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Tel jes élet tel ké szül ni a jö vô re

In ter jú Ritoók Mag dá val a hall ga tói élet út ról és 
a fel sô ok ta tá si ta nács adás ról

� A hall ga tói élet út tal fog lal ko zó szá munk in ter jú ja olyan szak em ber rel ké szült, aki a leg ava tot -
tabb ja a fel sô ok ta tá si ta nács adás nak, mind a kép zést, mind a gya kor la tot te kint ve. A be  szél  -
ge tô tár sam Ritoók Mag da, az EL TE nyu gal ma zott egye te mi do cen se. Az ô ne vé hez fûzô dik
a fel sô ok ta tá si ta nács adás és a ta nács adás pszi cho ló gi á ja kép zé si rend sze ré nek ki dol go -
zá sa, ku ta tá si te rü le té hez tar to zik a hall ga tói élet út prob lé mái és krí zi sei, pá lya azo no su lás, pá -
lya szo ci a li zá ció és a di ák ta nács adók mun ká ja. �
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Ritoók Magda

Fel sôs ok ta tá si Mûhely (FeMû): Mi kell egy si -
ke res hall ga tói élet út hoz? Mi tôl le het az egye te -
mi pá lya fu tást si ke res nek te kin te ni?
Ritoók Mag da: Sok fé le sa ját ku ta tás alap ján
mond ha tom, hogy a leg na gyobb sze re pe a szo -
ci á lis té nye zők nek van az élet út ala ku lá sá ban.

Ez nem csak a szocioökonómiai stá tuszt je -
len ti, ha nem azt a tá mo ga tó hát te ret, ahon nan
egy em ber ki ke rül. Nem csak az egye te mi pá -
lya fu tás ra ér vé nyes, ha nem a fel nőtt éle tünk -
ben is ezek a leg meg ha tá ro zóbb él mé nyek.
Ezt sok fé le, élet ko ri nyi tás ról vég zett na -
gyobb ku ta tás ból is, il let ve azok nak az élet -
út já ból is tu dom, aki ket fi a tal ként, gye rek ként
is mer tem meg, és akik nek az élet út ját kö vet -
tem. Egy élet re szó ló meg ha tá ro zó je len tő sé -
ge van an nak, hogy mi lyen az a csa lá di, ba -
rá ti, em be ri kap cso la tok ban lé vő le he tő ség,
amely va la kit a ter vei meg va ló sí tá sá ban se gít.
A ké pes sé gek szük sé ges, de nem elég sé ges
fel tét elei a si ke res egye te mi pá lya fu tás nak
vagy a si ke res mun ka vég zés nek.

FeMû: A lon gi tu di ná lis vizs gá la tok ból ki de rül,
hogy van nak olyan prob lé mák, ame lyek kel min -
den ge ne rá ció meg küz dött. Me lyek azok a prob -
lé mák, me lyek jel lem zô en csak a mai kor hall -
ga tó it érin tik?
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R. M.: Az örök prob lé mák a sze mé lyes gon -
dok  ból adód nak. Min dig prob lé ma a pár kap -
cso lat. A leg fris sebb, az EL TE szint jén ké szült
fel mé rés a kor társ se gí tők ál tal vég zett mun -
ká nak az ered mé nye it ös  szeg zi az ös  szes ka -
ron. Az ered mé nyek ből az emel ke dik ki, hogy
a pár kap cso la tok je len tik szá muk ra ebben az
élet kor ban a leg na gyobb prob lé mát. Sok más
vizs gá la ti ered mény, élet ve ze té si ta nács adók
for gal má ból ké szült sta tisz ti kák is ugyan ezt
mu tat ják. A pár kap cso lat, a csa lád mel lett az is -
ko lai kap cso la tok és az ön ér té ke lés is be le tar -
toz nak en nek a kor osz tály nak a prob lé má i ba.
A mos ta ni kor osz tály a pá lya ter ve zés sel kap -
cso la tos prob lé mák kal küzd, amely nek most
na gyon nagy ne héz sé gei van nak. Ná luk fo ko -
zot tab ban je le nik meg az egye te mi pá lya fu tás
meg ter ve zé se. Te hát az, hogy mit csi nál a BA
után, ho gyan jut be az MA-ra, ho gyan le het ezt
az egé szet meg ter vez ni, és anya gi lag ho gyan
biz to sít ha tók en nek a fel tét elei. Most, 2012-
ben a leg sú lyo sab ban az anya gi prob lé mák je -
len nek meg az egye te mis ták éle té ben. 

