jel lem ző a pi -
a ci ér te lem be vett ver seny. Ide tar to zik töb bek kö zött a pe da gó gu si pá lya is. Ami ó ta el fo ga dott
tén  nyé vált, hogy Ma gyar or szág csak úgy le het ver seny ké pes, si ke res a glo ba li zá ló dott vi lág -
ban, ha ja vít ja az ok ta tás mi nő sé gét, nyil ván va ló vá vált, hogy e tö rek vés nem va ló sít ha tó meg
a ta ná ri mun ka kor sze rűb bé té te le nél kül.

A Sá gi Ma tild ál tal szer kesz tett Erők és ere dők. A pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze te
és szak mai to vább fej lő dé se: nem zet kö zi és ha zai gya kor la tok cí mű ta nul mány kö tet négy – neves
ok ta tás ku ta tók ál tal írt – ta nul má nya a pe da gó gu so kat érin tő je len le gi ha zai és nem zet kö zi ál -
la po tok ról ad át te kin tő ké pet. A ta nul mány kö tet két té má ra fó ku szál: az el ső, Var ga Jú lia ál tal
jegy zett ta nul mány a pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze tét vizs gál ja, a kö tet töb bi ta nul má -
nya (me lyek szer zői Sá gi Ma tild, Gönczöl Eni kő és Ceg lé di Tí mea) a ta nár to vább kép zé sek
külön bö ző ve tü le te it bon col gat ja.

A kö tet el ső ta nul má nya – mint már em lí tet tük – a pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze -
tét elem zi, a hang súlyt el ső sor ban a jö ve del mi vi szo nyok ra, il let ve az ab ban be kö vet ke zett vál -
to zá sok ra he lyez ve (Var ga Jú lia: A ta ná rok fog lal koz ta tá sa és bé re zé se. Ha zai és nem zet kö zi
ki te kin tés). A ta nul mány rend kí vül ér té kes ab ból a szem pont ból, hogy a ha zai hely zet is mer -
te té se mel lett a to vább lé pés, vál toz ta tás igé nyét su gall va szám ta lan kül föl di pél dán ke resz tül
mu tat ja be a ta ná ri bé re zés prog res  szív le he tő sé ge it.

A ta nul mány el ső ré szé ben a szer ző di ag ra mok se gít sé gé vel mu tat ja be a ha zai pe da gó -
gu sok bér hely ze tét, több eset ben is úgy, hogy azt ös  sze tud ja az ol va só vet ni más or szá gok
ha son ló ér té ke i vel. Az ös  sze ha son lí tás egyet len hát rá nya, hogy el ső sor ban nyu gat-eu ró pai és
ten ge ren tú li or szá gok kal le het ezt meg ten ni, a kör nye ző kö zép-eu ró pai or szá gok vi szony la -
tá ban nem.

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 107

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 107

Vissza a tartalomhoz



SZEMLE

Szin tén a ta nul mány el ső ré szé ben hív ja fel a szer ző ar ra a ne ga tív fo lya mat ra a fi gyel met,
hogy az utób bi év ti ze dek ben a pe da gó gu si pá lyát (il let ve a ta ná ri sza ko kat) el ső sor ban a rosz  -
szabb ké pes sé gű to vább ta nu lók vá lasz tot ták. Ezt a kel lő kép pen sú lyos ál lí tást a szer ző több ha -
zai és nem zet kö zi fel mé rés ered mé nye i re hi vat koz va te szi. E prob lé ma, il let ve a prob lé ma
remény be li meg ol dá sá nak le he tő sé gei több ször meg je len nek a kö tet ta nul má nya i ban – a to vább -
kép zé si le he tő sé ge ket, tel je sít mény ösz tön ző rend sze rek be mu ta tá sát te kint het jük a kö tet köz -
pon ti té má já nak.

