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Háttér, előzmények 
 

2010-ben, a Romaversitas Alapítvány programjának vizsgálatát a Roma Oktatási Alap megbízásából a 
Kurt Lewin Alapítvány végezte el. A kutatás 2010 októberében indult és három hónapig tartott.1  

A Romaversitas Alapítvány munkatársai 2014-ben kapcsolatba léptek Héra Gáborral, aki a korábbi, 2010-
es monitoringot lebonyolító szervezet vezetője, egyben a vizsgálat egyik kutatója és szupervizora volt. Az 
alapítvány ezúttal egy újabb, a 2010-es felméréshez szervesen kapcsolódó monitoring vizsgálat 
lebonyolítására kérte fel a kutatót.  

Mindezen előzmények után 2014-ben a Romaversitas Alapítvány hallgatóinak körében ismét sor került 
egy kérdőíves vizsgálat lebonyolítására. Az ebben az évben alkalmazott kérdőív – az eredmények 
összevethetősége érdekében – megegyezett a korábbi, 2010-es kérdéssorral. Az összesen 50 jelenlegi 
hallgató közül 41 fő töltötte ki a digitálisan elérhető kérdőívet. A kvantitatív felmérés mellett interjúk 
készültek az alapítvány jelenlegi munkatársaival: Daróczi Gáborral, Paskó Ildikóval és Bognár Zoltánnal, 
valamint a program működésével kapcsolatos indikátorokat is összegyűjtöttük.   

Ez a beszámoló a kutatás eredményeit mutatja be. A fő tanulságokat, eredményeket ismertető vezetői 
összefoglaló után a programot jellemző fő indikátorokat ismertetjük. Ezt követően az interjús, majd a 
kérdőíves kutatás tapasztalatairól adunk számot. A 2010-es és 2014-es adatok jobb összevethetősége 
érdekében jelen tanulmány végén a négy évvel ezelőtti vizsgálat eredményeiről is olvashatnak. 

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 2010-hez képest a 2014-es kutatás kisebb költségvetéssel 
valósult meg. Mindezek miatt a kérdőíves vizsgálatok eredményeit csak a program aktuálisan 
támogatott diákjai esetében tudtuk összevetni egymással. Emellett az interjúk köre is jóval kisebb 
sokaságot ölelt fel. A Romaversitas Alapítvány programja kapcsán a fő tanulságokat és 
következtetéseket azonban ezeknek az információ-forrásoknak a felhasználásával is össze tudtuk foglalni 
2014-ben.  

 

  

                                                             
1 A kutatási eredményeket összefoglaló angol nyelvű tanulmány elérhető a http://heragabor.hu/irasok/ 
weboldalon.  



Vezetői összefoglaló 
 

A Romaversitas Alapítvány programjának monitoring vizsgálata 2014-ben is megvalósult. Az eredmények 
összegzése során megállapíthatjuk, hogy 2010 óta számos olyan változás történt – így a csökkenő (roma) 
hallgatói létszám, a növekvő szegénység, a civil szférára nehezedő kormányzati nyomás vagy a roma 
szakkollégiumok megjelenése – ami az alapítvány munkáját megnehezíti. A program vezetősége ezekre a 
változásokra megítélésünk szerint reagált. 2014-ben már fiatalabbak is jelentkezhetnek a programba. A 
korábbi források mellett olyanok is megjelentek, amelyek révén immáron a középiskolai hallgatók 
bevonására is lehetőség van. Ugyan anyagi problémák miatt bizonyos szolgáltatások megszűntek (pl. 
tankönyvtámogatás), de más szolgáltatások esetében (pl. diák coaching rendszer) a minőség fejlesztését 
célzó intézkedések történtek. Olyan alternatív kezdeményezéseket indított el a szervezet, amelyek a 
későbbiekben lehetőséget biztosíthatnak roma fiatalok közösségének építésére és oktatásra.  

A változásokra történő reagálást megkönnyíti, hogy megítélésünk szerint a Romaversitas programja 
kiforrt, ismert és elismert kezdeményezés. Jól mutatja ezt az, hogy a jelentkező diákok többsége barát, 
ismerős vagy rokon révén – tehát informális csatornákon keresztül – értesült a programról. Ugyancsak 
fontos erősség, hogy a jelentkező diákok nem csak a továbbtanulás anyagi nehézségei miatt, hanem a jó 
közösség reményében is jelentkeznek a programba – a „Romaversitas image” tehát pozitív, vonzó a 
fiatalok számára.  

Most még nem tudjuk, hogy a jelen tanulmányban is ismertetett változtatások képesek-e ellensúlyozni a 
külső tényezőknek a programra gyakorolt negatív hatásait. Aggasztó tendencia, hogy a kérdőíves 
vizsgálatunk is alátámasztotta: a diákokat szüleik egyre kevésbé képesek anyagilag támogatni és az 
otthoni, tanulásra alkalmas körülmények megteremtése is nehezebb, mint 2010-ben. A gimnáziumi 
férőhelyek számának csökkentését célzó kormányzati tervek láttak napvilágot az elmúlt hetekben. Egy 
ilyen változtatás a Romaversitas programjának ellehetetlenülését is eredményezheti. Hosszú távon a 
Romaversitas-ba végzett diákok közösségének megteremtését nehezítheti, hogy nőtt azoknak az aránya, 
akik az egyetem, főiskola elvégzése után már külföldön képzelik el jövőjüket. A roma hallgatókat célzó 
egyéb ösztöndíjprogramok nagyobb pénzösszegből gazdálkodnak, az azok fenntartását célzó 
kormányzati és intézményi szereplők kevésbé érdekeltek más programok támogatásában. Az alternatív 
kezdeményezések kialakítása előremenekülés lehet, ugyanakkor sok időt és energiát vesznek el az 
amúgy is túlterhelt munkatársaktól. 

A kvantitatív vizsgálat eredményei alátámasztják a Romaversitas létjogosultságát. A kérdőívet kitöltő 
diákok a programmal elégedettek, annak szerepét életükben fontosnak látják. Visszajelzésük szerint nem 
csak a tanulmányok sikeres befejezése, hanem a fiatal romák közösségének építése és a roma identitás 
kialakítása szempontjából is meghatározó a program. A megváltozott külső körülmények mellett ez a 
pozitív visszajelzése az, amely miatt a program fenntartása hangsúlyozottan indokolt. Mindemellett 
szükségesnek tartjuk a Romaversitas Alapítvány belső szervezetfejlesztését. Megítélésünk szerint 
nagyobb figyelmet szükséges fordítani a hatékony belső és külső kommunikációra. Fontosnak látjuk a 
munkakörökkel járó kompetenciák és feladatkörök tisztázását. Mindezt annak érdekében, hogy a 
munkatársak kevesebb stresszel és kisebb leterheltséggel tudják munkájukat végezni. Ezzel segítve azt, 
hogy a roma hallgatóknak nyújtott szolgáltatások megőrizzék magas színvonalukat. 



A programról elérhető szekunder adatforrások 
 

A Romaversitas Alapítvány létrejötte óta eddig körülbelül 300 diák végezte el a programot. Ebben a 
fejezetben azonban csak azokat a fő indikátorokat és hozzájuk tartalmazó adatokat mutatjuk be, 
amelyek 2010 óta érhetőek el a szervezet működéséről. 

