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TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA AZ 

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

A mintegy 8000 diákkal és több mint 400 fős oktatói gárdával rendelkező Eszterházy Károly 

Főiskolán folyó tehetséggondozó munka egyik fő pillérét az ezredforduló óta dinamikus fejlő-

désnek indult Tudományos Diákkör jelenti, melynek szervezeti felépítése 2010-re, a TÁMOP 

4.1.1 keretében végrehajtott fejlesztésnek köszönhetően alakult ki mai formájában (1. ábra). A 

jól működő, hatékony rendszer lényegi változtatása nem szerepel a főiskola tervei között, új 

kihívást csupán a 2013/14-es tanévet már az EKF égisze alatt megkezdő Comenius Kar tudo-

mányos diákköri tevékenységének integrálása jelent. 

Bár az EKF-en a tudományos diákköri tevékenységnek igen nagy múltja van, az ezred-

forduló óta jelentős, a diákköri munka szervezését is lényegileg befolyásoló mennyiségi és mi-

nőségi változások zajlanak, amelyek az utóbbi 3-4 év során az EKF aktív és sikeres pályázati 

részvételének köszönhetően kiteljesedni látszanak. A TDK mozgalom hőskorából a szervezeti 

felépítés tekintetében csak sporadikus adatok állnak rendelkezésre. Így például A magyar tudo-

mányos diákköri konferenciák története (1951-2011) című kötetből tudható, hogy az 1970-ben ren-

dezett IX. OTDK-n (a korábbi évek konferenciáiról ilyen jellegű adatok nem elérhetőek) az 

Egri Tanárképző Főiskola hallgatói kis számban bár, de képviseltették magukat (Anderle 39), 
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így nyilván tudományos diákkörök is léteztek. Hasonlóképpen, intézményünk állományában 

jelenleg is vannak olyan oktatók, akik a diákköri mozgalom „hőskora” óta tevékenyen vesznek 

részt a hallgatói kutatómunka irányításában és szervezésében, s ezért az OTDT legmagasabb 

szintű elismeréseiben részesültek. Hogy csak néhány példát említsek: a XXX. Jubileumi OTDK 

Emlékérem (2011) birtokosai – több évtizedes tehetséggondozó munkájuk eredményeképpen 

– Dr. Jedlovszky Pál egyetemi tanár, Dr. Falus Iván egyetemi tanár, Dr. Lőrinczné dr. Thiel 

Katalin főiskolai tanár (1997-ben Iskolateremtő Mestertanár is), valamint a közelmúltban nyug-

díjba vonult Dr. Kozári József főiskolai docens. Utóbbi így emlékszik vissza a kezdetekre:  
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1. ábra: A főiskolai TDK intézményi szervezete 2010 és 2013 szeptembere között (Eszterházy 

Károly Főiskola – Tudományos Diákkör) 

Főiskolánkon az intézmény létezése óta működik tudományos diákkör, melynek kere-

tében a tehetséges hallgatók kibontakoztathatták képességeiket. A munka általában a témave-

zető tanár és a diák személyes konzultációján alapult, de 1970-től erősebb szervezeti keretet is 

kapott, amikor a történelem tudományos diákkör hallgatói titkárt, és jegyzőt választott, rend-

szeressé tette a felolvasó ülések megrendezését, és felvette a kapcsolatot az országban akkor 

létező többi tanárképző főiskola történelem tanszékével, melynek eredményeként két évenként 

országos konferencia szervezésére került főiskolás történelem szakos hallgatók számára. Ezek 

az országos rendezvények, melyek feladata volt az OTDK-ra való felkészülést is szolgálni, csak 

a felsőoktatás legutóbbi átszervezése miatt szűntek meg. (Ballabás, Kozári, Reichmann) 

Bár több olyan tanszék létezik a főiskolán, ahol a kimagaslóan teljesítő Történelemtu-

dományi Intézethez hasonlatosan az 1970-es évekig visszamenően dokumentálhatóan létezett 

tanszéki tudományos diákkör, ezek sokszor mintegy „alvó” állapotban, minimális aktivitással 

és eredményességgel működtek.  

Szervezeti szempontból lényegi változást a rendszerváltást követő évek hoztak, amikor 

a főiskolai kari struktúra kialakításának, valamint a tanárképzés mellett az egyéb szakok indítá-

sának hozadékaként fokozatosan kiépült a Tudományos Diákköri Bizottságok jelenlegi, átfogó 

és hierarchikus rendszere. A terület stratégiai fontosságát jelzi, hogy élén gyakran a főiskola 

legfelsőbb vezetése felé avanzsáló, energikus vezetők álltak, így pl. Dr. Hauser Zoltán későbbi 

rektor, vagy Dr. Lőrinczné dr. Thiel Katalin és Dr. habil. Pap József későbbi rektorhelyettesek. 



 

 

8 

 

A tudományos diákköröknek szentelt kimagasló figyelmet az utóbbi évtized eredményei min-

den tekintetben igazolni látszanak, hiszen a hallgatók és oktatók aktivitása – és eredményessége 

– ugrásszerűen növekedett meg az ezredfordulót követően. A 2009-es XXIX. OTDK díjazott-

jainak statisztikája alapján Anderle professzor már a következő konklúzióra jutott: 

Figyelemre méltó két főiskola teljesítménye is. Az egri főiskola 100 dolgozatot küldött, 

ebből 18 kapott díjat. […] A bemutatott dolgozatok és a szerzett helyezések közötti jó arány az 

egyetemekhez sorolja e két főiskolát. (88) 

Jelzésértékű, hogy 1999 óta négy oktatónk kapott Mestertanári Aranyérmet olyan szek-

ciókban végzett kiemelkedő témavezetői munkájáért, amelyek a tradicionális egyetemek mo-

nopóliumai: Dr. Kozári József és Dr. habil. Pap József történészek (1999 és 2011, Humán 

Szekció), Dr. habil. Loboczky János filozófus (Társadalomtudományi Szekció) és Dr. Dávid 

Árpád paleontológus (Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció). Ezen ugrásszerű fej-

lődés eredményeire alapozva az EKF olyan projekteken keresztül jutott anyagi forrásokhoz a 

tudományos diákköri munka támogatására, mint a TÁMOP 4.1.1 és 4.2.2, valamint több NTP-

OKA, illetve a Nemzeti Tehetségprogram részét képező pályázat. A TÁMOP 4.1.1 (2010-11) 

keretében nyerte el a Tudományos Diákkör szervezete a mai formáját. 

Jelenleg a diákköri munka irányításának „csúcsszerve” a Főiskolai Tudományos Diák-

köri Bizottság (a továbbiakban FTDB), amely önálló pénzügyi kerettel rendelkező szenátusi 

bizottság. Az FTDB a hallgatói normatíva 2,5%-a felett rendelkezik, melyből a hallgatói nor-

matíva 0,65%-ának megfelelő összeget a Kepes György Szakkollégium számára különít el. Az 

így rendelkezésre álló éves szinten mintegy 6 millió forintos keretet az Országos Tudományos 

Diákkonferenciák évében, azaz minden páratlan évben elsősorban a hallgatók konferencia-
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részvételének támogatására költi, páros években pedig főként a kutatómunka különböző for-

mákban történő ösztönzésére és anyagi támogatására. Immár hagyománnyá vált, hogy az 

OTDK-n helyezett dolgozatokat – a potenciális PhD-hallgatók előmenetelét segítendő – a fő-

iskola teljes terjedelmükben, tanulmánykötet formájában publikálja, melynek költségei szintén 

az FTDB-t terhelik. Anyagi lehetőségeinek függvényében jutalomban részesítheti az OTDK-

díjazott diákokat és témavezetőiket (utóbbit nem FTDB-keretből), illetve a kiemelkedő tudo-

mányos és/vagy tudományszervező munkát végző hallgatóknak karonként két önálló, pénzju-

talommal járó kitüntetést ítél oda minden évben („Hallgató a Tudományért,” „Hallgató a Hall-

gatóért”). Az FTDB tagjai az elnök, a négy (szeptembertől öt) kari TDK elnök, és a titkár. Az 

FTDB a hallgatói szervezetekkel szoros együttműködést valósít meg, hiszen az FTDB-be egy-

egy tagot delegál a Kepes György Szakkollégium és az FHÖK. Az FTDB üléseinek állandó 

meghívottja a szakkollégium mentortanára. 
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Kar Tehetségműhely Tanszéki TDK kör 
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Modern Filológia Tehetségműhely 

Amerikanisztika Tanszék 

Anglisztika Tanszék 

Filozófia Tanszék 

Magyar Irodalomtudományi 

Tanszék 

Német Nyelv és Irodalom Tanszék 

Szarvas Gábor Tehetségműhely Magyar Nyelvészeti Tanszék 

Történelemtudományi Tehetségműhely Történelemtudományi Intézet 

Vizuális Művészeti Tehetségműhely Vizuális Művészeti Tanszék 

Zenei Tehetségműhely Ének-zene Tanszék 
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Gazdaságtudományi Tehetségműhely Gazdaságtudományi Intézet 

Kommunikáció- és Médiatudományi Tehetségműhely Kommunikáció Tanszék 

Bibó István Politikatudományi Tehetséggondozó Műhely Politológia Tanszék 

T
K

T
K

 

EGRI FIATAL FILMKÉSZÍTŐK STÚDIÓJA – ILLÉS GYÖRGY  

EMLÉKÉRE Tehetségműhely 

Médiainformatika Intézet 

Mozgóképkultúra Tanszék 

IFJÚ KULTURÁLIS SZAKEMBEREK A TUDOMÁNYÉRT 

Tehetségműhely 

Médiainformatika Intézet 

Informatika Tanszék 

Somos Lajos Tehetségműhely 

Andragógiai és Közművelődési 

Tanszék 

Neveléstudományi Tanszék 

Szociálpedagógiai - Társadalomlélektani Tehetségműhely 

Pszichológia Tanszék 

Szociálpedagógia Tanszék 

T
T

K
 

„TÁJKUTATÁSOK – TERMÉSZETVÉDELEM”Tehetségműhely Környezettudományi Tanszék 

BIOLÓGIA INTÉZET Tehetséggondozó Műhelye 

Állattani Tanszék 

Növénytani Tanszék 
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 Élelmiszertudományi Intézet és Egerfood RET 

Élelmiszertudományi Intézet 

Kémia, Borászati Kémia és Borászati 

Tanszék 

Földtudományi Tehetségműhely Földrajz Tanszék 

Matematikai és Informatikai Tehetségműhely 

Matematika Tanszék 

Számítástudományi Tanszék 

Testnevelés és Sporttudományi Tehetségműhely Testnevelési és Sporttudományi Intézet 

1. ábra: Az EKF karain működő tehetségműhelyek 2013 szeptemberéig (Eszterházy Károly 

Főiskola – Tudományos Diákkör) 

Az FTDB-nek alárendelve működnek az önálló anyagi kerettel nem rendelkező kari 

TDK-bizottságok, amelyek a tanszéki/intézeti tanárelnökökből állnak (2. ábra) és a tudomá-

nyos diákköri tevékenység operatív feladatait (OTDK-szervezés, elsősorban a tagozatok pálya-

munkáinak gondozása, intézményi TDK-fordulók lebonyolítása, OTDK-részvétel, ösztöndí-

jak odaítélése, FTDB által megszabott dologi keret felhasználása) koordinálják. A kari bizott-

ságokba a kari HÖK delegál tagot, illetve a TÁMOP 4.1.1 keretében létrejött hallgatói mentor-

rendszer kiépítése óta a kari mentordiákok (a GTK-n 2, a többi karon 3-3 fő, szeptembertől a 

Comenius Karon egy fő) szintén állandó meghívottjai lehetnek a bizottsági üléseknek. A tehet-

ségműhelyek, tanszéki TDK-k munkáját a tehetséggondozó munkában jelentős tapasztalattal 

rendelkező tanárelnökök irányítják, akik sokszor maguk is díjazott pályamunkák témavezetői. 

Emellett látják el a tudományos diákköri munkához kapcsolódó szervezési feladatokat (intéz-

ményi TDK-fordulók lebonyolítása, kari TDK-programok megszervezése), valamint a TDK-

munkához kapcsolódó extrakurrikuláris programok szakmai irányítását. Hangsúlyozandó, 

hogy feladataik elkülönülnek a témavezetőkétől, akik az egyéni tehetséggondozás, a TDK-
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dolgozatokhoz kapcsolódó kutatói műhelymunka szakmai irányítói. Mint látható, a BTK-n 9, 

a GTK-n 3, a TKTK-n 4, a TTK-n pedig 6 tehetségműhely működik jelen pillanatban. Ennek 

megfelelően, bár intézményünk fő profilja hagyományosan a pedagógusképzés – mely a széle-

sedő szakkínálat mellett az osztatlan tanárképzés bevezetésével és az Alkalmazott Tudományok 

Főiskolája státusz elnyerésével ismét előtérbe kerül – hallgatóink a 16 OTDK szekcióból az 

utóbbi években átlagosan mintegy 10-ben képviselték intézményünket, mégpedig eredménye-

sen, mint a későbbiekben látható lesz. Hasonlóképpen, a kari, illetve tanszéki TDK-elnökök az 

OTDT több szakmai bizottságában is (pl. Humán Tudományi, Pedagógiai, Pszichológiai, And-

ragógiai és Könyvtártudományi, Művészeti és Művészettudományi, Testnevelési és Sporttudo-

mányi) képviselik intézményünk érdekeit. Feladataik kapcsán részben az FTDB-titkáron ke-

resztül az OTDT-vel és a különböző OTDK-szekciók szervezőivel állnak/állhatnak szakmai 

kapcsolatban. 

Külön figyelmet érdemelnek az utóbbi évek sikeres pályázatai nem csak azért, mert hoz-

zájárultak az tudományos diákköri tevékenység szervezeti irányításának kiteljesedéséhez, ha-

nem azért is, mert az FTDB, kari és tanszéki elnökökre új típusú feladatokat rónak egyrészt a 

pályázatírás, másrészt a pályázati projektek koordinálása tekintetében. A tapasztalatok azt mu-

tatják, hogy a különböző szintű elnökök tevékenységének egyre nagyobb hányadát teszi ki a 

pályázati projektek megtervezése, a pályázati anyagok összeállítása, valamint – sikeres pályázat 

esetén – nem csak a projekt elemeinek megvalósítása, hanem azok dokumentációja is. Az új 

típusú feladatok ellátása magas fokú rugalmasságot és alkalmazkodóképességet kíván a kollé-

gáktól, hiszen jó részük a TDK-hoz kapcsolódó hagyományos feladatoktól eltérően inkább 

adminisztratív, mint szakmai jellegűnek mondható. Ugyanakkor a pályázati projektek szakmai 
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hozadékai – pl. a tehetségműhelyek extrakurrikuláris programjainak szervezetté válása, a csök-

kenő hallgatói létszám mellett az TDK-zó és díjazott hallgatók számának szinten tartása, vagy 

éppen emelése – arra utalnak, hogy a tudományos diákköri munkát irányító szakembereknek 

az alkalmazkodása az új típusú kihívásokhoz szinte létkérdés ezen a téren is.  

E jelenleg igen jól működő szervezetbe épül be tehát előreláthatóan kari TDK bizott-

ságként a Comenius Kar diákköreinek vezetése, amelynek első, csöppet sem elhanyagolandó 

feladata az EKF égisze alatt a XXXII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechno-

lógiai Szekciójának lebonyolítása lesz.   
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ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZEREPLÉS 

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA RÉSZVÉTELE AZ ORSZÁGOS 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁKON 

Az Eszterházy Károly Főiskola diákjainak OTDK-szereplését mind a pályamunkák, mind a 

díjazottak számának tekintetében érdemes kis kitérővel az OTDK-k történetének, illetve az azt 

jellemző folyamatoknak a tükrében vizsgálni.  

Az OTDK „hőskoráról” – szemben a rendszerváltás körüli és utáni évek jól dokumen-

tált részvételi mutatóival, illetve az utóbbi évek szinte minden irányú statisztikára kiterjedő 

elektronikus információáradatával – csak szórványosan állnak rendelkezésre adatok, mint arra 

korábban már történt utalás. A főiskola szempontjából ezek a következő jelenségeket tükrözik: 

- Az OTDK-k történetében a benyújtott és bemutatott pályamunkák számának dina-

mikus és – egy viszonylag rövid periódustól eltekintve – szinte töretlen emelkedése 

figyelhető meg. 

- Az az arány, ahogyan a tanárképző és tanítóképző főiskolák hallgatóinak az OTDK-

n bemutatott és díjazott dolgozatai viszonyulnak az összes bemutatott és díjazott 

dolgozat számához, nem konvergál a tudományos diákköri mozgalomban résztvevő 

főiskolai hallgatók arányszámával. 

- Azon időszakban, amikor az EKF fő profilja a tanárképzés volt, hallgatói – más 

szakfőiskolákhoz hasonlóan – szinte kizárólag az intézmény profiljának megfelelő 

szekciókban értek el sikereket. 
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- A dinamikus létszámemelkedés, és ezzel párhuzamosan a nem „csak” a pedagógiai 

profilú szekciókban mutatkozó eredményesség intézményünkben megkésetten, ám 

annál látványosabban jelentkezett az ezredfordulót követő évtizedben. 

Mit is jelent ez pontosan? Ami az OTDK-kon összesen bemutatott pályamunkák mennyiségét 

illeti, a kezdeti néhány százas regiszterből fokozatos emelkedéssel 1970-re került át az ezres 

tartományba a konferencia-előadások száma (Anderle 38). További lassú felfelé kúszással a 

nyolcvanas évekre 2000 felett látszott stabilizálódni ez a mennyiség (Anderle 55), ám az évtized 

végén erős, és viszonylag tartós visszaesés következett be: a résztvevők száma három egymást 

követő konferencián nem tudta elérni a 2000-es határt (Anderle 55, 67). E jelenség fokozottan 

jellemezte a kimondottan tanárképzési profilú szekciókat: itt az 1970-es évek második felétől 

kezdődően egészen a rendszerváltásig csökkenés volt megfigyelhető a bemutatott pályamunkák 

számában (Anderle 333). 1995-től azonban – s e tendencia nyilvánvalóan konvergál a hetvenes 

évek demográfiai hullámában születettek felsőoktatásba kerülésével – fokozatos, stabil növe-

kedés figyelhető meg az országosan összes bemutatott dolgozat számában (Anderle 67, 75): 

2001-ben 3000-nél több dolgozatot nyújtottak be, 2009-re e szám szinte elérte a 4000-et 

(Anderle 83). Az utolsó két konferencián – s ezt az Egerben lebonyolított 2011-es Humán 

Szekció résztvevői saját bőrükön tapasztalhatták meg – a folyamat eszkalálódott: 2013-ra az 

összes benyújtott pályamunka száma jóval 5000 felett volt, s ez néhány szekcióban a kritikus 

határ megközelítését eredményezte. 

Kezdettől megfigyelhető azonban a főiskolás hallgatók szerényebb részvétele, annak el-

lenére, hogy egyébként igen aktív tudományos diákköri tevékenységet folytatnak. A magyar tu-

dományos diákköri konferenciák történetében közzétett adatok szerint 1965-ben például főiskolákon 
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és technikumokban majd annyi diákkör működött az országban, mint egyetemeken. Az összes 

felsőoktatásban tanuló hallgató 12.5%-a volt diákköri tag, arányuk éppen a tanítóképző intéze-

tekben volt a legnagyobb, majd egyharmados. Ehhez képest az 1970-es OTDK-n intézmé-

nyünk – akkori nevén Egri Tanárképző Főiskola – összesen 6 dolgozattal képviseltette magát 

az akkor már több mint 1000 bemutatott pályamunka között, s a statisztikai adatokban szereplő 

(egyébként igen szép számú) főiskola együttesen is csak a bemutatott művek 11-12%-val büsz-

kélkedhet. Hogy pontosan hol is jelentek meg ezek a dolgozatok, arról az 1977-es adatok alap-

ján következtetünk (Anderle 49): a szakfőiskolákról beküldött pályamunkák a szakmai szekci-

ókban tömörültek, így a tanár- és tanítóképzősök az akkor szervezett két pedagógiai, illetve 

oktatástechnológiához kapcsolódó szekciót monopolizálták (vö. Anderle 332-3). A résztvevő 

főiskolák és az általuk beküldött dolgozatok száma stabilan alacsony más szekciókban – így 

például az egri Humán Szekció 551 pályamunkájából 28 érkezett főiskoláról, s ezek közül csu-

pán 4 nem Egerből. Hogy sok szekcióban tartósan hasonló a helyzet, arról Anderle professzor 

sommás megjegyzése is tanúskodik: a 2009-ben az OTDK-kon kiosztott több mint 1000 he-

lyezés 90%-án a tradicionális nagy egyetemek hallgatói osztoztak, s nyilván a részvételi arányok 

sem voltak sokkal jobbak a főiskolai hallgatók szempontjából.  

A stabil, mérsékelten eredményes, erős pedagógiai szakmai profilú EKF-es OTDK-

részvételi mutatókban az évezred első évtizedében mennyiségi és minőségi ugrás következett 

be, némi késéssel bár, de részben az országos – elsősorban egyetemi – tendenciákkal összhang-

ban. Az utóbbi évtized ITDK és OTDK adatai (3. ábra) legalábbis erről tanúskodnak. Egyrészt, 

2003 és 2013 között az OTDK-n bemutatott EKF-es pályamunkák száma ugyan közel meg-
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háromszorozódott, ám mindeközben a helyezettek száma bő ötszörösére nőtt, az összes díja-

zottak száma pedig több mint megnégyszereződött. A bemutatott EKF-es dolgozatok közül a 

helyezettek aránya a 2003-as kb. 10%-hoz képest a későbbiekben gyakorlatilag stabilan 20% 

körül mozog, a díjazottaké kb. 20%-ról a 30% fölötti mezőbe ugrik. Néhány, jellemzően ered-

ményes kis TDK-kör esetében nem ritka az 50%-os, vagy akár jobb helyezettségi/díjazottsági 

arány sem. Anderle Ádám korábban már idézett 2009-es következtetése tehát, amelyben főis-

kolánk minőségi mutatóit a tradicionális egyetemekéhez hasonlítja, nem szórványos esetből 

levont általánosítás, hanem az utóbbi évtized OTDK-eredményeit valóban általánosságban jel-

lemző meglátás. Azaz figyelmen kívül hagyható kisebb ingadozásoktól eltekintve látványos, 

folyamatos növekedésnek lehetünk tanúi, amelynek leglényegesebb aspektusa, hogy a díjazot-

tak számának növekedése nem magyarázható csupán a bemutatott dolgozatok számának nö-

vekedésével, hanem egyértelmű minőségi ugrásról is szó van. Ugyanakkor, OTDK-

szempontból a „tanárképző” szakmai főiskolaként történő beskatulyázás látványosan egyre ke-

vésbé állja meg helyét: a Tanárképzési Kar hallgatói, bár az évtizedben folyamatosan igen szép 

eredményeket hoztak, a helyezett és díjazott dolgozatok egyre kisebb hányadát mondhatják 

magukénak (a résztvevők száma egyharmad körül mozog, a helyezetteké 50%-ról csökken, tág 

tartományban, 13-45% között mozog, a díjazottaké hasonlóképpen). Az eredményesség mind-

emellett megfigyelhető összfőiskolai növekedése természetesen csak azzal magyarázható, hogy 

más, a tudományegyetemek (pl. Humán, Társadalomtudományi, Testnevelési és Sporttudomá-

nyi, Fizika, Földtudományok és Matematika) vagy egyéb szakfőiskolák (Művészeti és Művé-

szetelméleti, Közgazdaságtudományi) által monopolizált szekciókban hallgatóink egyre jobban 

teljesítenek. Kiemelkedő eredményként könyvelhető el e tekintetben a XXX. OTDK Humán 
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Szekciójának teljesítménye (24 nevezett dolgozat, 14 bemutatott, 7 helyezett és 3 különdíj, 

50%-os helyezettségi arány), ahogy a Vizuális Művészeti Tanszék hallgatóinak évek óta tartó 

díjesője is (2011: 8 helyezés, 2 különdíj, 2013: 10 helyezés, 4 különdíj). 
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Amerikanisztika§ 1 - 2 - 1 - 2 - - - 5 2 1 1  1 1 - 

Anglisztika 2 - 7 1 2 1 12 10 9 1 7 2 2 2 
(1) 

 3 2 1 

Ének-zene - - - - - - - -  - 2 2 1 1  1 1 1 
(1) 

Filozófia - - 3 - 1 - 5 4  - 4 1 1 - - - - - 

Francia Nyelv és 
Irodalom 

- - - - 1 - - -  - - - - - - - - - 

Magyar 
Irodalomtud-i 

2 - 3 - 4 - 7 3  - 8 5 3 -  7  - 

Magyar Nyelvészeti 3 - - - - - 5 1  - 10 7 6 2  2 1 - 

Német Nyelv és 
Irodalom 

1 - - - - - 4 2  - 4 1 1 - - - - - 

                                                 
* Az intézményi és OTDK-adatoknál mindenütt a pályamunkák és nem az induló hallgatók száma értendő. A bemutatott pályamunkák száma mindenütt magában 

foglalja a díjazott pályamunkákét is. Az üresen hagyott rubrika jelentése „nincs adat,” a nulla értéket „-” jelöli. Az adatok a dr. Pap József volt FTDB-elnök által 

létrehozott adatbázisból (2003-2007), illetve a Hegyi Zsanett FTDB-titkár által készített statisztikákból (2009-2013) származnak. Dr. Pap József közreműködését 

az adatok összegzésében ez úton is köszönöm. 
† A fő adat az I., II., III. helyezést elért pályamunkákra vonatkozik, a különdíjak száma zárójelben látható. 
‡ A XXIX. OTDK-ciklus előtt nem állnak rendelkezésre adatok az intézményi szinten bemutatott, illetve az OTDK-ra nevezett dolgozatok számáról.  
§ A táblázatban csak az EKF-nek a vizsgált időszak alatt aktivitást mutató TDK-körei szerepelnek. 