A ta nul mány to váb bi ré szé ben az egy sé ges ta ná ri bér táb la prob le ma ti ká já val, il let ve a taná ri bér -
re for mok kül föl di pél dá i nak be mu ta tá sá val fog lal ko zik a szer ző. Az tu laj don kép pen ma gá tól ér te -
tő dő – a szer ző is hang sú lyoz za –, hogy csu pán a pá lyán el töl tött időt és a vég zett ség fo ko za tát figye -
lem be ve vő bé re zés ide jét múlt, a jobb tel je sít mény re nem ösz tön ző rend szer. A ta ná ri bér re for mok
be mu ta tá sa kül föl di pél dá kon ke resz tül tör té nik. Mi e lőtt azon ban ezek rész le tes be mu ta tás ra ke rül -
né nek, a szer ző fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a kü lön bö ző refor mok nem fel vált ják a szol gá la ti idő
és vég zett ség ala pú bé re zést, ha nem ki egé szí tik azt, lét re hoz va ez zel egy ösz tön ző rend szert a jobb
tel je sít mény el éré se ér de ké ben. Az ösz tön zés alap ve tő en két irány ba hat: von zó vá te szi a ta ná ri pályát
a ma ga san kva li fi kált fi a tal ér tel mi sé gi ek szá má ra, il let ve a már ko ráb ban a pe da gó gu si pá lyát válasz -
tó kat ösz tön zi a mi nél jobb, ered mé nye sebb mun ka vég zés re.

A „jó gya kor la tok” or szá gon kén ti be mu ta tá sát kö ve tő en kön  nyen át lát ha tó táb lá za tok ban,
or szá gon ként cso por to sít va ha son lít hat juk ös  sze az egyes ösz tön ző prog ra mo kat. E táb lá za tok
elő nye, hogy egy sé ges szem pont ok alap ján te szik le he tő vé az egyes gya kor la tok ös  sze ve té sét.
A táb lá za tok ból ki tű nik, hogy tel je sít mény ala pú bé re zés re (vagy er re irá nyu ló kí sér let re) leg -
in kább a fej lett or szá gok ban ke rült sor (Egye sült Ál la mok, Ang lia, Iz ra el), de szá mos egyéb
or szág ban is ta lá lunk er re irá nyu ló pró bál ko zást (pl. Ke nya, Bo lí via, In dia).

A kö tet má so dik ta nul má nya (Sá gi Ma tild: A pe da gó gu sok szak mai to vább fej lő dé sé nek
hazai gya kor la ta nem zet kö zi tü kör ben) szin tén nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ra ad le he tő sé get
a tovább kép zé sek gya kor la tá nak be mu ta tá sán ke resz tül, a szer ző ugyan is ta nul má nyá ban ösz  -
sze ve ti a leg fris sebb nem zet kö zi ered mé nye ket és a té má ban szü le tett, ma gyar ada to kat is tar -
tal ma zó em pi ri kus vizs gá la tok ered mé nye it (pl. az OECD nem zet kö zi ta nár ku ta tá sa). A ta nul -
mány di ag ra mok, áb rák se gít sé gé vel te szi kön  nyen ös  sze ha son lít ha tó vá az ered mé nye ket.
Az el ső fe je ze tek ben a mi nő sé gi ok ta tás és a ta ná ri mun ka mi nő sé ge köz ti ös  sze füg gés ről, 
il let ve a to vább kép zé sek ok ta tá si rend szer ben el fog lalt he lyé ről ol vas ha tunk. Ezt kö ve tő en 
– to váb bi hét fe je zet ben – a pe da gó gu sok szak mai to vább fej lő dé sé nek kér dé se i vel fog lal ko zik
a szer ző. Érin ti a cé lok, mód sze rek kér dé sét, az ösz tön ző ket, to vább kép zés sel kap cso la tos igé nye -
ket, a to vább kép zé si for má kat, to vább kép zé si ter ve ket és a mi nő ség biz to sí tás kér dé sét is.