1. táblázat: A Romaversitas Program fő indikátorai, 2011-20142 

Várt eredmények Jelentett eredmények 
2011/2012-ben 

Jelentett eredmények 
2012/2013-ban 

Jelentett eredmények 
2013/2014-ben 

Minden diplomázó diák leteszi legalább a 
középfokú nyelvvizsgát az egyetem 
elvégzése idejében 

14 diák a 2011/2012-
es tanév során (77,7%) 

7 diák a 2012/2013-as 
tanév során (87,5%) 

12 diák a 2013/2014-
es tanév során (100%) 

Az 50 Romaversitas diák eléri a minimum  
3-as tanulmányi átlagot 

3,92 3,95 4,2 

Diplomázási arány: 
Az egyetemeken ötödéves és főiskolákon 
negyedéves diákok 100 %-a időben 
diplomázik. 

11 diák a 2011/2012-
es tanév során (58%) 

7 diák a 2012/2013-as 
tanév során (47%) 

7 diák a 2013/2014-es 
tanév során (58%) 

Az egyetem befejezése után egy évvel 100% 
talál munkát  

10 diák a 2011/2012-
es tanév során (55%) 

8 diák a 2012/2013-as 
tanév során (100%) 

Nincs adat 

 

Mint a fenti eredményekből látható, a középfokú nyelvvizsga és a tanulmányi átlag tekintetében a 
Romaversitas program teljesítette a várt eredményeket. Az egyetem befejezése utáni elhelyezkedés 
tekintetében is sikeresnek mondható a program, hiszen az utolsó rendelkezésre álló év (2013) 
tekintetében 100%-os arányszámról kaptunk információt. Egyedül a „Diplomázási arány” tekintetében 
figyelhető meg lemaradás; a programban résztvevő diákok valamivel több, mint felének sikerült időben 
diplomázni.  

 

 

                                                             
2 Az adatokért lásd: REF Project Summary Evaluation 



Az interjús kutatás eredményeiről 
 
A vizsgálat során interjút készítettünk a programban régóta dolgozó munkatársakkal, a Romaversitas 
Alapítvány vezetőjével (Daróczi Gábor) és projektvezetőjével (Paskó Ildikóval). Emellett további interjúra 
került sor Bognár Zoltánnal, aki a program munkatársaként 2014 februárja óta dolgozok a szervezetnél.  

Az alábbiakban az interjúk fő tapasztalatait foglaljuk össze. Először arra térünk ki, hogy 2010 – a 
legutóbbi monitoring vizsgálat éve – óta milyen olyan változások történtek a program életében, illetve 
milyen olyan változások zajlottak Magyarországon, amelyek érintették a Romaversitas Alapítvány 
működését. Ezt követően a szervezet céljairól, működéséről és finanszírozásáról írunk. 

 

Változások 2010 óta 
 

Interjúalanyaink véleménye szerint a  makro-társadalmi változások miatt a szegénység mértéke 
drasztikusan nőtt Magyarországon az elmúlt négy évben. Az egyre rosszabb társadalmi-gazdasági 
körülmények között élő roma családok egyre kevésbé tudják megengedni maguknak gyermekeik 
taníttatását. „Az országos trendek arrafelé mennek, hogy a cigányok nem, hogy az egyetemig, de a 
középiskoláig se jutnak el, mert mélyül a szegénység.” Ez a változás a Romaversitas Alapítvány jövőjét is 
érintheti, hiszen „ha van tizenöt hely és jelentkezik tíz ember, akkor nagyon nagy gondban vagyunk. 
Azért, mert az egyértelmű jele annak, hogy visszaléptünk az 1989 előtti időkbe. Amikor úgy lehetett 
roma egyetemistát találni, hogy nagyítóval.” 

A szegénység mértékének növekedése és az önköltséges szakok megjelenése a felsőoktatásban történő 
továbbtanulást sokszor ellehetetleníti, hiszen a diákok és családjaik nem vagy csak nagyon nehezen 
tudják finanszírozni tanulmányaik költségeit. Előfordul, hogy a várható költségek miatt a felvételt nyert 
diákok el se kezdik tanulmányaikat. Ahogy egyik interjúalanyunk megfogalmazta: „Van tandíj, nem 
ingyenes az oktatás és ezek a döntések egyre súlyosabbak egy-egy család életében. Idén emiatt egy 
csomó olyan fiatal nem jött el felvételizni. Mert csak önköltségesbe kerültek be. És azt mondták, hogy azt 
azért nem.” 

Nem csak a szűken vett oktatási és általános szociális-gazdasági helyzet, hanem a civil szférára nehezedő 
kormányzati nyomás témaköre is előkerült a beszélgetések során. Mint olyan „külső nyomás, ami tud 
hátráltatni. Bír depresszív lenne a környezet. [….] Jönnek a hírekkel. Próbáljuk eltolni magunktól, hogy 
nem befolyásolja a mindennapi munkánkat.” Az interjúk során az is elhangzott, hogy az is megnehezíti a 
munkát, amikor „néha szembejön a gyűlölet és szembejön az elutasítás” – akár (leginkább a 
szélsőjobboldali vagy rasszista eszméket képviselő) nem romák, akár romák részéről.  

További változás 2010 óta a roma szakkollégiumok megjelenése, amely változás bizonyos értelemben a 
versenyhelyzetet kiélesítette; a diákok igényeinek feltérképezése és szolgáltatások minősége 
tekintetében már több versenytársa van a Romaversitas programnak. Annak ellenére alakult ki ez a 



versenyhelyzet, hogy interjúalanyaink szerint ezekkel a programokkal szemben sok kritika fogalmazható 
meg (pl. túlságosan magas forrásigény, ehhez képest a diákoknak juttatott pénzbeli támogatás alacsony 
összege, nem a diákok igényeihez illeszkedő szolgáltatások és elvárások stb.). Interjúalanyaink szerint a 
roma szakkollégiumokhoz képest a Romaversitas jobban reflektál a hallgatók igényeire. Ennek ellenére a 
roma szakkollégiumok megjelenésével néhány diák kilépett a programból, mert „ugyan nagyon imádták 
a Romavert és szerettek ide járni, de ott kollégiumi helyet biztosítottak neki és helyben volt.” A 
visszajelzések szerint a roma szakkollégiumok közötti verseny a jövőben tovább éleződhet, hiszen a 
szegénység mértékének a növekedése és a fiatal korosztály létszámának csökkenése a felsőoktatásba 
jelentkező roma diákok létszámának a csökkenését eredményezi. 

Interjúalanyaink szerint további változás, hogy nehezebb a Romaversitas program legitimizálása és ezzel 
párhuzamosan források előteremtése. A nehézség oka az, hogy ugyan hasonló céllal, de teljesen más 
ideológiával és működési elvekkel operáló képzési és ösztöndíj programok is elérhetőek 
Magyarországon. Csak a példa kedvéért itt a Roma Oktatási Alap által biztosított RMUSP 
ösztöndíjprogramot3 említjük meg. Ugyan a Romaversitas az RMUSP-hez képest kevesebb diák-
létszámmal működik, ugyanakkor többlet-szolgáltatásokat nyújt hallgatói számára (erről lásd bővebben 
„A kérdőíves kutatás eredményeiről” című fejezetet) és a roma identitás megerősítése szempontjából is 
feladatokat vállal fel. A minőségi szolgáltatás azonban a donorok számára előfordulhat, hogy nem jelenik 
meg előnyként, hiszen ők elsősorban számszerű teljesítményt várnak el. Ezek a számszerűsített adatok 
azok, amit „megértenek a öntéshozók, megértenek a támogatók” és kevésbé érdekli őket az, hogy „egy 
adott srácnak milyen pluszokat nyújtott a Romaversitas az alatt a három év alatt mondjuk, amit benne 
töltött….vagy hogy voltak olyan gyerekek, akik egy évet töltöttek itt, de kaptak egy löketet és összeállít 
nekik a kép és befejezték az iskolát.” 