FeMû: Sok olyan, a hall ga tó kat érin tô vál to zás
van, me lyek alap ve tô en be fo lyá sol ják az egye -
te mi, fô is ko lai pá lya fu tást. Men  nyi re re a gál nak
ezek re ér zé ke nyen a hall ga tók?
R. M.: Nagy mér ték ben érin ti őket ér zel mi leg
is, te hát a köz ér ze tü ket, az egye tem mel va ló
vi szo nyu kat és a jö vő ké pü ket is be fo lyá sol ja.
Mi vel ke vés bé le het most biz to san lát ni és ki -
szá mí ta ni, hogy pél dá ul a költ ség té rí tés ese tén
a csa lád men  nyi re tud eb ben se gí te ni, ő ma ga
men  nyi re tud ja meg te rem te ni a fel té te le ket, és
hogy lesz ez majd öt év múl va, ami kor ő még
min dig egye te mis ta, utol só éves lesz. Na gyon
nagy sú lya van en nek, sok eset ben lát ha tó
re mény vesz tett ség is vagy leg alább is ko moly
ag go da lom az egye te mi ta nul má nyok ra vo -
nat ko zó an. Van egy má sik, vi szony lag új ke -
le tű prob lé ma, a ka pu nyi tá si pá nik nak ne ve -
zett je len ség. Ez min dig is meg ta lál ha tó volt

a hall ga tók nál, de mos ta ná ban sok kal sú lyo -
sabb prob lé ma ként je le nik meg, hogy mi lesz
ve lem azu tán, ha már vé gez tem, men  nyi idő
alatt ta lá lok mun kát, egy ál ta lán, ho gyan ala -
kít sam a fel nőtt éle te met. Ezek sú lyos prob -
lé mák, sok fé le ku ta tás fog lal ko zik ezek kel,
töb bek kö zött a Fel ső ok ta tá si Ta nács adás
Egye sü let ta nul má nyai.

FeMû: Meg le het szá mok ban fog ni, hogy a hall-
ga tók kö zül há nyan él nek át krí zist az egye te mi
éve ik alatt? 
R. M.: Nyil ván nem a tel jes hallgatóságot le -
het meg kér dez ni, ha nem egy, a min ta vá lasz -
tás sza bá lya in ala pu ló min tá val le het ezt meg -
néz ni. Két kol lé gánk, Lisznyai Sán dor és Kiss
Ist ván vég zett er re vo nat ko zó ku ta tá so kat, ők
7-8%-ra be csü lik a krí zis ve szélyt. Sok fé le
oka le het a krí zis nek, de leg in kább pár kap cso -
la ti ere de tű. Sze mé lye sen a leg több iga zi nagy
krí zist pár kap cso la ti vesz te sé gek ese tén lát -
tam, vagy a csa lá don be lü li prob lé mák ese tén,
te hát a ma gán élet ese mé nyei ve zet het nek leg -
in kább krí zis hez. Azért az is két ség te le nül
igaz, hogy azok a dön té si hely ze tek, ame -
lyek be egy egye te mis ta ke rül, akár a szak vá -
lasz tás, akár a BA utá ni MA meg vá lasz tá sa,
vagy egy Erasmus-programra je lent ke zés, 
va gyis a pá lya épí tés fon tos ál lo má sai, mint
dön té si hely ze tek, krí zist is okoz hat nak.
A „krí zis” szó ere de ti leg is dön tést je lent, va -
ló ban nem vé let len, hogy a dön té si hely ze tek -
hez kap cso ló dik a krí zi sek egy ré sze. 

