
www.szemeszter.hu

SZEMESZTERA
K

T
ÍV

ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN

Székfoglaló
Jut hely mindenkinek?

INGYENES g IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Interjú 
Nagy
Dáviddal
nem lehet kétkörös
a tájékoztató

műszakisból 
dzsesszénekes

felvételi különszám

Harcsa
Veronika



420 654*

Ennyi magyar 
és európai 
jogi dokumentumot 
tartalmaz 
a Jogtár Plusz.

Jogtár® Plusz
CompLex megoldást kínálunk!

www.jogtar.hu

*Az adat a 2011. december 31-i állapotot mutatja.

CompLex Kiadó Kft. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35. Tel.: (40) 464-565 Fax: (1) 464-5657 info@complex.hu www.complex.hu

Ön szerint mi ez a szám?



TARTAloM

2012.JANUÁRAKTÍV SZEMESZTER 3

országosfelsõoktatásimagazin

Megjelenikhavontaazegyete-
miésfõiskolailapokterjesztési
pontjain,országosan.

On li ne-meg je le nés:
www.szemeszter.hu

Ki ad ja: MESE
KommunikációsKft.
Fe le lõs ki adó:
aKft.ügyvezetõje

TakácsErzsi
fõszer kesz tõ

Szerkeszti 
a szerkesztõbizottság

TomkaEszter
ol va só szer kesz tõ, kor rek tor

Mun ka tár sak:
HorváthAnna,NagyZsóka,
MattyasovszkyNoémi,Szíjjártó
Anita

Lap terv és tör delés:
Shortcutdesign

ISSN: 1786-0253

Ter jesz ti: MESE
KommunikációsKft.

Szer kesz tõ ség:
1035Budapest,Miklóstér1.
Tel./Fax:(06-1)273-3370
E-mail:
szemeszter@szemeszter.hu

Ér té ke sí tés:
ShortcutCommunicationsKft.
TibenszkyMóniLisa
ügyfélkapcsolatiigazgató
1035Budapest,Miklóstér1.
Tel./Fax:(06-1)273-3370
E-mail:monilisa@shortcut.hu
www.shortcut.hu

Aszerkesztõségahirdetések
tartalmáértnemvállalfelelõs-
séget.

nincS
KéTKöRöS
fElVéTEli
TájéKoZTATó?

Interjú Nagy Dáviddal, az országos
hallgatói képviselet elnökével

VélEMényEK
A hAZAi
hElyZETRől

Értékelnek a doktoranduszok 
és a rezidensek

cSöKKEn
AZ ESély,
nő A TEhER

A felsőoktatási felvételi eljárás
buktatói: önköltség és hallgatói
létszám

„AMi
ZEnéléS
KöZbEn

TöRTéniK VElEM, AZ
VAlAMi EgéSZEn MáS”
Interjú Harcsa Veronikával zenéről, ter-
vekről, pályaválasztásról

11

4

10

4
88

10
11



nAgyÍTó

4 AKTÍV SZEMESZTER 2012.JANUÁR

Akormány január 4-én
elfogadta a felsőoktatás-
ba felvehetők létszámke-

retét, melynek értelmében
2012-ben a tavalyi, több mint
53 ezer államilag támogatott
hallgató helyett mindössze 
33 927-en tanulhatnak állami
ösztöndíjjal, amely mellett
további 15 550 részösztöndí-
jas helyet állapítottak meg. Az
államilag finanszírozott mes-
terképzésre és doktori képzés-
re felvehető hallgatók létszá-
ma nem változott az elmúlt
évhez képest: az előbbieken
felül mesterképzésre 19 600
(plusz 500 fő közigazgatási,
rendészeti, katonai képzési
területen), a doktori képzésre
pedig 1300 hallgató járhat. A
keretszámok legnagyobb vesz-
tesei a gazdaságtudományi
szakokat indító intézmények,
melyeknek a tavalyi 4900
helyett csupán 250 állami
ösztöndíjas helyet szavazott
meg a kormány. Habár körül-
belül 30 gazdasági képzést
indító intézmény van Magyar -
or szá gon, Sándorné dr. Kriszt
Éva, a Budapesti Gazdasági
Főis kola (BGF) rektora szerint
korántsem biztos, hogy a
kihirdetett állami ösztöndíjas

