
– Ez a sajátos kezdeményezés tulajdonképpen a fel-
sőoktatásban megvalósuló esélyegyenlőségi prog-
ram. 2005-ben azzal a céllal indult, hogy egyáltalán 
bekerüljenek a hátrányos és halmozo" an hátrányos 
helyzetű tanulók a felsőoktatásba. Amennyiben 
pedig bekerültek, ne morzsolódjanak le. Ennek az 
alapja egy személyes segítségnyújtás, az úgyneve-
ze"  mentorálás, amit jelenleg felsőbb éves hallgatók 
látnak el. Ezeket a hallgatókat egy szigorú felvételi 
beszélgetésen és vizsgán meghallgatjuk, kiválogat-
juk, majd kiképezzük őket a különböző szakfelada-
tok ellátására. Ők aztán augusztus végétől, azaz 
szinte a beiratkozás pillanatában megkeresik a saját 
mentoráltjukat. Melle" e állnak már az adminiszt-
rációs időszakban is, de bármely más kérdésben is 
segítik egy egész éven át.

– Az érinte! ek, a hátrányos helyzetű tanulók, miként 
értesülnek erről a lehetőségről, a segítségnyújtásról?

– Évről évre változik a kommunikációnk. Picit 
mindig több forrásból tudjuk értesíteni őket. Már a 
nagy felvételiző tájékoztató kampányban, február 
elején igyekszünk mi is a középiskolákban minden-
kit elérni. Másrészt a médián keresztül, valamint a 
személyes és hivatalos megkeresések útján is. Az elő-
ző évek kedvező tapasztalatait maguk a mentoráltak 
is továbbadják, így idén azt tapasztaltuk: már elég 
széles körben ismert le"  a program. Mivel ez egy ál-
lamilag támogato"  projekt, most már arra is adódo"  
lehetőség, hogy a felvételiző jelentkezési lapon egy 
egyszerű x-jel behúzásával meg lehessen jelölni, a 
programban való részvétel szándékát.

Ennek a hatékonysága meg is mutatkozo"  a mos-
tani számokban, mert már július 24-én nagyjából 
kiderült, hogy hány olyan hátrányos helyzetű ta-
nuló került be a felsőoktatásba – idén 1246 fő a ta-
valyi 400-hoz képest –, aki igényt tart a programra. 
A pótfelvételizők mia"  azonban még nincs is meg a 
végleges létszám. Az első évben még közel három-
száz hallgatóval indultunk, s évről évre gyarapszik 
a mentoráltak száma, miközben a felsőoktatási lét-
szám évről évre csökken.

– Változik-e a mentorok személye? Hogyan ismeri meg 
valaki a maga mentorát?

– A mentorok változnak, hiszen időközben befe-
jezik a tanulmányaikat, de nem ritka, hogy valaki 

két-három évig is mentor marad. Egyrészt azért, 
mert szereti ezt csinálni, másrészt – és ez fontos ele-
me a programnak – nem kizárólag hivatalos, de kö-
zösségépítő szerepe is van. Mi is szeretjük azokat a 
mentorokat alkalmazni, akik már beváltak az előző 
évben. A tapasztalati tudást nagyra értékeljük, és ha 
mindenki elégede" , akkor egyre hatékonyabban tu-
dunk dolgozni.

A mentorok augusztus közepétől, végétől már 
„hadrendben állnak”. Kevés időnk van, hogy érte-
sítsük őket, mert akkor lehet valaki csak mentor, ha 
az ő intézményébe is felve" ek egy érinte"  hátrányos 
helyzetű hallgatót. Ez csak július végén derül ki és 
augusztus utolsó napjaiban már elkezdődik a be-
iratkozás. Szűk egy hónap ala"  kell tehát kiértesíte-
nünk, hogy te bizony mentor le" él. Az előző évekhez 
képest az a szerencsénk, hogy korábban kiképezzük 
már őket. Van tananyagunk, amit a felvételi vizsgá-
ra megtanulnak. Az évkezdésnek első összecsiszoló 
képzése, a már hagyományos gólya-táborunk, amit 
most már harmadik éve szervezünk. A gólya-tábor-
ban a mentorok külön képzést kapnak, ezért ők egy 
nappal előbb érkeznek, hogy amit addig elméletben 
megtanultak, másnaptól gyakorlatra válthassák. 
Megtudja, hogyan találja meg a saját mentoráltját 
vagy mentoráltjait? Megkapja a nevet, címet, tele-
fonszámot, és ha például nem jut kollégiumi férő-
helyhez az ado"  mentorált, akkor azt is, hogy ebben 
az esetben mit kell tennie. Ez a végső csiszolás. A 
felte"  kérdéseikre szakemberek válaszolnak. Azok, 
akik a tananyagot írták.