A má sik ré sze a ta nul má nyi si ker te len sé -
gek kel függ ös  sze, az új ra meg új ra meg pró -
bált vizs gák kal, me lyek si ker te le nek. Ezek
a min den ko ri egye te mis talét nek a prob lé -
mái, me lyek na gyon erős ön be csü lé si vesz te -
ség gel is együtt jár nak. El ső sor ban az ön ma -
gá ról al ko tott kép az, ami na gyon meg ren dül,
és na gyon ne héz ezt új ra é pí te ni vagy meg -
erő sí te ni.
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FeMû: Ho gyan le het ki vé de ni a krí zist? Mi lyen
vé dô fak to rok van nak, mi lyen erô for rá so kat tud
adott hely zet ben egy hall ga tó moz gó sí ta ni, hogy
el ke rül je vagy jól jöj jön ki egy krí zis bôl?
R. M.: Azt is ku ta tá sok bi zo nyít ják, hogy
a tár sas há ló zat, a tá mo ga tó em be ri kap cso la -
tok, akár csa lád, akár ba rát ság, na gyon so kat
je len te nek ezek nek a krí zi sek nek a meg ol -
dá sá ban és a krí zis ből va ló ki ke rü lés ben is.
Két ség te len, hogy an nak a kor társ ta nács adói
há ló zat nak, amely Ma gyar or szá gon na gyon
jól ki ala kult már a fel ső ok ta tás ban, ko moly
sze re pe van a fel is me rés ben. A kor társ cso port
ha ma rabb ve szi ész re a prob lé má kat, és je lez -
ni is tud ja azo kat. Nyil ván a gon do kat nem el -
ső sor ban ne kik kell meg ol da ni, de tud ják to -
váb bí ta ni a hall ga tót olyan szak em ber hez,
aki nek a fel ké szült sé ge meg van a se gí tés hez.
Ez mint meg elő zés is je len tős, mert ők lát ják
leg kö ze lebb ről egy mást, egy kor társ nak sok -
szor kön  nyebb el mon da ni a ne héz sé ge ket.
Per sze van egy in téz mé nyes há ló zat is most
már a fel ső ok ta tá si ta nács adás ban, van nak
olyan szak em be rek, aki ket meg le het ke res ni.
Ke ve set be szé lünk er ről, de tu laj don kép pen
a ta ná rok nak is ko moly sze re pe le het a fel is -
me rés ben. Ha az em ber kap cso lat ban van
a di ák ja i val, ak kor a vál to zást ész re ve szi, és
anél kül, hogy bán tó len ne, meg le het kér dez -
ni, mi van ve lük. Nem ár ta na, ha a fel ső ok ta -
tás ban nem csak sze mély te len kap cso la tok
len né nek, ha nem olyan ta nár-di ák kap cso la -
tok, ahol er re is van le he tő ség.

FeMû: El hang zott, hogy a pá lya vá lasz tá si dön -
té sek, a „ho gyan tovább?”-kérdések ko moly
prob lé má kat okoz nak a hall ga tók nak. Mi lyen
té nye zôk se gí tik a hall ga tót a pá lya azo no su lás-
ban, a pá lya iden ti tá suk for má lá sá ban? Az egye -
te mi évek alatt men  nyi re tud nak a vá lasz tott pá -
lyá val azo no sul ni?
R. M.: Azt gon do lom, hogy ez kü lön bö ző,
egye te men ként is kü lön bö ző. Ér de kes ku ta tá -

sok van nak ez zel kap cso lat ban is, pél dá ul
Gaál Zsó fia As pi rá ci ók a fi a tal ko ri pá lya fej -
lő dés tük ré ben cí mű ta nul má nya. Kü lön bö ző
egye te mek hall ga tó it kér dez te meg, és ha son -
lí tot ta ös  sze a pá lya iden ti tás, a pá lya vál la lá sa,
a pá lyán va ló pers pek tí vák szem pont já ból.
Hogy mi se gít eb ben? El ső sor ban a gya kor lat -
tal va ló ta lál ko zás, te hát a kép zé sek nek az
a sza ka sza, ami kor már va la mi lyen gya kor la -
ti fel ada tot el tud vé gez ni, és azt ta pasz tal ja,
men  nyi ér tel me van an nak, amit ő csi nál. Az
el mé le ti kép zés ke vés bé erő sí ti meg azt az ér -
zést, hogy a he lye men va gyok, ér tek hoz zá.
Ha ezt nem csak él mény ként, ha nem gya kor -
la ti cse lek vés ként is át éli, na gyon so kat je lent
a hall ga tó nak. Fon tos, hogy ki de rül jön, hogy
nem az az irány va ló ne kem, amit én el kép -
zel tem, ha nem in kább a pá lyá nak egy má sik
szeg men se.

