
Varga Aranka

Roma szakkollégium az oktatáspolitikában

A roma szakkollégiumok fejlõdésének, terjedésének idõszakában érdemes megvizs-
gálni, hogy milyen oktatáspolitikai szándék erõsíti ezt az intézménytípust, és hogy va-
lójában kiket is céloz meg. E rövid írás arra vállalkozik, hogy a fogalmi keretek tisztá-
zása után a roma szakkollégiumot elhelyezze az oktatáspolitikai intézkedések sorában
és a pécsi roma szakkollégium hallgatóinak bemutatásával a megvalósulást is megje-
lenítse.

Fogalmi keretek

A fogalmi tisztázás elsõ lépéseként az elnevezésbõl indulunk ki: a roma szakkollégi-
um roma/cigány diákok számára a felsõoktatás keretein belüli támogató intézmény.
Részleteiben vizsgálva a fogalmat a jogszabályi megközelítés nyújthat támpontot. A
nemzeti felsõoktatásról szóló 2001. évi törvény 54. §-a rögzíti a tehetséggondozásra
és szakkollégiumokra vonatkozó feladatokat. A rövid jogszabályi bekezdésben olvas-
hatunk arról a kettõs megközelítésrõl, mely szerint egyrészt a kiemelkedõ képességû,
másrészt a hátrányos helyzetû hallgatók szakmai-tudományos elõrehaladásának tá-
mogatása a cél. A kétféle jellemzõvel leírt hallgatói csoportra vonatkozó tevékenysé-
gek tehetséggondozó és felzárkóztató jellegét nevesíti a törvény. Ez utóbbi körbe so-
rolja a jogszabály a roma szakkollégiumokat, és kiemeli, hogy ezt az intézménytípust
létesítheti felsõoktatási intézmény vagy a vele együttmûködõ egyház is. 

További kiegészítésül szolgál a magyarországi szakkollégiumokra vonatkozó hely-
zetfeltáró kutatás, mely szerint a Magyarországon jelenleg mûködõ közel száz szakkol-
légium szervezeti mûködési eltérései ellenére tartalmi szempontból számtalan azonos-
ságot mutat (GERÕ-DEMETER-HORZSA, 2011:31). A közös jellemzõk között hangsúlyosan
jelenik meg a közösség inspiráló szerepe, a társadalmi problémák iránt érzékeny értel-
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SUMMARY
In the time of development and spreading of Roma vovational colleges
one must examine what kind of education policy will is boosting this type
of institution, and who the target group really is. This short script will be
about clarifying conceptual frames, then placing a Roma dormitory in the
line of education policy actions and by introducing the students of the
Roma dormitory of Pécs to show the fulfillment.
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miség nevelése, a személyre orientált és gyakorlati jellegû képzési formák túlsúlya és a
költséghatékonyság azon formája, amely a szakkollégium környezetében fellelhetõ
emberi erõforrások maximális bevonásából és kiaknázásából adódik. A kutatás kitér a
társadalmi mobilitás kérdéskörére is, és megállapítja, hogy bár a népi kollégiumi ha-
gyományok szerint a szakkollégiumok a hátrányos helyzetû csoportok számára mobi-
litási lehetõséget biztosíthatnának, mégis jellemzõen felülreprezentáltak a magasabb
társadalmi pozíciójú családi háttérrel rendelkezõk a szakkollégiumokban (GERÕ-
DEMETER-HORZSA, 2011:165). 

Éppen ez utóbbi helyzeten is kíván változtatni a „roma” jelzõvel nevesített szak-
kollégiumi típus, mely jellemzõit ugyan a jogszabály nem részletezi, azonban a finan-
szírozási hátterét jelentõ pályázati forrás (TÁMOP 4.1.1.D/12) konkrétan megszabja a
bevonható hallgatói kör fõbb jellemzõit. Az egyik kritérium a hátrányos helyzet1 iga-
zolása valamennyi roma szakkollégista esetén, illetve a másik kritérium a bevont hall-
gatók 65 %-ának önkéntes nyilatkozata roma származásáról. Láthatóan a roma szak-
kollégiumok hallgatói esetén prioritás a szociálisan hátrányos helyzet kompenzálása,
és e mellett – nem feltétlenül minden diákra vonatkozóan – jelenik meg az etnicitás. 