Az alábbiakban pontokba szedve foglaljuk össze, hogy a program működésében milyen változások 
történtek 2010 óta: 

- A Romaversitas Alapítványhoz jelentkező diákok interjúalanyaink szerint több szakra 
jelentkeznek, mint 2010-ben. Ezek a szakok ráadásul interjúalanyaink szerint „egyre menőbb 
szakoknak” minősülnek, hiszen a diákok közül már valaki orvosi vagy népegészségügyi szakra jár, 
vagy éppen német nyelvű mechatronikai mérnöki képzésben vesz részt.  

- A Romaversitas program már olyan egyetemistákat is felvesz, akik az adott év szeptemberétől 
lesznek elsősök valamelyik felsőoktatási intézményben. (Korábban csak azok jelentkezhettek a 
programba, akik már elvégeztek legalább két szemesztert). 

- A Romaversitas Alapítvány munkáját egy teljes állású munkatárs támogatja, Bognár Zoltán. A 
visszajelzések szerint emiatt Paskó Ildikó és Daróczi Gábor több időt tud fordítani a hallgatókra 
és a szakmai ügyek menedzselésére.  

- A diák-coaching rendszere kialakításra került. A beiratkozás hétvégéjén kidolgozásra kerül egy 
fejlesztési terv. Interjúalanyaink szerint a program hallgatója „ott már elmondja, hogy miből 
vágták meg tavaly év végén, mikor veszi fel azt a tantárgyat…kapunk egy általános képet, hogy 
mi van. Akkor szépen elkezdjük azokat az embereket végighívni, hogy mi van ezzel a matekkal? 

                                                             
3 Bővebb információ elérhető itt: http://www.romaeducationfund.hu/rmusp-jelentkezesi-utmutato. 



Vagy odamegyünk a szabadegyetemi hétvégén és rákérdezünk, hogy mi van. Tehát erre van több 
idő és figyelem, hogy mi van a hallgatókkal.”  
A Romaversitas Alapítvány munkatársai tehát a terv elkészülése után annak végrehajtását 
nyomon követik. Szükség esetén rögzített keretek között történő, személyre szabott tanácsadás 
és fejlesztés révén támogatják megvalósulását. Paskó Ildikó a feladat szakszerű és hatékony 
elvégzése érdekében coach képzésen vett részt. 

- Több diák jár felkészítő tanárhoz (az interjúk készítésekkor nyolc diák). A pszichológusokkal való 
együttműködés erősebb (az interjúk készítésekkor két hallgató járt egyéni terápiára). 

- A szabadegyetemi hétvégék struktúrája, tematikája átalakításra került. Korábban az egyetemi 
előadásokhoz hasonlóan előadások és szemináriumok kerültek megszervezésre. 2014-re már 
egy-egy téma köré szerveződő szabadegyetemi hétvégén vesznek részt a diákok. A témák 
meghatározásában a program diákjainak meghatározó szerepe van. Cél az, hogy „az adott témát 
különböző módszerekkel, különböző módon járjuk körül. Legyen előadás, legyen szeminárium, 
legyen dráma játék, nézzünk filmet. […] Cél az, hogy gondolkodjanak és érzelmileg is mozgassa 
meg őket ez a dolog.” 

- Nagyobb hangsúly van a végzős hallgatókat támogató, csoportos (pl. a szakdolgozat 
megírásának formai követelményeit tárgyaló) és egyéni foglalkozások szervezésén.  

- A Romaversitas Alapítvány a Norvég Civil Program támogatásának köszönhetően már 
negyedikes gimnazistákat (vagy újra érettségizni szándékozókat) is bevon az ösztöndíj 
programba. Jelenleg 30 ilyen fiatallal van kapcsolatban a szervezet. Ezek a fiatalok négy 
szabadegyetemi hétvégén jelen vannak, a programba történő bevonásukat a már egyetemista 
diákok támogatják, ösztöndíj és szükség esetén felkészítő tanár segíti tanulmányaikat.  

- Anyagi problémák miatt a tankönyvtámogatást már nem tudja a Romaversitas Alapítvány 
biztosítani. Ugyancsak anyagi problémák miatt 2014-re a szabadegyetemi előadóknak biztosított 
munkadíjat a töredékére csökkentették. 

- Már csak néhány tutor vesz részt a szervezet munkájában. A tutorok létszámának erős 
csökkentését indokolta, hogy az egyetemeken TDK, OTDK vagy diploma megírása esetén a 
diákok munkáját már témavezető támogatja.  

- Az iroda a 2010-es monitoring vizsgált óta elköltözött, jelenleg irodája a Teréz körúton található. 
A szabadegyetemi hétvégék helyszíne is megváltozott, jelenleg az IBS Hotel Garden-ben kerül 
megszervezésre. 

- A Romaversitas Alapítvány 2010 óta a ROMED magyarországi kapcsolattartója. A szervezet 
ugyanilyen funkciót tölt be a Roma Integráció Évtized Program kapcsán is. 

- Az alapítvány független, önálló, alaptevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó programokban 
lépett fel kezdeményezőként. Az alábbiakban megnevezett és röviden jellemzett programok 
elindítását egyik interjúalanyunk szerint a korábban leírt változások – azon belül elsősorban az 
egyetemre jelentkező roma fiatalok számának csökkenése – indokolja. A programok létrehozása 
tehát egyfajta kiútkeresésnek, a roma fiatalok bevonását továbbra is megvalósító program-
kezdeménynek tekinthető:  

 Zöld Akadémia. Ennek keretében a Romaversitas munkatársai tizenöt volt 
Romaversitas-os hallgatónak adnak át tudást olyan zöld technológiákról (pl. 
szolár lámpa), amelyeket nem csak elkészítenek, de ki is próbálnak és tesztelnek. 



A technikák alkalmazása révén hátrányos helyzetű, roma családok 
rezsiköltségeinek a csökkentését várják.  

 „Rokka” (Roma Kutatások és Közpolitikai Akciócsoport). A megálmodott 
szervezet társadalomtudományi kutatások széles körben történő 
megismertetésére törekszik. A tervek szerint a szervezet volt Romaversitas-os 
diákok (pl. tanulmányokat folytató vagy gyakorló kutatók) bevonásával fog 
működni.  

 

Jelen – célok, működés, finanszírozás 
 

Az előző fejezetben bemutatott változások mellett arról is szólnunk kell, hogy az alapítvány alapvető 
céljait és működési módját megtartotta. Továbbra is célja a magyarországi roma kisebbség oktatásbeli 
hátrányainak csökkentése, ezen belül is a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok támogatása. A szervezet 
továbbra is tehetséges roma fiataloknak nyújt szakmai és anyagi támogatást a felsőoktatásban. 
Egyik interjúalanyunk hangsúlyozta, hogy a roma fiatalok diploma-szerzését támogató munkájukkal 
végeredményben a roma értelmiség, ezáltal a roma középosztály megteremtésén fáradoznak. A 
szakmaiság mellett a polgárjogi mozgalom szükségessége már nem kérdés – mint az 2010-ben volt. 
2014-re egyértelművé vált, hogy ezt a szemléletet is képviselnie kell a Romaversitas Alapítványnak. 
Ahogy egyik interjúalanyunk megfogalmazta:  „A szakmaiság és az aktivizmus összesimul. Az egyik nélkül 
nem ér semmit a másik.”  