– A mentoráltak hogy érzik magukat ebben a helyzet-
ben, nem túl kényelmetlen ez a számukra?

– Ez kényes kérdés, mert ugye valaki bekerül az 
egyetemre, akit valaki megkeres és azt mondja, te 
kis butus, te vagy a mentorált. A programban na-
gyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a vo-
nalak ne o"  húzódjanak, hogy valaki mentor vagy 
mentorált, hanem azt jelentse ez a kapcsolat, hogy 
azonos közösséghez tartoznak. Általában kedvező a 
fogadtatás. Az idei évtől különösen, hiszen a hall-
gató már jó előre nyilatkozo" . Sokkal több hátrá-
nyos helyzetűt ve" ek fel, mint ahányan nyilatkoz-
tak. Nem tudjuk persze, hogy miért nem tarto" ak 
a programra igényt. Mi csak azokkal a hallgatókkal 
tarjuk a kapcsolatot, akik azt mondták: köszönjük 

Segítenek a mentorok

A Katapult Mentorprogramot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Roma Integrációs Titkársá-
ga hívta életre. Célként a hátrányos helyzetű fi atalok felsőfokú intézményekbe történő integrációja 
elősegítését, a tanulmányaik sikeres teljesítését és a későbbi, a munkaerőpiacon való elhelyezke-
dési esélyeik növelését határozták meg. A programhoz az ország összes felsőoktatási intézménye 
csatlakozo$ . Nagy A$ ilát, a projekt programigazgatóját a mentorálás lényegéről és fogadtatásáról 
kérdeztük.
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szépen, kérjük… Ők nagyon elégede" ek. Járnak a 
rendezvényeinkre, ismerjük már egymást csaknem 
név szerint, és ez nagyon jó…

– Milyen segítséget kaphatnak-kapnak?
– A mentorok segítik őket minden, az egyetemi, fő-

iskolai éle" el kapcsolatos ügy elintézésében: például 
a szociális támogatások, az index felvétele, órákkal, 
szemináriumokkal, oktatókkal történő személyes 
kapcsolatfelvételben, a jegyzetek beszerzésében, a 
kollégiumi elhelyezkedésben, a felsőoktatási pályá-
zati forrásokhoz való hozzájutásban. Az egyetemen 
belüli csoportosulásokról, szervezetekről, szakkörök-
ről, de a helyi hagyományokról, a szórakozási lehető-
ségekről, a képzésekről, tréningekről, a közösségépí-
tő önkéntes munkákról is folyamatosan értesülnek a 
mentoruktól, aki fi gyelemmel kíséri a beilleszkedé-
süket és esetlegesen – ha szükséges – az oktatási és 
érdekképviseleti ügyekben is segítségére van.

– Volt már olyan, hogy egy mentoráltból le!  mentor?
– Szerencsére számos esetben. Ezt különösen 

szeretjük. Azért nagyon jó, mert az ilyen mentorok-
nak olyan gyakorlati tapasztalatai vannak, amiket 
egyetlen könyvből sem lehet elsajátítani. Átéltek 
egy évet úgy, hogy velük történtek meg a dolgok. A 
mentoráltak általában nagyon szívesen jelentkeznek 
erre a feladatra, mert tudják, hogy nekik ez mekko-
ra segítség volt. A programnak egyébként nem az 
a célja, hogy a hallgató fele"  bábáskodjunk, épp el-
lenkezőleg, szeretnénk, ha minél előbb önálló lenne, 
meg tudna állni a saját lábán. Van, aki egy-két hét 
múlva már olyan ügyesen mozog, hogy nem is igen 
van mentorra már szüksége.

– Amikor azt halljuk, hogy „hátrányos helyzetű”, akkor 
leginkább a cigányokra gondolunk, de ha jól tudom, ez eb-
ben az esetben nem állja meg a helyét.