3. ábra: Az EKF hallgatónak ITDK/OTDK szereplése 2003-2013 
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Történelemtud-i 
Intézet 

7 - 4 - 7 1 11 9  - 6 6 5 2 
(1) 

 8 7 1 
(1) 

Vizuális Művészeti 7 - 7 2 16 2 (2) 119 28  4 
(1) 

108 34 34 8 
(2) 

 37  10 
(4) 

BTK összesen 23 0 26 3 32 4 (2) 164 57  5 
(1) 

154 60 54 16 
(4) 

151 59  13 
(6) 

G
T

K
 

Gazdaságtud-i In-
tézet 

2 1 2 - 3 1 (1) 14 4  (1) 11 5 5 2    1 

Kommunikáció - - - - - - 8 3  - 6 2 2 -    - 

Politológia 3 - 1 - 2 - 8 2  - 11 7 7 1 
(1) 

   1 
(1) 

GTK összesen 5 1 3 0 5 1 (1) 30 9  (1) 28 14 14 3 
(1) 

37 16  2 
(1) 

T
K

T
K

 

Andragógiai és 
Közművelőd-i 

9 (3) 11 - 2 1 (1) 8 6  1 6 5 5 2    2 

Médiainformatika 
Intézet 

4 1 1 1 4 1 17 13  4 
(3) 

48 26 12 3 
(1) 

   8 

Neveléstud-i 1 1 5 1 - - 5 1  1 8 3 3 (2)    1 

Szociálpedagógia 3 1 4 (1) 2 1 9 2  1 
(1) 

7 7 7 2    3 

TKTK összesen 17 3 
(3) 

21 2 
(1) 

8 3 (1) 39 22  7 
(4) 

69 41 27 7 
(3) 

119 50  14 
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Állattani 3 - 1 1 - - 6 - - - - - - -    - 

Biológia Intézet 1 - 1 - 1 - - - - - 11 5 5 2    - 

Élelmiszerkémiai 
és Biokémiai 

- - - - - - - - - - 3 1 1 -    1 

Egerfood Regio-
nális Tudásköz-
pont 

- - 1 1 - - 4 4  - - - - -    - 

Fizika - - 2 1 - - - - - - - - - -    - 

Földrajz 7 2 
(1) 

6 4 
(1) 

3 (3) 8 8  1 20 10 10 1 
(3) 

   1 
(2) 

Kémiai, Borászati 
Kémiai és Borá-
szati 

- - - - - - - - - - 3 1 1 -    - 

Környezettud-i - - - - - - 10 4  (1) 6 2 1 (1)    (1) 

Matematika Tsz. 
és Általános Ma-
tematika Tsz. 

- - 6 1 7 (1) 7 4  1 
(1) 

23 9 9 (2)    - 
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Információtech-
nológiai Tsz. és 
Számítástud-i 
Tsz. 

- - - - - - 7 4  -  

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

   1 

Növénytani - - - - - - 2 - - -    - 

Testnevelési és 
Sporttud-i Intézet 

- - 7 (1) 10 4 
(3) 

21 11  4 
(1) 

16 10 10 3 
(2) 

   2 
(1) 

TTK összesen 11 2 
(1) 

24 8 
(2) 

21 4 
(7) 

65 35  6 
(3) 

86 38 37 6 
(8) 

63 36  5 
(4) 

 Intézményi ösz-
szesen 

56 6 
(4) 

74 13 
(3) 

66 12 
(11) 

298 123  18 
(9) 

337 153 132 32 
(16) 

370 161  34 
(11) 
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ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁK 

SZERVEZÉSE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN 

Bár az diákköri konferenciák szervezésében intézményünk hagyományosan kivette a 

részét a mozgalom kezdete óta, az ezredforduló után – a hallgatói aktivitás növekedésével egy 

időben – e téren is jelentős élénkülés tapasztalható.  

Az ezredforduló előtti évtizedekről sajnos igen kevés információ hozzáférhető. 1973-

ban az egri – akkor még éppen Ho Si Mihn néven futó – főiskolán tartották a XI. OTDK 

Természettudományi Szekcióját (Anderle 145). Ezt követte az 1979-es XIV. OTDK Humán 

Tudományi Szekciója, melynek a már korábban is említett Dr. Kozári József volt az egyik fő 

szervezője. 1987-ben következett ismét a Természettudományi Szekció (XVIII. OTDK) 

(Anderle 148), majd 1993-ban a tanárképző főiskola profiljába igen csak jól illeszkedő 

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai, valamint Testnevelés- és Sporttudományi Szekciók 

(XXI. OTDK, Anderle 355). A „barátságos,” kis konferenciák sorát a XXIII. OTDK Társa-

dalomtudományi Szekciója zárja (1997, Anderle 377) a fentebb már említett Lőrinczné Dr. 

Thiel Katalin társelnökletével. E szekciók az OTDK hőskorában gyakran néhány tucatnyi, az 

ezredfordulóhoz közelítve százas nagyságrendű pályamunka bíráltatásának és zsűrizésének 

megoldását rótták feladatként a szervezőkre. 

Az ezredfordulóval vált nyilvánvalóvá az a törekvés, hogy az EKF a lassan gigakonfe-

renciává növő OTDK-szekciók szervezésével is bizonyítsa: a tehetséggondozás, a tudományos 
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utánpótlás biztosítása érdekében rendkívüli humán erőforrások megmozgatására és a rendel-

kezésére bocsátott anyagi javak kiemelkedően hatékony felhasználására képes. Ennek eredmé-

nyeképpen az évtized végére az Egerben rendezett konferenciák látványos „besűrűsödése” fi-

gyelhető meg – annak ellenére, hogy a résztvevők jelentősen megnövekedett számával ez egyre 

komolyabb feladatokat ró a fogadó intézményre. Az évtizedet a XXV. OTDK Informatika 

Tudományi Szekciója nyitja (2001, Anderle 202), melyet a Testnevelés- és Sporttudományi 

Szekció követ hatévnyi kihagyás után 2007-ben (XXVIII. OTDK). A Bölcsészettudományi 

Kart az a megtiszteltetés érte, hogy az ezt követő két OTDK-ciklusban két szekciónak is ott-

hont adhatott: a XXX. Jubileumi OTDK Humán Tudományi Szekciójának 2011-ben az akkor 

már évtizedek óta a TDK-mozgalomban tevékenykedő Dr. Kozári József elnökletével, majd 

az V. OMDK-nak 2013-ban. Utóbbival párhuzamosan zajlottak az EKF-en a Kémiai és Ve-

gyipari Szekció, valamint a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi 

Szekció ülései. E sort fogja folytatni 2015-ben a XXXII. OTDK keretében a Tanulás- és 

Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció a sárospataki Comenius Karon. Az egri Hu-

mán Szekció a maga 551 beérkezett pályamunkájával minden idők második legnépesebb 

OTDK-ja a szekció történetében, de még az utóbbi években Egerben tartott többi „kis” szek-

ciónak számító rendezvény is 200-nál több pályamunkát takar (szekciónként) és ezzel arányos 

bíráltatói és zsűri apparátus megmozgatását. 2013-ban a három szekció összesen több mint 750 

pályamunka gondozásának hosszú távú és kb. ugyanannyi diák vendégül látásának rövidtávú 

feladatát rótta az intézmény oktatóira és hallgatói segítőikre. 
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Nyilvánvalóan ilyen típusú feladat megoldása csak széles körű intézményi összefogással, 

az OTDT-vel szoros munkakapcsolatban és a Titkárság által kifejlesztett új technikai lehetősé-

gek kihasználásával lehetséges. Az utóbbi évek szekcióinak lebonyolítása a Hallgatói Centrum 

(rendezvényszervezés), kari szinten az oktatók (bíráltatás, zsűrizés szakmai irányítása), a Hall-

gatói Önkormányzat (kulturális programok, kisegítő személyzet biztosítása), a TDK-munka 

iránt elkötelezett hallgatók (tagozati titkári teendők), az informatikai központ (infrastruktúra 

biztosítása a konferencia idejére), valamint a Gazdasági Hivatal (pénzügyi adminisztráció) 

együttműködésével valósult meg. Eger város turisztikai sajátosságait is kihasználva négy olyan 

szekciót szervezett meg az EKF, amely a rendelkezésre álló anyagi források (nevezési díj, pá-

lyázati támogatás) maximálisan hatékony felhasználásával magas szakmai színvonalú, a párhu-

zamos szekciókkal összevetve alacsony költségvetésű és a résztvevőkre a lehetőségekhez ké-

pest minimális anyagi terhelést rovó, ugyanakkor emlékezetes, élményszerű konferencia volt. 

Ezzel párhuzamosan azt is figyelembe kell venni, hogy a szervezők energiáinak átcsoportosítá-

sát, gazdaságosabb kihasználását nagymértékben megkönnyíti az a 2011-13-ban lezajló para-

digmaváltás, amelyet az OTDT Titkárságának megbízásából folyó informatikai fejlesztések je-

lentenek. Egyszerűen fogalmazva, az on-line dolgozatfeltöltés és –bíráltatás általánossá válásá-

val a tonnányi dolgozat elküldésének és a „postabontásnak,” a géppel/kézzel írt bírálatok szá-

zaival járó adminisztratív munkának a kora végleg leáldozóban van. 

Mint a fentiekből látható, egybeesés – ha nem oksági összefüggés – figyelhető meg a 

TDK-munka intézményi propagálása és a megnövekedett témavezetői/hallgatói érdeklődés és 

eredményesség között. Egy helyben szervezett konferencia lehetősége, majd sikere egyrészt 

fontos motiváló tényező a TDK-munkában való részvételre, másrészt maga a rendezvény is 
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felkeltheti az érdeklődést azokban az oktatókban és hallgatókban, akik előtte nem feltétlenül 

kívántak bekapcsolódni a tehetséggondozás e formájába. 
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AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KOMPLEX 

TEHETSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

Mint a fentiekből látható, az EKF-en az eredményes TDK-munka segítésének szervezeti és 

intézményi feltételei adottak: az FTDB irányító munkája, a kari és tanszéki szintű TDK-

szervező és szakmai irányító tevékenység, valamint az intézménynek a TDK-szervezőmunka 

iránti hagyományos elkötelezettsége rendkívül jó alapját képezi a hallgatók TDK-munkába tör-

ténő bevonásának. Az eredmények egyúttal azt is mutatják, hogy a szakmai felkészítés színvo-

nala sem kérdőjelezhető meg. Ilyen környezetben reális célként jelenhet meg az eredményességi 

mutatók hosszú távú javítása, a hagyományos egyetemekkel asszociált tehetséggondozási szín-

vonal további megközelítése, a TDK-ból kiindulva az intézmény „saját nevelésű” szakmai 

utánpótlásának létrehozása. Ugyanakkor problémaként merül fel a főiskolákra jellemző képzési 

rendszer néhány sajátossága, elsősorban a diszciplináris MA-képzések hiánya, ami a tehetséges 

hallgatók felkészítésének idejét a nem tanítással kapcsolatos diszciplínák esetében három évre 

korlátozza, illetve limitálja az egyes tudományterületek terén szerezhető elmélyült, részletes is-

meretek megszerzésének lehetőségét. E problémák részbeni orvoslására az EKF Bölcsészettu-

domány Karán 2013 tavaszán egy olyan javaslat került a Kari Tanács elé és talált ott pozitív 

fogadtatásra, amelynek értelmében a karon a TDK-munkához kötődő komplex tehetségfej-

lesztési program indul be a 2013/14-es tanév őszi félévében kísérleti jelleggel. Amennyiben a 

program főbb elemei pozitív visszhangra találnak és eredményesnek bizonyulnak, a BTK azt a 
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későbbiekben javaslatként továbbítja a többi kar felé, ahol a kari sajátosságokhoz alkalmaz-

kodva szintén bevezetésre kerülhet. A középtávú tervek között szerepel a program kiterjesztése 

az osztatlan tanári képzésre is a képzés sajátosságainak megfelelő módosításokkal. 

A PROGRAM MEGTERVEZÉSÉNEK INDOKAI 

Az OTDT központi felhívása a 2011-es OTDK-ciklustól kezdve lehetővé teszi, hogy az ab-

szolutórium megszerzése előtt intézményi TDK-fordulón bemutatott BA-s szakdolgozatokat 

változtatás nélkül OTDK-pályamunkaként nevezzenek. A BTK BA-s hallgatóinak OTDK-

eredményei az azóta eltelt két ciklusban azt mutatják, hogy pályamunkáik messzemenően ver-

senyképesek a tradicionális egyetemek BA-s és MA-s hallgatóinak dolgozataival/műveivel. 

Ugyanakkor az ily módon OTDK-ra küldött dolgozatok aránya viszonylag alacsony, összefüg-

gésben a hároméves képzési időszak – ezen belül az egyéves szakdolgozati kutató időszak – 

rövidségével, a BA-s hallgatói kutatómunka elmélyültségének korlátaival és a szakdolgozatok 

általános színvonalával.  

Az alábbi program e színvonal jelentős javítására és ezáltal középtávon az OTDK-ra 

küldhető pályamunkák számának jelentős növelésére törekszik a hallgatói kutatómunka korai 

orientációjával: segíteni kívánja a diákokat abban, hogy személyes érdeklődésüknek megfele-

lően akár képzésük első évében kiválasszák tágabb kutatási területüket, a kutatásmódszertan 

alapjait elsajátítva elmélyedjenek benne, s konkrét szakdolgozati témájukat már ezen előzetes 

kutatási eredményekre alapozva, a korábbinál sokkal tudatosabban válasszák ki. A hosszabb, 

koordinált kutatási periódus remélhetőleg egyúttal a kutatómunka és az az alapján készült írásos 

beszámoló (szak- és/vagy TDK-dolgozat) szakmai színvonalának emelkedését is eredményezi 
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majd. Ugyanakkor a program tartalmaz olyan motivációs elemeket is, amelyekkel a hallgatókat 

arra próbálja ösztönözni, hogy igényesebb szakdolgozatokat nyújtsanak be és azokkal vegyenek 

részt a TDK-munkában. 

A hallgatói kutatómunka alábbi intézményesített keretek közötti és remélhetőleg haté-

konyabb szervezésének felvetésekor a tervezetet összeállító munkabizottság az alábbi szem-

pontokat és hosszú távú célokat vette figyelembe: 

- Az OTDK-kon (OMDK-kon) való sikeres szereplés mindenkor az intézmény hírnevé-

nek öregbítését szolgálja. Az oktatás minőségének fontos értékmérőjéről van szó, amely 

például egyes pályázatoknál (ld. TÁMOP 4.2.2) és a közeljövőben bevezetendő felső-

oktatási finanszírozási rendszerben számszerűen befolyásolhatja az intézményünknek 

nyújtható anyagi támogatás mértékét. 

- A tehetséggondozást is érintő projektek (pl. TÁMOP 4.2.2) keretében működtetett szer-

vezeti elemeknek és elért eredményeknek a fenntartásáról intézményünknek gondos-

kodnia kell. 

- Az intézményünkben működő doktori iskolák fenntartásának tekintetében az ifjú kuta-

tónemzedék kinevelése, az EKF-en tartása kiemelkedő fontosságú.  

- A potenciálisan a tanári pálya felé orientálódó hallgatók felkészítése a pedagógus élet-

pálya-modellnek is szerves részét képező kutatótevékenységre a képzési rendszerrel 

szemben támasztott reális követelmény. (Az osztatlan tanárképzéshez való illesztést a 

központi irányelvek ismerete után lehet elvégezni, hiszen az OTDK nevezési szabályait 

még nem igazították a régi-új képzési forma megjelenéséhez.) 

A PROGRAM ELEMEI 
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ÚJ TANEGYSÉGEK MEGHIRDETÉSE 

A Bölcsészettudományi Kar összes alapszakján meghirdetésre kerülnek az alábbi tárgyak: 

 
Kutatásmódszer-
tan szeminárium 

I. 

Kutatásmód-
szertan szemi-

nárium II. 

Kutatásmód-
szertan szemi-

nárium III. 

Kutatásmód-
szertan szemi-

nárium IV. 

Követelmény gyakorlat 

Kredit 0 kredit 

Heti tanóra konzultáció 

Ajánlott félév I. II. III. IV. 

Értékelés aláírással teljesítendő 

Tárgyfelelős az adott tanszék/intézet TDK-felelőse 

  

 A Kutatásmódszertan I-IV. kurzusok célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a 

szakdolgozatírás rejtelmeibe, és fokozatosan szerezzék meg azon képességeket, melyek egy tu-

dományos munka elkészítéséhez elengedhetetlenek.  

 A kurzusok kari tanegységként lesznek meghirdetve (tehát NBB_BTXXXG0 kóddal), 

azonban minden BTK-s alapszakon kötelezően teljesítendők. A kurzusokat és annak temati-

káját az adott tanszék/intézet – TDK-felelőse révén – határozza meg, hirdeti meg. A kurzusok 

TDK-körönként egy oktató óraszámába beszámítanak. 

EGYÉNI KUTATÓMUNKA ORIENTÁCIÓJA 

Annak érdekében, hogy a hallgatók az alapszakokon szerzett diszciplináris ismereteket a (vá-

lasztandó) kutatási területüknek megfelelően hatékonyabban bővíthessék egyéb szakmai isme-

retekkel, a kutatásmódszertani szeminárium vezetője a III. félévtől kezdődően ajánlásokat 

tesz/tehet a hallgatóknak arra vonatkozóan, hogy szabadon választható kreditjeik terhére az 

általuk választott tudományágon belül milyen kurzusokat célszerű felvenniük. Időrendben: 
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- Az I. és II. félév folyamán (Kutatásmódszertan I. és II.) a hallgató eldönti, hogy alap-

szakján belül milyen tág tudományos vagy művészeti területhez, korszakhoz, stb. kap-

csolódóan kíván kutatásokat folytatni, illetve ezek melyikén belül kíván szakdolgozati 

témát választani. 

- Ennek ismeretében a III-V. félév folyamán a Kutatásmódszertan szeminárium veze-

tőjének ajánlásai alapján a hallgató célzottan vesz/vehet fel a választott terület alaptár-

gyain túlmutató, elmélyültebb és speciálisabb szakmai ismereteket nyújtó kurzusokat. 

Ezek lehetnek a rokon diszciplínák keretében oktatott kötelező és választható kurzu-

sok, valamint a hallgató saját alapszakjának szabadon választható tanegységei is.  

- A Kutatásmódszertan III. és IV. keretében már az ily módon szakmailag megtámoga-

tott, folyamatban lévő egyéni kutatási projektek eredményeinek prezentációja és meg-

vitatása válik lehetővé tudományterületenkénti, korszakonkénti, stb. bontásban. Ez le-

hetővé teszi a IV. félév végén a rendkívül tudatos, jól körülhatárolt, szakmailag meg-

alapozott szakdolgozati témaválasztást. 

- Az V. félévben a Kutatásmódszertani szemináriumok szerepét a BA-képzésnek jelen-

leg is részét képező Szakdolgozati szeminárium, azaz a szakdolgozati témavezetővel 

folytatott konzultáció veszi át. 

A TDK-FELOLVASÁS ÉS A SZAKDOLGOZATI VÉDÉS HARMONIZÁCIÓJA 

A TVSZ megfelelő módosításával a program lehetővé teszi, hogy BA-s hallgatók intézményi 

TDK-fordulón való eredményes részvétele az abszolutórium megszerzése után jeles érdem-

jeggyel elfogadható legyen szakdolgozati védésként, amennyiben a szakdolgozati védés formai 
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követelményeinek megfelel és a dolgozatot OTDK-ra benyújthatónak ítéli a zsűri. Részletei-

ben: 

- a szakdolgozat TVSZ-ben meghatározott formai és terjedelmi követelményeinek meg-

felelő pályamunka legalább két héttel az intézményi forduló előtt benyújtásra került 

- legalább két (konzulensi és opponensi) írásbeli bírálat készült a pályamunkáról szak-

dolgozati formanyomtatványon benyújtva 

- a hallgató a felolvasás előtt legalább egy héttel betekintést nyert a bírálatokba 

- a hallgató a dolgozat bemutatása után szakmailag meggyőzően válaszolta meg a bírálók 

kérdéseit 

AZ „ÉV SZAKDOLGOZATA” DÍJ ODAÍTÉSE  

A karon megalapításra kerül az „Év szakdolgozata” díj, amellyel alapszakonként egy, minden 

tekintetben kimagasló színvonalú szakdolgozatot jutalmaznak. Az odaítélés és átadás részletei: 

- a díjban minden évben alapszakonként egy, jeles minősítésű szakdolgozatot benyújtó 

hallgató részesülhet, akit az érintett tanszék(ek) terjesztenek fel a díjra 

- a díjhoz jelképes pénzjutalom társul abban az esetben, ha erre áll keret rendelkezésre 

(pl. FTDB) 

- a díj a diplomaosztón kerül átadásra ünnepélyes keretek között 

A fenti program kísérleti megvalósítása tehát 2013 szeptemberében veszi kezdetét. Középtá-

von – amennyiben a tőle várt eredményeket hozza – további elemekkel egészülhet ki. Az in-

tézmény hosszú távú céljai közé tartozik ugyanis, hogy a TDK keretein belül folyó tehetség-

gondozásra alapozva kiemelkedően tehetséges hallgatói számára – a tradicionális egyetemekhez 



 

 

33 

 

hasonlóan – komplett életpálya-modellt tudjon felajánlani. E modellben az út a sikeres TDK-

szereplésből kiindulva, demonstrátori munka ellátásán, majd PhD-kutatómunka folytatásán ke-

resztül az intézmény keretei között folytatott oktató- és kutatómunka irányába vezet. 

  



 

 

34 

 

A KEPES GYÖRGY SZAKKOLLÉGIUM 

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA 

A Támop 4.2.2./B pályázat keretében végzett tehetséggondozási munka tapasztalatainak figye-

lembe vételével készítettük el a jelenlegi adottságokra épülő tehetséggondozási program to-

vábbfejlesztését. Az itt bemutatott tehetséggondozási rendszer a pályázat ideje alatt szilárdult 

meg. Elemei között számos olyat találunk, amely már a pályázat megkezdése előtt is létezett, 

más elemek ekkor bukkantak fel. Ezt a rendszert nem kívánjuk megváltoztatni, inkább néhány 

elemmel bővíteni szeretnénk.  

Programtervünk első részében a mostani állapotokat összegezzük, a másodikban javaslatot te-

szünk a rendszer kiteljesítésére, a harmadikban pedig azt vizsgáljuk, hogyan segíti a hallgatókat 

a komplex tehetséggondozási programban való részvétel szakmai pályafutásuk kiépítésében.  

A SZAKKOLLÉGIUM JELENLEGI MŰKÖDÉSÉNEK ÉS 

EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

A SZAKKOLLÉGIUM TÖRTÉNETE ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

A Kepes György Szakkollégium elődje 1991-ben, hallgatói kezdeményezésre alakult, 

hogy az Eszterházy Károly Főiskolán tanuló diákok tehetséggondozásának egyik jelentős in-

tézménye legyen. Jelenlegi nevét 2007-ben vette fel. Története során több helyen működött, 
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2008 óta a Leányka úti Kollégium első emeletén található 30 férőhelyet foglalja el. Célja egy 

olyan autonóm diákönkormányzattal rendelkező, tettre kész közösség megteremtése, mely-

nek tagjai nyitottak a tudományos ismeretek, a kulturális és a közéleti kérdések iránt, aktívan 

kiveszik a részüket a főiskola kulturális és tudományos életének alakításból, és minden rendel-

kezésre álló lehetőséget megragadnak ahhoz, hogy tudományos és szakmai karrierjüket építsék, 

személyiségüket fejlesszék. Működését a kezdetektől a Szakkollégiumi Chartában lefektetet 

elvek határozták meg, melyet az elsők között írt alá az akkori diákelnök. Értelemszerűen be-

kapcsolódott az országos szakkollégiumi mozgalomba, és rendszeresen képviselteti magát az 

Interkoll, a szakkollégiumok érdekvédelmi szervezetének rendezvényein. Kapcsolatot tart 

fenn több magyarországi szakkollégiummal és igyekszik bel- és külföldi kapcsolatait bővíteni. 

A 2011-ben lezajlott akkreditácós eljáráson elnyerte a minősített szakkollégium címet. 
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A SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

2007-ben, a felsőoktatási rendszer és a Főiskola oktatási szerkezetében bekövetkezett 

átalakulásokra reagálva, a szakmai színvonal emelésének, a működés hatékonyabbá tételének 

érdekében az akkori tagság úgy döntött, hogy a különböző tudományterületeket átfogó, az 

interdiszciplinaritás elvére épülő szakkollégium irányába mozdul el, és ennek megfelelően ala-

kította át a szervezeti felépítését. Mivel a főiskola összes hallgatójának lehetősége van a Szak-

kollégiumba való jelentkezésre, hogy a különféle érdeklődésű hallgatók törekvései ne gyengít-

sék, hanem épp ellenkezőleg, erősítsék a szakmaiságot, a szakkollégium három tagozatba tö-

möríti tagjait: a Természet- és Környezettudományi, a Nevelés- és Társadalomtudományi, illetve a Művé-

szeti és Kultúratudományi Tagozatba. Minden tagozat mellett egy-egy tagozati mentortanár mű-

ködik. 

A Szakkollégium autonóm diákönkormányzattal rendelkező intézmény saját Szerve-

zeti és Működési Szabályzattal (Alapszabály), melyet a mindenkori tagoknak áll jogában mó-

dosítani. A legfőbb döntéshozatali szerv a minden tagot magába foglaló Közgyűlés, melyet 

legalább havonta egyszer kötelező összehívni. Az Szakkollégium Vezetője a diákelnök, akinek 

a munkáját a Választmány és a választott tisztviselők segítik. Az intézménnyel és külső in-

tézményekkel való kapcsolattartásban, illetve a szakmai munkában nyújt segítséget a szakkol-

légiumi mentortanár.  

A SZAKKOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 
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A szakmai programok finanszírozásához szükséges pénzt a Főiskola költségvetéséből 

juttatott normatív támogatáson túl, pályázati forrásokból és külső támogatásból teremti 

elő. Természetesen a programok lebonyolításához a Főiskola infrastruktúráját használhatja.  

Az önkormányzat működtetéséhez saját, csak szakkollégisták által használható, irodai 

eszközökkel felszerelt irodahelyiség, előadó-és tanácskozóterem áll rendelkezésére.  