FeMû: A hall ga tók va jon men  nyi re lát ják azt,
hogy meg fe lel nek-e az adott pá lya el vá rá sa i -
nak? Men  nyi re ké pe sek kor ri gál ni azt, hogy nem
jó úton jár nak?
R. M.: Ne héz be lát ni, a „nem jó úton vagyok”-
élmény na gyon ke ser ves do log. Jó né hány
ilyen nel ta lál koz tam, és na gyon fá rad sá gos
mun ka volt el jut ni ar ra a be lá tás ra, hogy ez
nem ne kem va ló. Ezek szél ső sé ges pél dák, de
van olyan, pe da gó gus nak ké szü lő em ber, aki
egy ér tel mű en al kal mat lan a pá lyá ra. Na gyon
szép ver se ket ír, és na gyon jó a tel je sít mé nye
iro da lom ból, de azok ra a kap cso la tok ra nem
al kal mas, ame lyek egy ta ná ri mun ká hoz
szük sé ge sek. Ami kor min dent meg te szünk,
hogy ez zel ő ta lál koz zék, és szem be sül jön
az zal, hogy ez ne ki nem va ló, még ak kor is
na gyon ne he zen fo gad ja el, mert ő ta nár akar
len ni. Ne héz ez a szem be sí tés, és hi va ta lo san
a vég zés előtt egy fél év vel ezt már na gyon
ne héz meg kér dő je lez ni. Jó len ne, ha egy sok -
kal ko ráb bi fá zis ban ke rül ne er re sor. Szó val,
a gya kor lat erő sí ti meg őket ab ban, hogy 
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ér de mes csi nál ni, jó csi nál ni, öröm te li az,
ami re vál lal ko zik. Füzi Vi rág ku ta tá sa szól ar -
ról, hogy mi a tar tal ma a flow-élménynek
kü lön bö ző egye te mek hall ga tói szá má ra. Ér -
de kes ös  sze ha son lí tást kí nál ar ról, hogy az
egyes egye te me ken me lyek a fő él mé nyek. 

FeMû: Ezek a flow-élmények erô sí tik meg a pá-
lya kö tô dést. El mond ha tó a ku ta tá si ered mé -
nyek alap ján, hogy a ma gyar fel sô ok ta tá si hall -
ga tók nagy ré sze öröm te li en éli meg pél dá ul
a gya kor la ton a pá lyá val va ló szem be sü lést?
R. M.: Igen, nagy ré szük re ezt le het mon da ni.
Nyil ván az fon tos len ne, hogy aki nél ezek
a fel té te lek nin cse nek meg, mi nél ha ma rabb
ki de rül jön, hogy vál ta ni tud jon egy olyan te -
rü let re, mely ne ki va ló. Eb ben se gít het ne
a kö zép is ko lai pá lya ori en tá ci ós mun ka. A ta -
ná rok azok, akik hos  szabb tá von is lát ják, is -
me rik a gye re ke ket. Na gyon sok olyan fel adat
van, ame lyet sok kal job ban le het ne csi nál ni,
meg kel le ne előz ni azt, hogy olyan sza kot
vá las  szon a diák, vagy olyan te rü le tet, amely -
re al kal mat lan. 

FeMû: A pá lyá hoz va ló kö tô dést se gí ti elô az is,
hogy a hall ga tó ke res olyan fó ru mo kat, ahol ki
tud ja pró bál ni ma gát. A mai ge ne rá ci ó ra gon -
dol va, igaz az, hogy ôk tu da to sab ban ke re sik
eze ket a le he tô sé ge ket, tu da to sab ban for mál -
ják a pá lyá ju kat? 
R. M.: Tu da to sab ban for mál ják a pá lyá ju kat,
és sok fé le mó don. Az egyik út, ame lyen tu da -
to sab ban for mál ják a pá lyá ju ka,t az, hogy ők
él nek azok kal a kül föl di ta pasz ta lat szer zé si
le he tő sé gek kel, ame lyek kel mos ta ná ban iga -
zán bő ven ren del ke zik min den fel ső ok ta tá si
in téz mény. Egy erasmusos ta pasz ta lat szer zés
min den koc ká za ta és ne héz sé ge mel lett na -
gyon gaz da gí tó és meg erő sí tő él mény. Vagy
na gyon sok a kü lön bö ző ön kén tes te vé keny -
ség, nem csak az embercentrikus pá lyá kon.
Tu da tos a tö rek vés ar ra, hogy meg is mer je

a pá lyá nak a rész le te it, ta pasz ta la tot sze rez -
zen. Ez egy ki csit az ok ta tást ne he zí ti is, mert
na gyon so kan dol goz nak, és ha va la ki dol go -
zik, és köz ben vég zi a vá lasz tott sza kot, va -
la hogy egyez tet ni kell az időt. Ta nár ként is,
at ti tűd ben leg alább is, tá mo gat ni kell azt, hogy
ez egy le het sé ges és hasz nos út, még ak kor is,
ha ezt nem az egye tem szer ve zi szá muk ra.
A fel nőt té vá lás nak ez az igé nye. Hogy tud -
jam ma gam el tar ta ni, ne szo rul jak a szü le im -
re, ezek a fel nőtt élet hez hoz zá tar to zó kö ve -
tel mé nyek, és ezt va la hogy egyez tet ni kell
az óra rend del, ami nem min dig egy sze rű. 