Ez a roma szakkollégiumi célcsoport lehatárolás ismét felveti az elmúlt évtizede-
ken átívelõ szakmapolitikai dilemmát: Kiket is céloz valójában ez a támogató rend-
szer? Ugyanis a szociális hátrányos helyzet egészen más, sok szempontból ellentétes
irányú szolgáltatást igényel, mint a kisebbségi csoporthoz tartozás. Egyértelmû, hogy
a szociális helyzethez kapcsolódó hátránykompenzálás az alacsony társadalmi pozíci-
ójú csoportból való kikerülést célozza, míg az adott nemzetiségihez kötõdõen belsõ-
vé váló kulturális tartalmak az értékkel bíró csoporttal való önazonosságot erõsíti. Ter-
mészetesen lehetséges a két szolgáltatás egyidejû nyújtása, sõt, a tapasztalatok szerint
ezek egymást erõsítve hatnak, különösen akkor, ha a támogató rendszer ezt kimond-
ja és elvárja. Ezt a kettõsséget, mint a romákkal kapcsolatos politikát több európai or-
szágban vizsgálva azt láthatjuk, hogy különbözõ arányú keveredése figyelhetõ meg
mindenütt a két megközelítésnek, és sehol sem található kizárólagosan az egyik poli-
tika (FORRAY-KOZMA, 2010:19). 
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BBooggddáánn  AAttttiillaa,, PTE TTK Környezettan BSc szakos hallga-
tó, 2013 óta a Wlislocki Henrik Szakkollégium tagja, ösz-
töndíjas

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„2013-ban csatlakoztam a szakkollégiumhoz, érdekelt a
kultúra, meg ezek a dolgok, szívesen vagyok itt a többi-
ekkel, és az ösztöndíj is jó. A legfõbb küldetése szerintem
az, hogy az ismereteket megossza a diákokkal, és job-
ban integrálja az új hallgatókat az egyetemi életbe. Én
azt látom a hasznának, hogy szélesebb képet kapok a
magyarországi cigányság helyzetérõl, megismerek jó fej
embereket, az is elég jó dolog.”
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Visszatérve a vizsgált roma szakkollégiumi pályázathoz azt olvashatjuk, hogy a cél-
csoport „felsõoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetû, elsõsorban ro-
ma származású hallgatók”, miközben a konkrét célmeghatározás már egyértelmûen
megjeleníti a cigánysághoz való aktív kapcsolódást elvárás-rendszerében. „Alapvetõ
célkitûzés, hogy a roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt el-
kötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek for-
málódásához…” (Pályázati felhívás – TÁMOP 4.1.1.D/12). Tovább elemezve a roma
szakkollégiumi pályázatot megállapítható, hogy azt a sokszor elõkerülõ tudományos
és szakmapolitikai dilemmát, hogy „Ki a cigány?” az önbevallás módszerével jogsze-
rûen feloldotta a támogatási rendszer. A hátrányos helyzetet pedig igazoló dokumen-
tumokkal támaszthatja alá a hallgató. Mindez azonban továbbra is magában rejti – a
különbözõ szakpolitikákban is megfigyelhetõ – helyzetet, amikor a „társadalmi hátrá-
nyokkal küzdõ” és a „cigány” megjelölés szinonimaként használatos. Vagyis összemo-
sódik a hátrányos helyzet és az etnikai-kulturális hovatartozás, mintha e sokszínûsé-
gében és összetettségében kulturálisan azonosítható csoport – a cigányság – vala-
mennyi tagját egyben érintené a szociális hátrány is. Ez a helyzet elmondható többek
között az Európai Unió Roma stratégiájáról is, ahol „a cigányság és a szegénység egy-
azon kérdéscsoportban jelenik meg, azaz a cigányságnak a preambulumban felsorolt
problémái valójában a szegénység problémái” (FORRAY, 2011:62).