A SZAKKOLLÉGIUMBA VALÓ BEKERÜLÉS ÚTJA ÉS A BENNMARADÁS 

FELTÉTELEI 

A szakkollégiumba az alapszabályban rögzített feltételek mellett (egy lezárt félév, szak-

átlag feletti tanulmányi átlag, szakmai munkaterv, a TDK-elkötelezettséget igazoló tanári aján-

lás), nyilvános felvételi eljárás keretében lehet bekerülni. A Szakkollégiumba folyamatosan 

lehet jelentkezni, és a Választmány az üresedés függvényében az éves rendes felvételik mellett 

(szeptember, február, május), rendkívüli felvételit is kiírhat. A felvételit megelőzően a szakkol-

légiumi felelős orientációs foglalkozást szervez az érdeklődőknek. Tag lehet minden nappali 

tagozatos hallgató képzési szinttől függetlenül, de előnyben részesülnek az alap- és mesterkép-

zésben részt vevő hallgatók. Az együttlakó, ún. belső tagok létszáma 28-30 fő között mozog, 

de a közös munkában részt vesz még további 5-7 külső, illetve 2-3 szenior tag is, ez utóbbiak 

jellemzően, de nem kizárólag a főiskolán működő doktori iskolák hallgatói.  

A Választmány minden félév végén a tagok által benyújtott szakmai terv és teljesítési 

beszámoló, a tanulmányi átlagot igazoló dokumentum és tagozatvezetők értékelése alapján 

megvizsgálja a tagok féléves munkájának eredményeit, és az alapszabályban rögzítettek szerint 

dönt a tagság meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről. 



 

 

38 

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A SZAKKOLLÉGIUMBAN 

A tagozatok műhelymunkát végeznek, közös megegyezéssel, minden félévben, a tagozat 

tagjai számára kötelező kurzust szerveznek. A kurzus tartására a téma elismert szakemberét 

kérik fel, akitől azt is várják, hogy engedjen betekintést az aktuális kutatási tevékenységébe. Az 

egyes kurzusok témájához kapcsolódóan vagy önálló tematika szerinti előadássorozat kereté-

ben a magyar tudományos élet és közélet jeles képviselőit hívják meg. Az előadássorozat helyett 

a tagozatok konferenciákat is rendezhetnek kizárólag meghívott előadókkal, mert a heti elő-

adássorozatoktól hatékonyabbak az egy napra koncentrált konferenciák és kerekasztal-beszél-

getések.  

A tagok további szakmai fejlődésüket a TDK-körökben kifejtett tevékenységükkel 

mozdíthatják elő, ami szoros együttműködést igényel a Főiskola Tudományos Diákköri Bizott-

ságával.  

A félévente megrendezett tréningen közösségépítés, az önismeret elmélyítése, egymás 

nézeteinek megismerése, közéleti kérdések megvitatása és a közösségi megnyilatkozásokban 

fontos kompetenciák elsajátítása (érvelés, vita, szónoklás) a cél. 

A tagok törekszenek arra, hogy a rendszeres szakmai munkán túl aktuális közéleti ügyek-

ben civil akciókat kezdeményezzenek, vagy azok résztvevői legyenek, önkéntes munkát vé-

gezzenek. Az utóbbi években egyre intenzívebb érdeklődés mutatkozik a környezetvédelmi, 

ökológiai kérdések, a környezettudatos és fenntartható életforma problémái iránt, ami ilyen 

témájú konferenciák, előadások, kurzusok szervezésén túl a szelektív hulladékgyűjtést, az 

egészséges életmódot és táplálkozást népszerűsítő akciók szervezésben is megmutatkozik. A 
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szakmai és közéleti rendezvényeken kívül hagyományos rendezvény az Erasmus-ösztöndíjas 

hallgatókkal közösen szervezett Global Cooking Night. 

A SZAKKOLLÉGIUMI TAGOK FEJLŐDÉSÉNEK KÖZVETLEN TÁMOGATÁSA  

A Szakkollégium igyekszik támogatást nyújtani tagjainak a későbbi szakmai karrierjük 

kiteljesítésében. Külső szakemberek bevonásával bíráljuk el a tagok számára kiírt szakmai ösz-

töndíj-pályázatokkal, mellyel az arra érdemesek TDK-kutatásait, valamint a szakmai fejlődé-

süket előmozdító tevékenységüket (konferencia-részvétel, publikálás, könyvtárazás, kapcsolat-

felvétel külső kutatókkal) támogatja. 

Az utóbbi három év eredményeit összegezve: a Szakkollégiumban 18 kurzust, 40 szak-

mai előadást, 6 konferenciát, szakmai napot illetve kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, kizá-

rólag meghívott előadókkal. A tagok minden félévben részt vettek 1, esetenként 2 tréningen. 

A tagok 90%-a indul házi TDK-versenyen, és 50%-uk az országos megmérettetésre is eljut, 

ahol az utóbbi három OTDK-n összesen 3 első, és 1 harmadik díjat szereztek, 3 hallgató kü-

löndíjat kapott. 

2011-ben útjára indítottuk a Szakkollégiumi Füzetek című sorozatunkat, melyet sze-

retnénk további kiadványokkal fenntartani.  

A Szakkollégium aktuális tagsága igyekszik kapcsolatot tartani a hajdani tagokkal. 2011-

ben, fennállásunk 20. évfordulója alkalmából egy szakmai nap keretében sor került a régi szak-

kollégisták találkozójára. A belsős és külsős tagság mellé ekkor megalapítottuk a szenior-

tagságot és a támogató tagságot. 
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A SZAKKOLLÉGIUMI TAGOK TEHETSÉGGONDOZÁSÁNAK 

JELENLEGI FORMÁI 

EGYÉNI FEJLESZTÉS  

A szakkollégiumi létforma, a szakkollégium működési rendje, a tagok szakmai hetero-

genitása elsődlegesen nem az egyéni tehetséggondozást támogatja, hanem a közösségi létfor-

mához tartozó kompetenciák, a szűkebb szakterület ismeretein túli tudományos ismeretek, a 

szakmai kompetenciákon túli pszicho-szociális kompetenciák elsajátítását és fejlesztését. 

A szakkollégiumi tagokkal szemben ugyanakkor elvárás az egyéni szakmai előmenetel, 

a rendszeres tudományos tevékenység folytatása, a helyi és az országos Tudományos Diákköri 

Konferenciákon, egyéb szakmai konferenciákon, szakmai és tanulmányi versenyeken és szak-

mai rendezvényeken való részvétel. Az erre való egyéni felkészülést a leghatékonyabban a 

TDK-körökben mentorokkal, mentortanárokkal és témavezetővel végzett munkával lehet el-

érni.  

Az egyéni fejlődést a szakkollégium közvetlenül anyagi források és infrastrukturális 

adottságok biztosításával, közvetetten pedig a tudományos programok szabad tervezésével 

tudja garantálni. 

Az anyagi támogatást a félévente meghirdetett és pályázat útján elnyerhető ösztöndíj 

formájában nyújtja azoknak, akik a bíráló bizottság értékelése alapján megfelelő szintű és meg-

valósítható tudományos tervvel pályáznak. A szakmai ösztöndíjat kizárólag a szakmai tevé-

kenység támogatására lehet fordítani, úgymint konferencián való szereplés, illetve részvétel, 



 

 

41 

 

szakkönyvek vásárlása, nyelvtudás elmélyítése, nyelvvizsga megszerzése, kutatáshoz szükséges 

eszközbeszerzés, utazás költségeinek fedezése. A kutatási ösztöndíjakra a félév elején a norma-

tíva 10%-át különítik el. 

A tagok emellett szabadon használhatják tudományos tevékenységük során a szakkollé-

gium infrastruktúráját; rendelkezésükre állnak laptopok, számítógépek, nyomtatók és projek-

torok. Az ezt meghaladó szükségletek kielégítésére a tagok rendelkezésére áll a Főiskola teljes 

infrastruktúrája.  

Az egyéni szakmai fejlődést közvetetten támogatja a szakkollégiumi kurzusokon való 

részvétel. Mivel a tagozatok félévente egyetlen közös tagozati kurzust szerveznek, ez a támo-

gatás közvetettnek mondható, mert nem mindenkinek a kutatási témáját lehet egyetlen kur-

zusba integrálni. Azonban minden tagnak joga van a félév elején a maga tagozatában program-

tervet benyújtani, melyben a félévre vonatkozó tagozati kurzus témájára és tematikájára, illetve 

a kurzushoz kapcsolódó vagy önálló előadások, konferenciák és kerekasztal-beszélgetések té-

májára tehet javaslatot.  

A meghívott előadók, egyszeri vagy sorozatos előadások, konferenciák és kerekasz-

tal-beszélgetések viszont olyan fórumok, ahol az egyéni érdeklődés és érdekeltség jobban 

érvényesíthető. A tagok közül bárkinek joga van ilyet javasolni és megszervezni. 

A FEJLESZTÉS TERÜLETEI 

A szakkollégiumban végzett tehetséggondozás a tanórákon megszerezhető és tananyag-

ban elsajátítható ismereteken túli szakmai ismeretek elsajátítását kínálja, a felsőoktatási kép-

zési rendbe nem tartozó képzési programmal. De a szakmai ismeretek bővítésén túl éppoly 
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lényeginek tartja a tagok pszicho-szociális kompetenciának és készségeinek kialakítását és 

fejlesztését. Ebből a célból félévente egyszer a tagok közös tréningen vesznek részt, melyek 

témáját a konfliktuskezelés technikái, a vitakészség javítása, a megnyilatkozás retorikai színvonalá-

nak emelése és az önismeret alkotja. 

A kurzusok, előadások és tréningek is alkalmasak arra, és egyben céljuk is, hogy a szak-

mai ismeretek társadalmi vonatkozásinak feltárásán keresztül növeljék a tagokban a közéleti 

problémák iránti érzékenységet. Ezt hivatott szolgálni a szakkollégistáktól elvárt önkéntes 

munka is. Az országos és a helyi közéleti események változékonyága pedig egyfelől az állandó 

figyelmet, másfelől pedig a gyors reakciókészséget követeli meg. Ennek kifejlesztésére a szak-

kollégiumban félévenként aktuális közéleti téma mentén egyedi akciókat szerveznek (figyelem-

felhívás a fogyatékkal élők helyzetére, esélyegyenlőségre, a környezeti pusztításokra, a környe-

zettudatosságra, az egészséges életmódra, a hagyományokra és az újításokra, a jövő nemzedé-

kek helyzetére az oktatási reformok felől, stb.) 

Maga a szakkollégiumi létforma, az együttélés, a szakmai és közéleti célok érdekében 

végzett csapatmunka, már önmagában is személyiségfejlesztő hatással bír, növeli az egyén tole-

ranciaszintjét, ösztönzi az érdekérvényesítés elfogadott módjainak fejlesztését, ugyanakkor együtt-

működésre és mások véleményének meghallgatására és tiszteletben tartására nevel.  

A folyton változó tagokból álló társaságot eleven közösséggé formálni maga is a fejlesztés 

része. Ehhez nem csak az év során szervezett közös szakmai, kulturális és szabadidős progra-

mok, valamint az együttlakás, de a minden év elején megrendezett csapatépítő évnyitó tábor is 

hozzájárul.  
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Ez a közösségi összetartozás a főiskolás éveken túlnyúló megtartó erővel rendelkezik, 

amire figyelmet kell fordítanunk, és amit az aktuális szakkollégisták fejlődésének támogatására 

kell fordítanunk. A szakkollégiumból a hallgatói jogviszony megszűnése miatt távozó hallga-

tókkal meg kell tartani a kapcsolatot. Erre szolgál a szenior tagság és tiszteletbeli tagság státuszának 

megteremtése, a kétévente megszervezett alumni-találkozó, és a volt szakkollégisták felkérése szak-

mai és kulturális programok megtartására. A volt tagoktól elvárható, hogy segítsék és támogas-

sák a szakkollégiumot és a szakkollégista diákokat szakmai és gazdasági kapcsolataikon keresz-

tül, vagy egyéb módon, hiszen karrierjük kiépítéséhez hajdan segítséget kaptak az intézménytől. 

A mindenkori szakkollégistáknak ily módon egy egyre növekvő szakmai és kapcsolati tőke áll a 

rendelkezésére önmaga fejlesztéséhez, melyet maga is gyarapítani fog a későbbiekben. 

A SZAKKOLLÉGIUMI TEHETSÉGGONDOZÓI PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ 

SZAKEMBEREK KIVÁLASZTÁSA 

A szakkollégiumi tehetséggondozásban állandó és eseti programokra felkért szakem-

berek vesznek részt. A folyton változó tagság okán a szakkollégium működtetése megkívánja 

egy állandó szakemberekből álló testület munkáját. Az állandó szakemberek a főiskola oktatói, 

akik napi kapcsolatban vannak a főiskola hallgatóval és szorosabb kapcsolatban a tagokkal. 

Ilyenek a szakkollégiumi mentortanár, valamint a tagozatok munkáját segítő tagozati men-

tortanárok. A tagozati mentorokat a tagozatok aktuális tagsága közös megegyezéssel kéri fel a 

mentortanári feladatok ellátására. A szakkollégiumi mentortanár a szakkollégium különböző 

egységeiben folyó szakmai munka összehangolásában, a féléves programok összeállításában, a 
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költségtervezésben, a pénzügyek intézésében, valamint a főiskola vezetésével, illetve intézmé-

nyen kívüli szervezettekkel és személyekkel való kapcsolattartásban segédkezik elsődlegesen a 

diákelnök és az irányító testülete munkáját segítve. Mindegyik mentortanár jelen van a szakkol-

légium szakmai és közösségi életében, részt vesz a programokon, és évente legalább egyszer 

maga is szervez vagy tart egy ilyen programot. Állandó figyelemmel kíséri a tagozati tagok szak-

mai munkáját, felkínálja a maga szakmai és kapcsolati tőkéjét a tagság fejlődése érdekében. 

A szakkollégiumnak kiváló lehetőségei vannak arra, hogy egy-egy tudományterület leg-

elismertebb szakemberét felkérje esetei vagy állandó szakmai program megtartására, akik ta-

pasztalataink szerint szakkollégiumi felkéréseknek szívesen tesznek eleget.   

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az Intézményben folyó egyéni és 

csoportos kutatások eredményeiről az Intézmény hallgatói és kitüntetetten a TDK-körökben 

és a szakkollégiumban tevékeny hallgatók első kézből értesüljenek. A Szakkollégiumba fél-

évente egyszer ezért olyan oktatót kérnek fel kutatási eredményeinek ismertetésére, aki a Főis-

kolán dolgozik.  
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A SZAKKOLLÉGIUM KAPCSOLATAI INTÉZMÉNYEN BELÜLI ÉS 

KÍVÜLI SZAKMAI ÉS CIVIL SZERVEZETEKKEL, MÁS 

SZAKKOLLÉGIUMOKKAL 

Szakkollégium lényegéből adódóan nem elzárt és elszigetelt tehetséggondozó műhely, 

hanem a környezetére nyitott intézmény. Ez a nyitottság megnyilvánul a nyilvános tagtobo-

rozásban és felvételi eljárásban, más oktatási egységekkel, tudományos műhelyekkel, kutató-

csoportokkal és tehetséggondozó műhelyekkel, mindenekelőtt a tanszéki és kari TDK-

körökkel való szoros együttműködésben, más, nemzeti és nemzetközi szakkollégiummal való 

kapcsolatfelvételben és közös képzési, szakmai és szabadidős programok szervezésben, illetve 

a helyi gazdasági, társadalmi és civilszervezetekkel való együttműködésben. Az együttműkö-

désnek ezeket a formáit fenn kell tartani és tovább kell fejleszteni, mert a tehetséges hallgató 

szakmai fejlődésének és későbbi érvényesülésének fontos tényezője az az intézmények révén 

kialakított személyes kapcsolatrendszer, melyet a szakkollégiumok mindenkori tagsága létrehoz 

és ápol. 

A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG IDEJE ALATTI 

TEHETSÉGGONDOZÁS ÚTJA 
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A szakkollégiumba való bekerüléshez a nyilvános felvételi eljáráson kell megfelelni. 

Ezek részleteit az Alapszabály rögzíti. Minden őszi és tavaszi félév elején felvételi orientációt 

szerveznek a tagok diáktársaik részére, hogy minél szélesebb körből toborozzák a leendő szak-

kollégistákat. A jelentkezés folyamatos, az éves rendes felvételik az őszi félév elején és a tavaszi 

félév végén történnek. A tagság mozgásának fényében a Választmány évközi felvételit is kiírhat, 

melyre a tavaszi félév elején kerül sor. 

A felvételire a szakkollégiumi tevékenyég iránt elkötelezett hallgatókat várunk. Erről a 

felvételi feltételek közé emelt motivációs levél, szakmai önéletrajz, kutatási terv, a tudományos 

tevékenységet is igazoló tanári ajánlás és a felvételi elbeszélgetés alapján lehet meggyőződni. A 

szocializációs adottságokat részben a felvételi során kitöltött pszichológiai teszt, részben a be-

szélgetés során mérjük fel. A felvételi elbeszélgetésen a szakkollégium valamennyi tagja jelen 

lehet tanácskozási joggal, szavazati joggal az Alapszabályban meghatározott személyek rendel-

keznek. 

A felvételi után a legfontosabb feladat az új tagok szervezeti és szociális integrálása a 

szakkollégiumi életbe.  

Az új tagok maguk választanak tagozatot, melyben a szakmai fejlődésüket műhely-

munka keretében biztosítja. Itt szakmai, kulturális és közéleti programokra tehet javaslatot, 

melyek megszervezését is magára vállalja. A közösség életébe történő integrálást segíti az őszi 

félévet megelőző szakkollégiumi tábor. Ezen túl a régebbi tagok egy félévig mentori feladatokat 

látnak el az új tagok mellett. 

A tagsággal a felvett hallgató vállalja a tehetséggondozó programban való elkötelezett, 

hatékony és sikeres részvételt is. Első lépésként féléves lebontásban hosszú távú kutatói tervet 
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nyújt be a tagozatvezetőnek, melyet előzetesen egyeztetett a tanszéki TDK-kör vezetőjével és 

konzulens tanárával. Minden félév végén elkészíti az aktuális félévben elvégzett tevékenységről 

szóló beszámolóját. 

Beiratkozik a közösen megszervezett tagozati kurzusra és vállalja annak teljesítését. 

Részt vesz az szakkollégiumi tréningen. 

Részt vesz félévente egyszer egy közéleti akcióban. 

Ezen túl tisztségvállalással, ötletadással, szervezéssel, ügyintézéssel, eseti feladatok tel-

jesítésével intézésével segíti a szakkollégium folyamatos működését. 

A KÉPZÉSI PROGRAMOK NYILVÁNTARTÁSA 

A szakkollégiumban a tagok számára kötelezően teljesítendő szakmai programok a 

Neptun tanulmányi rendszerben rögzítésre kerülnek. Pillanatnyilag ezek a kurzusok kredit nél-

kül vannak meghirdetve, lévén, hogy a képzési követelmények által meghatározott, az adott 

szakra vonatkozó tanrendbe nem illeszkednek. A szakkollégiumi tehetséggondozás természe-

ténél fogva a félévente változó tematikával meghirdetett kurzusokat, illetve a tanrendbe nem 

illeszkedő képzési formákat részesíti előnyben, melyeket nem is lehet a képzési rend részévé 

tenni, hiszen ott a szakindítási kérelemben szereplő és a MAB által akkreditált kurzusok szere-

pelnek. Ezért a tehetséggondozásban teljesített szakmai programokat külön kell nyilvántartani. 

A tervünk az, hogy a jövőben ezekért a kurzusokért kreditet szerezzenek a hallgatók. Ezeket a 

krediteket nem az alap- és mesterszakok terhére, hanem azon túl teljesíthetik. A teljesítésről 

egy betétlapon állítunk ki végbizonyítványt, mellyel a hallgató a mesterképzésre és a doktori 

képzésre való jelentkezéskor igazolhatja a tehetséggondozási programokban való részvételét.   
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A TEHETSÉGGONDOZÁS JELENLEGI RENDSZERÉNEK 

KITELJESÍTÉSE 

DEMONSTRÁTORI RENDSZER 

A szakkollégiumnak törekednie kell arra, hogy a tagjait a képzési programban való részvé-

telen keresztül magától értetődően bekapcsolja az intézményi, az országos és adott esetben a 

nemzetközi tudományos életbe, közülük nevelje ki a tudományos utánpótlást. Ezért szorosabb 

és formalizált együttműködést kell kialakítani a szakkollégiumi tagozatoknak a TDK-körökkel, 

a tanszékekkel és a kutatócsoportokkal. Ennek formáját jelenti a demonstrátori rendszer ki-

építése. Már jelenleg is számos formában bekapcsolódnak a hallgatók a tudományos közössé-

gek életébe, mentorok, TDK-ra készülő ösztöndíjasok, gyakornokok lehetnek. Javaslatunk sze-

rint ezeket a státuszokat érdemes lenne összevonni, és ki kellene építeni a demonstrátori rend-

szert. A demonstrátorok számát tanszékekre és tanszéki vezető oktatókra lebontva kell megál-

lapítani. Egy tanszék minden vezető oktatója után vehet fel egy demonstrátort, akinek nem kell 

szükségképpen a tanszékhez vagy a tanszék gondozásában lévő szakokhoz tartozó hallgatónak 

lennie. A demonstrátor feladatát úgy kell meghatározni, hogy az az ő szakmai fejlődését bizto-

sítsa. Be kell vonni tanszéken folyó egyéni és közös kutatásokba, támogatni és segíteni kell a 

konferenciákon való részvételét, közös publikációk készítését. 

A demonstrátorok munkájukért díjazásban részesülnek, melynek fedezetéül a TDK- illetve 

a Szakkollégiumi ösztöndíj-keret egy erre a célra lekülönített része szolgál.      
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TEHETSÉGKREDITEK 

Be kell vezetni a tehetséggondozási programban való részvételről szóló igazolást. A diplo-

mához kapcsolódó betétlap formájában lehetne igazolni, hogy egy hallgató a TDK-körökben, 

illetve a Szakkollégiumban, milyen tehetséggondozási programokban vett részt. Ezeknek a 

programoknak a minőségbiztosítását garantálni kell, kreditpontokat kell hozzájuk rendelni, és 

ezekről kell kiállítani a végbizonyítványt, amely nagyon hasznos lesz a tovább tanulni szándé-

kozók számára. A szakmai kurzusok teljesítését, konferencián való szereplést és részvételt, tu-

dományos közlemények publikálását számíthatnánk olyan teljesítménynek, amelyet pontozni 

lehetne. 

Meg kell ennek alapján határozni azt a minimum kreditértéket, amelynek megszerzésével 

egyáltalán kiadható ez a bizonyítvány. Egyes programelemenként maximalizálni kell az elszá-

molható pontokat. 
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Teljesítmény Kredit Minimális elvárás 

Szakkollégiumi tagozati kurzus  2 kr 3x2 = 6 kr 

Tréning 2 kr 3x2 = 6 kr 

Egyéb szakmai tevékenység (kurzus, előadássorozat, kon-
ferencia szervezése) 

1 kr 3x1 = 3 kr 

Közéleti tevékenység 5 kr 5 kr 

Összesen minimum:  20 kr 

   

TDK-teljesítmény   

TDK-kör szakmai programja 2 kr 4x2 = 8 kr 

TDK- dolgozat készítése 

- helyi forduló 

 
2 kr 

 
2 kr 

Összesen minimum  10 kr 

   

- országos forduló 2 kr 2 kr 

- országos helyezés és különdíj 1-2-3-4 kr 1-2-3-4 kr 

Egyéb konferencián való szereplés 2 kr 2 kr 

Publikáció 2 kr 2 kr 

 

A szakkollégiumi tehetséggondozásban való aktív és eredményes részvételt az jelenti, ha a 

tag legalább 3 tagozati kurzuson és 3 tréningen vett részt, megszervezett félévente egy-egy 

szakmai programot, és tagsága idején aktív közéletei tevékenységet folytatott. Ennek a mi-

nimumnak a kreditértéke 20 kredit. 

A TDK-tevékenységgel kapcsolatban minimális elvárásként a TDK-körök féléves szakmai 

programjának teljesítését legalább 4 féléven keresztül, illetve a TDK helyi fordulóján való 

részvételt lehet megfogalmazni. Ezek értéke 10 kr. 

További 10 kreditet lehet szerezni akkor, ha valaki elindul és helyezett lesz az országos 

TDK-n, részt vesz egyéb konferenciákon és publikál. Erre további 10 kreditet adhatunk. 

A tehetséggondozásban való részvételéről csak akkor adható ki bizonyítvány, ha a minimá-

lis elvárások teljesültek.   

  



 

 

51 

 

A SZAKKOLLÉGIUM TAGOK SZAKMAI KARRIERÉPÍTÉSE 

TUDOMÁNYOS UTÁNPÓTLÁS 

A Szakkollégium tehetséggondozásában való részvételnek azt az eredményt is magával kell 

hoznia, hogy a rátermett és törekvő hallgatók elinduljanak és hosszabb távon, minél előrébb 

jussanak a tudományos pályán. Ennek stádiumait biztosítják a tehetséggondozás különböző 

fórumai és az azokban megnyíló lehetőségek. A tudományos diákkörben résztvevők közül a 

tehetségesebbek mentorokká válhatnak, majd pedig tanszékek, szakok, kutatócsoportok és ku-

tatók mellé rendelve demonstrátorok lehetnek. Ezen a szinten már ténylegesen részeseivé a 

tudományos életnek, hiszen be lehet őket vonni a helyi szinten folyó kutatásokba, és eredmé-

nyeiket nemcsak TDK-n, de egyéb konferenciákon is megismertethetik a tudományos közvé-

leménnyel. Megteremtődik számukra a közös, majd az önálló kutatás, a közös és az önálló 

publikálás, a konferenciákon való részvétel és szereplés lehetősége. 

A demonstrátori rendszerbe bevont hallgatók tevékenységének finanszírozására minden 

rendelkezésre álló lehetőséget érdemes lenne egyetlen forrássá egyesíteni. Ilyenek pillanatnyilag 

a TDK-ösztöndíjak, a szakkollégiumi szakmai-kutatási ösztöndíjak, de érdemes lenne elgon-

dolkozni azon, hogy a köztársasági ösztöndíjasokat ne tegyük-e demonstrátorokká. 