helyeken ezek az intézmé-
nyek együttesen osztoznak.
„Tény, hogy a 250 támogatott
hely nagyon alacsony keret-
szám, a tavalyinak ez csupán

az 5 százaléka, ezért meg
merem kockáztatni, hogy pél-
dául az üzleti képzéseken
nem lesz állami ösztöndíjas

hely. Ennek ellenére úgy vé -
lem, a hallgatóknak azt kell
mérlegelniük, hogy piacképes-
e az általuk preferált szakon
megszerezhető diploma, el
tudnak-e helyezkedni vele a
munkaerőpiacon. Nagyon
bízom benne, hogy a jelentke-
zők száma nem fog drasztiku-
san csökkenni a tavalyi év hez
képest. Arra biztatjuk a pályá-
zókat, hogy jelöljék meg
mindegyik finanszírozási for-
mát, illetve munkarendet” –
mondta a BGF rektora. Az
említett képzések mellett
csökkenéssel kell számolniuk
a jogász szakra jelentkezők-
nek is: a 2011-es államilag

Csökken az esély, nő a teher
A felsőoktatási felvételi eljárás buktatói: önköltség és hallgatói létszám

A legtöbb felsőoktatási intézmény előzetes számításai alapján az önköltség
összege meg fog felelni a tavalyi költségtérítés mértékének. A keretszámok
drasztikus csökkentése szinte minden intézmény szakjait érinti, ám a
„reform” legnagyobb vesztesei a gazdaságtudományi és jogász-, valamint a
bölcsész- és társadalomtudományi képzést nyújtó egyetemek, főiskolák. Az
oktatási államtitkárság szerint a pontos, szakonkénti önköltségi összegeket és
létszámokat január közepén tudhatják meg a jelentkezők, akiknek így mind-
össze három hetük lesz arra, hogy eldöntsék: mely intézménybe, szakra adják
be jelentkezésüket.

Hogy kalkulálnak külföldön?
Azállamilagtámogatottképzésbenrésztvevőhallgatókszámának
drasztikuscsökkentésévelvárhatóanemelkedikmajdafizetősdiá-
koklétszáma,ésezaváltozásazintézményekköltségvetésének
átalakításáteredményezi.Büdzséjükettekintveigeneltérőgyakor-
latokatalakítottakkiazegyeseurópaiuniverzitások–perszelehe-
tőségeikiseltérőek:abonniegyetemnekpéldáulannyiazéves
költségvetése,mintazegészmagyarfelsőoktatásnak.
A87ezresBécsiEgyetemcsaknem500millióeurósköltségvetésé-
nekkevesebbmintkétszázalékátalkotjaatandíjakbólbefolyt
összeg.Azausztriaifővárosbanademográfiaimutatókdacáraatan-
díjatmegszüntetődöntést–melyetpárévehoztakmeg–követően
körülbelül16ezerrelnőttahallgatóságlétszáma.Máskéntszervezi

Dux: az nem kép   -
zelhető el, hogy
módosítsák,
meg hosszab -
bítsák a jelent -
kezési határidőt
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támogatott 800 helyett 2012-
ben csupán 100 teljes támo-
gatásban részesülő helyet sza-
bott meg a kormány. A böl-
csész és társadalomtudományi
szakok sem jártak jól, hiszen a
bölcsészettudományok képzé-
si területre 1400-zal, a társa-
dalomtudományi szakokra
pedig 1100-zal ke vesebb álla-
milag támogatott hallgatót
vehetnek fel az egye temek,
főiskolák.

Az intézményenkénti,
karokra és szakokra lebontott
keretszámokat várhatóan ja -
nuár közepén tudják meg a
jelentkezők – nyilatkozta az
Aktív Szemeszternek a le -
mondását ugyan már bejelen-
tő, de még hivatalában lévő

Dux László felsőoktatási ál -
lamtitkár. Hozzátette: habár
ebben az esetben körülbelül
három hetük lesz a pályázók-
nak arra, hogy benyújtsák a
jelentkezésüket, az nem kép-
zelhető el, hogy módosítsák,
meghosszabbítsák a jelentke-
zési határidőt.

Kevesebb hallgató?