A vizsgált pályázat kettõs célcsoporti lehatárolása egyben fel is veti azt a kérdést,
hogy a nem hátrányos helyzetû romák miért nem kerülhetnek be a szakkollégiumi
körbe? De az is kérdés, hogy a nem roma hátrányos helyzetû hallgatók miként váll-
nak elkötelezett roma értelmiségivé? Az elsõ kérdésre adott egyszerû válasz az,
hogy természetesen bekerülhetnek a roma szakkollégiumba nem hátrányos helyze-
tû romák is, csak nem e pályázati konstrukcióban – bár a szigorú kritériumok men-
tén végrehajtott pályázati projekt nagy valószínûséggel ennek gátat szab a gyakor-
latban. A második kérdésre adott válasz – miként válnak a nem romák elkötelezett
“roma” értelmiségivé – leginkább az lehet, hogy romák iránt elkötelezett értelmiség
is ki fog kerülni a roma szakkollégiumokból. Ez nagyon is kívánatos és támogatan-
dó cél, és egyben a roma szakkollégium nemzeti-etnikai alapon történõ szeparáló
jellegét is oldja.

Oktatáspolitikai kontextus

Ebben a fejezetben azt vesszük sorra, hogy melyek azok az elmúlt tíz esztendõben el-
indult és jelenleg is érvényben lévõ oktatáspolitikai intézkedések, amelyek a hátrá-
nyos helyzetûeket és/vagy a cigányságot célozzák. Oktatáspolitikai elemzést olvasha-
tunk e témában (FORRAY-ORSÓS, 2010), most azonban az aktuálisan létezõ progra-
mok, szolgáltatások felsorolása, közös szálra fûzése következik rámutatva arra, hogy a
roma szakkollégiumok miként illeszkednek e sor „végére”. 

A bemutatásra kerülõ oktatáspolitikai intézkedések hátterében a demokratikus tár-
sadalmak alapeszménye az esélyegyenlõség (equality) vagy egyenlõ bánásmód áll,
amikor az egyénekkel és a csoportokkal szemben a hátrányos megkülönböztetés nem
érvényesül és a szolgáltatásokhoz mindenki egyformán hozzáfér. Az egyenlõ bánás-
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móddal összefüggésben azonban szükséges a méltányosság (equity) biztosítása is, va-
gyis a társadalmi befogadás (social inclusion) azon foka, mely során a környezet szol-
gáltatásrendszerével igazodik az ott lévõk sokszínûségéhez társadalmi, kulturális és
egyéni szinten egyaránt. Ennek oktatáspolitikai mikéntje az inkluzív pedagógia esz-
köztárával valósítható meg (VARGA, 2010:28).

Az alábbiakban az oktatási rendszer egyes fokain végighaladva emeljük ki az ok-
tatáspolitika esélyegyenlõséget és méltányosságot támogató intézkedéseit. Fontos le-
szögezni, hogy az intézkedések zöme nevesítetten a szociális hátrányokkal jellemzett2
csoportot célozza, és csak kisebb mértékben a cigány/roma csoportba tartozókat. Ez
a megállapítás vonatkozik a bevonandók körére és a nekik nyújtott szolgáltatásokra is.
Következzen tehát – a gyakorlati megvalósulásuk részletes elemzése nélkül – a fellel-
hetõ támogatások sora!

A legfiatalabb korosztály fejlesztésével foglalkozó Biztos Kezdet Program összhang-
ban a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégiával indult el. A korai beavatko-
zást célzó program országos terjesztésének elõzménye többek között az a többéves
fejlesztõ munka és komplex kísérlet, amely az MTA Gyermekszegénység Elleni Prog-
ram keretén belül 2006-ban indult a Szécsényi Gyermekesély Program négy Biztos
Kezdet Gyerekházában. A TÁMOP 5.22.2/08 számú pályázati támogatással országo-
san is elterjesztett Biztos Kezdet gyermekházak hátrányos helyzetû térségekben vagy
szegregátumokban indulhattak el 2009-ben az ország 36 településén. A földrajzi le-
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DDrr..  CCsseerrttii  CCssaappóó  TTiibboorr egyetemi docens, PTE BTK
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, a Wlislocki
Henrik Szakkollégium egyik alapító tagja