Ugyancsak lényegi kérdés, hogy mennyire sikerül nemzetközi perspektívát nyitni a hallga-

tóink előtt. Ehhez az első lépést jelentheti, ha a tehetséggondozásban résztvevő hallgatókat 

minden eszközzel ösztönözzük arra és támogatjuk abban, hogy Erasmus-ösztöndíjjal legalább 

egy szemesztert külföldön tanuljon. Ehhez a megfelelő szintű nyelvoktatás biztosításán túl, a 
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pályázatírás rejtelmeibe be kell őket avatnunk. A TDK-foglalkozások, a TDK- kutatás-mód-

szertani kurzusok és a szakkollégiumi fogalakozások keretein belül kell ehhez lehetőséget biz-

tosítani.  

Mindez kiváló alapot nyújt ahhoz, hogy bekapcsolódva a mesterképzésbe, hosszabb távon 

gondolkodjanak, és folytassák tanulmányaikat a doktori iskolákba.  A Főiskolán mindehhez 

korlátozott lehetőségeket tudunk biztosítani. Ezeket azonban maximálisan ki kell használni, a 

saját hallgatóinkat gondozva, meg kell teremtenünk az utánpótlást. Azokon a területeken, ahol 

sem a mesterképzést, sem a doktori képzést nem tudjuk nekik biztosítani, a kutatók személyes 

kapcsolatain valamint a TDK- és szakkollégiumi alumni-rendszeren keresztül kell kapcsolatot 

tartani a volt diákokkal, akikből a más helyen teljesített fokozatszerzés után válhatnak egyesek 

kollégákká. 

A SZAKKOLLÉGIUMI TAG NYOMONKÖVETÉSE, ALUMNI 

Az itt felvázolt tehetséggondozási program hatékonyságát nem csak a programelemek szer-

vezésével, hanem a folyamatos ellenőrzéssel és méréssel lehet biztosítani. Ehhez az szükséges, 

hogy mind a TDK-ban, mind pedig a Szakkollégiumban és a tehetséggondozás egyéb fórumain 

megjelenő hallgatók elé világos követelményeket állítsunk, és ezek ellenőrzését rendszeresen 

elvégezzük. Majd ezek fényében újabb és újabb terveket készítsünk. 

A Szakkollégiumon belül jelenleg ezt a célt szolgálja a félévente elkészített kutatási terv, 

melyet a választmánynak kell benyújtani, amely a félév végen ellenőrzi és értékeli a tervek tel-

jesülését. Aki elmulasztja a félév eleji terveket vagy a félév végi beszámolókat benyújtani, vagy 
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nem teljesíti az abban vállaltakat, a Választmány döntése értelmében kizárható a Szakkollégi-

umból. Ugyanezt lenne érdemes érvényre juttatni a TDK-tevékenység kapcsán is, természete-

sen a helyzethez szabott formában (kizárás a további ösztöndíj-pályázatokból?) A szakmai terv 

elfogadását és a beszámoló értékelését a témavezetőnek kell a TDK-kör vezetője felé benyúj-

tani. 

A tehetséggondozásban résztvevő hallgatók nyomon követését akkor is érdemes folytatni, 

ha már kikerültek az intézmény falai közül, különösen akkor, megmaradtak a tudományos pá-

lyán. A szakkollégium erre alapította a szenior-tagság státuszát, illetve ezért rendezi meg éven-

ként a szakkollégisták alumni-találkozóját. A jövőben arra fogunk törekedni, hogy a szakkollé-

giumi szakmai programokra részben volt szakkollégistákat kérjünk fel.    
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KORTÁRSSEGÍTŐ MENTÁLHIGÉNÉS 

SZOLGÁLTATÁS AZ ESZTERHÁZY KÁROLY 

FŐISKOLÁN 

A KORTÁRSSEGÍTÉS ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS 

KAPCSOLATA 

A szakirodalomban előforduló tehetség definíciók, a tehetség kibontakoztatásának feltét-

eleit leíró elméletek, mutatnak különbségeket, azonban vannak közös elemei. Felsorolnak olyan 

elemeket, amelyek kognitív, vagy intellektuális tehetség-alkotók. Ilyen például a jó memória, lé-

nyeglátás, figyelem, kérdezni tudás, következtetés, kommunikáció, eredeti ötletek.  

Kötik a tehetség elemeit valamilyen képességcsoporthoz, pl nyelvi, zenei, matematikai-lo-

gikai,vizuális, téri,testi-mozgásos, szociális-interperszonális. 

A tehetség kapcsán felmerül alkotóelemként a kreativitás, motiváció, szorgalom, kitartás, érzelmi 

érettség, kudarctűrés, kellő kapcsolatrendszer. 

Vagyis vannak örökletességen alapuló adottságok (ezek egy része is fejleszthető), és van-

nak külső hatások, mint amilyen a család, iskola, kortárscsoport, társadalmi elvárások, lehetőségek. 

Czeizel egy plusz faktort is hozzá tesz ehhez, a sorsfaktort. (Bondzsér 2012) 

Az elméletekben megjelenik a tehetség kibontakoztatásának feltételeként a társas kapcso-

latok fontossága, a szociális interperszonális képességek, érzelmi érettség, kudarctűrés, amelyek 
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fejlesztésére a KoMeTI közvetlenül vállalkozik. Ezen túlmenően az önbizalom növelés, a kommu-

nikáció, a csoportok közötti eligazodás, kapcsolatteremtés, egyéni erőforrások felismerése, meg-

élése, a döntési, vagy problémahelyzetek megoldásra stratégiák fejlesztése, stb. mind hozzájárul 

ahhoz, a hallgatóink felismerjék, vállalják, és utat találjanak a tehetségük érvényesítéséhez. 

A tehetséggondozáshoz, a hátrányok leküzdéséhez együttesen van szükség a szolgáltatá-

sokra, a szervezetek munkájára, és a KoMeTI céljai tevékenységei is hozzájárulnak a ehhez a cél-

hoz. 

A felsőoktatási intézményeknek az oktatás és kutatás mellett fontos szerepet kell betölte-

niük a hallgatók oktatáson kívüli életének szervezésében. Az értelmiségivé válás folyamatában a 

tényszerű ismeretátadáson túl meghatározó szerepe van a közegnek is, melyben az történik. 

A diákságnak a tanulmányokkal, a diákélettel, karrierépítéssel, tehetségfejlesztéssel és el-

helyezkedéssel összefüggő feladatainak megoldásához szolgáltatásszintű támogatásra van szük-

sége. Az oktatás külső és belső környezetének folyamatos és radikális differenciálódása és válto-

zása következtében a (tartalmát, képzési formáit tekintve sokszínű és rugalmasan, folytonosan 

megújuló) felsőoktatás csak célzott és szakszerű felsőoktatási tanácsadás útján tudja az intézmény 

és a hallgatók korrekt kapcsolatát biztosítani. A felsőoktatás utóbbi évtizedben bekövetkezett igen 

intenzív változása napjainkra világossá tette, hogy egy, a diákok segítésére, tanácsadásra létesült 

– szervezet és szakembergárda – felsőoktatási tanácsadás intézményi rendszerének kiépülése fon-

tos, e nélkül a felsőoktatás nem tudja megfelelően ellátni a funkcióját.  

Tudjuk, hogy Magyarországon egy személyes szinten jelentkező probléma megoldásához 

igen gyéren veszik igénybe a társas kapcsolatokban rejlő erőt. Igen elterjedt még napjainkban is a 

problémamegoldás káros stratégiáinak alkalmazása: az alkohol, cigaretta, drog, pszichoszomatikus 

megbetegedések. Egy problémával küzdő ember még ma is csak akkor érzi jogosnak, hogy segít-

ségért forduljon – tanácsadóhoz, pszichológushoz, orvoshoz –, ha kiéleződik, szinte szélsőségesen 
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romlik a helyzete. A probléma helyzetekre adott romboló hatású, vagy legalábbis nem előrevivő 

megoldási stratégák, akadályozzák a tehetség kibontakozást, elveszik az energiát a konstruktív 

életvezetéstől. A diáktanácsadás egészen más szemlélete gyorsan népszerűvé vált a hallgatók kö-

rében. Megtanulták használni ezt a tanácsadási formát, ami – természetesen a jövőre nézve – az 

értelmiségi lét, a változó világ kihívásaira való reagáláskor, személyes problémák, életciklus-vál-

tási feszültségek megoldásakor is mintaadó lehet egy kedvezőbb probléma-megoldási stratégia vá-

lasztásában, használatában. 

A felsőoktatási tanácsadás intézményes kereteinek kezdeti alakulása a kilencvenes évek ele-

jén indult Magyarországon. Az első felsőoktatási tanácsadói szervezetek („Négyszemközt” a 

SOTE-n és KLTE-n, Pszichológiai Diáktanácsadó az ELTE-n, az Universitas Szegeden) a hallga-

tók személyes – pszichológiai, mentálhigiénés – tanácsadási igényeire reagálva, pszichológiát ta-

nító tanárok kezdeményezésére, önkéntes segítők támogatásával, tanszékekhez kapcsolódva jöttek 

létre. Néhányan a kezdeményezők közül: Bagdy Emőke, Bugán Antal, Glauber Anna, Hegedűs 

András, Hajduska Marianna, Popper Péter, Rajnai Nadinka, Ritoók Magda, Sükösd Enikő, Szenes 

Márta. (Rajnai 2001) 

A mi intézményünk is az elsők között volt, akik ezt a szolgáltatást megszervezték, az akkori 

pszichológia tanszék gondozásával. 

Noha a diáktanácsadás rendszere a legtöbb felsőoktatási intézményben már több mint 15 

éve kialakult, mégis még ma is gondot jelent a felsőoktatási tanácsadási munka általános elterjedé-

sében és a megkezdett munka stabilizálódásban, hogy a felsőoktatásban jelenleg nincs olyan cél-

zottan felhasználható anyagi erőforrás, amiből a felsőoktatási törvény által előírt (2005. évi 

LXXXIX. 22.§ (2)) tanácsadási feladat megvalósítható lenne. Azok a szervezetek, amelyek Ma-

gyarországon tanácsadási szolgáltatásokat látnak el – mint ahogy évek óta hagyománnyá vált – 
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esetlegesen meghirdetett-elnyert pályázati forrásokra, részben még mindig önkéntes munkára épít-

hetnek csupán. 

Az Eszterházy Károly Főiskola szervezeti felépítésében, intézményi elismertségében, elfo-

gadottságában a Diáktanácsadó Iroda, ma már Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda 

(KoMeTI) néven, időről-időre változó helyet foglalt el. A tanácsadó iroda intézményi rendszeren 

belüli helyének megerősítése azt is jelentené, hogy az országosan elismert, hagyományokra épülő 

hallgatói szolgáltatás jövője és ezzel a hallgatók felé nyújtott magas szintű szolgáltatás jövője is 

biztosított. 

Annak bemutatására, hogy a főiskolánk szervezetében hol, és hogyan indokolt a KoMeTI 

szervezetének működése, ismertetem a tanácsadás meghatározását, fajtáit, bemutatom a felsőok-

tatási tanácsadás létrejöttének okaként meghatározható hallgatói szükségleteket. A kortárs mentál-

higiénés tanácsadás elméleti hátterének leírása, meglátásom szerint érthetővé teszi, hogy a kon-

zultációs tanácsadás, és szakemberek által nyújtott pszichológiai/ mentálhigiénés tanácsadás mel-

lett hogyan foglal el nélkülözhetetlen helyet a kortárssegítés. Végül az EKF-en működő diákta-

nácsadás múltját és jövőjét mutatom be.  
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ELMÉLETI HÁTTÉR 

A TANÁCSADÁS 

A tanácsadás egy célirányos folyamat, amely szisztematikusan épül fel. Mindenképpen egy 

szakértővel való együttműködést, tanácskozást, szerződést takar. Ott válik gyakorlattá, ahol vala-

milyen problémasűrűség együtt jelentkezik. A felsőoktatásban, az azonos élethelyzetben, életcik-

lusban lévő fiatalok, akiknek hasonló életfeladatokat kell megoldaniuk, hozzák azt a „problémasű-

rűséget” ami indokolttá teszi a tanácsadás jelenlétét. 

A tanácsadás célja, hogy segítse tisztázni a kliensek problémáit, segítse a célok megfogal-

mazását, és a hozzájuk vezető teendőket, stratégiákat segítse megfogalmazni. Ezt folyamatos én-

erősítés kell, kísérje és a támogatottság, elfogadottság érzése. (Ludányi - Szebeni 2010.) 

Többféle tanácsadási forma együttes alkalmazása lehet hatékony egy felsőoktatási hallgatói 

szolgáltatás esetében. Ezek jellemzője, hogy az általános, minden tanácskérő számára fontos infor-

mációktól az egyre személyesebb, egyénre szabottabb szolgáltatások felé halad. 

INFORMÁCIÓS TANÁCSADÁS  

A hallgatói szolgáltatók egyértelmű feladata, hogy megszerezzék, rendszerezzék és min-

denki számára elérhetővé tegyék a diákok boldogulásához leginkább szükséges információkat. A 

személyes tanácsadás jelentős szintje az információs, vagy konzultációs tanácsadás. A felvétellel 
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kapcsolatos információs tanácsadástól a tanulmányi és adótanácsadáson keresztül a tanulási tanács-

adásig igen széles skálán kerülhet rá sor – elsődlegesen egy-egy információkéréshez kapcsolódva. 

Szinte valamennyi tájékoztatást kérő küzd azzal, hogy nem egészen egyértelműen leírt informáci-

ókkal találkozik, vagy azzal, hogy nehezen tudja a nagy információs anyaghalmazból a releváns 

vagy számára releváns, értékes információt kiválasztani, azt saját érdekeinek megfelelően érté-

kelni, értelmezni. Leggyakrabban új szempontokat nyújthatunk egy adott probléma megoldásához 

– anélkül, hogy a konkrét döntési folyamat összetett szálai előkerülnének. Az ilyen konzultáció 

bizalmi tőkét is épít, s gyakran alapja annak, hogy a hallgatók visszatérjenek a tanácsadóba, ha 

komolyabb támogatást, elmélyültebb tanácsadást igényelnek. (Rajnai 2006) Az információs ta-

nácsadás felelőssége éppen ebben rejlik, hogy ha a tanácsadó a konzultációs tanácsadás során képes 

bizalmat, kompetenciát sugározni, akkor a tanácskérő/hallgató számára kapu lehet ez a szolgáltatás 

a személyesebb tanácsadás felé. 

Az információk lehetséges típusai:  

 Tanulmányi információk 

Az egyetemeken és főiskolákon működő hallgatói szolgáltatók/diáktanácsadók természetesen kap-

csolódnak az adott intézmények tanulmányi rendszeréhez, a tanulmányokat segítő tanulmányi ta-

nácsadók munkájához. A felsőoktatás más alrendszereiben meglévő információk továbbítása egy 

olyan szolgáltatói rendszeren keresztül, ahol minden hallgatót érintő információ komplexen van 

jelen, segítheti, és megkönnyítheti a hallgatók információgyűjtését. (Tolonics 2001) 

A tanulmányi információk a felvételivel kapcsolatos információk a felvételi eljárást, a felvételi 

pontszámokat, az egyes szakok tanrendjét, főbb tantárgyait, tematikus egységeit, valamint a meg-

szerezhető képzettségre vonatkozó információkat jelentik. Kérdés az, hogy mivel ezek az informá-

ciók más egyetemi/főiskolai szervezeti egységek tulajdonát is képezik, része legyenek-e a diákta-
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nácsadó információs anyagának. A diáktanácsadó sok értékes információval egészítheti ki a hiva-

talos felvételi tájékoztatást. Más elrendezésben szerepeltetheti, pl. úgy, ahogyan azt a felmerülő 

„esetek”, azaz az érdeklődők kérdései, igényei diktálják. 

 

 Diákmunkával kapcsolatos információk 

 Állásokkal kapcsolatos információk, állásbörze 

 Adózással kapcsolatos információk,  

 Külföldi ösztöndíj-lehetőségekről információk 

 Öregdiákok – utánkövetés stb. 

 Internetes információs tanácsadás (honlap, interaktív felületek, fórumok, e.mail stb.) 

(Lisznyai 2001) 

TANULMÁNYI TANÁCSADÁS 

Ismert, hogy a tanulmányi teljesítményt rendkívül sok tényező befolyásolhatja. Ezek lehet-

nek személyes jellegűek (a hallgató képességei, személyiségtípusa, értékorientációja, tanulási mo-

tivációja, tanulási szokásai stb.) és környezeti jellegűek (társadalmi elvárások, követelményszint, 

a tanulást támogató vagy gátló családi-iskolai hatások stb.). 

A felsőoktatásban a tanulás eredményességét mindezek mellett még az is befolyásolja, hogy jelen-

tősen megváltozik a tanulási tevékenység eddig kialakult ritmusa, ami próbára teszi a hallgatók 

alkalmazkodóképességét, és teljesen új tanulási szokások, módszerek kialakítását teheti szüksé-

gessé. Gyakori, hogy a gimnáziumban jól teljesítő diák az első vizsgaidőszakban tele van kudarc-

cal, és igényli a segítséget, támogatást. (Vargáné 2001) 
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AZ EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KERETEKBEN FOLYÓ, SZEMÉLYES PROBLÉMÁKKA 

FOGLALKOZÓ FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS  

A személyes problémákkal foglalkozó tanácsadás feladatának azt tekintjük (akár pszicho-

lógus, akár tanácsadási feladatokra felkészült más tanácsadóról van szó), hogy segítse a hallgatókat 

a felsőoktatás – a tanulás, a pályára készülés – feladatainak megoldásában, az életkori fejlődési 

feladataik, kríziseik jó színvonalú megoldásában, és enyhítse a stresszt.  

Cél, hogy a diákok kifejlesszék azon képességeiket, amelyek alapján a jövőben is meg tud-

ják oldani problémáikat, döntéseket tudnak hozni. A tanácsadási folyamatban a tanácsadó segíti a 

környezeti, az interperszonális és intraperszonális erőforrások feltárását, felkutatását, felhasználá-

sát, és megerősödését, annak tudatában, hogy önmaga, a hallgatóval való kapcsolata, maga a ta-

nácsadási helyzet fontos – átmeneti – erőforrás. A tanácsadó feltár, invenciókat alkalmaz, és szol-

gáltatások igénybevételére tesz javaslatot. Célja, hogy elősegítse a tanácsadásban résztvevő sze-

mélyek és csoportok egészséges és hatékony fejlődését, energiáik aktivizálását a hatékony problé-

mamegoldásra és az akadályozó problémák megelőzésére. 
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KARRIER TANÁCSADÁS 

A felsőoktatási karrier-tanácsadás szakmai értelemben olyan komplex tanácsadási folya-

mat, amelynek célja a hallgatók sikeres munkavállalásának előkészítése. A karrier ebben az össze-

függésben az egyéni életút munkával töltött szakaszát jelenti, amely során a kliensnek szintetizálnia 

kell képességeit, képzettségét, a munkaerőpiac által kínált lehetőségeket és a munkán kívüli élet-

szerepeit. A tanácsadás kiterjedhet a megfelelő felsősoktatási intézmény, vagy azon belül a szak, 

szakirány kiválasztásában nyújtott segítségre, a munkaerő-piaci stratégiák – tájékoztatás és infor-

mációrendszerezés, felvételi és kiválasztási eljárások – elsajátításának biztosítására, valamint a kli-

ensek hosszú távon is rugalmas karriertervezési készségének fejlesztésére. 

KORTÁRSSEGÍTŐKRE ÉPÍTŐ TANÁCSADÁS 

A kortárssegítők olyan fiatalok, akik az egykorú partnerek között eredendően meglévő azono-

sulási képességet mozgósítva, mellérendelt szerepből igyekeznek segítséget nyújtani társaiknak. 

Sokszor a híd szerepét töltik be a fiatalok és a kompetens szakemberek között.  

Kortárssegítés keretében mentálhigiénés, szakmai szocializációt erősítő, és döntést segítő foglal-

kozások megszervezésére és tartására kerülhet sor. 

A kortárssegítő közreműködésével valósulhat meg továbbá egyéni, csoportos és közösségi kompe-

tenciafejlesztés, életvezetési tanácsadás, egészséges életmód programok, téma centrikus beszélge-

tések tervezése, szervezése, és megvalósítása.  

(Rajnai 2001, Szenes-Katona 2006) 

INTERNETES TANÁCSADÁS 
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Az internetes tanácsadás anonim módon, a fiatalok számára ismert, szívesen használt kö-

zegben az interneten keresztül nyújt megoldásokat, vagy a problématípusnak megfelelő szolgálta-

tás felé irányít. 

Látszik, hogy a konzultációs, vagy információs tanácsadás és a személyes ügyekben nyúj-

tott tanácsadás témái között van hasonlóság, azonban céljában, metódusában, folyamatában, mód-

szereiben jelentősen különböznek egymástól. Jelentőségük azonban nem különbözik. Klasszikusan 

a kapcsolatot úgy írják le, hogy az információs tanácsadás – tanulmányi tanácsadás – pszicholó-

giai/mentálhigiénés tanácsadás egymásra épül, valamint az egyes tanácsadási formákon belül ér-

vényesülő „tölcsérszerű”, egyre egyénibb megközelítés érvényesítését jelentő bekerülési pálya jól 

leírható. (Tolonics 2001)  

Az internetes tanácsadás (információs és pszichológiai/mentálhigiénés is) használatának 

esetében a problémák jellege és a bekerülési küszöb viszonya azonban megváltozhat. A hallgatók 

számára nem feltétlenül szükséges, hogy túllépjenek a problémák személyes képviseletével járó 

nehézségeken, amely nehézségek eddig a bekerülés akadályát is jelentették. Azonban a személyes 

tanácsadást nem tudja kiváltani, de az igénybevételét megkönnyítheti. Minden esetre érdemes fel-

készülni az internetes tanácsadás használatának elterjedésével együtt járó változásokra. 
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A TANÁCSADÁS SZÜKSÉGESSÉGE A FELSŐOKTATÁSBAN  

A tanácsadás fajtáinál felsoroltak közül, a személyes problémával foglalkozó tanácsadási 

formákhoz köthető hallgatói szükségletekről lesz szó. Azt a metódust követem, hogy az általáno-

sabbtól az egyre mélyebb problématípusokra válaszoló tanácsadások felé haladok. A kortárssegítés 

külön fejezetben tárgyalom.  

A tanulási tanácsadás, mint már korábban volt szó róla, olyan iskolai teljesítést segítő fog-

lalkozás, amely komplexen kell, hogy választ adjon a hallgatók kudarcainak lehetséges okaira. 

Vagyis a hatékony tanulási stratégiák elsajátításán túl a motiváció növelése, a vizsgázásra való 

felkészítés, a hatékony időgazdálkodás stb. is feladata  

A tanulási tanácsadás szükségessége azért merül fel, mert a középiskolából a felsőoktatásba 

lépve számtalan változás következik be a fiatal életében, ami az iskolai teljesítést befolyásolja: 

 Megszűnik a tanulás külső irányítottsága. Míg a középiskolában a rendszeres számonkérés 

kijelöli a megtanulandó kisebb anyagrészeket, a tanulás lépéseit, addig a felsőoktatásban a 

hallgatóknak mindezt önállóan kell megtennie, terveznie, vagyis önmaguknak kell irányí-

tani a tanulási folyamatukat. 

 Többszörösére növekszik a feldolgozandó, megtanulandó anyagmennyiség. 

 Kampányszerűvé válik a tanulás. A nagymennyiségű anyaggal rövid idő alatt kell megbir-

kózni. 

 Elszemélytelenedik az oktatás. A nagy létszámú előadási csoportok, a csak félévig tartó 

kurzusok megnehezítik a tanár-diák kapcsolat kialakítását. A kreditrendszer, a hagyomá-

nyos tanulócsoportok felbomlása, nehezíti a kortársközösségek kialakulását is. 
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 A legtöbb hallgató lakhelyétől távol kerülve kilép a biztonságos családi, baráti kötelékből 

és egyedül kell szembe néznie a felnőtt élet problémáival. 

A pálya és karrier tanácsadás tekintetében más igénye van annak, aki bekerül valamelyik kép-

zésbe és annak, aki végzős, és a munkakeresés nehéz feladata előtt áll.  

A szak kiválasztása nem mindig egy tudatos döntési folyamat vége. A hallgatóknak szükségük 

lehet arra, hogy megismerjék saját erőforrásaikat, képességeiket, lehetőségeiket, és újragondolják, 

hogy milyen pályán, és ehhez illeszkedve, milyen szakon folytassák tanulmányaikat. A hallgató 

sikeres iskolai teljesítést, tudatos döntését meghatározza az is, hogy mennyire képes saját szemé-

lyes fejlődését irányítani, kiteljesíteni, képes-e integrálni a személyes szerepeit. Különösen kérdés 

ez olyan esetekben, amikor a hallgató speciális igényű (fogyatékkal élő, roma származású, vagy 

más hátrányos tényező befolyásolja).  

Szükséges lehet a végzés előtt álló hallgatók számára, hogy ismerjék, és képesek legyenek alkal-

mazkodni a munkaerő-piac változásaihoz, naprakész információjuk és élő kapcsolatuk legyen a 

munkaerő-piac szereplőivel, elvárásaival. Ezzel segíthetjük a hallgató sikeres megfelelését és be-

illeszkedését a munkavilágába, segíthetünk tudatosan tervezni a munkában az előrejutásukat, és az 

életükbe belépő új szerepek összehangolását a karrierjükkel, vagyis hogy képesek legyenek érvé-

nyesíteni az életútszemléletet. 

A Pszichológiai/mentálhigiéniás tanácsadás arra a tényre épít, hogy a felsőoktatásban el-

töltött időszak az ifjúkori személyiségfejlődés karakteres, krízisekkel telített szakasza. Erikson 

(1991) jól ismert elmélete szerint az identitás, intimitás, generativitás, én-integritás 

pszichoszociális krízisének a megoldását tartjuk ebben az időszakban a személyiségfejlődés köz-

ponti feladatának. Chickering (1969) a következő hét, egymáshoz szorosan kapcsolódó faktorban 

találta meg a hallgatók fejlődési céljait: a kompetencia elérése, az autonómmá válás, az identitás 
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megalapozása, az interperszonális kapcsolatok felszabadítása, a célok kibontása és az integritás 

kifejlesztése. 