Ahogy arra korábban már rámutattunk, a hallgatók roma identitásának megőrzése is a szervezet 
felvállalt céljai között szerepel. Egy másik interjúalanyunk erről így szólt: „Megpróbáljuk nyitottá tenni 
őket arra, hogy tegyenek valamit a saját közösségükért és valamit visszaadjanak a magyarországi 
cigányságnak.” 

A nyilvános felvételi felhívást követően továbbra is önéletrajzot és motivációs levelet küldenek a 
jelentkező diákok, majd sikeres írásbeli vizsga esetén szóbeli vizsgán vesznek részt. A felvett 
hallgatóknak nyújtott szolgáltatok között változatlanul jelen vannak az alábbiak: 

- Ösztöndíj, melynek összege (30.000 HUF) nem változott a 2010-es összegez képest. Az ösztöndíj 
sikerdíjjal továbbra is növelhető. 

- Szabadegyetemi hétvége (2010-ben a monitoring vizsgálat még „csoportos oktatás” néven 
hivatkozott erre a programra).  

- Mentorok, azaz idősebb diákok továbbra is támogatják a fiatal diákok beilleszkedését a 
Romaversitasba. 

- Nyelvoktatás. 
- Korrepetáló felkészítő tanár (támogatására pályázni kell). 
- Pszichológus. 



- Ahogy arról már korábban beszámoltunk, coaching – immáron szervezettebb keretek között – 
továbbra is elérhető a Romaversitas program hallgatóinak.  

- Egyéni pályázatok keresése és írása. 
- Krízis helyzetben kamatmentesen nyújtott támogatás. 
- Nemzetközi ifjúsági cserék támogatása (elsősorban EVS-en keresztül). 
- Konferenciákon való részvétel támogatása.  
- Közösségi programok szervezése (filmklub, a korábbi gólyatábor helyett már beiratkozós 

hétvége stb.) 
- Igény esetén egyéni foglalkozás. 

Az interjúalanyok visszajelzése szerint a fentiek közül a legfontosabb a szabadegyetemi hétvége és 
az egyéni foglalkozás, mivel „nagyon fontos, hogy azt érezzék, hogy egyénileg tudunk odafigyelni, ha 
ők csengetnek, hogy döntési helyzet van, segítsük végiggondolni, vagy probléma van és segítsünk 
végiggondolni, hogy milyen alternatívák vannak.” 

A programban résztvevőkkel a Romaversitas Alapítvány továbbra is hallgatói szerződést köt. A szerződés 
továbbra is tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit (pl. szabadegyetemi hétvégén való részvétel, 
minimum teljesítendő kreditek száma stb.) valamint a szankciók és jutalmazások rendszerét. A 
Romaversitas Alapítvány munkatársai a szerződésben foglaltak betartására törekednek, hiszen „valami 
kell, hogy strukturálja a mindennapi működést.” Egyik interjúalanyunk szerint csak ritkán kell dönteni 
arról, hogy „előrébb van-e az ember, vagy előrébb van-e a szerződés.” Egy ilyen döntést megfontoltan 
kell meghozni, hiszen a „gyűlöljenek bár, de engedelmeskedjenek” nem járható út. Ebben a műfajban 
nem működőképes. Kontraproduktív. .[…] Meg kell találni az egyensúlyt.” Márpedig a döntésnek súlya 
van, hiszen a szerződés feltételeihez való elvtelen ragaszkodás révén esetleg ”pont azt veszítjük el, aki 
képes lenne közösségben gondolkodni. És azt a célt, a másik célt, nem a középosztály, hanem az identitás 
és a közösségben való gondolkodás célját. Pont azt az embert fogjuk elveszíteni. És ezáltal az egész 
bukott.”  

Kaptunk olyan visszajelzést, amely szerint a hallgatók igényeit és adottságait figyelembe vevő, egyéni 
konzultációkra erősen építő támogatási program igen megterhelő lehet az alapítvány munkatársai 
számára. Hiszen a mindennapi munkát akadályozhatja, hogy „nem tudom magamra zárni a saját 
ajtómat és nem tudok elmélyülni az adminisztrációban.” Az interjúk során az is elhangzott, hogy a 
szervezet belső munkamegosztásának hatékonysága növelhető lehetne. Egyik interjúalanyunk szerint 
„információk hiányoznak adott esetben, nem osztunk meg bizonyos dolgokat a másikkal. A feladatokban 
kicsit nehézkés néha a kommunikáció. Nincs prioritás lista, nem az összes feladat van névre szólóan, 
időben elosztva.” Ez a jellemző részint a belső munkamegosztás hiányosságaiból, de részint a 
Romaversitas működési módjából is fakad: „Ha jön egy hallgató azzal, hogy holnapra be kell fizetni a 
nyelvtanfolyamot és nem volt benne az utalási listában, akkor be kell fejeznem azt, amit csinálok.” 

A Romaversitas Alapítvány bevételek tekintetében továbbra is elsősorban a Roma Oktatási Alap és az 
Open Society Foundations Roma Initiative finanszírozásából tartja fenn magát. 2010-hez képest új, 
meghatározó forrásként jelent meg a Norvég Civil Alapprogram támogatása. Egyéb források (pl. 51. diák 
program, Patrónusi Partner Program, egyéni támogatók stb.) révén is jut bevételhez a szervezet. Ennek 



össz-volumene azonban elmarad a három legnagyobb donor által nyújtott támogatáshoz képest. Ugyan 
az alapítvány úgy tud működni, hogy a „bérek, ösztöndíjak, járulékok, minden ki van fizetve, hiány nincs”, 
ugyanakkor interjúalanyaink szerint a felsorolt források a működési és egyéb költségeket éppen, hogy 
csak fedezni tudják. Az alacsony bevételek és ezzel párhuzamosan a tartalék hiánya miatt  „folyamatos 
lyuk-tömködés van. […] És ahonnan elvettük, majd azt is valahonnan vissza kell pótolni…”. 

Az anyagi nehézségek (is) magyarázzák, hogy az alapítvány vezetőjének fizetését csökkenteni kellett az 
elmúlt időszakban. Ugyancsak ezek a nehézségek magyarázzák, hogy az alapítvány vezetője túlterhelt, a 
heti 40 órás munkahetet jóval meghaladó óraszámban dolgozik. Megítélésünk szerint a túlterheltség 
olyan nagyfokú, hogy az már egészségét, testi épségét veszélyezteti. Ahogy az egyik interjúalany 
megfogalmazta: „Kevesen vagyunk. Azért van így, mert kevesebb pénzt adnak rá. A támogató is azt 
szeretné látni, ha kevesebb pénzből működik a szervezet. De van egy határ. […] Egy csomó elem hiányzik 
a mostani működésből. Amit még talán tudnánk is csinálni. Baromira szeretnénk csinálni dolgokat, de 
időnk nincs rá.” Utalva itt a marketinghez és forrásteremtéshez kapcsolódó funkciók ellátatlanságára – 
amely feladatkörök kiépítése véleménye szerint létfontosságú egy innovációra törekvő, az államtól 
független, azzal szemben szükség esetén kritikus civil szervezetnél.  