Na gyon fon tos kér dés pél dá ul, hogy a to vább kép zés bel ső igény ként vagy kény szer ként
je le nik-e meg. Ha túl erős a kül ső kény szer, az ugyan olyan ká ros le het, mint ha csu pán a peda -
gó gu sok sa ját el kö te le zett sé gé re len ne rá bíz va a do log. A szer ző ál tal kép vi selt ál lás pont
szerint szük sé ges a kül ső szer ve ze ti kény szer és a szak mai au to nó mia meg fe le lő, „op ti má lis
ke ve ré ke” ah hoz, hogy a to vább kép zé si rend sze rek jól mű köd je nek. Az eu ró pai hely zet ké pet
egy tér ké pen ke resz tül is mer het jük meg, mely nek se gít sé gé vel meg ál la pít ha tó, hogy Eu ró pá ban
e té ren igen ve gyes a kép. A szak mai to vább kép zés ben részt ve vő pe da gó gu sok ará nyá ra is ér -
de kes ada tot szol gál tat a szer ző, mely ből ki tű nik, hogy Ma gyar or szá gon az al só kö zép fo kon
ta ní tó ta ná rok 87%-a vett részt to vább kép zé sen a fel mé rést meg elő ző más fél év alatt. A ta nul -
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mány ada ta i nak, ös  sze ha son lí tó áb rá i nak és di ag ram ja i nak leg főbb po zi tí vu ma, hogy le he tő -
vé te szi a kör nye ző or szá gok kal tör té nő ös  sze ha son lí tást is.

Szin tén ér de kes ré sze a ta nul mány nak a to vább kép zé sek, to vább fej lő dé si for mák tí pu sa -
i nak ös  sze ha son lí tá sát be mu ta tó fe je zet. Eb ből ki tű nik, hogy ha zánk ban és kül föld ön egy aránt
az úgy ne ve zett „ha gyo má nyos for mák” do mi nál nak a to vább kép zé sek te kin te té ben – tan fo lya -
mok, kol lé gák kal foly ta tott be szél ge té sek, szak iro da lom ol va sá sa. A ma gyar és nem zet kö zi ada -
tok kö zött ugyan ak kor ese ten ként je len tő sebb kü lönb sé gek is ki mu tat ha tók: a ha zai ta ná rok na -
gyobb arány ban lá to gat ják egy más órá it ta pasz ta lat szer zé si cél lal, vi szont cse ké lyebb arány ban
vé gez nek egyé ni vagy cso por tos ku ta tá so kat, mint kül föl di kol lé gá ik.

A kö tet har ma dik és ne gye dik ta nul má nya a ha zai to vább kép zé si rend szer rel, il let ve annak
tör té ne té vel is mer te ti meg az ol va sót, im már ki zá ró lag a ha zai pél dák ra kon cent rál va.

A har ma dik ta nul mány (Gönczöl Eni kő: Tren dek és for du ló pont ok a ma gyar or szá gi pe da -
gó gu sok to vább kép zé si rend sze ré nek mű kö dé sé ben) tör té ne ti át te kin tést ad a ma gyar or szá gi
peda gó gus-to vább kép zé si rend szer mű kö dé sé ről, a vál to zást je len tő mér föld kö vek re fó ku szál -
va. A szer ző a pe da gó gus-to vább kép zés kez de te i től (1906-tól, az el ső, ta ná rok to vább kép zé -
sét sza bá lyo zó mi nisz te ri ren de let ki adá sá tól) kö ve ti vé gig az ese mé nye ket, ter mé sze te sen az
utób bi egy-két év ti zed re kon cent rál va.

A ta nul mány fő erős sé ge, hogy rend sze re zet ten, át te kint he tő for má ban is mer te ti meg az ol -
va sót a pe da gó gus-to vább kép zés ha zai tör té ne té vel, tör vé nyi szö ve gek és táb lá za tok se gít sé -
gé vel.