Marcia (1966) pedig az identitáskeresés fejlődésének négy jellemző stádiumát írja le: 

 teljesítők, akik eredményesen végigjárják és megoldják az identitásuk kidolgozásának útját; 

 korai zárók, akik „nem megfelelően gazdag” exploráció során, az exploráció egy korai sza-

kaszában, az identitásképzés intenzív átélése nélkül jutnak öndefinícióhoz; 

 moratóriumosok, akik küzdenek az identitással, de még nem oldották meg; 

 szétszórtak, akik explorálásukat folytonosan megszakítva, újabb és újabb területek felé for-

dulva, kellően kimerítő exploráció hiányában nem tudják megoldani az identitás kérdését. 

Konfliktus valamennyi fejlődési feladatból, annak valamennyi stádiumából fakadhat. A „korai zá-

rás” során kialakított status az ifjúkorban újonnan szerzett tapasztalatok alapján megkérdőjeleződ-

het. A „moratóriumot” felkavarhatja valamely új, intenzív élmény. A „szétszórt”, ha kénytelen 

dönteni, nehéz helyzetbe kerül, hiszen nem megy végig egy problémán, hanem amikor akadályba 

ütközik, önértékelési problémája támad. Rendszerint egyedül nem képes megbirkózni a helyzettel.  

Az életkorilag megoldandó fejlődési feladatok, mint alapvető élet-kontextus mellett, a fel-

sőoktatásban tanuló diákok számára az életszíntér-váltás is jelentős feltételrendszer-váltást jelent. 

A középiskolás időszakban alapvetően családbázisú élet kortársbázisúvá, kapcsolatbázisúvá válik, 

ami az egyik oldalról segíti a fejlődési feladatok megoldását, a másikról azonban kiélezettebbé, 

kritikusabbá teszi a változás, fejlődés feltételeit. (Rajnai 2001) 

A tanácsadó számára nagyon fontos, hogy lássa és segítse a fejlődés pozitív kibontakozásának útját. 

Valamennyi tanácskérő esetében más-más belső feltétele van a továbblépésnek, a problémamegol-

dásnak. Az emberi élet, a fejlődés kontextusát az a feltételrendszer alakítja, amelyben valaki él.  
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 A felsőoktatási tanácsadás tehát választ adhat a hallgatók intézményi beilleszkedésére, a 

tanulmányi ügyekben való eligazodásra, a sikeres iskolai teljesítésre, a választási lehetőségek, 

helyzetek tisztázására, megoldására mind a főiskolai, mind az életpályák szintjén.  

A KORTÁRSSEGÍTÉS ELMÉLETI ALAPJAI  

A kortárssegítés témája új fejezetet érdemel, hiszen intézményünkben nagy múltra tekint 

vissza, és országosan is elismert a felsőoktatási tanácsadók körében. A kortárssegítés elméleti alap-

jának és előnyeinek megismerése a KoMeTI munkájának, értékének megértését is segíti. 

Az ifjú korra úgy kell tekintenünk, mint a kortárshatások fokozódásának, kulminálásának 

ideje. Az „egyenrangú” horizontális kapcsolatok révén felerősíthetjük a segítő, támogató hatásokat. 

Az „egyenrangú kapcsolatok” lényege az, hogy a fiatalok azokhoz igyekeznek tartozni, azokkal 

próbálják magukat azonosítani, akik hasonlók hozzájuk attitűdben, viselkedésben. Mivel a kortár-

sak nagy hatásúak a fiatalok viselkedési döntéseinél, ezért a „kortársnyomás” fontos fókusza lehet 

a megelőzésnek, tanácsadásnak, segítésnek. E megfontolások alapján indítottak már a hetvenes 

években kortárssegítő programokat, különösen Amerikában és Kanadában. (Bácskai-Gerevics 

2000) Az egri diáktanácsadás is ezeken az elméleteken alapulva jött létre.  

A társas kompetencia fejlődésében a kortárskapcsolatok játszanak meghatározó szerepet. A 

kortárskapcsolatok legfontosabb jellegzetességei a közös játékok, szabadidős tevékenységek és a 

különböző üzenetváltások, amelyek jobban hasonlítanak a felnőttek egymás közötti üzenetváltása-

ira, mint a gyerekek és a felnőttek között megfigyeltekre, amelyekkel a fiatalok egész gyermekko-

rukban és még a felsőoktatásban is jellemzően találkoznak. A kortársfunkciók tudatos kiaknázása 

hozzájárul a szociális kompetenciák, szakmai identifikáció, egyéni célok és utak kialakításához. 

(Bácskai-Gerevics 2000) 
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A kortárssegítők köré épülő diáktanácsadók munkájának feltétele az, hogy tagjaik képzését 

és a hallgatók segítő munkájának folyamatos támogatását kiemelten kezeljék (tanácsadásra felké-

szítés, esetmegbeszélések, szupervíziók, szervezetfejlesztés, stábépítés), ami által közvetlen és 

közvetett tanácsadási kapcsolatot is létesítenek a hallgatókkal. A kortárssegítők munkájára építő 

diáktanácsadó intézményekben a munka „hátterében” ott áll egy szakmailag erős humán (pszicho-

lógia, menedzsment) tanszék, illetve olyan tanszéki, kollégiumi tanárok, akik a tanácsadási munka 

szemléletét, szakmai színvonalát személyesen közvetítik, képviselik. Tanácsadási munkára való 

felkészültségükkel, irányító munkájukkal támogatják a tanácsadás szakszerűségét, a csoport haté-

kony, szervezett működését. Az ő személyes elkötelezettségük fontos – mondhatni, meghatározó 

– eleme a tanácsadó működésének. (Szenes-Katona 2006) 

A KORTÁRS SEGÍTŐK KÖRÉ ÉPÜLŐ DIÁKTANÁCSADÓK MUNKÁJÁNAK 

ERŐSSÉGE 

A kortárssegítéssel a humán értékek területével foglalkozunk. A humán értékek területén 

befelé és kifelé irányuló képességeket és viselkedésmódokat, tudást különböztetünk meg. A kifelé, 

a környezetre irányuló értékek között a szolidaritás, a proszociális viselkedés, másokon való segí-

tés, a problémamegoldás, az altruizmus és a kommunikációs készségek jelentik a legfontosabbakat. 

Mindezeknek az értékeknek a támogatása, megerősítése, jutalmazása a kortárssegítés legfőbb fel-

adata. 

A befelé irányuló értékek közé az önismeret, az önbizalom és az önmagunkkal kialakított jó vi-

szony tartozik. Ezeknek, az értékeknek az előtérbe állítása hozzájárulhat a fiatalok hatékonyabb 

személyiségfejlődéséhez. (Bácskai-Gerevics 2000) 

A kortárstanácsadók munkájának erőssége, hogy a hallgatói kapcsolatok révén a program-

jaik elfogadottak, népszerűek. Igaz, a nehézségeik is státusukból adódnak. Az oktatók körében, a 



 

 

69 

 

felsőoktatási intézmény szervezeti szintjén talán kevésbé ismertek, elfogadottak. (Szenes-Katona 

2006) A hallgatókkal való közvetlen kapcsolat kritikus pontja a tanácsadók működésének, hiszen 

a legfontosabb, hogy az ajánlott program „elérje” az érdekelteket. Ezért az önkéntes hallgatókra/ 

kortárssegítőkre épülő szerveződési mód a leghatékonyabb út ahhoz, hogy a hallgatók igénybe ve-

gyék a – magyarországi kapcsolati kultúrában kevés pozitív hagyománnyal bíró – segítő szolgál-

tatásokat. Bizonyos preventív és gyógyító tanácsadási formák, mint pl. a drog- és egyéb 

addiktológiai tanácsadás, talajtalanok „a hallgatói háló” aktivitása, kiépülése nélkül. (Szenes 2001) 

E tanácsadók további erőssége a fiatalok kreativitása, a programok folyamatos megújulása. 

A munkába bekapcsolódó, újonnan érkező hallgatók érdeklődése folytonosan alakíthatja a tanács-

adási-szolgáltatási profilt, illetve az új tagok, friss szemmel nézve, egy már bevezetett program 

működését meg tudják újítani. 

A kortárssegítők „a saját bőrükön” érzik azt, hogy a diákságnak hol van szüksége segít-

ségre.  

Az a természetes fluktuáció, ami a hallgatók felsőoktatási intézményben töltött idejének 

korlátozottságával függ össze, időről időre nehézséget is okoz az intézményi állandóság megőrzé-

sében. A hallgatók kortárstanácsadóként csak egy-két évet töltenek el a diáktanácsadóban, s ez 

mindig az újabb és újabb munkakezdet hátrányaival is együtt jár. (Szenes 2001) 

A felsőoktatásban kialakult diáktanácsadók működése akkor sikeres, ha dolgoznak benne 

olyan tanácsadók, akik igen jól ismerik a felsőoktatást, a diákokat és problémáikat – s aktívan 

tudnak segítséget nyújtani a tanulmányi, tanulási, karrier-, életvezetési problémák megoldásában. 

A hatékony szolgáltatási struktúrákban dolgoznak pszichológusok, akik a személyes fejlődésben, 

problémamegoldásban tudják segíteni a hallgatókat. Kortárssegítők – érdeklődésüknek, előkép-

zettségüknek, szakmai támogatottságuknak megfelelően – ugyancsak személyes támogatást nyúj-

tanak társaiknak. Pszichiáterek, orvosok elsődlegesen külső megbízottként, a diáktanácsadóval 
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való kapcsolat keretében foglalkoznak a hallgatókkal. Erre azért van nagy szükség, mert ha az 

alkalmazott tanácsadók, segítő szakemberek kompetenciáját meghaladó problémával találkoznak, 

akkor felelősségük van abban, hogy más szolgáltató felé tudják irányítani a hallgatót. Másrészt 

pedig, még ha egy egészségügyi intézmény falai közt történik is a diáktanácsadóban kezdeménye-

zett tanácsadás, más a kontextusa, mintha nem a diáktanácsadó megkeresése alapján jött volna létre 

a terápiás kapcsolat a hallgatóval.( Szenes 2001, Szenes – Katona 2006) 

A KORTÁRSSEGÍTŐ ÖNKÉNTESEK NYERESÉGEI 

A kortárssegítő programok olyan előnyöket is nyújtanak, amelyek áttételesen hatnak a tanács-

kérőre is, de maguk a kortárssegítők sokat profitálnak belőle. 

 Ösztönzi a fiatalokat saját önállósodási igényük és új, felnőtt identitás iránti szükségletük 

felismerésére. Ennek eszköze a saját környeztük fokozottabb kontrollja, a pozitív fejlődési 

irányok kijelölése. 

 A fiatalok tapasztalatokat szereznek, amellyel próbára tehetik önmagukat. Követendő mo-

dellként tudnak állni, mint olyanok, akik asszertívek, magabiztosak, akik kezükbe tudják 

venni saját ügyeik irányítását, érdekeik képviseletét. 

 A fiatalok készek részt venni készségeiket és kompetenciáikat bővítő folyamatokban. A 

lényeg a saját tapasztalaton alapuló tanulás. 

 Bevonja a fiatalokat olyan programok megtervezésébe és megvalósításába, amely komo-

lyan befolyásolja a közösség életét, s hogy megerősítse a diákok már meglévő és funkcio-

náló kommunikációs rendszerét. (Bácskai-Gerevics 2000) 

A KORTÁRSSEGÍTÉS ELŐZMÉNYEI AZ ESZTERHÁZY KÁROLY 

FŐISKOLÁN 
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Egerben, az intézményünkben, 1995-ben alakult meg a Diáktanácsadó Iroda a pszichológia 

tanszék oktatóinak mentorálásával. Olyan szakértő hallgatók kezdték el ezt a munkát, akik önként 

jelentkeztek erre a feladatra. Képzésüket Szilágyi Klára végezte kanadai minta alapján, a magyar 

adaptáció elvégzése után. Körvonalazódott, hogy három területen van feladata ennek a szervezet-

nek. Egyik a tanulmányi ügyekben való eligazodás segítése információs tanácsadással, másik az 

életvezetési elakadásokat volt hivatott gondozni és a harmadik terület a közösségi élethez szüksé-

ges kapcsolati lehetőségek megteremtése. Ennek megfelelően a célja a hallgatók beilleszkedésének 

segítése a főiskolai életbe, tanulmányi információs tanácsadás, közösségek kialakítása, középisko-

lától eltérő tanulási technikák, otthontól független önálló élet kialakítása, szociális kompetenciák 

fejlesztése, hallgatói identitás erősítése stb. Ezeket elsősorban a szociálpedagógia szakos hallgatók 

tudására építve az egyéni tanácsadás, tanulási stratégiák, téma centrikus beszélgetések, csoport 

foglakozások módszereivel látta el, és információs tanácsadással a főiskolai ügyekkel, tanulmányi 

ügyekkel kapcsolatosan. Ezekre a területekre a pszichológia tanszék oktatói készítették fel a hall-

gatókat. Tekintve, hogy a szociálpedagógus hallgatókon kívül más szakosok is jelentkeztek erre a 

munkára, ezért alakult egy főként informatika szakos hallgatókból álló munkacsoport is, akik a 

tanulmányi információkat gyűjtötték össze és rendszerezték, egy másik munkacsoport pedig a Di-

áktanácsadó Iroda, mint szervezet bemutatásáért, adminisztrációjáért, reklámozásáért, PR-jáért fe-

lelt. Ők elsősorban gazdálkodás szakos hallgatók voltak. Az első években nagyon élénk tanácsadói 

munka folyt, több csoport működött vagy önismereti céllal, vagy más tematikus csoporttechniká-

val. Mellettük egyéni esetkezelés/tanácsadás is működött. A hallgatók munkáját szupervízió támo-

gatta heti rendszerességgel. Az utánpótlás nevelés minden félévben feladat volt, a toborzás és kép-

zés tevékenységével, több napos tréning és képzés formájában. 
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A pénzügyi hátteret kezdetben a Soros Alapítvány pályázatai biztosították, az infrastrukturális 

feltételeket (iroda, saját telefonvonal, számítógép, nyomtató stb.) a főiskola vezetése a „B” épület 

frekventált helyén adta az irodának. 

Az intenzív kezdet után a diáktanácsadó iroda működése beszűkült. Megszűnt a pályázati for-

rás, és az infrastrukturális feltételeket sem biztosította tovább az intézmény, noha egy szerény költ-

ségvetése maradt a diáktanácsadónak.  

Az újabb fellendülést a TÁMOP 4.1.1.-10 (Komplex szolgáltatásfejlesztés az Eszterházy Ká-

roly Főiskolán a minőségi gyakorlati képzés érdekében.) pályázat jelentette. A hallgatói szolgálta-

tás fejlesztés lehetővé tette egy olyan struktúra kialakítását, ami biztosíthatta a professzionális men-

tálhigiénés szolgáltatás működtetést.  

 

A korábbi szervezeti felépítés: 

 

  

A korábbi szervezeti felépítés karokhoz kötött bizonyos hallgatói szolgáltatásokat, pl. a karrier 

tanácsadás a GTK szakmai felügyelete alatt működött, míg a Diáktanácsadó Iroda (DTI) a TKTK 

kar szociálpedagógia tanszékének szakmai vezetése alatt. Ez a szervezeti struktúra nehezítette a 
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szolgáltatás igénybevételét, másrészt azt a benyomást kelthette szervezeti szinten, hogy a szolgál-

tatások az adott kar hallgatóira korlátozódnak. Ezzel az intézményi elismertség, és feltételek biz-

tosítása is gyengült. 

 

A pályázat segítségével egy olyan rendszer alakult, ahol komplex szolgáltatást lehet bizto-

sítani a hallgatóknak. 

 

Új szervezeti felépítés: 

 

 

  

Az új struktúra egy ernyő alá szervezete azokat a szolgáltatásokat, információkat, amelyek a hall-

gatók sikeres felsőoktatási karrierjét támogatják. Ebben a struktúrában lett helye a DTI.nek is, im-

már Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda néven.  

A pályázathoz kapcsolódó igényfelmérésből kiderült, hogy a hallgatók szükségletei a korábban 

meghatározotthoz hasonló. Szükség van olyan tanácsadásra, amely segíti a főiskolai hallgatók ta-

nulmányainak sikeres elvégzését, egészséges életút vezetését, információt szolgáltat, amelyek se-

gítik a hallgatók beilleszkedését a felsőfokú intézménybe, illetve közösségszervezéssel támogatja 

a diákság közösségi életét. 
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A mentálhigiénés szolgáltatás így az alábbi szolgáltatásokkal indult el: 

 

• Kortárssegítés 

Kortárssegítés keretében mentálhigiénés, szakmai szocializációt erősítő, és döntést segítő foglal-

kozások megszervezése, és tartása. Egyéni, csoportos és közösségi kompetenciafejlesztés, életve-

zetési tanácsadás, egészséges életmód programok, téma centrikus beszélgetések tervezése, szerve-

zése, és megvalósítása.  

 

• Tanulásmódszertani tanácsadás 

A hallgatók komplex, rendszerezett ismeretekkel rendelkezzenek a tanulásról. Képesek legyenek 

saját tanulási stílusuk és stratégiák felismerésére, tanulási stratégiáik közvetlen és közvetett fej-

lesztésre. A tanulási hatékonyság érdekében az iskolai „karrier” tudatos tervezésének segítése. 

 

• Pszichológiai tanácsadás 

A hallgatók és oktatók számára, szakember által nyújtott mentálhigiénés szolgáltatás biztosítása. 

A hallgatók életkori, életvezetési, pályaszocializációs kérdéseinek megoldása. 

 

• Internetes tanácsadás 

Az intézmény informatikai szolgáltatása alkalmas a intézményünk hallgatóinak ellátására, és egy-

ben arra, hogy elsőként dolgozzuk ki ennek a tanácsadási formának az informatikai protokollját. 

Anonim módon, a fiatalok számára ismert, szívesen használt közegben az interneten keresztül nyújt 

megoldásokat, vagy a problématípusnak megfelelő szolgáltatás felé irányít. 
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• Életmód klub 

Mozgásra épülő fejlesztő foglalkozás, amely a tanulást segítő háttérfunkciókat fejleszti. (figyelem, 

koncentráció, kitartás, motiváltság, emlékezet). Egészségtudatos életvezetés, életmód tanácsadás 

tervezése, megvalósítása. 

 

A Hallgatói Centrum új szervezeti felépítése egyben új infrastruktúra kialakítását is jelen-

tette. Így létre jöhetett a főiskolánkon egy olyan komplex szolgáltató intézmény, ahol a teljes körű 

információs tanácsadás mellett a mentálhigiénés szolgáltatás is hangsúlyosan van jelen. A mentál-

higiénés szolgáltatás palettája nem csak a hallgatókat, hanem az oktatókat is megszólította.  

A szolgáltatás felépítése a klasszikusan leírtaknak megfelelően működhetett.  

Helye lett a rendszerben, a kortárssegítőkkel korábban önkéntesen dolgozó oktatóknak, és 

a tevékenységeknek, amelyeket végeztek, vagyis a tanácsadásra felkészítésnek, esetmegbeszélé-

seknek, szupervízióknak, szervezetfejlesztéseknek. Ezzel egyben az intézményi rendszer szintjén 

is láthatóvá vált, hogy a munka „hátterében” ott áll egy szakmailag erős tanszék (a 

szociálpedagógia tanszék), és láthatóvá vált az a tevékenység, illetve annak szükségessége, ame-

lyeket fentebb felsoroltam. A kortárssegítők koordinációját, mentálhigiénés tanácsadást, és a 

KoMeTI iroda folyamatos elérhetőségét egy szociálpedagógus biztosította, aki korábban maga is 

KoMeTI-s volt.  

A szolgáltatásba pszichológusok is bekerültek, és egy pszichiáter is dolgozott, hiszen a 

mentálhigiénés/ pszichológiai szolgáltatások felelőssége, hogy a „klienst” ne hagyja cserben akkor 

sem, ha a saját kompetenciáját meghaladó problémával áll szemben. 

Professzionális tanácsadókhoz fordulhattak a hallgatók az igényfelmérés segítségével meg-

határozott többi szükségletükkel is. 
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Stabil, egymással kommunikáló szakemberek csoportja alakult ki, akik között szintén volt eset-

megbeszélés, munkafelosztás, és egyeztetés, hogy a hallgatók a legmegfelelőbb szolgáltatást kap-

ják. 

TAPASZTALATOK 

A szakmai tapasztalatok rögzítése, megmutatja azokat a tényezőket, amelyekkel a program 

folytatása biztosítható valamint megmutatja a szakmai előnyöket és azokat a működési sajátossá-

gokat is, amelyekre fel kell készülni. 

Erősödött az együttműködés a hallgatói és hallgatóknak szolgáltató szervezetek között.  

A közös szolgáltatói színtér szükségessé tette, hogy a tanácsadók, hallgatói szervezetek 

egyeztessék céljaikat, tevékenységeiket, illetve tanuljanak, tapasztalatot szerezzenek a professzio-

nális tanácsadói tevékenységről. Ennek érdekében közös képzések valósultak meg a Hallgatói Cent-

rum (HC) munkatársai, a Hallgató Önkormányzat (HÖK) és a Kortárssegítő Mentálhigiénés Ta-

nácsadó Iroda (KoMeTI) részvételével. A szakmai programért a KoMeTI szakmai vezetői és a HC 

vezetője felelt. 

Szakmai előnyök: 

• A kompetenciák, feladatok, felelősségi körök tisztázódtak. Ezzel csökkenhet a szol-

gáltatások párhuzamossága, növekedhet az együttműködések lehetősége. Minden 

szervezetnek információja van a másikról, amelyet tovább tud adni a tanácskérő 

hallgatónak. 

• Kialakultak informális kapcsolatok a képzéseken a tagok között, amely hatéko-

nyabbá teheti a munka során a formális együttműködéseket is. 

• A tanácsadói technikák elsajátítása lehetővé teheti, hogy az információs tanácsadás 

valóban kapuja legyen a mentálhigiénés tanácsadásnak. 
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Nehézségek: 

• A HC tanácsadói munkaviszonyban, dolgozóként vannak jelen a rendszerben, míg 

a HÖK és KoMeTI tagjai hallgatók. Ez azzal a nehézséggel jár egyrészt, hogy a 

tréning idejére nehéz „kivenni” minden dolgozót a munkából. Másrészt a tapasztalat 

azt mutatja, hogy dolgozói státuszból és hallgató státuszból jelen lenni ugyan azon 

a képzésen együtt, nem szerencsés. 

Megvalósultak közös programok is a projekt során, a HÖK és KoMeTI együttműködésével, 

és a HC, HÖK, KoMeTI közös kooperációjában is. 

Szakmai előnyök: 

• A szervezetek közötti együttműködés erősödött. A közös munka, faladat és problé-

mamegoldás az együttműködés, a kapcsolatok alakításának, a szervezeti és szemé-

lyes kompetenciák megismerésének leghatékonyabb terepe. 

• A közös programok lehetővé teszik, hogy a hallgatók megismerjék a szervezetek 

tagjait, könnyebbé teszi az egyes szervezetek szolgáltatásinak igénybevételét. 

Nehézség: 

 Az eltérő szervezeti kultúra, a szervezeten belüli kommunikáció különbségei, a hi-

erarchikus struktúra eltérései nehezítik az együttműködés kereteinek kialakítását. 

A hallgató és hallgatói szolgáltató szervezetek a félévek elején egyeztették a programjaikat. 

Szakmai előnyök: 

 A szervezetek megismerhették egymás munkamódját, program-profilját, a progra-

mokkal képviselt célokat. 

 A hasonló célú, vagy nagy tömegeket megmozgató programok nem ütköztek egy-

mással, illetve kapcsolódtak egymáshoz. 
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A KoMeTI számára előnyt jelent, hogy az új szervezeti struktúrában képes lett állandó sta-

bil hallgatói szolgáltatásokat biztosítani. Ehhez létre jött az infrastruktúra (iroda, tanácsadói szoba, 

telefon irodaszerek stb.), és egy főállású tanácsadó. Megvalósult tehát, a fix hely és ügyeleti idő, 

lehetőség az igényeknek megfelelően hirdetni tanulás-módszertani csoportokat és karriertetvezési, 

életvezetési csoportokat. A pályaszocializációt erősen támogató önkéntes munka szervezésre is sor 

került. 

A KoMeTI kortárssegítői számára megteremtődött a feltétele, hogy szakmai programjaikat meg-

valósítsák. Ehhez az infrastrukturális, és szakmai háttér is biztosítva lett. A szervezetfejlesztést és 

az új tagok bevonását, ezzel a munka folytonosságát biztosító tréningek, képzések helye, finanszí-

rozása is megoldódott. 

 Kidolgozásra került egy módszertani anyag az internetes tanácsadás megvalósítására, és 

ennek informatikai feltétele is létrejött. Ez egyben, legalábbis részben, a pályázati szolgáltatások 

fenntartását is biztosíthatja a projekt lezárta után. 

A projekt során a személyes problémákra válaszoló tanácsadásokkal, és programokkal 

több, mint 600 hallgatót értünk el a pályázati feltételeknek is megfelelő igazolásokkal. Ennél nyil-

ván több hallgató vette igénybe a szolgáltatásokat, de ennek regisztrálása az anonimitás miatt nem 

könnyű. 

A hallgatói szolgáltatások valamelyikével csaknem az összes hallgatónk élt a projekt ideje 

alatt. 

PROBLÉMA TÍPUSOK, AMELYEKKEL A SZEMÉLYES PROBLÉMÁKKAL 

FORDULÓK ESETÉBEN TALÁLKOZTUNK: 

A hallgatói szükségletek meghatározhatóak felmérésekkel, de jól jelzi ezeket az is, ha meg-

nézzük, hogy milyen problémákkal fordultak a hallgatók a tanácsadókhoz. 
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Összefoglalóan az egyik nagy problémakör a felnőtt identitás-alakulás kríziseivel fogal-

mazható meg. Fejlődésbeli egyenetlenségek konstatálhatóak az esetek kapcsán. Intellektuálisan a 

tanácskérők felnőtt, normál zónába tatozók, de érzelmi éretlenség kimutatható. Ehhez társulnak az 

önállósulási, és autonómia igények elérésének nehézségei, főként azoknál a hallgatóknál, akik más 

városból vagy településről érkeztek, és az önálló életvezetésről nincs rutinszerű tudásuk, ezen a 

téren előzmény nélküliek. Számukra a gyerek-felnőtt én állapot kizárólagosan és disszociáltan je-

lenik meg, nincsenek adaptív technikáik. 