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„A legfõbb haszna szerintem a közösség-teremtés, egy
kapcsolati hálónak a kialakítása, ami itt a cigány hall-
gatók és a nem cigány hallgatók között kialakul. Szerin-
tem túl azon a célon, hogy a cigány hallgatóknak meg-
könnyítsük az egyetemi tanulmányait, hogy könnyebben
beilleszkedjenek az egyetemi életbe, jobban megtalál-
ják a helyüket az egyetemi szisztémában, fontosabb az,
hogy kialakulnak ezek a kapcsolatok a hallgatók közt.
Ez szól az elfogadásról, a toleranciáról a tudományos-
ság mellett, meg az integráció mellett. Arról is, hogy a
cigány hallgatók talán most már nem ufók ezen az
egyetemen, és nem furcsán kell rájuk nézni, hanem ter-
mészetessé válik egy idõ után, hogy itt vannak. És nem-
csak itt vannak, hanem ugyanolyan tevékenységeket 
képesek végezni, mint bármely hallgató: tanulnak, ké-
szülnek a vizsgáikra, szakkollégiumi vagy éppen tudo-
mányos tevékenységet folytatnak.”
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határolás célja, hogy azokhoz a családokhoz jusson el ez a korai gyermekkort (0-5 év)
célzó szolgáltatás, amelyeknek alapvetõ szocializációs feltételei nem megfelelõek, il-
letve ahol az intézményes szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott. A Biztos Kez-
det Gyermekházak a kisgyermekek korai képesség-kibontakoztatását szolgálják a csa-
ládi, szülõi környezet aktív bevonásával. Jelenleg állami támogatással mûködik a prog-
ram, célzott támogatási feltételek mellett (19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet).

Az óvodáskorú halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek számára többféle támo-
gatást nyújt a rendszer. Pénzbeli ellátás a beóvodázási támogatás, melynek évenkén-
ti összege azt szolgálja, hogy a szociális hátrányokkal küzdõ családok számára ne je-
lentsen elháríthatatlan akadályt az óvodába lépéskor szükséges eszközök beszerzése.
A halmozottan hátrányos helyzetû családok számára az óvodába járatást könnyíti
anyagi szempontból az ingyenes étkezés biztosítása is. A korai beóvodázás éppúgy,
mint az azt megelõzõ Biztos Kezdet Program célja, hogy az elégtelen szociális hely-
zetben felnövõ gyerekek minél elõbb segítséget kapjanak. Ennek érdekében az elmúlt
években kötelezõ volt a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek felvétele az óvo-
dába (esetleges túljelentkezés esetén elõnyben részesítésük), és a már óvodába járó
gyerekek Óvodai Integrációs Program (IPR) keretében kaphatnak személyre szabott
képesség-kibontakoztató szolgáltatást. 

Az általános iskolában csökkentett összegû az étkezés-térítése a halmozottan hát-
rányos helyzetû tanulók számára, s ez kiegészül az ingyenes tankönyv juttatásával. Itt
is folytatódhat a tanulók támogató fejlesztése az Iskolai Integrációs Program (IPR) ke-
retein belül, amennyiben az adott intézmény vállalja – többletforrásért – az ezzel já-
ró komplex feladatot. A cigány nemzetiségi program az iskolában kimondottan az
identitás fejlesztésére, a nyelv megõrzésére szolgál azon családok gyermekei számá-
ra, akik magukat cigánynak vallják. E két szolgáltatás kettéválasztása (hátrányos hely-
zet kompenzálása / identitás erõsítése) 2003-tól jelent meg a közoktatásban, egészen
addig „cigány felzárkóztató”, majd „cigány nemzetiségi” program keretein belül való-
sult meg mindkettõ – egyazon célcsoport számára. Az elmúlt évtized tapasztalata,
hogy ez a szétválasztás sikerrel járt: folyamatosan bõvül az Integrációs Programot mû-
ködtetõ intézmények köre, és bár nem nagy számban, de cigány nemzetiségi prog-
ram is több helyen megvalósul.

