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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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Hátrányos helyzetben...

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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Hátrányos helyzetben...

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%.
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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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