Szorosan összefügg az előzővel minden, ami a beilleszkedési nehézségek körébe tartozik. Ilye-

nek az időbeosztás a pénzkezelés, minden életvezetési probléma, a társakkal való együttműködés 

nehézsége, és a stabil közösségek hiányából adódó problémák. A szociális ügyességgel bíróknak 

ez az új helyzet nem jelent problémát, de azok a hallgatók akik kevesebb ilyen jellegű tudással 

rendelkeznek, önértékelésükben bizonytalanabbak, azoknak a társakkal való kommunikáció nehe-

zített.  

Párkapcsolati problémák köre a következő nagyobb egység. Életkori jellemző a relatíve stabil 

kapcsolatok keresésének igénye, a női férfi szerep elsajátításának feladata. Ebben sok sérülési esély 

van, és ezek meg is mutatkoznak a tanácskérők oldaláról. Sok esetben a felelősségvállalás dilem-

mája a vezető tünet, és az alkalmazkodási, önfeladási, és autonómia-törekvések egyeztetése. 

Tanulással, életúttervezéssel kapcsolatos problémák, de nem tanulástechnikai értelemben, ha-

nem pályaválasztással, karriertervezéssel kapcsolatosan. Jól látszik, hogy mivel a közoktatás nem 

orientál pályák felé, nincs ismeretük a hallgatóknak az adott pálya követelményeiről, de önmaguk-

ról sem, így az első években elbizonytalanodnak abban, hogy jó helyen vannak-e. Ez nehezen meg-

oldható tanácsadási esetkör, hiszen ennek folyamatnak kellene lennie a korábbi életkorban is. 

Kevesebb elemszámmal, de létező problémaként írhatók le azok a személyek, akik szexualitás 

problémáikkal fordulnak tanácsadóhoz. Lányok körében az evészavarok is előfordulnak, ha nem 
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nagy számban is. Anorexia, bulímia, testkép zavar egyaránt jellemző. Más ide nem sorolható prob-

lémák: drog, alkohol, bántalmazásban áldozat, pánik rohamok, kényszeresség, különféle neuroti-

kus tünetek, depresszióra való hajlam, rossz családi körülmények miatti félelmek, munkanélküli 

szülők, pénztelenség stb. 

Az esetek felsorolásából látható, hogy több olyan probléma és tünet típus van, amely speciális 

szolgáltatást igényel. A pszichiáter szakértelmét (is) többször kellett igénybe venni, mint amilyen 

keretet a pályázat biztosított. 

 

A tapasztalatok azt mutatják meg, hogy a TAMOP 4.1.1.-10 pályázattal olyan szolgáltatási 

szisztéma, és háttér teremtődött meg, amelyre már régen nagy szükség lett volna, és a pályázat 

végére a hallgatók meg is tanultak élni a lehetőséggel, és keresik továbbra is pszichológusokat, 

tanulási tanácsadókat, a kortárssegítőket. 

  A pályázat végével a pszichológusok, tanulási tanácsadók, életmód tanácsadó, és a pszi-

chiáter kiestek a rendszerből, intézményi szinten nem megoldott az alkalmazásuk. A szakmai ve-

zetők a munkájukat, mint a pályázat előtt, önkéntesen végzik. 

 

A MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÁS, KORTÁRSSEGÍTÉS HELYE AZ 

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN 

 Az eddig leírtakból kitűnik, hogy a klasszikusan leírt igények, és szolgáltatásszervezés a mi 

intézményünkben is hasonlóan jelentkeznek, illetve működőképesek, hatékonyak. A KoMeTI 

igényfelmérést is végzett 2013-ban, hogy a hallgatók milyen szolgáltatásokra vágynak, milyen for-

mában, és hogyan jut el legbiztosabban a szolgáltatás, program lehetősége hozzájuk. 
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HALLGATÓI IGÉNYEK 

A vizsgálatban 100 fő vett részt. Az elemszám nem magas, de törekedtünk rá, hogy repre-

zentatív legyen a nappali tagozatos hallgatóknak karonkénti eloszlására. 

 

 

 

 

A főiskolai programokon való való részvétel az utóbbi években, talán évtizedben, visszaesett. A 

hallgatók gyakran nem élnek a főiskolai szolgáltatások felkínált lehetőségével. Ennek nyilván több 

oka lehet, pl. többen dolgoznak szabadidejükben, csökkent társadalmi szinten is a közösségek ereje, 

fontossága stb. Minden esetre a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások, programok 

szervezésénél érdemes figyelembe venni, hogy egyáltalán milyen igény jelentkezik ezekre. A 

kortárssegítők szempontjából fontos az is, hogy tőlük elfogadják-e ezeket a szolgáltatásokat, 

kompetensenek érzik-e őket egyáltalán ezen a területen. 

 



 

 

82 

 

 

 

A baloldali kördiagramon azt láthatjuk, hogy a hallgatók miként vélekednek arról, hogy mennyire 

fontos, hogy a főiskolán, programokon vehessenek részt. A legtöbben fontosnak tartják (54%), 

hogy legyenek a főiskolán programok, de nem kerülheti el a figyelmünket az az eredmény sem, 

hogy a hallgatók 36%-a nem, vagy egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy főiskolai programokon 

vegyen részt. 

 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a főiskolai programok népszerűségét a szolgáltatási profil alakítja-

e. Így megkérdeztük, hogy milyen programokon vesznek részt a főiskolán, és mely programokat 

preferálják a városi rendezvények, vagy otthoni lehetőségek közül. 
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Az arányok hasonlóak a látogatott főiskolai és más programok megoszlásában. A buli mind két 

esetben döntően magas százalékban szerepel. Ez korosztályi jellemző is, hiszen a kötöttebb közép-

iskolai élet, és a felnőtt élet felelőssége között ez az időszak lehetőséget enged ennek. A buli az 

egyik fontos életfeladat, a párválasztás, kortárs kapcsolatok alakításának színtere is. A mi szem-

pontunkból fontos, hogy megjelenik az önismereti és ismerekedésre teret adó programok iránti 

igény is. 

Ezt támasztja alá egy másik kérdésünkre adott válasz is, amelyből azt láthatjuk, hogy a 

hallgatók miként vélekednek arról, hogy olyan programokon vegyenek részt, ahol megoszthatják 

a gondolataikat, és beszélhetnek olyan témákról, amelyek érintik őket.  
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A hallgatók csaknem 60% gondolja fontosnak, vagy nagyon fontosnak, hogy legyen tere 

megosztani a gondolatait, beszélgethessen az őt érintő kérdésekről, problémákról. Mégis az ilyen 

jellegű programok látottsága alacsony, mint az előző ábrákon láthattuk.  

Egy következő kérdésből az is kiderült, hogy a hallgatók 60%-a hisz, vagy nagyon hisz 

abban, hogy kortársak tudnak adni ilyen típusú segítséget. Azt gondoljuk, hogy az elméletben meg-

jelenő felismerés, amely szerint az emberek nehezen vállalják személyes problémáikat, a főiskolai 

hallgatókra is igaz. Könnyebben vállalható a tömegben való felületes kapcsolatok kialakítása, mi-

közben igény van a komolyabb, beszélgetős, személyiséget fejlesztő programokra, és az ezzel ter-

mészetesen kialakuló mélyebb kapcsolatokra is. 

A programokról a hallgatók legbiztosabban a Neptun üzeneteken keresztül és plakátokról 

értesülnek, de a „suttogó propaganda”, a személyes tapasztalok megosztása alapján látogatnak el 

inkább a programokra. Ez számunkra azt is jelenti, hogy az olyan programok, amelyek a hallgatók 

személyes kérdéseivel, fejlődésével foglalkoznak, lassabban nyernek teret, válnak ismertté és váll-
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hatóvá a hallgatók számára. Különösen igaz ez akkor, ha ezek a foglalkozások kiscsoportos formá-

ban történnek, ahol a társak előtt kell képviselni a személyes elakadásokat, gondolatokat. Egyéni 

tanácsadás, vagy közösségi programok esetében ez könnyebb. 

A kutatás célja az volt, hogy a hallgatók programokról alkotott véleményét és a további 

kortárssegítők által nyújtott szolgáltatásokra való igényét vizsgáljuk. Az itt bemutatott eredménye-

ken kívül természetesen még sok információ kiderült a kérdőívből. 

Kiderült számunkra, hogy a hallgatók igénylik a személyes odafigyelést, így az egyéni ta-

nácsadást sokkal hangsúlyosabbá lehetne tenni. Az egyéni tanácsadás lehetőséget adhat, az egyéni 

képességek feltérképezésére, krízishelyzetek megoldásához, megtanít probléma megoldási techni-

kákat. Egy ilyen típusú tanácsadás folyamat segítheti a hallgatót gátlásai leküzdésében, ami lehe-

tőséget teremt arra, hogy kisebb létszámú programokon, amelyeken az egyén és az egyéniség kerül 

reflektorfénybe, otthonosabban mozogjon. Célként való megjelölés lehet, a hallgatók szorongásá-

nak csökkentése, önbizalmuk erősítése, önismeretük fejlesztése, illetve életvezetési tanácsadás ke-

retein belül, idejük, energiáik beosztásának megtanítása.  

A társaság, baráti kör megítélése, véleménye egy programról kiemelkedő tényező a részvé-

tel szempontjából, továbbá a személytelenebb programokat (buli) szívesebben látogatják. Ezért a 

kortárssegítőknek érdemes egy olyan szolgáltatási rendszert kidolgozni, melyben a hallgatók sze-

mélyes és pozitív bánásmódot megtapasztalva, társaságukkal, akár kisebb baráti közösségekkel 

együtt élvezhetik a programokat. Ennek szakmai kidolgozásra nagy figyelmet kell fordítani, hogy 

a közösségi program ne veszítse el eredeti célját, a közösségformálás, mentálhigiénés szolgáltatás 

jellegét.  
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A kortárssegítők számára érdemes lenne egy olyan felületet kidolgozni, amelyen keresztül 

értesülhetnek a hallgatókat érdeklő témákról, és aktualitásokkal, őket érintő eseményekkel ismer-

tetik meg őket. Így igazán személyre szabottá lehetne tenni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a 

kortárssegítők képesek nyújtani hallgatóknak. 

A KORTÁRSSEGÍTÉS HELYE AZ INTÉZMÉNYI RENDSZERBEN 

Az eddigiekből látszik, hogy a mentálhigiénés tanácsadás a hallgatói és intézményi szük-

ségletekre épül. Egy jól működő felsőoktatási intézmény egy jól felépített és szakmailag kontrollált 

tanácsadói rendszerrel tud sikeresen működni. A tanácsadói rendszerben az információs tanácsadás 

egyenlő súllyal kell, hogy szerepeljen a mentálhigiénés tanácsadással. Ahogyan a legtöbb felsőok-

tatási intézményben is működik, egy komplex hallgató tanácsadó és szolgáltató iroda működése 

szükséges, ahol egy helyen található meg a hallgatókat érintő, a felsőoktatás sikeres abszolválását 

lehetővé tevő összes információ és segítség. Intézményünkben ez a rendszer két lépésben már ki-

alakult Hallgató Centrum / Hallgatói Szolgáltatási Központ néven. Ez korábban önálló egységként, 

most a főtitkár alá rendelve működik. 

A HC négy ˙egységgel működött, a Karrier és Gyakorlóhely Koordinációs Iroda, a DPR és 

Alumni Iroda, a Kollégiumi és Tanulmányi Tanácsadó, és a Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanács-

adó Iroda. 

Az új rendszer szerint kettő osztály fog működni a HSZK-ban, egy tanácsadói és egy kar-

rier, öregdiák ügyekkel foglalkozó. Ebben a rendszerben írjuk le a KoMeTI helyét. 
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A Diáktanácsadók a legtöbb felsőoktatási intézményben egy kar, vagy egy humántanszék 

szakmai irányításával jöttek létre. Idővel azok a szervezetek erősödtek meg, amelyek intézményi 

szintű irodává alakultak át. (pl. BME – egy önálló egység, főállású tanácsadókkal, Debreceni Egye-

tem – önálló, egyetemi szintű egység, főállású információs és pszichológiai tanácsadókkal, 

fogyatékosügyi koordinátorral és egy kortárssegítő csoporttal, ELTE – önálló, egyetemi szintű egy-

ség, főállású pszichológiai tanácsadókkal, és kortárssegítő csoporttal, a PPK kar pszichológia sza-

kának szakmai irányítása alatt, Corvinus Egyetem – Önálló egyetemi szintű egység, főállású infor-

mációs tanácsadóval és pszichológussal). Egerhez hasonlóan, a szegedi egyetem működik erős 

kortárs bázisú tanácsadással, ahol a diáktanácsadó karhoz kötött, de intézményi szinten nyújt szol-

gáltatást. 

Főtitkár

Más feladatok
Hallgatói Szolgáltatási 

Központ

Tanácsadói Osztály

Információs Tanácsadás

Mentálhigiéniás 
tanácsadás

KoMeTI/ pszichológusok

Kortárssegítő koordinátor, 
tanácsadó

Szakmai Team

Kortárssegítő team

Karrier, Öregdiák

Más feladatok
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Ilyen módon a KoMeTI helye az intézményi struktúrában nem gátolja a szolgáltatás bizto-

sítását, erősítheti a vele egy szinten működő információs tanácsadás a szolgáltatás igénybevételét.  

Tudomásom szerint az alap struktúrát a szenátus 2013. augusztusában elfogadta, a KoMeTI 

egységei javaslatok. 

A KOMETI JAVASOLT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A fent vázolt, és alább kifejtett szervezeti felépítés, a kortárssegítők/ kortárstanácsadók köré 

szervezett szolgáltatási struktúra, amelyben a korábban jól működő elemek megmaradtak. A három 

pszichológus és egy tanulási tanácsadó, heti két órában nyújt szolgáltatást, és a mentálhigiénés 

szolgáltatás kapcsolatot tart egy pszichiáterrel. A legtöbb felsőoktatási tanácsadó foglalkoztat egy 

vagy több pszichológust, és több tanácsadót is, és együttműködik egy vagy több pszichiáterrel. 

A pszichológiai tanácsadást az internetes tanácsadás segíti, amely egyben szűrő is a más típusú 

szolgáltatások felé, és amelynek szakmai felügyeletét pszichológus oktató végzi. A többi szolgál-

tatás egy főállású koordinátor, tanácsadó és a kortárssegítők köré épül. 

 Kortárssegítő koordinátor, tanácsadó 

Koordinálja a kortárssegítők munkáját, kapcsolatot tart a többi szervezettel, segíti a programok 

megvalósulását, az Iroda szolgáltatásaiért felel, mentálhigiénés, tanácsadói szolgáltatásokat bizto-

sít. 

A kortárssegítő koordinátor, tanácsadó főállású alkalmazottként a KoMeTI iroda folyamatos mű-

ködését biztosítja, fix nyitvatartási idővel működik.  

Az ő feladata: 

 A hallgatói igények felmérése, szükségleteknek megfelelő professzionális tanács-

adás szolgáltatása.  
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 A hallgatói programok megvalósításának adminisztratív hátterének és szakmai se-

gítésének biztosítása.  

 Részt vesz a kortárssegítők képzésében, szervezetfejlesztésében, szupervízióin.  

 Feladata továbbá a többi hallgatói szervezettel, és az intézmény kapcsolódó alrend-

szereivel való kapcsolattartás.  

 Szakmai team 

Felelősek a kortárssegítő teamek tevékenységének megvalósulásáért, megszervezéséért, a 

KoMeTI munkájának szakmai minőségéért. 

A szakmai team munkáját a szociálpedagógia tanszék oktatói végzik. Ez egyrészt indokolt a 

hagyományokra tekintettel, hiszen ők hozták létre 18 éve a diáktanácsadás intézményét a főisko-

lánkon. Indokolt másrészt szakmailag is, hiszen a szociálpedagógia szak képzési struktúrájában 

szerepelnek olyan kompetenciák, tudásanyagok, amelyek a kortárstanácsadásban hasznosíthatóak. 

Harmadrészt financiális megfontolásokra építve kedvező ez a megoldás, hiszen jóval olcsóbb a 

főiskola saját humánerőforrására építeni ezt a tevékenységet, mint külső szakemberek bevonásával 

megvalósítani. 

A szakmai team feladata: 

 a kortárssegítő képzés megvalósítása, amelyet órakeretben, heti két órában bármelysza-

kos hallgató számára biztosítanak minden félévben. 

 a képzésben részt vett hallgatók kiválasztása, előre kidolgozott metódus szerint a kor-

társsegítői feladatra.  

 szupervízió és esetmegbeszélő tartása a kortárssegítőknek és a kortárssegítő koordiná-

tornak egyaránt 

 évi kettő alaklommal szervezetfejlesztő, képzési és utánpótlás tréninget tartanak külső 

helyszínen. 
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 Szakmai programmal segítenek más hallgatói szervezetekkel való együttműködések 

megvalósulásáért. 

 Kortárssegítő teamek 

Tevékenységi körébe tartozó feladatokat (tájékoztatás, tanácsadás, közösségfejlesztés) a ki-

dolgozott szakmai program szerint megvalósítja. 

A Kortárssegítők feladata: 

 A képzésen, esetmegbeszélőkön, szupervíziókon, tréningeken való részvétel. 

 A kortársaik szükségleteire szervezett szolgáltatások szakmai kidolgozása, hirdetése, 

megvalósítása. 

 Szükség esetén együttműködés más hallgatói, vagy hallgatóknak szolgáltató szerveze-

tekkel, az intézmény más egységeivel. 

A KOMETI JAVASOLT MŰKÖDÉSI RENDJE 

Képzés 

A tanácsadást azok a hallgatók végzik, akik erre képzést kaptak a rendszeren belül. A belé-

péshez a kurzusnak a teljesítése, és tanórán kívüli képzésben való részvétel a feltétele, illetve az, 

hogy a képzés után a kidolgozott kiválasztási metódus szerint alkalmasak legyenek a feladatra. A 

működési területtől függően kétféle kurzus közül választhatnak, a hallgatók: a kortárssegítés, vagy 

az internetes tanácsadás heti 2 órás kurzus közül. 

Szupervízió, esetmegbeszélő 

A kortárssegítőknek kétheti rendszerességgel szupervíziót, illetve esetmegbeszélőt biztosít 

a szakmai team, amelyen részt vesz a kortárssegítő koordinátor is. A szupervízió egyfelől kidolgoz 
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problématípusra tanácsadási válaszlehetőségeket, amelyek minél variábilisabbak annál nagyobb 

tanulási esélyt biztosítanak, és növelik a tagok szakmaiságát. Másfelől azokat a személyiségbeli 

deficiteket is feldolgozza, amelyek a tanácsadó személyiségében feldolgozatlanul gátolják a ta-

nácsadást. Ennek pszichológiai háttere minden kortárssegítésnek dilemmája. Ugyanazon korosz-

tály képviselője a tanácskérő és a tanácsadó is. Lehetnek normál életkorbeli fejlődési krízisek, ame-

lyek hasonlóságot mutatnak mindkét félnél. Ha a tanácsadó ezt nem tematizálja a szupervízorral 

együtt, akkor szakmai hibaként megjelenhetnek a saját életbeli áthallások a tanácsadásban. Ilyenek 

még a kapcsolati nehézségek, szülőkről való leválás dilemmái stb. Ezeket mind a szupervízió hi-

vatott rendezni, éppen a jó minőségű szolgáltatás miatt.  

Az internetes tanácsadásadásnál is megjelenik a szupervízió kétheti rendszerességgel. A 

tanácsadásra képzett hallgatók abban az esetben hozzák szupervízióra a tanácskérő problémáját, ha 

az tipikusnak mondható, és valamennyi tanácsadó szakmaiságát növeli, vagy pedig akkor, ha az 

kompetenciahatáron van, és pszichológiai, vagy más tanácsadó egység tevékenységi körébe tarto-

zik. Tekintettel arra, hogy a szupervíziót végző pszichológus a tanácskérő levelek minden problé-

más elemét látja, így a szupervízióra olyan esetfeldolgozást visz be, amely arra a problématerületre 

vonatkozik, de fiktív. Ez abban az esetben lényeges, ahol csoportos szupervízió van, hogy a sze-

mélyiségi jogok ne sérüljenek. Egyéni szupervíziót e-mailen is és személyesen is kérhetnek a hall-

gatók. Személyes találkozáskor az eset tényleges klienséről szól a szupervízió. 

Szervezetfejlesztés, képzés, utánpótlás 

A tanácsadók köre folyamatosan bővülhet és változhat, hiszen a felsőoktatási képzési rend 

alapján hat félév után, (szociálpedagógusosk esetében 7 félév) végeznek a hallgatók, diplomát sze-

reznek, és az utánpótlást folyamatosan biztosítani kell. 
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A szakmai team minden félév végén (februárban, és júniusban), illetve lehetőség szerint a 

páratlan félév kezdetén is (augusztusban, a jelen gyakorlat szerint a gólyatáborban, annak elkez-

dése előtt) 2-3 napos szervezetfejlesztő tréninget, képzést tart.  

A több napos, külső helyszínen rendezett 2-3 napos alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy a félév során felgyűlt tapasztalatokat feldolgozzuk, sor kerülhet hosszabb lélegzetvételű szak-

mai kérdések megbeszélésére, amelyre év közben nem jut idő. Előnye ezeknek az alkalmaknak az 

is, hogy van idő a szervezetfejlesztésre, a tagok együttműködésének erősítésére, kompetenciák 

megerősítésére. Hozzájárulnak a tagok elköteleződéséhez, ezáltal a szolgáltatás minőségének javí-

tásához. A több napos együttlét az új tagok beilleszkedésének fontos feltétele, csak úgy, mint a 

képzésből, így a KoMeTI-ből is, kilépő tagok elbúcsúztatására is lehetőséget teremt. Ez utóbbi a 

szervezeti hagyományok, és elköteleződés átadásának fontos aktusa.  

Az augusztusi „gólyatáboros” tréning a félév sikeres elkezdésének megszervezésén túl a 

szervezetek közötti együttműködés erősítését is növeli, és lehetővé teszi a kapcsolódási felületek 

megtalálását, hiszen itt együtt van a HÖK, a szakkollégium képviselői, és a KoMeTI is. 

Nem tartozik szorosan a KoMeTI működési rendjének protokolljába, de mégis érdemes szót 

ejteni arról, hogy relatíve magas azoknak a száma, akiknek a mentálhigiénés szolgáltatásból pszi-

chiáter szakemberre van szüksége, azaz meghaladja ennek a tanácsadási formának a kereteit. Fon-

tos lehet intézményi szinten megszervezni egy pszichiáter szakemberrel való együttműködést. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLÓDÁSI FELÜLET MÁS HALLGATÓI 

SZERVEZETEKKEL 

A hallgató szervezetek, és a hallgatóknak szolgáltatást nyújtó szervezetek működési célja abban 

mindenképpen megegyezik, hogy a hallgatóknak kíván segíteni a főiskolai éveik alatt. Vagy ér-

dekérvényesítéssel, vagy a tudományos munkájuk támogatásával, vagy olyan szolgáltatással, 
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amely segít, hogy a hátrányaik ellenére is sikeresen vegyék a felsőoktatás kihívásait, vagy az élet-

korból, élethelyzetből fakadó életfeladatok, döntési helyzetek sikeres megoldásával. Ezek a felada-

tok, tevékenységek együttesen hatnak arra, hogy a főiskolánkon tanuló fiatalok a választott szak 

követelményeinek való megfelelésen túl az érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően vala-

milyen plusz teljesítményre legyenek képesek. Együttműködve lehet csak a lehetőségek széles pa-

lettáját megmutatni az egyéni kibontakozást támogató lehetőségeknek.  

A KoMeTI ennek érdekében együttműködik közös programokban, szervezetfejlesztések-

ben, közös rendezvényekben a többi hallgatói szervezetettel, vagy hallgatóknak szolgáltatást 

nyújtó szervezetekkel a főiskolán belül. Részt vesz a szervezetek programjain. 

A KOMETI INTÉZMÉNYI TEHETSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMBA VALÓ 

BEVONÁSA 

 Kialakulhat egy szolgáltató szemléletű, sokféle információt és segítséget nyújtó, kellően föl-

szerelt, motivált munkatársakkal működő kortárstanácsadó. 

 A kortárstanácsadó működése segítheti az intézményen belüli és az intézmények közötti infor-

mációcserét, az együttműködést, az integrációs folyamatokat. 

 az iroda beépül az intézmény adminisztratív apparátusába, az intézményvezetés vállalja a tevé-

kenységet, és a működtetésről gondoskodik. 

 Szervezeti innováció valósul meg. 
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A HALLGATÓK NYERESÉGEI: 

• A hallgatók sajátélményű tapasztalatot szereznek azokról a módszertani lehetőségekről, ame-

lyeket később a munkájuk során maguk is alkalmazhatnak a diákjaikkal. 

• Erős megtartó közösségek alakulnak, amelyek védelmet jelentenek a negatív kortárs befo-

lyással szemben, segítik a széles értelemben vett egészségmegőrzést. 

• Támogatják a diák szerepből a szakmai szerepbe való átlépés folyamatát, ezzel a munkaerő–

piaci megfelelést. 

