
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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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

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 23

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 23



FÓKUSZ

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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