 

  



A kérdőíves kutatás eredményeiről 
 

2014-ben ismét megkerestük a Romaversitas programban résztvevő diákokat annak érdekében, 
hogy információt gyűjtsünk elvárásaikról, attitűdjeikről és véleményükről. A kialakított on-line 
kérdőív kérdéseire az 50 hallgató közül 41 fő válaszolt – ezeket a válaszokat elemezzük ebben a 
fejezetben. A programban résztvevő fiatalok jellemzése során az adatokat minden esetben 
összevetjük a 2010-es eredményekkel. Először a válaszadók szocio-demográfiai jellemzői 
kerülnek bemutatásra, majd a programmal szembeni előzetes elvárásokról és a tanulmányi 
előmenetelről írunk. Ezt követően a program értékeléséről olvashatnak, végül a Romaversitas 
hatásával kapcsolatos véleményeket ismertetjük. 

 

Szociodemográfiai jellemzők 
 

A szociodemográfiai jellemzők közül elsőként a kérdezettek nemi arányait, átlagos életkorát, 
majd a felsőfokú tanulmányaik jellemzőit (egyetem, szak) mutatjuk be. Ezt követően írunk arról 
is, hogy a Romaversitas program hallgatói a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt hol 
éltek és a lekérdezés időpontjában mi volt családi állapotuk. Végül a szülők iskolai 
végzettségével és a család jövedelmi helyzetével foglalkozunk. 

 

Nem és életkor 
 

A programban résztvevő diákok nemi összetételében nem következett be számottevő változás 
2010 óta. Minkét évben a sokaság valamivel kevesebb, mint fele volt férfi, a nők aránya enyhén 
meghaladta az 50%-ot. 

 



A diákok átlagéletkora 2014-ben valamivel alacsonyabb volt (22.7 év), mint 2010-ben (23.2 év). 
Mindkét évben a 21 évesek jelentek meg a mintában a legnagyobb arányban (2010: 20% → 
2014: 27%). 

 

Tanulmányok a felsőfokú oktatási intézményben 
 

2014-ben a kérdőívet kitöltő diákok többsége (78%) járt egyetemre, a válaszadók közel egyötöde (22%) 
volt főiskolai hallgató.  

2010-es megállapításunk szerint a társadalomtudományi szakok erős jelenléte volt megfigyelhető a 
végzett diákok körében. 2014-re ez a dominancia visszaszorult, hiszen a 41 fő válaszadó közül mindössze 
négy fő járt szociális munka, szociálpedagógia vagy szociológia szakra. Ezzel szemben a hallgatók között 
találunk általános orvos (4 fő), nemzetközi tanulmányok vagy nemzetközi igazgatás (5 fő) és biomérnöki 
(2 fő) szakra járókat vagy éppen jogásznak tanulókat (2 fő) – csak hogy a leggyakoribb válaszokat 
említsük. A hallgatók által látogatott szakok igen változatosak voltak 2014-ben; az általuk látogatott 
szakok teljes listáját a Mellékletben mutatjuk be. 

Összesen 22 intézmény diákjai képviseltették magukat a mintában – ez a szám 2010-ben még csak 17 
volt. 2014-ben a legnagyobb számban az alábbi egyetemekre jártak a Romaversitas diákjai: Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem (5 fő), Debreceni Egyetem (5 fő), Pécsi Tudományegyetem (5 fő). A Budapesti 
Műszaki Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, és a Budapesti 
Corvinus Egyetem szakjaira 3-3 hallgató jár.  

 

Lakhatás a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt 
 

A felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt a jelenlegi diákok közül legtöbben Budapesten éltek 
(20%). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a második (15%), Baranya megye pedig a harmadik helyen (12%) 
szerepel. 2010-hez képest elmondhatjuk, hogy csökkent a Borsod megyéből érkezett (2010: 27% → 
2014: 5%), valamivel nőtt a budapesti diákok aránya (2010: 13% → 2014: 20%). (Az összehasonlítás 
érdekében a 2010-es és 2014-es adatokat a Mellékletben tüntettük fel.)  

2010-ben a lakóhely jellegét tekintve a diákok közel harmada (30%) városban, ötöde (20%) községben, 
közel hatoda (16%) pedig faluban élt a felsőoktatási tanulmányai megkezdése előtt. 2014-re nőtt a 
falukból érkező (2010: 16% → 2014: 27%) és a fővárosban élő (2010: 12% → 2014: 20%) hallgatók 
aránya. A városban élők aránya megközelítőleg változatlan maradt (2010: 30% → 2014: 32%), a 
községben élőké ezzel szemben valamivel csökkent (2010: 20% → 2014: 15%). 

  



2. táblázat: Milyen típusú településen élt felsőoktatási tanulmányai megkezdése előtt? 
 2010 2014 
 N % N % 

Főváros  6 12.0 8 19.5 
Megyei jogú város 6 12.0 3 7.3 
Város 15 30.0 13 31.7 
Község 10 20.0 6 14.6 
Falu 8 16.0 11 26.8 
NT/NV 5 10.0 - - 
Összesen 50 100.0 41 100.0 
 

Családi állapot, háztartás nagyság 
 

2010-hez képest 2014-re valamivel csökkent a hajadon vagy nőtlen (2010: 84% → 2014: 78%), ezzel 
szemben valamivel nőtt az élettársukkal együtt élők aránya (2010: 12% → 2014: 17%). Az egyéb 
kategóriákat megjelenők aránya minimális volt mindkét évben; 2014-ben például mindössze egy fő volt 
házas, illetve egy fő volt elvált.  

A háztartásban élők számáról az alábbi táblázat ad információt. Az átlagok elemzése után elmondhatjuk, 
hogy 2010-ben és 2014-ben nem volt lényeges különbség az átlagos háztartás-nagyság között; mindkét 
évben átlagosan 4 fő élt a Romaversitas diákok háztartásában. 

3. táblázat: Kérem, mondja meg, hányan élnek Önök közös háztartásban Önt is beleszámítva? 
 2010 2014 
 N % N % 
csak egyedül élek 4 4.0 1 2.4 
2-en élünk 2 10.0 8 19.5 
3-an élünk 5 22.0 7 17.1 
4-en élünk 9 24.0 12 29.3 
5-en élünk 3 26.0 6 14.6 
6-an élünk 4 6.0 2 4.9 
7-en élünk 2 8.0 2 4.9 
8-an élünk 0 0.0 3 7.3 
Több, mint 8-an élünk 1 0.0 0 0.0 
Összesen 30 100.0 41 100.0 
Átlag 4.00 4.05 
 

  



Szülők iskolai végzettsége, jövedelmi helyzet 
 

2014-ben az édesapa/nevelőapa iskolai végzettsége tipikusan 8 általános (24%) vagy szakmunkásképző 
(27%) volt. Az édesanya/nevelőanya iskolai végzettsége tekintetében valamelyest eltérő eredményeket 
tapasztaltunk; körükben a nyolc általános vagy annál kevesebb elvégzett osztály mondható tipikusnak 
(együttesen 54%). Ugyanakkor ez utóbbi csoportban a főiskolát vagy egyetemet végzettek aránya elérte 
a 15%-ot – amíg a legmagasabb végzettséget szerzett édesapák/nevelőapák aránya 10%-on maradt. A 
szülők iskolai végzettsége kapcsán nyert adatokat az alábbi táblázat mutatja be.  