• A hallgatók pályaalkalmassági, pályaszocializációs megerősítése révén a lemorzsolódást 

csökkenti. 
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A HELYI TEHETSÉGGONDOZÁS LEGMAGASABB FÓRUMA: A 

DOKTORI KÉPZÉS 

Az Eszterházy Károly Főiskola (EKF) a maga nemében egyedülálló intézmény a magyar felsőoktatási rend-

szerben, hiszen főiskolaként mindeddig egyedül Egerben sikerült doktori iskolákat alapítani és immár több 

éve működtetni. Az egyetemi lobbi uralta felsőoktatási szférában ez óriási terheket ró a legnagyobb vidéki 

főiskolára. Mindez persze nem szegheti kedvét a doktori iskolákat életben tartó oktatói-kutatói és hallgatói 

gárdának: a környezeti nehézségeket ösztönző kihívásnak kell tekinteni, és még inkább oda kell figyelni a 

fokozott minőségi munkára. Ez az egyedüli tényező, amely megkérdőjelezhetetlenné teszi a magas szintű 

tudományos munka megítélését a külvilág oldaláról. Minden más csupán másodlagos fontossággal esik 

latba. Éppen ezért szükséges a felsőoktatásban megvalósítható legmagasabb szintű tehetséggondozást első-

sorban tudományos, nem pedig pedagógiai-didaktikai-módszertani kérdésként kezelni – persze ez utóbbi 

szempont is kiemelt jelentőségű. A doktori képzés főként ebben különbözik a jelen kiadványban részletesen 

tárgyalt intézményi, kortárssegítő mentálhigiénés szolgáltatásoktól, a BA- és MA-képzésben, valamint az 

újra bevezetésre kerülő osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók tudományos diákköri tevékenységére 

(TDK) koncentráló tehetséggondozási, speciális formaként pedig a legjobbak szakkollégiumi keretek között 

lezajló tehetségfejlesztési programjaitól. A felsorolt területeken ugyanis a tudományosság szempontja szo-

rosan összekapcsolódik egyfajta pedagógiai célzattal is, ami a doktori képzésben – az akadémiai világ gya-

korlatát követve – sok esetben háttérbe szorul. Ez alól természetesen az EKF-en működő Neveléstudományi 

Doktori Iskola jellegénél és képzésfilozófiájánál fogva kivételt képez. 

Programtervünk első részében a mostani állapotokat mutatjuk be összegezve, a másodikban javas-

latot teszünk a rendszer kiteljesítésére, a harmadikban pedig azt vizsgáljuk, hogyan segítheti a PhD-hallga-

tókat a komplex tehetséggondozási programban való részvétel szakmai pályafutásuk kiépítésében, illetve – 

ideális esetben – pozitív életvezetésük kialakításában. 
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A DOKTORI ISKOLÁK EDDIGI MŰKÖDÉSÉNEK ÉS EREDMÉNYEINEK 

BEMUTATÁSA 

A DOKTORI ISKOLÁK LÉTREJÖTTE ÉS OKTATÁSI-KUTATÁSI PROFILJA 

Történelemtudományi Doktori Iskola (TDI) 

Hosszú előkészítő munka után az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskoláját 2010. 

július 2-án akkreditálta a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) (2010/7/VIII/1/1/377), tehát 

egy viszonylag fiatal tudományos műhelyről van szó. (Az akkreditáció 2015. december 31-ig érvényes.) A 

TDI a kutatott korszakok (Magyarország, illetve a Kárpát-medence története 1526–1711 között, Magyaror-

szág története a reformkor végétől 1918-ig, Magyarország története 1918-tól napjainkig) mindenfajta ábrá-

zolása és megközelítése iránt nyitott. A témavezetők, a belső és meghívott oktatók között politika-, gazda-

ság-, társadalom-, filozófia-, irodalom- és művelődéstörténészek egyaránt vannak. 

 Ízelítőül néhány az oktatott és kutatott témakörök közül: 

(1) A Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története 1526–1711 között című programban: 

A Magyar Királyság az európai gazdaságban a 16-17. században; a Magyar Királyság központi és helyi 

igazgatása (1526–1711); kontinuitás, tradíció és modernizáció a Rákóczi-szabadságharc hadügyében; a Rá-

kóczi szabadságharc Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyékben; várak, domíniumok, városok a ku-

ruc korban (Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyékben); a bécsi császári (királyi) udvar a 16–17. 

században; az Erdélyi Fejedelemség történetének feltáratlan kérdései; 16–17. századi tárgyi és művészeti 

emlékeink történeti forrásértéke; a felső-magyarországi szabad királyi városok az utolsó Habsburg-ellenes 

felkelésekben; a katolikus megújulás a 17. századi Magyarországon; a kora újkori Európa magyarságképe; 

a kora újkori Magyarország könyvészete; a fejedelemkori székelység társadalmi és kultúrtörténete; európai 

eszme- és művelődéstörténet a 17. században. 
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(2) A Magyarország története a reformkor végétől 1918-ig című programban: 

Napló és memoár a 19. századi Magyarországon; politika és politikus a dualizmus kori Magyarországon; a 

sajtónyilvánosság átalakulása a reformkor és 1918 között; vármegyétől az országgyűlésig: a 19. századi 

magyar vármegyék társadalomtörténeti kérdései; a számítástechnika alkalmazása a történettudományokban; 

mezőgazdasági és ipari munkával foglalkozó társadalmi rétegek Észak-Magyarországon a 19. században; 

agrárközösségek Magyarországon a 19. században; Magyarország és a Habsburg Birodalom gazdasága, 

1849–1914; Magyarország agrárrégiói az első világháború előtt; Erdély társadalom- és politikatörténete a 

18–19. században; ellenség- és nemzetképek a 19. században; a magyarországi nemzetiségi társadalmak 19. 

századi fejlődésének historiográfiája; forradalom és szabadságharc Magyarországon (1848–49); 19. századi 

magyar egyháztörténet. 

(3) A Magyarország története 1918-tól napjainkig című programban: 

Teleki Pál – pálya- és korkép; Trianontól Párizsig – magyar-francia viszony a két háború között; magyar-

szovjet kapcsolatok, 1945–1989; a két világháború közötti falukutató szociográfiák; Magyarország és a 

Nyugat a hidegháborúban és a hidegháború után; a magyar gazdaság és urbanizáció története, 1945–1990; 

sikerek és kudarcok a 20. századi magyar gazdaság fejlődésében; magyar-német kapcsolatok a 20. század-

ban; magyar-szovjet kapcsolatok a két világháború között; a tradicionális paraszti társadalom felbomlása, 

életmód a tsz-rendszer idején; agrártársadalom, agrárközösségek a Horthy-korszakban; tudomány és politi-

kai hatalom Magyarországon 1945 után; Nagy Imre – a szovjet típusú rendszer berendezkedése és válsága, 

1944–1956; Bethlen és a bethleni konszolidáció; 1956 társadalom- és mentalitástörténete; magyar egyház-

történelem, 1945–1990; a magyar kisebbségek önszerveződése a két világháború között; a magyar kisebb-

ségek és a szomszéd országok nemzetiségi politikája 1945–1989 között; a népi-urbánus vita története; a 

hadtörténelem fordulatai Európában és Magyarországon, 1914–1945; a II. világháború fordulópontjai ma-

gyar szemszögből; a nagyüzemi munkásság társadalomtörténete a 20. századi Magyarországon. 

Neveléstudományi Doktori Iskola (NTDI) 
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Sikertelen első alapítási kísérlet (2010) után az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Is-

koláját 2012. január 27-én akkreditálta a MAB (2012/1/X/1/2/503), az akkreditáció 2017. január 31-ig ér-

vényes. A pedagógusképzést és a tantárgy-pedagógiákat középpontba állító doktori iskola öt jelentős téma-

területet integrál. Ebből az első a pedagógiai tudat kialakulásával, a tanári személyiség formálódásával és a 

tantárgy-pedagógiák megjelenésével történeti szempontból foglalkozik: ez az egyetlen diakrón szemléletű 

program. A többi négy témakör a tanári személyiség fejlődésének és a nevelői hatás kialakításának kortárs 

mozzanatait kívánja megragadni. Az oktatási-kutatási témakörök konkrétan: nevelés- és művelődéstörténeti 

program; a tanári személyiség és a pedagógusképzés pedagógiája; az anyanyelv és az idegen nyelvek peda-

gógiája; elektronikus tanulási környezetek és a 21. század információs társadalma; a környezeti nevelés és 

tudatformálás. 

A nevelés- és művelődéstörténeti program részletesen elemzi és kutatja a magyar pedagógusszak-

mák kibontakozásának a közép-európai fejlődéssel összhangban álló témaköreit, továbbá e folyamatnak az 

európai modernizációval összefüggő, a kora újkorig visszanyúló művelődés- és neveléstörténeti összetevő-

ire is kiterjedő recepciótörténeti vonatkozásait. – Ízelítő a nagyobb kutatási témakörökből: az európai neve-

léstudományi eszmék magyarországi befogadástörténete; a nőnevelés évezredei; iskolai könyvtárak Ma-

gyarországon és Erdélyben; múzeumi gyűjtemények mint az oktatás és nevelés forrásai; az alsópapság kul-

turális horizontja; tanárok és tanítók magánkönyvtárai; az anyanyelv és az idegen nyelvek tanításának kul-

túrtörténete. 

A pedagóguskutatási és pedagógusképzési program részletesen elemzi és kutatja a pedagógusok 

élet- és munkakörülményeit, nézeteit, szaktudását, tevékenységét és kompetenciáit. Külön foglalkozik a 

pedagógusképzés magyar és nemzetközi célrendszereivel, a képzés tartalmával, módszereivel és minőség-

biztosításával, a pedagógusok pályaalkalmassági vizsgálataival stb. – Ízelítő a nagyobb kutatási témakörök-

ből: mentorképzés, vezetői stílusok a pedagógusközösségekben; a kezdő pedagógusok speciális problémái; 

a pedagógusmunka sztenderdjei; a kiégés problémája; a pedagóguspálya presztízse. 
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A nyelvpedagógiai program részletesen elemzi és kutatja az anyanyelv és az idegen nyelvek taní-

tásának és tanulásának kortárs elméleteit és gyakorlatát, bár foglalkozik mindezek történeti (diakrón) vetü-

leteivel is. Kiemelt kutatási terület a nyelvi mérés és értékelés, valamint a nyelvvizsgáztatás témaköre, va-

lamint a magyar mint idegen nyelv nyelvpedagógiája. – Ízelítő a nagyobb kutatási témakörökből: az idegen 

nyelvek oktatásának anyanyelvi megalapozottsága; az anyanyelv és az idegen nyelvek tanításának és tanu-

lásának művelődéstörténete; nyelvi mérés, tesztelés, nyelvvizsgáztatás; a fordítás és a tolmácsolás nyelvpe-

dagógiája; a nyelvi készségek fejlesztésének és a nyelvi tartalom közvetítésének elmélete és gyakorlata. 

Az elektronikus tanulási környezetek program célja annak a lehetőségrendszernek – és egyben 

kihívásnak – a tanulmányozása, amelyet az elektronikus információ- és kommunikációtechnológiai eszkö-

zök a tanítás és tanulás elmélete és gyakorlata számára jelentenek. A kutatások fókusza az elektronikus 

információs és kommunikációs technológiák (IKT) szerepére és hatásrendszerére irányul: az oktatás, a ta-

nulás, általában a humánerőforrás-fejlesztés területén, interdiszciplináris megközelítéssel. – Ízelítő a na-

gyobb kutatási témakörökből: társas kapcsolatok elemzése a mai információtechnológia eszközeivel; az 

IKT-eszközök tanulási alkalmazásának több módszerű elemzése; kognitív habitus és tanulási környezet; 

médiafilozófia; tanári technofil és technofób attitűdök; tanári kompetenciák elektronikus tanulási környeze-

tekben; a professzionális szemléltetés pedagógiája; a képernyőn keresztül történő tanulás pszichológiája és 

pedagógiája. 

A környezeti nevelés és tudatformálás program részletesen elemzi és kutatja a környezeti kockázatok 

kezelésének, a modern ökológiai szemlélet kialakításának pedagógiáját; a fenntartható fejlődés és tájhasz-

nálat nevelési vonatkozásait; a környezetvédelem és a természettudományi képzés oktatási és nevelési as-

pektusait. – Ízelítő a nagyobb kutatási témakörökből: kompetenciafejlesztés és környezeti nevelés; a klíma-

változás környezetvédelmi és oktatási aspektusai; korszerű módszerek és elektronikus környezetek a termé-

szettudományos oktatásban; a megújuló energiaforrások ismerete és az energiahatékonyságra nevelés; a 

természettudományok oktatásának művelődéstörténete; környezeti nevelési projektek és oktatócsomagok. 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
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Történelemtudományi Doktori Iskola 

A Történelemtudományi Doktori Iskola az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karán műkö-

dik, az intézmény tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesének felügyelete mellett. 

A TDI működését annak vezetője (Dr. Romsics Ignác) irányítja a három doktori programvezetővel együtt-

működve. A doktori iskola vezetőjének munkáját segítő testület a Doktori Iskola Tanácsa (DIT), amely a 

törzstagokból és a Történelemtudományi Intézet mindenkori vezetőjéből áll. A doktori iskola adminisztratív 

ügyeit a titkár intézi. A doktori iskola oktatói és témavezetői azok a tudományos fokozattal rendelkező 

oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – az Intézményi Doktori és Habilitációs 

Tanács (IDHT) alkalmasnak tart a Történelemtudományi Doktori Iskola keretében az oktatási és témaveze-

tői feladatok ellátására. 

 A doktori iskola a jelen tanulmány megszületésének pillanatában kilenc törzstaggal rendelkezik. 

Közülük egy fő a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, egy fő levelező tag, hárman az MTA 

doktora/DSc fokozattal rendelkeznek, négyen pedig kandidátusok. Beosztásra nézve hét egyetemi tanár és 

két egyetemi docens található közöttük. A törzstagok, oktatók és témavezetők publikációs tevékenysége és 

idézettsége megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban. 

 A doktori iskola intézményes munkakapcsolatait részben az oktatói gárda, részben az egri főiskola 

földrajzi helye jelöli ki. Érdemi együttműködésre törekszik a magyar történelem legfontosabb országos for-

rásőrző intézményeivel, elsősorban a Magyar Országos Levéltárral és az Állambiztonsági Szolgálatok Tör-

téneti Levéltárával, a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltséggel, valamint a régió levéltáraival, könyvtáraival 

és múzeumaival is. A kutatóműhelyek közül a legszorosabb kapcsolat az Országos Széchényi Könyvtár 

1956-os Intézet Csoportjával alakult ki. A törzstagok, a nemzetközi tudományosságban otthonosan mozgó 

oktatók és a külhoni tagok révén a képzés szükséges nemzetközi kapcsolatrendszere is biztosított. A szom-

szédos országok közül a szlovákiai Eperjes és Besztercebánya, az ukrajnai Beregszász, valamint a romániai 

Kolozsvár felsőoktatási intézményeinek oktatóival ápolnak intenzív munkakapcsolatot. Az európai külta-

gok révén finn (University of Jyväskylä), norvég (Norwegian University of Science and Technology) és 



 

 

101 

 

angol (University of Liverpool) tapasztalatcserére, oktatói és doktoranduszok közötti együttműködésre, ösz-

szehasonlító közös programokra nyílik lehetőség. Törekednek arra is, hogy félévenként egy – hazai vagy 

külföldi – vendégoktatót kérjenek fel szeminárium tartására. 

Neveléstudományi Doktori Iskola 

A Neveléstudományi Doktori Iskola az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Ka-

rán (TKTK) működik, az intézmény tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesének 

felügyelete mellett. Az NTDI működését annak vezetője (Dr. Komenczi Bertalan) irányítja az általános és 

tanulmányi programigazgatóval, valamint a doktori programvezetőkkel együttműködve. A doktori iskola 

vezetőjének munkáját segítő testület a Doktori Iskola Tanácsa (DIT), amely a törzstagokból és a TKTK 

tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős mindenkori dékánhelyetteséből áll. A doktori iskola ad-

minisztratív ügyeit a titkár intézi. A doktori iskola oktatói és témavezetői azok a tudományos fokozattal 

rendelkező oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – az Intézményi Doktori és 

Habilitációs Tanács alkalmasnak tart a Neveléstudományi Doktori Iskola keretében az oktatásai és témave-

zetői feladatok ellátására. 

 A doktori iskola a jelen tanulmány megszületésének pillanatában tíz törzstaggal rendelkezik. Közü-

lük egy fő a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, hatan az MTA doktora/DSc fokozattal rendel-

keznek. Beosztásra nézve valamennyien egyetemi tanárok. A törzstagok, oktatók és témavezetők publiká-

ciós tevékenysége és idézettsége megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban. 

 Az NTDI munkakapcsolatai elsősorban a törzstagok személyes vagy intézményi kapcsolati rend-

szerére épülnek. A kapcsolati háló szinte Európa valamennyi országát lefedi, de a tengerentúlra is mutatnak 

együttműködések. 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS INFRASTRUKTÚRA 

Az autonóm financiális szervezeti egységeket nem támogató főiskolai rendszerben mindkét doktori iskola 

viszonylagos pénzügyi önállósággal (külön témaszámmal) rendelkezik. A működési költségek több elemből 
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állnak össze: a nappali tagozatos, teljes idejű képzésben részesülő ösztöndíjasok után járó, az állam által 

biztosított keretből (2011-ben 3 fő, 2012-ben 7 fő, 2013-ban 10 fő, 2014-ben 8 fő után), a költségtérítéses 

hallgatók által befizetett, bevételes keretből, 2013-ig a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány által biztosított 

keretből, valamint – szükség esetén – egyrészről a Bölcsészettudományi Kar, illetve a Történelemtudományi 

Intézet, másrészről pedig a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar működési keretéből elkülönített, kiegé-

szítő keretből. 

 A különféle eljárási díjak (felvételi, szigorlat, fokozatszerzés, habilitáció, honosítás) befizetése a 

hallgatók/résztvevők részéről az egyes alkalmakhoz kapcsolódva külön-külön történik, az általános műkö-

dési költségeket nem érintik. A doktori iskolák számára további perspektívát jelenthet, ha különböző állami 

vagy civil szervezetekkel pénzügyi támogatást is magában foglaló együttműködést építenek ki. Ilyenre 

példa lehet az NTDI és a Nemzeti Művelődési Intézet között kialakulóban lévő kooperáció, amely többek 

között az NTDI hallgatói számára biztosít kisebb ösztöndíjakat, támogatja szakmai programokon való rész-

vételüket, empirikus kutatásaikat, a doktori iskola által szervezett konferenciákat, tudományos kiadványai-

nak megjelentetését stb. Hasonló célzatú együttműködések feltérképezése, főleg ha az a törzstagság meg-

erősítését is szolgálja, nagyon szükségesnek tűnik mindkét doktori iskola számára. 

 Mindkét doktori iskola hallgatói, oktatói és témavezetői számára korlátozás nélkül rendelkezésre 

áll az EKF teljes infrastruktúrája (könyvtár, adatbázisok, számítógéppark hálózati hozzáféréssel, Líceum 

TV és Webrádió a tudományos eredmények disszeminációjához). Az infrastrukturális feltételek alapvetően 

kiválóak, bár a Tittel Pál Médiacentrum és Könyvtár állománya egyelőre meg sem közelíti azt a mélységet 

és komplexitást, amely a tudományegyetemek doktoranduszai számára az adott intézmények könyvtáraiban 

jellemző. Igazán alapos szakirodalmi kutatáshoz az EKF-en hallgató doktoranduszoknak még mindig a nagy 

kulturális közintézmények (Országos Széchényi Könyvtár, MTA Könyvtára, szakkönyvtárak) és/vagy a tu-

dományegyetemek központi könyvtárainak állományát kell használniuk. A jelentős tudományos adatbázi-

sok online elérhetőségét biztosító előfizetési díjak drasztikus emelkedése sem kedvez ezen adatbázisok 

hosszú távú használhatóságának. Hallgatóink ugyanis nem vagy csak nagy nehézségek árán fognak hozzá-

férni a kutatásaikhoz nélkülözhetetlen szakirodalomhoz, statisztikai és egyéb típusú adatokhoz. 
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A BEKERÜLÉS ÚTJA ÉS A BENNMARADÁS FELTÉTELEI 

A doktori iskolákba a Nemzeti felsőoktatási törvényben (Nftv. 2011. évi CCIV. törvény) és a Kormány 

387/2012. (XII. 19.) számú Korm. rendelete a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habili-

tációról szóló rendelkezésekben foglaltak betartása mellett lehet felvételizni. Az egyes doktori iskolák ter-

mészetesen ezeken túlmenően egyéb kritériumokat is támaszthatnak a felvételizőkkel szemben. Az esetle-

ges kiegészítő elvárásokat lásd a http://tortenelemphd.ektf.hu és a http://nevtudphd.ektf.hu oldalon. A ta-

nulmányi, publikációs és egyéb szakmai kötelezettségek, illetve az egyes tevékenységekért járó pontok szin-

tén megtekinthetők a nevezett honlapokon, akárcsak az aktuális felvételi felhívások. Ezek részletezésétől 

ezen a helyen eltekintünk. 

SZAKMAI CÉLOK ÉS KÉPZÉSFILOZÓFIA 

Történelemtudományi Doktori Iskola 

A TDI célja, hogy az újkori és a jelenkori magyar történelem témakörén belül olyan kutatókat képezzen, 

akik a történetírás elvi alapjaival és metodológiai eljárásaival egyaránt tisztában vannak, és képesek saját 

kutatásaikkal a választott tématerületükre vonatkozó ismereteinket gyarapítani. A doktori iskola a kutatott 

korszakok (Magyarország, illetve a Kárpát-medence története 1526–1711 között, Magyarország története a 

reformkor végétől 1918-ig és Magyarország története 1918-tól napjainkig) mindenfajta bemutatása iránt 

nyitott. A képzés lehetőséget ad valamennyi fontos megközelítés párhuzamos tanulmányozására, annak ér-

dekében, hogy a választott téma minden tematikai, műfaji és módszertani vonatkozását elsajátíthassák a 

doktorjelöltek. Ha valamely megközelítést mégis preferálnak, az talán a diszciplínán belüli integrált meg-

közelítés lenne: egy-egy téma politikai kontextusa, gazdasági beágyazottsága és tágabb társadalomtörténeti 

(mentalitástörténeti) vonatkozásainak szinkrón szemlélete és ábrázolása. Kiemelt fontosságúnak tartják a 

helyi és regionális történeteket (akár mikrotörténeteket), amelyek eredeti színekkel és megközelítésekkel 

gazdagíthatják akár egy-egy hosszabb periódus, akár az egyes kiemelkedő mozzanatok nagy történéseit. 

http://tortenelemphd.ektf.hu/
http://nevtudphd.ektf.hu/
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Neveléstudományi Doktori Iskola 

A Neveléstudományi Doktori Iskola az Eszterházy Károly Főiskola történeti hagyományaira, több évtizedes 

tanárképzési gyakorlatára, valamint az annak során kikristályosodó szakmai-tudományos eredményekre ala-

pozva elsősorban a pedagógusképzés és a pedagógusi munka sajátosságainak vizsgálatát állítja a neveléstu-

dományos vizsgálat fókuszába. Ebből adódóan két, egymással funkcionálisan is szoros kapcsolatban álló 

képzési programja a pedagógusképzés és a pedagógusi szaktudás művelődés- és pedagógiatörténeti, továbbá 

aktuális kérdéseinek neveléselméleti és összehasonlító pedagógiai vizsgálatára vállalkozik. 

Az NTDI képzésfilozófiájánk lényege az, hogy a doktorjelöltek olyan kutatási témákat válasszanak, 

amelyek tudáshiányokat tárnak fel és oldanak meg, ugyanakkor eredményeik olyanok, amelyek be is épül-

nek a társadalmi praxisba, főként a nevelés és oktatás, a tanárképzés és a pedagógiai hasznú kommunikációs 

technikák fejlesztése területén. Szívesen fogadnak olyan gyakorlatközeli témákat, amelyek megoldása csak 

elméleti tudással, inter- és multidiszciplináris szakismerettel lehetséges. Céljuk az, hogy a kutatásokkal nö-

veljék a tanárság szakmai tudását, és eljussanak ahhoz a paradigmaváltáshoz, amely hozzájárul egy kompe-

tenciaalapú, kritériumorientált, segítő pedagógia megteremtéséhez. Az új pedagógiai kultúra megjelenésé-

nek záloga a tanári önismeret és tudatosság fejlesztése és a tantárgy-pedagógiák megújulása, kiteljesedése. 

Ezért a jelöltek között szívesen látnak olyan igényes pedagógusértelmiségieket, akik a doktori fokozat meg-

szerzését kreatív képességeik és egyben szakmai előrehaladásuk, életpályájuk természetes elemének tekin-

tik. Várják a frissen végzett diszciplináris és tanári mesterszakos diplomázottakat is, hiszen feladatuknak 

tekintik, hogy a kiválók kiválasztását szélesebb alapokra helyezzék. 

A hagyományok tiszteletét nemzeti értékeink megőrzésében és ápolásában a doktori iskola műve-

lődés- és pedagógiatörténeti programja biztosítja. A jelöltek egyéni és társadalmi előrehaladását az igényes 

szaknyelvhasználat, terminológiai pontosság segíti a szaknyelvi kommunikációban, ami a szaktudományok 

és tantárgy-pedagógiák által fejlesztett, fegyelmezett tanári személyiség erénye. Ez utóbbi kialakítása a dok-

tori iskola másik, tanár-központú programjának a felelőssége: A tanári személyiség és a nevelői hatás esz-

közei. Az információs és tudásalapú társadalom – mind a témavezetőkben, mind a jelöltekben – kiköveteli 
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azt a magas feszültségű kreativitást, amely – hagyomány és egyéniség egymásra találásával – értékes és 

hasznos alkotásokat szül. A hagyomány és az egyén összekapcsolódásának lehetőségeit és súlyát, emelke-

dettségét és hatékonyságát a doktori iskola két (egy diakrón és egy szinkrón szemléletű) programjával is 

hangsúlyozni kívánják. 

Célkitűzésük továbbá az is, hogy a doktori iskola jelöltjei a neveléstudomány művelésében olyan 

kutatási témákat válasszanak, amelyek a pedagógusképzéssel, vele és általa a pedagógiai tudás megújításá-

val foglalkoznak, akár gyakorlati jellegű, de elméleti tudást is feltételező problémák megfogalmazása és 

megoldása érdekében. Meggyőződésük, hogy a feltárt tudáshiányok kiküszöböléséhez inter-, multi- és 

transzdiszciplináris szaktudás szükséges, amelynek elsajátítása, alkalmazása és tökéletesítése feltételezi a 

személyiség tudatos fejlesztését. Mindeközben tudomásul veszik, hogy a technikai fejlődés, az iskoláztatás 

tömegessé válása, a fogyasztói társadalom és globalizáció nem kívánt hatásai következtében megváltozott 

tanári és tanulói minőségek elkerülhetetlen következménye egy pedagógiai paradigmaváltás, amely képes 

egy olyan segítő pedagógiát megteremteni, amely kompetenciaalapú és kritériumorientált. Mindez nem je-

lenti azt, hogy az új paradigma képtelen lenne a korábbi pedagógiák értékeit megtartani, élménypedagógiává 

fokozni. Az új, segítő pedagógia ösztönzi a saját személyiségünkkel bánni tudás kompetenciájának kialakí-

tását (önállóság, személyiségfejlődés és egyéniséggé válás); a társadalmi szocializáció kompetenciáinak 

használatát (kommunikáció, együttélés, érdekérvényesítés); nemkülönben a kognitív kompetencia fejlesz-

tését, amely a gondolkodási és tanulási – és általuk tudást szerző – kompetenciák világába vezet. Az új 

pedagógiai kultúra megjelenésének, fejleszthetőségének záloga – többek között – a tantárgy-pedagógiák 

megújulása, kiteljesedése. 