FeMû: A kül föl di ösz tön díj, kül föl di mun ka vál la -
lás vi szony lag új pers pek tí va a hall ga tók ter ve i -
ben. 
R. M.: Az Erasmus-ösztöndíj jó elő ké szí tő je
an nak, hogy mer je nek moz dul ni, és hogy
meg bi zo nyo sod ja nak ar ról, hogy meg le het
áll ni a lá bu kon egy ide gen or szág ban. So -
kak ban va ló ban ki ala kul an nak az igé nye,
hogy mun kát vál lal ja nak kül föld ön dip lo má -
val a zse bük ben egy-két-három év re, majd az -
tán visz  sza tér je nek. Én azt ta pasz ta lom, a ter -
vek ben az fo gal ma zó dik meg, hogy most
meg ra gad ni azt a le he tő sé get, hogy kül föld -
ön ta nul jon vagy dol goz zék, és utá na ha za tér -
ni és itt hon hasz no sí ta ni. 

FeMû: Nem csak szak mai szem pont ból elô -
nyös a hall ga tó nak a kül föl di ta nul mány út, mun -
ka, ha nem a sze mé lyi ség fej lô dé sük szem pont -
já ból is.
R. M.: Pon to san. És így is élik át. Na gyon ér -
de kes, jó re ak ci ó ik van nak er re. An  nyit mon -
da nék a fel ső ok ta tá si ta nács adás in téz mé nyei -
vel kap cso lat ban, hogy nem csak ar ra ér de mes
be ren dez ked ni, hogy aki nek va la mi sú lyos
prob lé má ja van, an nak se gít sünk, ha nem élet -
re szo ci a li zá ló, meg küz dés re szo ci a li zá ló cso -
por tos, egyé ni prog ra mok is le gye nek, ame -
lyek az élet ben va ló el iga zo dást se gí tik.
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FeMû: A ma gán élet ük ter ve zé sé ben is an  nyi ra
tu da to sak a hall ga tók, mint ta nul má nya ik ter ve -
zé sé ben?
R. M.: A ma gán élet tel kap cso lat ban in kább
azt ta pasz ta lom, hogy erős a ha lo ga tás. A fel -
nőtt élet vál la lá sá nak ke vés bé van meg a bá tor -
sá ga, ke vés bé mer nek el kö te le ződ ni ma gán éle -
ti vo nat ko zás ban, a pár kap cso la tok te rü le tén
va ló ban van egy ha lo ga tó ma ga tar tás. Rész -
le tes sta tisz ti kák is van nak ar ról, ho gyan vál -
to zott pél dá ul a 30 év vel ez előt ti há zas ság kö -
té si élet kor a je len vi lág vál to zá sa i hoz ké pest.
Sok kal fi a ta lab ban kö töt tek há zas sá got 30
vagy 40 év vel ez előtt a fi a ta lok, ez most sok -
szor 30 éves kor után ra is ki to ló dik. A fér fi ak-
nál en nek van egy ké nyel mes ha lo ga tás jel le -
ge, a lá nyok nál pe dig van en nek egy olyan
vo nat ko zá sa, hogy szá mol nak az zal, ha el kez -
de nek dol goz ni és már há zas ság ban él nek,
vagy gye re ke ik szü let nek, ak kor ne héz a kar -
ri ert a ma gán élet tel ös  sze egyez tet ni. Sok szor
ké sőbb re ma rad a vég le ges kap cso lat vál la lá -
sa vagy a gye rek vál la lás. Ez egy vi szony lag
új ten den cia a mos ta ni egye te mis ták éle té -
ben, fő leg a fel ső ok ta tá si pá lya fu tás nak van -
nak ilyen prob lé mái.