4. táblázat: Kérem, mondja meg, hányan élnek Önök közös háztartásban Önt is beleszámítva? 
 Apa iskolai végzettsége Anya iskolai végzettsége 
 N % N % 
Kevesebb, mint 8 általános 4 9.8 6 14.6 
8 általános  10 24.4 16 39.0 
Befejezetlen szakmunkásképző 2 4.9 1 2.4 
Befejezett szakmunkásképző  11 26.8 3 7.3 
Szakközépiskolai érettségi 1 2.4 3 7.3 
Befejezetlen gimnázium 1 2.4 1 2.4 
Gimnáziumi érettségi 2 4.9 3 7.3 
Érettségihez kötött szakmunkásképző 1 2.4 1 2.4 
Főiskolai diploma 0 0.0 1 2.4 
Egyetemi diploma 4 9.8 5 12.2 
NT/NV 5 12.2 1 2.4 
Összesen 41 100.0 41 100.0 
 

2014-ben a diákok az átlagosnál szegényebbnek tartották családjukat. Azon a tízfokú skálán, ahol az „1” 
jelentése a „nagyon szegény”, a „10” jelentése a „nagyon gazdag” volt, a diákok átlagosan 3.9-re 
értékelték háztartásuk anyagi helyzetüket. Ez az átlag 2010-ben 3.4 volt.  

 

  



A programmal szembeni előzetes elvárások, tanulmányi előmenetel 
 

A Romaversitas előtti tanulmányok, illetve a programmal szembeni előzetes elvárások kapcsán 
fontosnak ítéltük megkérdezni, hogy kik és milyen módon támogatták korábban a válaszadók 
tanulmányait, honnan értesültek a programról illetve milyen céllal és elvárásokkal jelentkeztek a 
Romaversitas-ba. Az eredményeket ebben a fejezetben ismertetjük. 

 

Tanulmányok támogatása gyerekkorban 
 

2010-ben és 2014-ben is a diákok döntő többségét támogatta valaki tanulmányaiban; ez az arány 90% 
volt négy évvel ezelőtt és valamivel alacsonyabb, 73% volt idén. Ezt az információt a program 
munkatársaival készült interjúk is alátámasztották. Ahogy az egyik munkatárs megfogalmazta: „Az biztos, 
hogy aki a hallgatónk…nem tudnék neked kettő olyat mondani, aki nem olyan közegből jött volna….vagy 
úgy, hogy anyuka, apuka vagy egy tanár, aki azt mondja, hogy tanulj fiam!” 

Mint az alábbi diagramból látható, a diákok tanulmányait mindkét évben elsősorban a szülők (2010: 88% 
→ 2014: 87%) és iskolai pedagógus (2010: 40% → 2014: 30%) segítette – ez utóbbi támogatási forma 
azonban valamelyest visszaesett 2014-re. Mindemellett a 8%-ról 23%-ra nőtt azoknak a válaszoknak az 
aránya, amelyek a nagyobb testvér támogatását nevesítették.  

 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a fenti diagramban bemutatott szereplők milyen módon támogatták a 
diákokat. Az alábbi diagram az ide vonatkozó eredményeket mutatjuk be, ezúttal is feltüntetve a 2010-
es és a 2014-es adatokat is. 



 

Mindkét vizsgált év tekintetében elmondhatjuk, hogy leggyakrabban lelki támasszal, buzdítással 
támogatták a Romaversitas Alapítvány hallgatóit (2010: 88% → 2014: 87%). Ugyanakkor felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy az anyagilag támogatott diákok (2010: 84% →2014: 63%) aránya erősen visszaesett.  
Ugyanezt mondhatjuk el azokról a hallgatókról, akiket a tanulásra alkalmas körülmények megteremtése 
révén (2010: 78% →2014: 60%) vagy közös tanulással (2010: 50% →2014: 37%) támogatott környezete. 

2014-ben, a gyermekeiket nem támogató szülők elsősorban azért nem tudtak a tanulmányokban 
segíteni, mert pénzkereséssel, munkával voltak elfoglalva (13%), vagy azért nem segítettek, mert 
számukra nem volt fontos szempont az iskolai végzettség megszerzése (6%). Az egyéb 
válaszlehetőségeket megjelölők aránya rendre 5% alatt maradt.  
 

A Romaversitas-hoz vezető út 
 

2013-ben a válaszadók megközelítőleg háromnegyede (73%) a főiskola, egyetem előtt nem vett részt 
romákat segítő oktatási, kulturális, nyelvi vagy másmilyen  programban. Az ilyen programhoz csatlakozó 
diákok az alábbi táblázatban közölt programokat nevezték meg válaszadásuk során. Mint a felsorolásból 
látható, a válaszadók olyan programokat is megjelöltek, amelyekben nem támogatottak voltak. 

5. táblázat: Milyen romákat támogató programokban vett már eddig részt? 
MACIKA                                                                                                                                                                                                                         
Cigánytábor nyáron  
Czinka Panna ösztöndíj program általános iskolában  
Arany János Tehetséggondozó Program 
Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház  
Míg nem voltam Romaversitas tag, párszor segítettem a bátyámnak hátrányos helyzetű gyerekeket tanítani. 
ROMASTER                                                                                                                                                                                                                                                  
Táboroztattam a 9. kerületi Tanodával gyerekeket 



Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a diákok milyen formában értesültek a Romaversitas programról. Az 
alábbi táblázatban a 2010-es és 2014-es eredményeket is bemutatjuk. 

6. táblázat: Honnan értesült először a Romaversitas ösztöndíj programjáról? 
 2010 2014 
 N % N % 
A CKÖ-n keresztül 1 2.0 2 4.9 
Az írott és az elektronikus sajtóban 2 4.0 5 12.2 
Más civil szervezetek elutasított pályázói 
között kaptam értesítést 1 2.0 1 2.4 

Az ETR-en keresztül 7 14.0 3 7.3 
Baráton, ismerősön keresztül 15 30.0 12 29.3 
Roma témájú internetes portálon láttam 
a felhívást 2 4.0 3 7.3 

Az iskola tanulmányi osztályán keresztül 2 4.0 3 7.3 
Rokonon keresztül 3 6.0 10 24.4 
Egyéb 17 34.0 2 4.9 
Összesen 50 100.0 41 100.0 
 

Az adatok rámutatnak arra, hogy a Romaversitas diákjai mindkét vizsgált évben elsősorban barátokon és 
ismerősökön keresztül értesültek a programról (2010: 30% → 2014: 29%). Négy évvel ezelőtt többen 
voltak azok, akik az ETR-en keresztül szereztek információt (2010: 14% → 2014: 7%), 2014-re azonban 
többen értesültek a programról az írott és elektronikus sajtóból (2010: 4% → 2014: 12%) illetve 
rokonokon keresztül (2010: 6% → 2014: 24%). Ezek az eredmények alátámasztják a program 
munkatársai által elmondottakat, akik szerint „nekünk nincsen apparátusunk se pénzünk, hogy nyomjuk 
ahol kéne…mondjuk a kistelepüléseken…hogy van olyan, hogy Romaversitas és tanuljál ott!” Mindezek 
miatt a program hírének informális hálózaton keresztül történő terjedése inkább jellemző. 

 

  



A Romaversitasba való jelentkezés célja 
 

2010-hez képest megnőtt azoknak az aránya, akik számára már előzetesen világos volt, hogy mit kínál a 
Romaversitas; négy évvel ezelőtt még 77% volt ezen a véleményen, 2014-re ez az arány 90%-ra nőtt. Az 
információhiányt még mindig említő diákok az alábbi táblázatban jelölt válaszokat adták. 