Alapfokon még ki kell emelni a tanodák mûködését, melyek civil szervezetek által
létrehozott, úgynevezett extrakurrikuláris (iskolán kívüli) intézményekbõl (Amrita Egye-
sület, Józsefvárosi Tanoda) indultak az ezredfordulót megelõzõen, és a késõbbiekben
további hasonló intézmények (Khetanipe, Belsõ Tûz, Faág Egyesület stb.) létrejöttét ge-
nerálták. Ma már jónéhány európai uniós támogatási körön van túl a több mint 100
intézményt felölelõ tanodahálózat, amely a forráshiányos szakaszokban sem szûnt
meg, bizonyítva ezzel szükségességét az oktatási támogató rendszerben. A komplex ta-
nodai – lelki, tanulmányi, kulturális és anyagi természetû – szolgáltatási kör ugyanis csa-
ládias keretben kíséri az oda járó fiatalokat nemcsak az általános iskolai tanulmányaik
során, hanem a következõ intézményi fokokon is (FEJES-HÍVES-SZÛCS-VARGA, 2012).
Fontos kiemelni, hogy a pályázati támogatások célcsoportként a tanodák esetén is a
hátrányos, halmozottan hátrányos tanulói kört jelölik (és várják el dokumentáltan), de
hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az adott programba bevont tanulók leg-
alább 30 %-a roma legyen (Pályázati útmutató – TÁMOP 3.3.9.A-12). 
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Az általános és középiskolát nemcsak a tanoda „íveli át”, hanem a halmozottan
hátrányos helyzetû diákokat célzó ösztöndíjprogramok is. Az „Útravaló” elnevezésû,
2005 óta létezõ ösztöndíjrendszer az 1990-es években sikerrel mûködött Soros ala-
pítványi patronáló tanár-diák programjának tapasztalataira épített. Bár a támogatási
rendszer folyamatosan átalakul, és forrásai szûkülnek, a 2011/2012. évi nyertes lista
szerint az „Út a középiskolába” programban 4800, az „Út az érettségihez program-
ban 2440, az „Út a szakmához” alprogramban 2337 tanuló kapott mentortanárt és
ösztöndíjat (www.wekerle.hu). 

A középfokot tekintve a halmozottan hátrányos helyzetû diákok továbbra is kap-
nak étkezési és tankönyv hozzájárulást. Szintén folytatható az Integrációs Program
(IPR) a középfokú intézményekben; tapasztalatok szerint elsõsorban azok az intézmé-
nyek vállalkoznak e program bevezetésére, ahol nagyobb létszámban jelennek meg a
halmozottan hátrányos helyzetû diákok. A köznevelés minden fokán jelen lévõ prog-
ramban (IPR) ma már közel hetvenezer halmozottan hátrányos helyzetû gyerek, tanu-
ló kap személyes odafigyelést. A program mûködését több tudományos kutatás is ele-
mezte az utóbbi évtizedben, és függetlenül bizonyos pontokon mutatkozó hiányossá-
gától fontos és eredményes támogatási formának ítélték (HAVAS-ZOLNAY, 2011; TELLER,
2012; ARATÓ-VARGA, 2004, 2012).

Az ezredforduló kezdeményezése a hátrányos helyzetûek Arany János Tehetség-
gondozó Programja (AJTP). A Program minden megye valamely nagyhírû gimnáziu-
mában és a hozzá kapcsolódó kollégiumban ötéves, érettségit adó képzést indított ki-
emelt támogatással hátrányos helyzetû fiataloknak. A halmozottan hátrányos helyze-
tû fiatalokat azonban csak 2005 után érte el az Arany János Program, amikor –
fokozatosan – két további alprogrammal (AJKP, AJKSZP) bõvült. Az új programok
komplex pedagógiai szolgáltatást kínálnak – fókuszálva a kollégiumi ellátásra. Így kö-
zépfokon jelenleg mintegy másfélezer halmozottan hátrányos helyzetû fiatal készül az
érettségire, illetve a piacképes szakmára az ország különbözõ középfokú intézménye-
iben és a hozzájuk kapcsolódó kollégiumban. A program nem nevesíti a romákat cél-
csoportjaként (www.ajp.hu).
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BBíírróó  BBoogglláárrkkaa,, PhD hallgató – PTE Oktatás és Társada-
lom Neveléstudományi Doktori Iskola, a Wlislocki Henrik
Szakkollégium egyik alapító tagja

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasznát?
„Hogy miben látom a hasznát? Hogy közösséget teremt,
közösséget épít, hogy családot hoz létre a romológia
szakos hallgatók között. Pontosabban – hiszen a szakkol-
légisták köre már nem szorítkozik csupán a szakra: a
PTE-n tanuló roma hallgatók között hoz létre erõs szövet-
séget. Ez a késõbbiekben olyan kapcsolati tõkét fog je-
lenteni a hallgatóknak, amit bármikor fel tudnak hasz-
nálni. Szerintem ez a legfontosabb része.”
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Szintén a középfokot célozzák az úgynevezett „második esély” típusú intézmé-
nyek, amelyek célja, hogy a szociálisan hátrányos és veszélyeztetett életkörülmények
között élõ fiatalok iskolai reintegrációján keresztül munkaerõ-piaci helyzetük javul-
jon. Ez az intézménytípus már az ezredforduló elõtt mûködött – fõként Budapesten
(Belvárosi Tanoda, Burattino Iskola), és csak az elmúlt tíz évben jelent meg olyan sze-
gregálódott településeken, közösségekben, ahol elsõsorban szociálisan hátrányos
helyzetû és roma fiatalok érettségihez, szakmához jutását segítette személyre szabott
képzési rendszerével (Így például a Kis Tigris Gimnázium Alsószentmártonban és a Dr.
Ámbédkár Iskola Sajókazán). Jelenleg ezt az intézménytípust is TÁMOP fenntartással
mûködtetik – „a halmozottan hátrányos helyzetû, köztük roma” fiatalokat jelölve cél-
csoportként (TÁMOP 3.3.9.B-12.). 