– Ez nem kifejeze" en roma program. Idén elvé-
gezte" ünk egy kutatást a Romaversitas Alapítvány-
nyal, amelyből az derült ki, hogy a tavalyi hallgató-
ink közül 15% vallo" a magát cigánynak. Ez hatal-
mas szám, hiszen a felsőoktatásban – ha jól tudom 
– 0,5% a roma hallgatók aránya. A programunkban 
nem az a szempont hogy ki cigány és ki nem, érte-
lemszerűen nem i"  húzódnak a határok.

– Tudjuk, hogy aki hátrányos, illetve halmozo! an hát-
rányos helyzetűnek vallja magát, az többletpontszámmal 
indulhat neki a felvételinek… 

– Olyan problémával egyelőre nem küzd a felső-
oktatás, hogy a roma fi atalok ezrével kerülnének 
be. Amit én ezzel kapcsolatban hallo" am, hogy 
ez a rendszer, amit előnyben részesítésnek hívnak 
– plusz 25, illetve 50 pontot jelent –, tehetséges ta-
nulókat szorít ki a felsőoktatásból. Azt gondolom, 
olyan nagy létszámban kerülnek ma be a fi atalok a 
felsőoktatásba, hogy nem tudják kiszorítani azokat, 

akik igazán tehetségesek, legfeljebb csak a középka-
tegória alját. Ha megnézzük, hogy a mi fi ataljaink 
hova járnak, azt látjuk, hogy elsősorban – sajnálatos 
módon – bölcsészképzésre (ezt csak a piacképesség 
mia"  mondom) és a vidéki főiskolákra. Az esély-
egyenlőségi programnak meg az lenne a célja, hogy 
piacképes diplomával kerüljön ki az ember az egye-
temről. Az hogy a felvételi rendszer szorul-e módo-
sításra, nem az én tisztem eldönteni. Nyilván lehet 
mindenen csiszolni.

– Hogy indul az idei tanév?
– Jelentős nehézségink vannak. Kicsi kis program-

ként indultunk, kicsi költségvetéssel és most ránk 
zúdult a tavalyi létszám háromszorosa. Háromszor 
annyi mentort kell felvennem most, anélkül, hogy 
lenne rá költségvetésem. De fel kell, hogy vegyem 
őket, mert a hallgatók bejelölték, hogy igényt tar-
tanak a programra. Jogszabály szerint én nem uta-
síthatom őket vissza, csak éppen a forrásom nincs 
biztosítva arra, hogy kifi zessem őket. Most hogy 
ekkorát léptünk előre, teljesen újra kell pozícionálni 
a programot. Viszonylag szabad kezünk van abban, 
hogy meghatározzuk magunkat és utána a minisz-
tériummal elfogadtassuk. Rendkívül erős a hallga-
tói innovációnk. Most például önkéntes munkán 
voltunk Esztáron. Ez egy Debrecen környékén fekvő 
falu. Egy hétig ingyen dolgoztunk o" , iskolakerí-
tést feste" ünk, kertben gyomláltunk. Ezt a munkát 
a hallgatóink saját maguktól szervezték. Annyira, 
hogy amikor hétfőn elindultam hozzájuk, térképen 
kelle"  megkeresnem hol vannak. 

– Muszáj megkérdeznem: anyagilag jól járnak a mento-
rok a megbízással? Mennyit fi zetnek nekik?

– Nem az elsődleges szempontjuk. Havonta tíz-
ezer forintot kapnak, amit a több mentorál" al fog-
lalkozók szinte el is telefonálnak a kapcsola" artás 
mia" . Ők szakfeladatot látnak el, így jár számukra 
az ösztöndíj. Ez komoly pedagógiai feladat – egy 
kortárs-segítő program –, és nagyon sok mindent 
számon kérünk rajtuk. 

– A legközelebbi feladataik, terveik?
– Vannak sürgető feladatok, amiket el kell dön-

teni, de igazából nem nekünk. Mi csak javaslatokat 
teszünk hozzá. Az egyik ilyen, hogy hogyan igazod-
jon a Bologna-rendszerű képzéshez a mentor prog-
ram. Az alapképzés három évig tart. Ha az a célom, 
hogy tényleg piacképes diplomája legyen az én 
hallgatómnak, akkor nem biztos, hogy csak az első 
évben kell vele foglalkoznom. A programnak ez az 
iránya persze azt is feltételezi, hogy a továbbiakban 
munkánkhoz az oktatási és kulturális tárca melle"  a 
munkaügyi és szociális minisztériumnak is be kell 
kapcsolódnia. Jelenleg az előkészületi szakaszban 
vagyunk. Ehhez készítjük a javaslatainkat.
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