FeMû: Szá mos ku ta tás el hang zott már, szá mos
adat van. A vizs gá la tok ból ki de rül az is, hogy
mi lyen a hall ga tók mo ti vá ci ó ja, mi lyen ér té ke ket
tar ta nak fon tos nak?
R.M.: Egy há rom egye tem ös  sze ha son lí tá sá -
val fog lal ko zó, már em lí tett vizs gá la tot idé -
zek. Gaál Zsó fia ered mé nyei sze rint a mű sza -
ki egye tem hall ga tói szá má ra az anya gi
biz ton ság el érésé nek az esz kö ze a pá lya. Nem
fel tét le nül akar nak ma gas ra emel ked ni, vi szont
ke re sik a mun ká ban a fej lő dé si le he tő sé ge ket.
A Corvinus hall ga tói szá má ra el ső sor ban a fej -
lő dés pers pek tí vá ja és a ké pes sé gek ki bon ta ko -
zá sa, az ered mé nyek el éré se a cél, ezek anya gi
biz ton sá got is je len te nek. Az EL TE hall ga tói
a mun ká ban az ön meg va ló sí tást ke re sik, már

a pá lya vá lasz tás so rán sem volt szá muk ra
szem pont a jó ke re se ti le he tő ség, a sa ját út ju -
kat akar ják jár ni, egy ki csit sö té ten lát ják
a mun ká val kap cso la tos jö vő jü ket, de a pá -
lyán el kö te le ződ tek. 

FeMû: Az EL TE-s hall ga tók ról az imént meg tud -
tuk, hogy ki csit sö tét a jö vô kép ük a pá lyát il le -
tô en. A mai hall ga tók ál ta lá ban vé ve men  nyi re
op ti mis ták a jö vô jü ket te kint ve? 
R. M.: Ez egy ne héz kér dés, van sok olyan
hall ga tó, aki úgy ér zi, hogy elég re mény te len
a jö vő. A pil la nat nyi gaz da sá gi ne héz sé gek
mi att so kak ra jel lem ző az ag go da lom és el ke -
se re dett ség. Ez vé gül is mind ös  sze függ a ka -
pu nyi tá si pá nik prob lé má já val. Nem a kép zés
el ső idő sza ká ban, ha nem a leg utol só év re jel -
lem ző ez a je len ség. Ugyan ak kor a po zi tív
pszi cho ló gi ai ki in du lá sú ku ta tá sok meg ta lál -
ják azo kat a po zi tív vé le ke dé se ket, at ti tű dö -
ket, ame lyek kel a jö vő ké pet és a jö vő ben va -
ló re mény ke dést is erő sí te ni le het.

FeMû: Em lí tet te, hogy jól ki épült a fel sô ok ta tá si
ta nács adói rend szer. Mi lyen szak mai erô fe szí -
té sek hív ták élet re a rend szert eb ben a több
év ti ze des mun ka fo lya mat ban? 
R. M.: Ez va ló ban több év ti ze des mun ka. Van -
nak pi o nír szer ve ze tek, ame lyek akár 20 vagy
25 év vel ez előtt az EL TE-n, a Sze ge di Egye -
te men, a Deb re ce ni Egye te men és a SO TE-n
kez de mé nyez ték ak kor, ami kor még en nek
sem mi fé le ál la mi tá mo ga tá sát nem le he tett
re mél ni. Eb ben so kat se gí tett az, hogy a fel -
ső ok ta tást irá nyí tó szak em be rek is föl is mer -
ték azt, hogy er re a se gít ség re szük ség van.
Így las san azok ban a tör vé nyek ben, be le ért -
ve az elő ző fel ső ok ta tá si tör vényt és a mos ta -
nit, meg je len nek azok a cél ki tű zé sek, hogy
a hall ga tók se gí té sé re biz to sí ta ni kell a for rá so -
kat. Az tán las san-las san el ter jedt a se gít ség -
nyúj tás sok fé le vál to zat ban, pil la nat nyi lag is
kü lön bö ző for má ban tör té nik az egye te me ken,
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fő is ko lá kon. De az még min dig hi ány zik,
hogy en nek az egy sé ge sen és meg nyug ta tó an
biz to sí tott, ál lan dó an je len lé vő fel tét elei meg -
le gye nek, mert a ta nács adók leg na gyobb ré -
sze még min dig pá lyá za ti for rás ból mű kö -
dik, és ha a pá lyá zat vé get ér, ak kor nincs
mi ből ho no rál ni ezt a te vé keny sé get. Az ön -
kén tes ség va la med dig fönn tart ja, de iga zá -
ból ez egy meg ol dat lan prob lé ma je len pil la -
nat ban is. Most az új fel ső ok ta tá si tör vény
na gyon ha tá ro zot tan ki mond ja, hogy lét re
kell hoz ni eze ket a ta nács adó, se gí tő szer ve ze -
te ket min den egye te men. A FETA-nak fel ada -
ta, hogy ezt ál lan dó an meg fo gal maz zuk, meg -
ír juk, ja va sol juk, har col junk ér te, el ső sor ban
a mi nisz té ri u mi dön té sek szint jén. Na gyon sok
ilyen kez de mé nye zé sünk van, és na gyon ked -
ve ző vá la szo kat is kap tunk ezek re. 