7. táblázat: Mi nem volt világos, miben volt bizonytalan a program indulását megelőzően? 
A szabadegyetemi hétvégék koncepcióját nem értettem.                                                                                                                                                                                    
Amikor először értesültem a Romaversitasról, akkor nem jelentkeztem, mert azt gondoltam, hogy nem 
tudnám fedezni a havi találkozók útiköltségét, mert nem volt beleírva a tájékoztatóba, hogy ezt az 
Alapítvány fedezi.                  
Mivel még előtte sosem hallottam róla így semmit nem tudtam. Mi a célja? Mik lesznek a 
kötelezettségeim? Miről szól? Mennyire fogja befolyásolni a szabadidőmet? Hogyan támogat?  
Mit kínál? Szóval, úgy kb. mindenre kíváncsi voltam.      
Az elvárásokkal és a szabadegyetemi hétvégék felépülésével kapcsolatban.                                                                                                                   
 

Az alábbi diagramban azt mutatjuk be, hogy a diákok miért kezdték el a Romaversitas programot. Ezúttal 
is feltüntetjük a 2010-ben és 2014-ben mért adatokat is. 

 

Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a közösség motiváló szerepe erősödött 2010-hez képest; 
négy évvel ezelőtt a hallgatók 66%-a fogalmazott meg ilyen elvárást, 2014-re ez az arány 76%-ra nőtt. 
Ugyanakkor csökkent azoknak az aránya, akik az iskolán kívüli ismereteiket szerették volna szélesíteni 
(2010: 62% → 2014: 46%) vagy értelmes elfoglaltságot szerettek volna találni (2010: 28% → 2014: 10%). 
A családi anyagi nehézségei miatt a programban jelentkezők aránya 2014-ben is magas volt, ugyanakkor 
az ezt a választ megjelölők aránya valamivel csökkent az elmúlt négy évben (2010: 84% → 2014: 73%). 



A program értékelése 
 

A program értékelése kapcsán fontosnak tartottuk megkérdezni, hogy a válaszadók milyennek tartották 
a felvételit, mekkora elfoglaltságot jelent számukra a Romaversitas és hogyan értékelik az egyes 
programelemeket. 

A felvételi rendszert a diákok 80%-a „inkább könnyűnek” vagy „könnyűnek” értékelte 2014-ben. 2010-el 
összevetve az idei eredményeket elmondhatjuk, hogy megnőtt azoknak az aránya, akik a felvételi 
rendszert könnyűnek találták (2010: 60% → 2014: 80%).  

2014-ben mindössze 17% volt azoknak az aránya, akik válaszadásuk során az „inkább nehéz” kategóriát 
jelölték meg. Ezek a diákok az alábbi tényezők miatt tekintették nehéznek a felvételi rendszert: 

8. táblázat: A felvételi rendszert nehéznek találó diákok által jelölt válaszok 
A matematikai rész. 
Számomra nagyon logikai irányba terelődtek a feladatok.                                                                                                                                                                                                       
Az inkább nehéz volt lehetőséget azért jelöltem be, mert valójában nem olyan értelemben volt nehéz, 
hogy ne lehessen megoldani, hanem inkább abban az értelemben, hogy koncentrált figyelmet igenyelt. 
A kérdések alapvetően kompetenciákat mértek (írás, olvasás, logika, közéleti ismeretek). Volt olyan 
feladat, amivel nehézségekbe ütköztem, de alapvetően egy jól összeállított feladatsor volt.   
Nekem leginkább az idővel volt "bajom". Nem úgy tudtam megírni az esszéket, ahogy én azt szerettem 
volna. Ennek ellenére sikerült, aminek nagyon örülök :)                                                                                                      
A lexikális tudást igénylő részek voltak nehezebbek. Indoklás: A lexikális tudást nehezebb előhívni; a 
gyakoroltató, problémamegoldó, vélemény-kifejtő feladatok spontaneitást igényelnek, akinek erre 
készsége, tehetsége van, annak e feladatok könnyebbek.                                                                                                                         
A matematikai. Nem vagyok jó matekból, szöveges feladatok mindig meglepnek.                                                  
A matematikai rész és az a rész, ahol cigány értelmiségieket kellett felismerni.                                                                                                                                               
 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat tanulmányaik mellett 
igénybe tudják-e venni a hallgatók. A kérdőívben szereplő kérdés így hangzott: A felsőoktatási 
tanulmányai mellett belefértek-e az idejébe az Alapítvány által nyújtott programok? A kérdésre adott 
válaszokat az alábbi diagramban tüntettük fel.  



 

2010-hez képest egyértelműen nőtt azoknak az aránya, akik szerint a Romaversitas által nyújtott 
programok bizonyos időszakban beleférnek idejükbe, de más időszakokban az egyéb programokkal való 
összeegyeztetés már nehéz (2010: 31% → 2014: 46%). Ezzel párhuzamosan az egyéb 
válaszlehetőségeket megjelölők aránya csökkent. A „nem fér bele” és „alig fér bele” véleményen lévő 
aránya 2010-ben (összesen 8%) és 2014-ben (összesen 2%) is alacsony volt.  

A kérdőívben a Romaversitas által nyújtott szolgáltatások körére és azok értékelésére is rákérdeztünk.  

 



Mindkét év tekintetében 100% volt az ösztöndíjban részesülő hallgatók aránya. Ugyanakkor több 
szolgáltatás mentén visszaesést figyelhetünk meg 2010-hez képest. A szabadegyetemi hétvégéken részt 
vevők aránya 100%-ról 90%-ra csökkent – bár itt meg kell említenünk, hogy a hallgatók további 5%-a az 
adott kérdésre nem válaszolt. Csökkenő tendencia figyelhető meg a nyelvoktatás kapcsán is: az ezt a 
szolgáltatást igénybe vevők aránya 82%-ról 39%-ra csökkent 2010 és 2014 között. Ahogy arról az interjúk 
eredményeit ismertető fejezetben már beszámoltunk, a tankönyvtámogatást már megszüntette a 
Romaversitas Alapítvány. Az adatok alapján azonban azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szervezet 
eseti jelleggel, igény szerint 2014-ben is folyósít ilyen támogatást hallgatóinak (2014: 12%). Az egyéni 
fejlesztő tanár (2010: 27% → 2014: 29%) és a mentor (2010: 40% → 2014: 39%) válaszlehetőségeket 
igénybe vevő hallgatók arányában nem figyelhetünk meg számottevő változást.  

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a hallgatók milyennek értékelik az egyes szolgáltatásokat. Az alábbi 
diagramban az ide vonatkozó eredményeket mutatjuk be. Az értékelést a válaszadók egy olyan skálán 
tehették meg, ahol az „1” jelentése a „nagyon rossz”, az „5” jelentése a „nagyon jó” volt. 

 

Az értékelések átlaga minden esetben a 4.2-es érték felett volt. A tankönyvtámogatás megszűnése (vagy 
legalábbis eseti jelleggel történő biztosítása) magyarázhatja az ennél a kategóriánál mért erőteljes 
csökkenést (2010: 4.7 → 2014: 4.2). A nyelvoktatás kategóriánál ugyancsak csökkent az átlagérték 4.8-
ról 4.5-re. Az egyéb kategóriák esetében nem történt változás, vagy a változás mértéke nem tekinthető 
számottevőnek.  

Az egyéb támogatási formák kapcsán elmondhatjuk, hogy 2010-hez képest nőtt a pszichológussal 
konzultáló diákok aránya (2010: 4% → 2014: 10%). Hasonló módon növekedés figyelhető meg a 
„Segítség az Alapítvány által ajánlott munkákban” kategóriánál; a négy évvel ezelőtt 0%-ot, idén már 
22%-ot mértünk. Az egyéni pályázatok keresése és pályázatok írása tekintetében ezzel szemben 
csökkenés (2010: 26% → 2014: 17%) figyelhető meg. 2014-ben csökkent azoknak is az aránya, akik 



krízishelyzetben kamatmentes támogatást kaptak a szervezettől (2010: 10% → 2014: 2%). Az életviteli 
tanácsadással élők aránya változatlan, 24% maradt mindkét évben.  