A to vább kép zé sek ha zai rend sze ré ben fon tos mér föld kő volt az 1993-as köz ok ta tá si tör -
vény és az 1995-ben élet be lé pett Nem ze ti alap tan terv. Ezek a ko ráb bi ak hoz ké pest új el vá rá -
so kat fo gal maz tak meg a köz ok ta tás sal szem ben, me lyek szük sé ges sé tet ték a pe da gó gu sok to -
vább kép zé si rend sze ré nek át ala ku lá sát, fej lő dé sét. A to vább kép zé sek ko or di ná lá sá ra hoz ták lét re
az Or szá gos Köz ok ta tá si In té ze tet (az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet előd jét).

Újabb fon tos lé pés volt a ha zai pe da gó gus-to vább kép zés fej lő dé se te rén a to vább kép zést
sza bá lyo zó 1997-es kor mány ren de let, mely nek elő ké szü le te it és ma gát a ren de le tet a ta nul mány
szer ző je rész le te sen is mer te ti. Szin tén fog lal ko zik a ta nul mány a pe da gó gus-szak vizs gá val, mely
olyan elem ként je lent meg a to vább kép zé si rend szer ben, mely nek ko ráb ban nem volt előz mé -
nye. A ta nul mány egé szé re, így e sza kasz ra is igaz, hogy a szer ző tö rek szik „emészt he tő en”,
sok eset ben pon tok ba szed ve tá lal ni a tud ni va ló kat.

A 2002–2010 kö zöt ti idő szak új táv la to kat nyi tott meg a pe da gó gus-to vább kép zés le he tő -
sé gei te rén. Ezen idő szak ban nyíl tak meg ugyan is a köz ok ta tás szá má ra az eu ró pai uni ós for -
rá sok, ami ad dig nem lá tott mér ték ben en ged te be a rend szer be a pro fit ori en tált vál lal ko zá so -
kat. E vál to zást is szem lé le te sen, tör vé nyi szö veg ré szek kel alá tá maszt va tár ja az ol va só elé
a szer ző. Fog lal ko zik ezen kí vül a kép zé sek tar tal má val, for mai jel lem ző i nek vál to zá sa i val, a tan -
fo lyam ok, kép zé sek in dí tó i val és részt ve vő i vel is a to váb bi fe je ze tek so rán. Ez utób bi fe je ze -
tek kön  nyen át te kint he tő táb lá za tok se gít sé gé vel ad nak ké pet a pe da gó gus-to vább kép zé sek szer -
ve ze ti, tar tal mi, mód szer ta ni és fel hasz ná lói jel lem ző i ről.

A kö tet utol só ré szé ben egy eset ta nul mányt ta lál az ol va só (Ceg lé di Tí mea: „Itt sen ki nem
kí ván csi rá, hogy mi tör té nik.” Pe da gó gus-to vább kép zé sek a kép zők szem szö gé ből). A ta nul -
mány be ve ze tő jé ben a szer ző hang sú lyoz za, hogy mi lyen je len tő ség gel bír a ta ná rok to vább -
kép zé se, hi szen az egy faj ta „szak mai fo gó dzót” je lent a pe da gó gu sok szá má ra.
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Az eset ta nul mány egy kva li ta tív fel tá ró ku ta tás ered mé nye i re ala pul va mu tat ja be a to vább -
kép ző szer ve ze tek szem szö gé ből a kép zé sek és a kép zet tek leg főbb jel lem ző it. A ta nul mány
so rán az ol va só szá má ra in ter jú rész le tek te szik szí ne seb bé a le írást. A szer ző a kép ző szer ve -
ze tek in téz mé nyi tí pu sa i nak meg ha tá ro zá sá val, le írá sá val kez di, majd ezek ré sze se dé sét bon -
col gat ja a leg fris sebb ada tok tük ré ben. Kü lönb sé get tesz a kép zők kö zött cél cso por tok, cél te -
rü le tek te kin te té ben is.