Ki kell még emelni középfokon néhány – deklaráltan – nemzetiségi intézményt.
Ilyen a világ elsõ roma nemzetiségi gimnáziuma Pécsett (Gandhi Gimnázium), mely
húsz évvel ezelõtti indulásakor azt a szembetûnõ lemaradást kívánta pótolni, amely a
cigányság érettségihez és felsõfokú végzettségéhez jutásában mutatkozott. A Gandhi
Gimnázium mintájára, annak továbbgondolásával 1997-ben létrehozott Roma Esély
(ma Hegedûs T. András) Középiskola sokszáz roma és hátrányos helyzetû diák szak-
mához, érettségihez jutását segíti a kelet-magyarországi (Szolnok) régióban. Ugyanezt
a célt tûzte ki szintén a kilencvenes évek végén Budapesten létrehozott Kalyi Jag Ro-
ma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola.

A felsõoktatásban sok vitát kavart pozitív diszkriminációs intézkedések 2003 után
léptek életbe. Az indulás éveiben többletpontszámmal és mentorral támogatták a be-
kerülést és bennmaradást hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetûek esetén. A
többletpontszám mind a mai napig érvényben van, sajnos éppen a szükséges tartal-
mi támogatás – segítõ mentorok – maradt el az elmúlt években, nagy valószínûséggel
financiális okokból.

És végül essen szó a roma szakkollégiumokról, melyek a felsõoktatás rendszerében
szélesebb körben az elmúlt két évben indultak el a keresztény egyházak bekapcsoló-
dásával. Jogszabályi legitimációjuk a 2011-es felsõoktatási törvényben nevesítéssel
történt, és ugyanekkor kezdõdött meg a célzott anyagi támogatásuk is. (Keresztény ro-
ma szakkollégiumi hálózat beruházási és mûködtetési támogatása 2011-tõl és a
TÁMOP 4.1.1.D/12 2013-tól.) Az ezt megelõzõ idõszakban az alapítványi fenntartá-
sú Romaversitas, illetve a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium voltak azok a nagyobb
és hosszabb intervallumban mûködõ intézmények, amelyek a felsõoktatásban tanuló
cigány fiatalok támogatását célozták meg (FORRAY, 2012). E két intézmény a Keresz-
tény Roma Szakkollégiumok mellett továbbra is folytatja tevékenységét. 

A felsorolásból úgy tûnik, hogy teljes az „ellátórendszer”: a kora gyerekkortól a fel-
sõoktatás végéig ívelõ támogatási formák láthatóan minden életkori szakaszban több-
féle szolgáltatást kínálnak – elsõsorban a halmozottan hátrányos helyzetûek számára.
Valódi eredmények elérése érdekében azonban nem elégedhetünk meg az oktatás-
politikai szándékkal. A rendszer szempontjából a támogatási formák megléte mellett
a fenntartáshoz szükséges folyamatos és elégséges finanszírozás biztosítása is fontos,
illetve elengedhetetlen a hasznosulást garantáló tudatos minõségirányítás is. A gyere-
kek, tanulók oldaláról nézve akkor lehetnek sikeresek a támogatások, ha a rendszer
minden fokán – személyre szabottan és egymásra épülõen – eljut a rászorulókhoz a
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sokféle szolgáltatás. Az is szükséges, hogy a pedagógiai folyamatok során tudatosan
(és nem összemosva!) használják a megvalósítók a hátránykompenzáló, illetve az
identitást erõsítõ támogató formákat. Továbbá az is feltétele a „beválásnak”, hogy az
oktatási szektor támogatásait szervesen egészítsék ki és ezzel erõsítsék meg más ága-
zatok (például a szociális) intézkedései.