 

2010-ben a diákok 28%-val fordult elő, hogy az Alapítvánnyal előre megállapodott feladatokat nem, vagy 
nem teljes mértékben teljesítették. Ez az arány 2014-re 17%-ra csökkent. Az így nyilatkozók általában 
későn adták le havi beszámolójukat vagy hiányoztak a szabadegyetemi programokról. 

 

  



A program hatása 
 

Ennél a kérdéskörénél a diákokkal szemben megfogalmazott elvárásokat, a programnak a kérdezettek 
személyes életében játszott szerepét, illetve az alapítvánnyal elképzelt jövőbeli kapcsolatát vizsgáltuk. 

Az elvárások tekintetében a szakmaisággal és a roma identitással kapcsolatos vélemények jelentek meg 
elsősorban. Erre utal, hogy 2010-ben és 2014-ben is a legtöbben a „Magabiztos, öntudatos romák 
legyünk” (2010: 96% → 2014: 88%) és „A szakmánkon belül jók legyünk” (2010: 86% → 2014: 90%) 
kategóriákat jelölték meg. A diákok szerint a Romaversitas 2014-ben kevésbé várta el hallgatóitól, hogy 
azok minden erejükkel a cigányságért harcoljanak (2010: 40% → 2014: 24%). A roma elit 
megteremtésével kapcsolatos vélelmezett elvárások tekintetében is csökkenő arányszámokat 
figyelhetünk meg (2010: 76% → 2014: 46%). Ugyan a válaszadók háromnegyede (73%) az iskola 
elvégzésével kapcsolatban még mindig elvárást érzékel, ez az arányszám azonban csökkent 2010-hez 
képest (akkor 88% volt). Mindkét vizsgált év tekintetében megközelítőleg változatlan maradt azoknak az 
aránya, akik szerint fontos feladat a Romaversitas Alapítvány hírnevének az öregbítése (2010: 66% → 
2014: 61%). A polgárjogi aktivitással kapcsolatos válaszlehetőséget azonban 2014-ben már többen 
jelölték meg (2010: 12% → 2014: 20%). 

 

 

 

 

  



Rákérdeztünk arra is, hogy a Romaversitas Alapítvány milyen segítséget adott a válaszadók személyes 
életében. Az alábbi diagramban azt mutatjuk be, hogy az egyes kijelentések kapcsán mekkora volt az 
„egyetértek” és nagyon egyetértek” válaszlehetőséget megjelölők aránya. Mint az eredményekből 
látható, a Romaversitas Alapítvány elsősorban a karrier szempontjából fontos kapcsolatok (85%) és 
barátságok kialakításával (88%), valamint a roma értelmiségivé váláshoz kapcsolódó konfliktusok 
feldolgozásával (88%) segítette hallgatóit 2014-ben is. Ez a támogatás az eredmények alapján több 
hallgatónak jelentett valamilyen többletet, mint a programnak az oktatáshoz, tanulmányokhoz 
kapcsolódó tevékenysége; hiszen kevesebb hallgató gondolta úgy, hogy tanulásának hatékonyságában 
(61%) és szakmai tudásának felépítésében (61%) segítette őt a szervezet. Ugyanakkor fontos 
hangsúlyoznunk, hogy tíz hallgató közül nyolc úgy nyilatkozott: az egyetemi tanulmányok sikeres 
elvégzésében nagy szerepe van a Romaversitas-nak.  

 

A diákoktól 2010-ben és 2014-ben is megkérdeztük a jövőre vonatkozó terveiket, elképzeléseiket. A 
továbbtanulás és a diplomaszerzést követő szakmában való elhelyezkedés továbbra is az elsődleges 
célok között szerepel. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy a négy évvel ezelőtti eredményekhez képest 
visszaesett azoknak az aránya, akik továbbtanulnának (2010: 76% → 2014: 59%) vagy egy olyan 
alapítványnál dolgoznának, amely valamilyen formában a romákat támogatja (2010: 30% → 2014: 12%). 
Ezzel szemben megduplázódott azoknak az aránya, akik külföldön képzelik el saját jövőjüket (2010: 12% 
→ 2014: 27%). 

 

 

 



 

A jelenlegi diákok döntő többsége (95%) kifejezte azon szándékát, hogy tanulmányainak befejezése után 
támogatni szeretné a Romaversitas munkáját (további 5% nem válaszolt a kérdésre). A hallgatók 
egynegyede-egyötöde személyesen segítené, támogatná a program diákjait (24%), részt venne a 
program munkáiban (22%) illetve ahol csak lehetne, mesélne a Romaversitas munkájáról (21%). A 
programmal kapcsolatos elégedettségre és a támogató szándékra utal az is, hogy a hallgatók 93%-a azt 
ajánlaná másnak.  

 

  



Melléklet 
 

9. táblázat: A diákok által látogatott szakok megnevezése és az oda járó hallgatók száma 
Szak elnevezése Adott szakon tanulók száma (n) 

(Európai-) és nemzetközi igazgatás, nemzetközi tanulmányok 5 
Általános orvos szak 4 
Biomérnök 2 
Jogász 2 
Szociológia 2 
Tanító 2 
Élelmiszermérnök 1 
Építőmérnöki szak 1 
Buddhista tanító szak 1 
Csecsemő-és kisgyermeknevelő 1 
Gyógypedagógia 1 
Hittanár, nevelőtanár 1 
Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program 1 
Klasszikus ének osztatlan képzés 1 
Magyar 1 
Matematika-fizikatanár 1 
Mechatronikai mérnöki szak 1 
Mentőtiszt 1 
Mérnök-informatika 1 
Molekuláris Biológia 1 
Népegészségügyi ellenőr 1 
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 1 
Osztatlan tanári földrajztanár-testneveléstanár szakirány 1 
Óvodapedagógia 1 
Prózai színész 1 
Romológia-német tanári  1 
Szociálismunka szak  1 
Szociálpedagógia szak 1 
Szülésznő szak 1 
Történelem szak 1 
Összesen 41 
 

10. táblázat: Melyik megyében élt felsőoktatási tanulmányai megkezdése előtt? 
 2010 2014 
 N % N % 

Budapest 6 13.3 8 19.5 
Pest megye 1 2.2 4 9.8 
Bács-Kiskun megye 2 4.4 1 2.4 
Baranya megye 4 8.9 5 12.2 
Békés megye 2 4.4 2 4.9 



Borsod megye 12 26.7 2 4.9 
Csongrád megye 2 4.4 0 0.0 
Győr-Moson-Sopron megye 0 0.0 0 0.0 
Hajdú-Bihar megye 0 0.0 2 4.9 
Heves megye 0 0.0 0 0.0 
Komárom megye 3 6.7 0 0.0 
Szolnok megye 2 4.4 1 2.4 
Nógrád megye 0 0.0 1 2.4 
Somogy megye 2 4.4 4 9.8 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 5 11.1 6 14.6 

Tolna megye 2 4.4 3 7.3 
Vas megye 0 0.0 1 2.4 
Veszprém megye 0 0.0 0 0.0 
Zala megye 2 4.4 1 2.4 

Összesen 45 
(5 eset NT/NV) 100.0 41 100.0 

 

 

 

 