Szin tén fon tos ré szét ké pe zi a ta nul mány nak az igé nyek kér dé sé nek kör be já rá sa. Ez a kö -
tet ko ráb bi, Sá gi Ma tild ál tal jegy zett ta nul má nyá ban is elő ke rül. A kép zők ese té ben a va lós
igé nyek fel mé ré se fon tos len ne, de – mint ar ra a szer ző pél dát is hoz – sok eset ben ez el ma -
rad, mert a kép ző in téz mény olyan vé le mé nyen van, hogy ez nem szük sé ges, hi szen a hét éven -
te kö te le ző 120 óra „kény szer azok nak, akik nek nin cse nek bel ső igé nye ik”. A szer ző ered mé -
nyei alap ján a kép ző in téz mé nyek kö zül sok olyan ál lás pon ton van, hogy a pe da gó gu sok nak
(is ko la ve ze tők nek) sok szor sem mi fé le el kép ze lé sük sincs a kí vánt to vább kép zés mi lyen sé gé -
vel kap cso lat ban, a cél csu pán a 120 pont megszerzése… A ta nul mány e ré sze sok in ter jú rész -
let tel lett szí ne sít ve, így az igen ol vas má nyos. Az igé nyek kör be já rá sa után a le he tő sé gek kér -
dé sé vel is mer ked het meg az ol va só.

A ta nul mány to váb bi ré szé ben elő ke rül egy „ké nyes kér dés”: a fi nan szí ro zás. A már idé -
zett nem zet kö zi ta nár ku ta tás ada tai alap ján Ma gyar or szá gon a pe da gó gu sok kö ré ben igen ma -
gas (47%) azok ará nya, akik a ma gas ár mi att nem tud nak részt ven ni a to vább kép zé se ken.
A szer ző e fe je zet ben ös  sze fog lal ja, hogy mit kell tud ni a nor ma tí vás és a pá lyá za tos fi nan szí -
ro zá si rend szer ről, il let ve ezek egy más hoz vi szo nyí tott arány be li ala ku lá sá ról. A hos  szú idé -
ze tek kel szí ne sí tett rész ből ké pet kap ha tunk a pá lyá za tok ról, azok gyen ge sé ge i ről, az is ko lák
kö zöt ti egyen lőt len sé gek ről is.

A kö vet ke ző fe je ze tek ben az ol va só szem be sül het a „va ló ság gal”, te hát meg is mer he ti az
igé nyek és a le he tő sé gek met sze te ként ki raj zo ló dó ké pet. Kép zé si té mák, szer ve zé si kér dé sek,
ok ta tás irá nyí tás kér dé sét is kö rül jár ja a szer ző a ta nul mány e ré szé ben.

Zá rás képp in for má ci ó hoz jut ha tunk a mi nő ség biz to sí tás, nép sze rű sí tés, tá jé koz ta tás, hasz -
no su lás és utánkövetés kér dés kö ré ben. Mind egyik té ma kör jól kö rül járt, a már meg szo kott mó -
don, idé ze tek kel alá tá maszt va. Ki ra gad va ezek kö zül a hasz no su lás kér dé sét – ami tu laj don -
kép pen az egész fo lya mat lé nye ge, a si ke res ség fok mé rő je kel le ne, hogy le gyen – az in ter júk
alap ján még min dig in kább a ne ga tív vé le mé nyek lát sza nak túl súly ban len ni.

A ta nul mány kö tet kap csán ös  szeg zés képp el mond ha tó, hogy az hi ány pót ló jel le gű, szá mos
új ku ta tá si ered ményt mu tat be és be te kin tést nyújt a pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze té nek ala -
ku lá sá ba, il let ve a nap ja ink ban egy re fon to sab bá vá ló ta nár to vább kép zé sek vi lá gá ba. Eré nyei kö -
zé tar to zik, hogy a ha zai vi szo nyo kat nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban vizs gál ja, a táb lá za tok,
di ag ra mok, áb rák pe dig jól át te kint he tő vé, struk tu rált tá te szik az egyes ta nul má nyo kat. Ajánl -
ha tó el ső sor ban a to vább kép ző in téz mé nyek szak em be re i nek, is ko la ve ze tők nek, ok ta tás ku ta -
tók nak, de bi zo nyos, hogy szé le sebb kör ben is ér dek lő dés re tart hat szá mot e kö tet.
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