Az EKF Neveléstudományi Doktori Iskolája feladatának tekinti, hogy a fenti kompetenciák fejleszt-

hetőségét megkülönböztetett figyelemmel vizsgálja a pedagógusképzés terén általában; a nyelvpedagógiák, 

valamint a természetes és mesterséges tanulási környezetekkel foglalkozó pedagógiák esetében pedig ki-

emelten. A doktori iskola kísérletet tesz arra, hogy jelöltjeit ne csak a felsőoktatási intézményekből fogadja, 

hanem lehetőséget biztosíts a magyarországi és határon túli tanárság minden arra érdemes képviselőjének, 
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aki önfejlődésében szakmai kiteljesedését, szakmai egyéniséggé válását a doktori iskola elvégzésében, tu-

dományos fokozat megszerzésében látja. A tanári pályák jelen presztízsveszteségeihez jelentősen hozzájárul 

a tanárok napi rutinba süppedése; a szellemi kitörés, feltörekvés, tudományos karrierépítés lehetőségének 

hiánya. Az NTDI tehát – miként azt már említettük – lehetőséget kíván biztosítani a tanári vagy ahhoz 

kapcsolódó pályákon működő, olyan igényes pedagógusértelmiségieknek, akik a doktori fokozat megszer-

zését kreatív képességeik és egyben szakmai előrehaladásuk, életpályájuk természetes elemének tekintik. 

Ebből következően a doktori iskola célja és feladata is egyben, hogy a kiválók kiválasztását szélesebb ala-

pokra helyezze – előbbrejutási lehetőséget biztosítva ezzel a pedagógus életpályamodellben érintett szemé-

lyeknek, ugyanakkor kitörési lehetőséget nyújtva a kutatói pályán maradók számára. 

 

AKIKET KÖZVETLENÜL ÉRINT 

 

Mielőtt a következő rész kifejtésére térünk, szeretnénk érzékeltetni, milyen körre is terjed ki az a tehetség-

gondozási tevékenység, amely az Eszterházy Károly Főiskolán jelenleg működő két doktori iskola hallgatóit 

érinti. 

A Történelemtudományi Doktori Iskola fennállása óta eddig négy alkalommal tartott felvételit: 

 

 

Felvételt nyert hallgatók száma Összesen 

Szervezett Egyéni  

Állami ösztöndíjas Költségtérítéses Költségtérítéses  

2010. december 0 2 5 7 

2011. június 3 9 1 13 

2012. június 5 4 1 10 

2013. június 7 8 1 16 

 46 

A doktori képzés ténylegesen a 2010/2011. tanév tavaszi félévében indult meg a doktori iskolában. 

Mivel a Képzési terv szerint előírt 180 kredit megszerzéséhez minimálisan 6 aktív félév szükséges, ebből 

következően a szervezett képzésre felvett hallgatók még nem szerezhettek abszolutóriumot, illetve PhD-

fokozatot. Az egyéni képzésre felvételt nyert hallgatók közül viszont ketten sikeresen fokozatot szereztek 
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(2012). Jelenleg, 2013 decemberében 37 aktív hallgatója van a doktori iskolának. Egy további személy 

passzív féléven van, hatan pedig időközben lemorzsolódtak. 

 

A Neveléstudományi Doktori Iskola fennállása óta eddig kettő alkalommal tartott felvételit: 

 

 

Felvételt nyert hallgatók száma Összesen 

Szervezett Egyéni  

Állami ösztöndíjas Költségtérítéses Költségtérítéses  

2012. június 2 24 6 32 

2013. június 4 18 5 27 

 59 

A doktori képzés ténylegesen a 2012/2013-as tanév őszi félévében indult meg a doktori iskolában. 

Mivel a Képzési terv szerint előírt 180 kredit megszerzéséhez minimálisan 6 aktív félév szükséges, ebből 

következően a szervezett képzésre felvett hallgatók még nem szerezhettek abszolutóriumot, illetve PhD-

fokozatot. 2013-ban sor került egy Ukrajnában megszerzett habilitáció honosítására, 2014 tavaszán pedig 

várhatóan lezajlik az első szigorlat és az első, teljes értékű habilitáció is. Jelenleg, 2013 decemberében 49 

aktív hallgatója van a doktori iskolának. 9 további személy passzív féléven van, egy pedig időközben le-

morzsolódott. 

 

 A fenti adatokból jól látszik, hogy – főiskolai viszonyok között mindenképpen, de a vonatkozó 

tudományágak kapcsán országos kitekintésben is – jelentős számú hallgatót érint a tehetséggondozási prog-

ram. A kihívás tehát óriási, amit csak növel az EKF-re nehezedő nyomás, amelyre a bevezető részben már 

utaltunk. A feszültségre épülő ösztönzés és a folyamatos megújulás képessége, a változó társadalmi és ok-

tatási környezethez való igazodás mind a tehetségígéretek, mind a tehetséggondozásban részt vevő oktatók 

és kutatók részéről állandó készenlétet vár el, ami – az érintettek tűrőképességétől függően – hosszú távon 

némileg labilissá és kiszámíthatatlanná teszi/teheti a rendszert. 
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JAVASLAT A TEHETSÉGGONDOZÓ RENDSZER KITELJESÍTÉSÉRE 

Az Eszterházy Károly Főiskola két doktori iskolája még nem rendelkezik kiforrott tehetséggondozási prog-

rammal, hiszen ezek kialakításához és beválásához legalább két-két hallgatói garnitúra (min. 2 x 3 év) kép-

zése szükséges. Ennyi idő után talán van már relevanciája a program hasznosságára való visszatekintésnek, 

illetve az elért eredmények mérésének és értékelésének. Azt azonban mindenképpen le kell szögezni, hogy 

doktori iskoláink kezdettől fogva különös gondot fordítanak a legmagasabb képzési fokon zajló tehetségtá-

mogató elképzelések megvalósítására. 

 Az alábbiakban először a már folyamatban lévő aktivitásokat tekintjük át, majd rátérünk a tehetség-

segítő tevékenységek egyéb lehetséges módozataira is. 

A HALLGATÓK SZAKMAI FEJLŐDÉSÉNEK KÖZVETLEN TÁMOGATÁSA 

Történelemtudományi Doktori Iskola 

A TDI félévente egy-két alkalommal tematikus műhelybeszélgetéseket szervez, ahol lehetőséget biztosít 

két-három doktoranduszhallgató számára saját kutatási eredményeik bemutatására. Hozzájuk meghívott 

előadóként az adott téma neves hazai vagy külföldi szakemberei csatlakoznak. Az elhangzott előadások 

írásos szövegeit a doktori iskola megjelenteti a Konferenciák, műhelybeszélgetések című sorozatában, 

amelyből 2013 végéig 8 füzet látott napvilágot. Egy további kiadványsorozattal is rendelkeznek az Akadé-

miai Kiadónál. Ebben a sorozatban a doktori iskola oktatóinak munkái, illetve az arra érdemesnek bizonyuló 

disszertációk kapnak helyet. Ennek eddig 4 kötete jelent meg, egy további pedig szerkesztés alatt áll. 

A Történelemtudományi Doktori Iskola fontosnak tartja az intézményi tehetséggondozásban, a 

TDK-mozgalomban való közreműködést, hiszen a minőségi utánpótlást elsősorban a tudományos élettel 
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már a felsőoktatási tanulmányaik alatt kapcsolatba kerülő hallgatók jelenthetik. A TDI rendezvényei nyitot-

tak az érdeklődő főiskolások és egyetemisták, valamint a szélesebb közönség számára is. 

 

Kiadványok 

 

Wilhelm von Humboldt, a berlini egyetem egyik alapítója és névadója szerint az egyetemi oktatásnak szer-

vesen kapcsolódnia kell a kutatáshoz. Csak az lehet jó professzor, aki jó kutató is, s kutatásaiba legtehetsé-

gesebb diákjait – a jövő tudósait – is bevonja. A berlini egyetem megalapítása óta éppen 200 év telt el. Az 

egyetemi oktatás és kutatás összetartozásáról megfogalmazott humboldti elvek azonban ma is érvényesek. 

Az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának vezetői ezért határozták el, 

hogy két könyvsorozatot indítanak. Az egyikben, melynek kötetei az Akadémiai Kiadó gondozásában je-

lennek meg, az iskola oktatóinak és doktoranduszainak közös kutatási eredményeit tartalmazó monográfiá-

kat és tanulmányköteteket teszik közzé. A másikban pedig a doktori iskola által rendezett konferenciák és 

műhelybeszélgetések anyagait. 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának közleményei (Akadémiai 

Kiadó) 

 

1. A felügyelt (mozgás)tér. Tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetéből. Szerk. Rainer 

M. János. Budapest, 2011. 

2. A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918. Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus 

Magyar Királyságban. Szerk. Szarka László. Budapest, 2011. (A kötet 2011. november 14-én Aka-

démiai Nívódíjban részesült.) 

3. Csapody Miklós: Bálint Sándor (1904-1980). Életrajz. Budapest, 2013. 

4. Gebei Sándor: II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita. Budapest, 2013. 

Konferenciák, műhelybeszélgetések (Líceum Kiadó) 
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1. Trianon 90 év távlatából. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 2011. [Az azonos címmel 2010. november 

9-én tartott műhelybeszélgetés előadásai.] 

2. Országgyűlések – országos gyűlések. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 2011. [Az azonos címmel 2011. 

május 4-én tartott műhelybeszélgetés előadásai.] 

3. Rendszerváltás – történeti távlatból. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 2012. [Az azonos címmel 2011. 

október 12-én tartott műhelybeszélgetés előadásai.] 

4. Tradíció és innováció a 20. századi magyar paraszti gazdálkodásban. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 

2012. [Az azonos címmel 2011. november 30-án tartott műhelybeszélgetés előadásai.] 

5. Kultusz és propaganda. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 2012. [Az azonos címmel 2012. április 25-

én tartott műhelybeszélgetés előadásai.] 

6. Tanulmányok Erdély fejedelemség-kori történetéből. Szerk. Ballabás Dániel, Borbély Zoltán. Eger, 

2012. [Az azonos címmel 2012. március 28-án tartott műhelybeszélgetés előadásai.] 

7. Doktoranduszhallgatók I. konferenciája. 2012. május 9. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 2013. 

8. Módszertani tanulmányok. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 2012. 

Neveléstudományi Doktori Iskola 

Az NTDI 2013 májusában tartotta az első Nyilvános és Kötelező Tudományos Beszámolóját, amelynek 

célja az, hogy a beiratkozott hallgatók a nyilvánosság előtt, opponált rendszerben bemutathassák tudomá-

nyos kutatásuk jelen állását (az elsőévesek a frissen tanultak fényében, a szigorlat közelében lévők pedig 

készültségüknek megfelelően). A rendezvény hagyományteremtő szándékkal indult, célja pedig, hogy éves 

gyakorisággal megrendezésre kerülő konferencia is kifejlődjön belőle a NTDI felfutásával. Mindehhez min-

tául a TDI és más doktori iskolák hasonló tevékenysége szolgál. 

A Neveléstudományi Doktori Iskola szintén fontosnak tartja az intézményi tehetséggondozásban, a 

TDK-mozgalomban való közreműködést, hiszen a minőségi utánpótlást elsősorban a tudományos élettel 

már a felsőoktatási tanulmányaik alatt kapcsolatba kerülő hallgatók jelenthetik. Rendezvényeik nyitottak az 

érdeklődő főiskolások és egyetemisták, valamint a szélesebb közönség számára is. 
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 A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum című folyóiratot (EKF, Líceum Ki-

adó) kimondottan tudományos hallgatói írások megjelentetése céljából hívták életre. Jelenleg szerkesztés 

alatt van a következő szám, melyben helyet kapnak a doktoranduszok írásai is. A Pedagógusképzés és a 

Magyar Pedagógia című folyóiratok szerkesztőségével megállapodás született, hogy a következő évben 

egy-egy lapszámot az NTDI hallgatóinak írásai számára tartanak fenn, elősegítendő ezzel a publikálási ak-

tivitást. A 2014 tavaszán tartandó doktoranduszi konferencia előadásai külön konferenciakötetben jelennek 

majd meg. A tanulmányok az ország öt neveléstudományi doktori iskolájának hallgatói teljesítményeit lesz-

nek hivatottak reprezentálni. 

 Mivel az NTDI jóval fiatalabb a TDI-nél, egyelőre nem veheti fel a versenyt annak már kézzel 

fogható tudományos eredményeivel. Az igyekezet azonban megvan. Valamiben azonban az NTDI-nek na-

gyobb lehetőségei voltak/vannak: ez pedig a doktoranduszok kutatási projektekbe való bevonása. Egyetlen 

példa a jelenleg legnagyobb kutatási programból. A Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar főiskolai szin-

ten (is) élen jár a kutatási és innovációs pályázatok megvalósításában. Jelenleg a legnagyobb volumenű 

kutatási projekt a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 azonosító szám alatt futó, „IKT a tudás és ta-

nulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzés-

fejlesztés” című program (574 millió forint). Ennek keretében a kar több BA-s és MA-s hallgatónak kínálja 

fel a kutatásokba való bekapcsolódás és a tapasztalatszerzés, 12 doktorandusznak pedig alaposabb kutatá-

sok, illetve a tudományos publikálás lehetőségét. A PhD-hallgatók integrálása a pályázatba azért is viszony-

lag egyszerű, mert a projekt öt modulja közül három közeli rokonságot mutat az NTDI öt programja közül 

hárommal. Különösen fontos momentum, hogy már a program kezdetétől be tudtunk vonni a munkába olyan 

fiatal kutatókat, akik a projekt szakmai tartalmához kapcsolódó PhD-tevékenységet végeznek, így a projekt 

segítheti őket doktori disszertációjuk megírásában, szakmai előmenetelük kiteljesedésében. 

Egyéb lehetőségek 
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Az egyéni tanulás mellett a két doktori iskola hallgatói számára nagymértékben teszi lehetővé az egyéni 

tudományos teljesítmény lehetőségének egyéb megvalósítási formáit is. A PhD-sek közül – más intézmény-

ben végzett előrehaladott tanulmányok miatt – többen élnek az egyéni felkészülés lehetőségével, ennek 

következtében pedig az egyéni tudományos aktivitás individuális programozásával is. 

Mind a TDI, mind az NTDI biztosítja az egyéni fejlesztés/fejlődés lehetőségét, amihez minden le-

hetséges támogatást megadnak (képzési költségek csökkentése kiválósági alapon, részvételi díjak és utazási 

költségek esetleges térítése konferenciákon, pályázati források figyelése és erre a hallgatók figyelmének 

felhívása, az intézményi infrastruktúra térítésmentes használata, az intézményben rendezett szakmai prog-

ramok ingyenes látogatása, meghívott előadók előadásai, kerekasztal-beszélgetések stb.), cserébe azonban 

elvárják az ellenőrzési pontokon (szóbeli és írásbeli vizsgák, beszámolók, szigorlat, publikációk stb.) való 

megfelelő hallgatói teljesítményt. Ezen túlmenően mindkét helyen a hallgatók egyéni igényeinek megfelelő 

gondozást biztosítanak, melynek garanciája a személyes, szakmai alapokon nyugvó doktorandusz–témave-

zető kapcsolat. 

 A tanulmányok teljesítésén túl a doktoranduszok legfontosabb feladata kutatási eredményeik pub-

likálása. Az előzőekben elszórva esett már szó erről a kérdésről, itt azonban még egyszer összefoglaljuk az 

eshetőségeket. A tehetséggondozásba bevont hallgatók számára többféle fórum áll rendelkezésre publiká-

ciós tevékenységük kibontakoztatására: 

 általános főiskolai kiadványok; 

 célirányosan megjelentetett folyóiratok, kimondottan tudományos hallgatói írások számára; 

 pályázataink keretében születő kiadványokban is helyet kap(hat)nak az érintett hallgatók munkái; 

 országos és külföldi tudományos vagy tudománynépszerűsítő lapokba és egyéb online vagy nyom-

tatott szakmai kiadványokba a legkiválóbbak írásainak bejuttatása – elsősorban a témavezető 

és/vagy a doktori iskola oktatóinak kötelessége; 

 a hallgatók figyelmének felhívása a különféle kutatási ösztöndíjakra, melyek keretében tudományos 

munkák születhetnek, ill. ezek kiadásra is kerülhetnek. 
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Amennyiben lehetséges, a doktori iskolák vezetői és oktatói elősegítik a PhD-hallgatók tudományos-

közéleti szereplését vagy tudományorientált alapítványokban, civil szervezetekben való tevékenységét. Eh-

hez azonban elengedhetetlenül szükséges a folyamatos disszemináció, a médiajelenlét, mert a tudományos 

közönség csak így szerezhet tudomást a doktori iskolákban folyó munkáról és annak eredményeiről. 

A KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM LEHETSÉGES HATÁSAI 

Az egységes koncepció mentén következetesen végigvitt tehetségtámogató program várhatóan konkrét és 

látványos eredményeket produkál majd közép- és hosszú távon. Erről a jelen pillanatban azonban csak el-

képzeléseink lehetnek. Az Eszterházy Károly Főiskola eleve hátrányos helyzetből indul a doktori képzés 

tekintetében, hiszen a tehetségígéretek kinevelésének ez a posztgraduális fóruma mind a felsőoktatási tör-

vénynek, mind az egyetemek uralta akadémiai szféra közhangulatának köszönhetően kevésbé toleráns a 

főiskolán zajló PhD-képzéssel szemben. A potenciális hallgatók elszippantása pedig módszeresen történik, 

így különös figyelmet kell fordítani a hallgatók megnyerésére, intézményben tartására és eredményes okta-

tóvá, kutatóvá nevelésére. Ezzel összefüggésben többféle szempont mérlegelése vetődik fel. 

 Az alábbi felvetések sora közel sem teljes, pusztán gondolatébresztő jellegű. A szempontokat to-

vábbiakkal lehet és szükséges bővíteni: 

a) stabilabb szakmai pályafutás eshetősége 

A PhD-képzést és a doktori fokozatszerzési eljárást sikeresen abszolválók számára a munkaerőpiac olyan 

szegmensei is megnyílhatnak, amelyek a doktori fokozat megszerzése nélkül sosem tárulnának fel. Ameny-

nyiben a PhD-s szakmájában szeretne elhelyezkedni, feltételezhetően kiegyensúlyozottabb pálya áll előtte, 

legyen szó pedagógusi tevékenységről vagy kutatói érvényesülésről. Egy dolgot azonban mindig szem előtt 

kell tartani: a szakmai alázat, a kiváló minőségű munka és a kiolthatatlan elhivatottság a vérbeli oktató és 

kutató legfőbb jellemzője. 
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b) biztosabb megélhetés, akár vezető pozíciók elérése 

Az előző pontban foglaltak egyenes következménye lehet, hogy a PhD-s könnyebben épít ki maga köré a 

változó körülményeknek kevésbé kitett, szilárd megélhetési környezetet. Végzettsége okán pedig nagyobb 

esélye van akár vezető pozíciók elérésére is – ez persze nagyban függ az alkalmazási miliőtől. 

c) biztos és megbízható utánpótlás a felsőoktatásban és az akadémiai szférában 

A mai magyar felsőoktatás és akadémiai szféra legnagyobb problémája, hogy legalább egy generáció eltűnt 

az utánpótlási palettáról – pontosabban ott meg sem jelent sohasem! Komoly gondot jelent ez például az 

országban működő doktori iskolák törzstagságának fiatalítása szempontjából, hiszen a korfa eldeformáló-

dott: a törzstagok nagy része túlkorossá vált vagy válik hamarosan, a fiatalabb generáció pedig még nem 

jutott el a törzstagság feltételeinek teljesítéséig. A doktori iskolák közül sok patthelyzetbe került. Ez a ve-

szély néhány éven belül akut nehézséggé válhat az egri doktori iskolákban is. Hogy ez a helyzet ne ismét-

lődhessen meg ismét, szükségesnek látszik az összehangolt tehetség-utánpótlás koncepciózus kinevelése. 

d) dominánssá válhat az interdiszciplinaritás 

Mind az előző pontban említett probléma, mind a tudomány manapság tapasztalható tendenciái afelé mu-

tatnak, hogy hamarosan komolyan mérlegelni kell az interdiszciplinaritás kérdését. Az önmagában álló, 

rokon területekkel az érintkezést megtagadó kutatási programok anakronisztikus jelenséggé kezdenek válni. 

Ma a többféle szempont együttes alkalmazása és a kooperáció elsődlegessége, valamint a csapatmunka kerül 

a tudományos tevékenység homlokterébe. Ezekkel a folyamatokkal harmóniában kell élni, ha a doktori is-

kolákat talpon kívánjuk tartani, a végzetteknek pedig használható kompetenciákat, ismereteket és tudást 

kívánunk átadni. Mindez akár annak a lehetőségét is felveti, hogy érdemes lenne elgondolkodni a két doktori 

iskola közötti szorosabb együttműködés kialakításán, közös kutatási témák kidolgozásán. (Az előzőekben 

már láttuk, hogy a doktori iskolák programjaiban, kutatási témáiban jelen van az interdiszciplinaritás iránti 

igény, tehát ezt kellene szélesebb körre kiterjeszteni.) 

  



 

 

115 

 

 

e) a most kialakítandó/kialakuló szemlélet folyamatos fenntartása 

Jelenleg egy kibontakozóban lévő folyamat elején állunk, ahol mindenki próbálja kialakítani a legjobbnak 

feltételezett körülményeket, módszereket, sztenderdeket és eljárásmódot. Ha a doktori iskolák hallgatói a 

fentebb felsorolt paraméterek mentén kialakuló szemléletet sajátítják el, abba nevelődnek bele, akkor van 

némi esély arra, hogy a korfa elcsökevényesedéséhez hasonló helyzet a későbbiekben nem alakul ki. A 

szemlélet meggyökereztetését azonban nem elég a doktori képzésnél kezdeni, viszont átmeneti jelleggel ez 

a megoldás is hozhat eredményeket. Nagyon fontos, hogy a tehetségígéretek azonosítása és felkarolása már 

az alapképzésben vagy az osztatlan képzés legelején elkezdődjön, majd végigmenjen a mesterképzési szin-

ten vagy az osztatlan képzés felső évfolyamaiban is, hogy végül az így kinevelt hallgatók becsatornázása a 

doktori iskolákba már természetes következmény legyen. (Kiváló mintát szolgáltat a hallgatói érdeklődés 

és tevékenykedtetés folyamatos fenntartására a Történelemtudományi Intézet által BA-s és MA-s hallgatók 

írásai számára létrehozott publikációs orgánum, a Historia Nostra vagy a Tanárképzési és Tudástechnoló-

giai Karon hasonló indíttatásból útjára bocsátott Tehetségpaletta című kiadvány.) Hogy ez a mintamodell 

megvalósulhasson, mind az oktatók, mind a hallgatók részéről nagy erőfeszítések szükségesek. A tehetsé-

geknek az imént felvázolt pályán tartását nagyban segítheti és biztosíthatja egy alaposan kidolgozott hall-

gatói és oktatói mentorrendszer kiépítése (részleteit lásd a TDK-ról és a szakkollégiumról szóló fejezetben), 

valamint a tehetséggondozás legmagasabb fórumán, a doktori képzésben a szoros szakmai együttműködé-

sen nyugvó doktorandusz–témavezető kapcsolat. Az emberi tényező ugyanis egyáltalán nem hanyagolható 

el a tehetségek támogatása során. A doktorandusz legfőbb szakmai segítője ugyanis – normális működés 

esetén – maga a témavezető, aki diszciplináris tudásával és pedagógiai kompetenciái segítségével a doktor-

jelölt szakmai elhivatottságát is képes megalapozni, sőt oly módon biztosítani, hogy az soha ne halványuljon 

el. Márpedig az elsajátított szemlélet tartós fennmaradásának és az utódokba való plántálásának ez lehet a 

záloga. Ha a felvázolt rendszer megfelelően működik, akkor ettől a ponttól kezdve beindul a folyamat ön-

generálása, a tehetségek kiemelése pedig szisztematikusan, nem pedig ad hoc jelleggel fog funkcionálni. A 
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zavartalan működéshez azonban mindenkor kellenek olyan személyek, akik a katalizátor szerepét töltik be 

a rendszerben. Ők a szó legnemesebb értelmében vett mesterek – pedagógusok és kutatók egy személyben. 

UTÓSZÓ HELYETT 

A jelen tanulmány szerzője természetesen tisztában van azzal, hogy a fentiekben bemutatott tehetséggon-

dozási tervezet egyelőre idealisztikus elképzelésnek, csupán invenciózus gondolatfolyamnak tekinthető. Az 

Eszterházy Károly Főiskolán legalábbis mindenképpen. A magyar felsőoktatásban látszanak már hasonló 

kezdeményezések, de komplex, a főiskolai-akadémiai szféra egészét koncepciózusan átszövő rendszer még 

sehol sem létezik. A célirányos tehetségtámogatásnak az utóbbi időszakban többször – szerkezetileg is – 

átalakuló felsőoktatás sem kedvezett igazán. Doktori iskolák tekintetében pedig a felsőoktatási törvény kü-

lönösen nem – legalábbis Eger számára. Ennek ellenére kollégáimmal meggyőződéssel hiszünk abban, hogy 

a következő nemzedékekre irányuló minőségi munka meghozza majd gyümölcsét, és az Eszterházy Károly 

Főiskola talán egykor megnyithatja harmadik doktori iskoláját is, immár természettudományi területen (kör-

nyezettudomány?), ami még egy lépéssel közelebb viheti az intézményt az egyetemmé válás lehetőségéhez. 

A komplex helyi tehetséggondozási program pedig ennek a megalapozója lehet. 
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