Roma szakkollégium Pécsett

A következõkben a Pécsi Tudományegyetemen mûködõ Wlislocki Henrik Szakkollé-
gium nyertes roma szakkollégiumi pályázatára beadott hallgatói felvételi dokumentá-
ció alapján röviden bemutatjuk a jelentkezõket a vizsgált két szempont alapján: hát-
rányos helyzetüket, illetve roma származásukat. A felvételi anyagokhoz mellékelt hát-
rányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentumokat a jelentkezõ 20 hallgatóra
vonatkozóan az 1. számú táblázatban összegeztük. 

1. számú táblázat – WH Szakkollégiumba jelentkezõk hátrányainak számossága (fõ)

Hátrányos helyzet szempontja a pályázati kiírás szerint Fõ
rendszeres gyermekvédelmire jogosult 12
szülei legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános 9
egyszülõs családban nevelkedik 6
legalább egyik szülõje tartósan beteg vagy fogyatékos 5
állandó lakhelye a 94 hátrányos kistérség egyikébe tartozik 5
szülei jövedelme nem haladja meg a minimálbért 5
a háztartásban több generáció él együtt 4
szülei nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel 4
szegregált lakókörnyezetben él 3
jegyzõi védelem 1
szüleinek érettségit nem igénylõ, elavult szakképzettsége van 1
állami gondozott volt 0

Az összegzõ táblázat szerint a jelentkezett 20 hallgató 55 igazolást nyújtott be. Szá-
mosságát tekintve az elsõ két helyen álló szempont a jelenlegi halmozottan hátrányos
helyzetû besorolás szerinti jellemzõk: a család alacsony jövedelme (rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény kategória) és iskolai végzettsége (legfeljebb általános isko-
la). E két jellemzõ a jelentkezõk felére igaz, és a 9 alacsony iskolai végzettségû család
csak egy esetben nem igazolt alacsony jövedelmet. Ahol pedig alacsony a jövedelem
(de nem alacsony az iskolai végzettség), ott a hátrányos lakókörnyezet és a szülõk be-
tegsége, fogyatékossága súlyosbítja a helyzetet. 

Átlagosan majdnem 3 hátrány „jut” egy jelentkezõre, és a benyújtott igazolások
személyre bontva számosságukban és jellegükben egyaránt eltérnek. A jelentkezõk
mintegy fele sokféle hátránnyal küzd: négyen öt területen hátrányos helyzetûek, to-
vábbi négyen négy hátrányt igazoltak, ketten pedig hármat. Az egy, illetve két hát-
rányt jelölõ jelentkezõk igazolásai szinte valamennyi területet felölelik. A szociális hát-
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rányok tekintetében megállapítható, hogy a pécsi roma szakkollégium elérte a célcso-
portját, és bár a pályázat indulásakor nem volt többszörös túljelentkezés, azonban
minden jelentkezõ – sõt sok fiatal többszörösen is – megfelel a hátrányos helyzet kri-
tériumának.

A másik vizsgálati szempont szerint a 20 jelentkezõ közül 16-an tettek önkéntes
nyilatkozatot roma származásukról, vagyis a jelentkezõk 80 %-a. A felvételi óta eltelt
idõszak személyes beszélgetései során kiderült, hogy van olyan, aki ugyan nem nyúj-
totta be ezt az önkéntes nyilatkozatot, de cigánynak tekinti magát. Tehát ezen a te-
rületen is döntõ többségében azok kerültek a programba, akiket ez a támogató szol-
gáltatás el akart érni.

Összegzés

Az oktatáspolitikai ismertetõ alapján az látható, hogy határozott szakmapolitikai szán-
dék alapján kialakított oktatási esélyegyenlõségi programok elindítására került sor az
utóbbi 10 esztendõben, amelyek elsõsorban a halmozottan hátrányos helyzetû cso-
portra fókuszáltak, de különbözõ mértékben a cigányságot is megjelölték kedvezmé-

GALÉRIA

Kalmár Lajos fotója
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nyezett csoportként. Itt nincs lehetõség annak részletes taglalására, hogy a kétféle cso-
port (hátrányos helyzetû/cigány) eltérõ szolgáltatási igényére miként reagálnak a kü-
lönbözõ programok, de általánosságban elmondható az is, hogy valamennyi program
tartalmi eleme fókuszál a hátránykompenzálásra, illetve kitér a sokszínûség értékként
elfogadására. Ez a kettõsség jellemzi a roma szakkollégiumot is, azonban a hátrány-
kompenzálás mellett rendkívül hangsúlyos a cigány/roma identitás fejlesztése, mivel
éppen a cigány értelmiség létrejöttének támogatása a program alapvetõ célja.