A kö vet ke ző lé pés, hogy ez a rend szer ál -
ta lá nos sá és tel jes sé vál jék Ma gyar or szá gon,
mert eb ben a pil la nat ban van sok-sok szer ve -
zet, de a mű kö dé si fel té te lek nem egy sé ge sen
biz to sí tot tak.

FeMû: Az anya gi fel té te le ken túl még mi kell
ah hoz, hogy egy sé ge sen tud ja nak mû köd ni
a ta nács adó szer ve ze tek? 
R. M.: Azt gon do lom, fon tos, hogy meg fo gal -
maz zuk, mi lyen fel ada to kat, mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött, mi lyen szak ér te lem mel és
mi lyen szak mai hát tér rel le het vé gez ni. Te hát
mi nő sé gi leg meg fe le lő en fel ké szí tett em be rek
vé gez zék ezt a mun kát. A ta nács adó kép zés -
ben is so kat pró bá lunk ten ni azért, hogy en -
nek meg le gye nek a fel tét elei, és nem csak
a pszi cho ló gus kép zés re vo nat ko zik ez, ha -
nem lé te zik egy úgy ne ve zett di ák ta nács adó-
kép zés ki mon dot tan ar ra, hogy is ko lák ban és
fel ső ok ta tás ban is, de nem pszi cho ló gus ként
se gít sék ezek a szak em be rek a hoz zá juk for -

du lók vá lasz tá sa it, dön té se it. Te hát a pszi -
cho ló gus te vé keny ség mel lett egy, ezt ki egé -
szí tő, se gí tő te vé keny ség, kép zé si szint is lét -
re jött. Csak az megint anya gi kér dés is, hogy
az al kal ma zó in téz mény tud ja-e fi nan szí roz -
ni a fog lal koz ta tá su kat. Szó val ne csak pá lyá -
za ti és ne csak ön kén tes ala pon mű kö dő szer -
ve ze tek le gye nek, ha nem jól fel ké szült
em be rek kel, meg fe le lő fel té te lek kel. Ez a le -
mor zso ló dás szem pont já ból is na gyon lé nye ges
kér dés, mi vel ma gas a le mor zso ló dá si arány
Ma gyar or szá gon, és en nek a meg elő zé sé ben is
na gyon fon tos a se gí tők te vé keny sé ge.

FeMû: A ta nács adó szer ve ze tek re nagy az igény,
de a ka pa ci tá su kat nem le het a vég te len sé gig
nö vel ni. Ho gyan lát ja a di ák ta nács adó mû he -
lyek jö vô jét? 
R. M.: Ös  sze füg gés ben az új fel ső ok ta tá si tör -
vén  nyel, ha az in téz mény fej lesz tés az ös  szes
anya gi hát tér rel együtt meg va ló sul, ak kor az
nyil ván új em be rek fel vé tel ét je lent he ti. Szak -
em ber van, a ta nács adó kép zés ben mi na gyon
sok, na gyon jó szak em ber ki kép zé sé ben vet -
tünk részt már ed dig is. Ha van ho vá men ni,
ak kor van le he tő ség ar ra, hogy jó szak em be -
rek tud ják el lát ni ezt a fel ada tot. Most na gyon
bí zom, ép pen el ső sor ban a tör vény nyo mán
bí zom eb ben. Vé gig jár va ezt az utat, az EL TE
Ta nács adás Pszi cho ló gi á ja Tan szék és a FETA
mun ka tár sai meg pró bál tuk se gí te ni, min den
le het sé ges mó don erő sí te ni a rend szer meg va -
ló su lá sát, a szer ve ze tek fej lő dé sét.

FeMû: Kö szön jük a be szél ge tést.

Az in ter jút ké szí tet te: Koltói Lil la
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