A roma szakkollégiumi példaként szereplõ Wlislocki Henrik Szakkollégiumot tíz
éve egy jelentõs európai támogatású pályázati forrás hívta életre. Az azóta eltelt idõ-
szakban a többi – nem roma – szakkollégiumhoz hasonlóan rendkívül alacsony költ-
ségvetésbõl, és kisebb-nagyobb intenzitással mûködött ez a – fõként cigány egyetemi
hallgatókat tömörítõ – tudományos-szakmai közösség. A 2013 elején indult, öt sze-
mesztert felölelõ, TÁMOP által támogatott és jelentõs költségvetésû „roma szakkollé-
giumi” projekt új lehetõségeket nyit meg a szakkollégium számára: komplex, célzott
támogatási-szolgáltatási rendszerrel kísérheti a pécsi egyetemen tanuló hátrányos
helyzetû, jórészt roma/cigány fiatalokat. Így esélyt kap arra, hogy a kisgyerekkortól a
felsõoktatásig ívelõ oktatáspolitikai intézkedések végpontján tevõlegesen hozzájárul-
jon ahhoz, hogy a hátrányos helyzetû csoportból érkezõ fiatalok tehetsége kibonta-
kozzon, és egyúttal ezek a fiatalok aktív szerepet vállaljanak a cigányság társadalmi
inklúziós folyamában. 
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Jegyzetek

1 TÁMOP 4.1.1.D/12, „Roma szakkollégiumok támogatása” pályázat szerint hátrányos
helyzetûnek tekinthetõ 
– a 2005. évi CXXXIX. törvény 147.§-nak 10. pontjában meghatározottakon túl minden
olyan hallgató, 
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– aki az egyéni fejlesztés terv megkötésének idõpontjában rendszeres munkajövedelem-
mel nem rendelkezik és akinek szülei rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkez-
nek, illetve havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkor hatályos minimálbért; 
– vagy akinek szülõinek legmagasabb iskolai végzettsége általános iskola, illetve érettsé-
git nem igénylõ, elavult szakképzettségük van; 
– vagy aki egyszülõs családban nevelkedik, 
– vagy a háztartásban – melyben a fiatal életvitelszerûen él – több generáció él együtt; 
– vagy akinek legalább egyik szülõje tartósan beteg vagy fogyatékos; 
– vagy akinek állandó lakhelye a 94 hátrányos helyzetû kistérségben van; 
– vagy aki szegregált lakókörnyezetben él.

2 A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fogalma alatt a jelenleg még ér-
vényben lévõ (1993.évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 121.§-ában foglaltak szerinti)
szabályozóban, illetve az ezt 2013. szeptember 1-én felváltó törvényi szabályozásban
(2013. évi XXVII. Törvény 45. §-ában meghatározottak alapján a gyermekvédelemrõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A. §-ának módosítása) megadottakat
értjük. (Varga, 2013)
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CCssoonnkkaa  IImmrree,, PTE BTK Romológia MA szakos hallgató,
2010 óta a Wlislocki Henrik Szakkollégium tagja, mentor

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„A hasznát abban látom – a programban, ami most fut
jelen pillanatban –, hogy elindult a mentorok és az ösz-
töndíjasok közötti kapcsolat, illetve a munka. A közöttük
alakuló munkában rejlik szerintem a szakkollégiumnak a
jövõje és jelene. És ezt a munkát kellene tovább folytat-
ni, majd ha már ez a pályázati lehetõség nem lesz adott.
Utána is együtt kéne dolgoznunk és segíteni az alsóbb
éveseket. Illetve saját magunknak is tapasztalatszerzés az
irányítás területén, ha esetleg irányítói munkakörbe kerü-
lünk. Így körülbelül tudni fogjuk azt kezelni, hogyha cso-
portban kell dolgoznunk.”
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