A Miskolci Egyetem általános
rektorhelyettese, dr. Stipta
István szerint a hallgatói lét-
szám várható visszaesése
nem kizárólag az államilag
támogatott helyek drasztikus
csökkenésének tulajdonítha-
tó. „A hallgatói létszám ön -
magától, a most már egyértel-

műen jelentkező demográfiai
okok miatt is csökken. Mivel
egyetemünk nyolc karán 205
szakon folytatunk képzést, a
kormányzat által finanszíro-
zott és hátránnyal sújtott kép-
zések nagyjából kiegyenlítőd-
nek. A műszaki, informatikai
preferenciákból adódó finan-
ciális előnyökkel támogatni
tudjuk a háttérbe szorított tár-
sadalomtudományi oktatást”
– fejtette ki Stipta István. Az
érettségizők számának foko-
zatos csökkenése következté-
ben a Pannon Egyetem rekto-
ra, dr. Friedler Ferenc is szá-
mít visszaesésre, és úgy gon-
dolja: a szakterületek új ke -
retszámai szakok közötti lét-
szám-átcsoportosítást ered-
ményeznek az intézményben.

Bakonyi László, a Zsig -
mond Király Főiskola (ZSKF)
főtitkára szintén úgy véli: az
új finanszírozási formák be -
vezetése nem vonja maga
után a hallgatói létszám csök-
kenését. „Eddig is létezett két
forma, az államilag támoga-
tott és a költségtérítéses. Az
állami intézmények a szá-
mukra biztosított állami tá -
mogatás terhére bizonyos
költségeket nem fizettettek
meg a hallgatókkal, így gya-
korlatilag kialakult a részben
támogatott kör. A hallgatói
létszám csökkenését legfel-
jebb a támogatott keretszá-
mok visszaesésének elriasztó
hatása eredményezheti” –
magyarázta.

Az Eötvös Loránd Tu do -
mány egyetem (ELTE) közkap-
csolati és kommunikációs rek-
torhelyettese, dr. Fábri György
szerint az intézményben
elképzelhetetlen a hallgatói
létszámvisszaesés, hi szen –

Mégnemtudni,mennyiértülnekpadba

költségvetéséta83ezreshallga-
tóilétszámúBolognaiEgyetem,
mivelabüdzséjénekcsupán
egyötödeszármazikaközponti
kormánytól.Igaz,atöbbség,a
hallgatóknégyötödefizetis
tanulmányaiért:67ezrenátlago-
san1300eurót–ígyatandíjból
90millióeurófolyikbeévente.A

bécsiintézményhezhasonlóannemkértandíjathallgatóitólaberlini
Humboldtsem.Főkénttartományitámogatásábóltartjafennmagáta
30ezerhallgatótoktatóegyetem,egyébforrástakutatókbevételei
jelentenekazintézményszámára. NAGY ZSÓKA

ABécsiEgyetem
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mint mondta – az egyetem
oktatásának „jelentős része
(különösen a bölcsészet, a
társadalomtudomány és a jog
területén) közcélokra képez
szakembereket, itt nem jöhet
szóba csökkentés, hiszen
ezzel a ma gyar külkapcsola-
tok, jogszolgáltatás, közokta-
tás, kulturális élet szenvedné-
nek nem pó tol ható vesztesé-
geket. Az ELTE-n megszerez-
hető tudás és diploma igen
értékes a munkaerőpiacon,
ezért még önköltség vállalásá-
val is megéri elvégezni a kép-
zéseinket. Azt nem tudhatjuk
előre, hogy az ország gazda-
sági helyzetében a családok-
nak milyenek az anyagi lehe-
tőségei, de az bizonyos, hogy
igen sokan lesznek, akik vál-
lalják a nagyobb terheket. Az
pedig egyértelmű, hogy az
esetlegesen olcsóbb vagy akár
ingyenes képzések sem tud-
nak versenyezni a mi kí -
nálatunkkal, ha azokat gyen-
gébb szakmai színvonalú
intézményben végezhetik,
esetleg otthonuktól távolabb a
diákok.”

Önköltség – fizes-
sünk, de mennyit?
Habár a kormány január 4-én
az egyes képzési területek
iránymutató költségkereteit is
elfogadta, a diákok továbbra
sincsenek könnyű helyzet-
ben. A konkrét számadatokat
ugyanis még mindig nem
tudják a leendő hallgatók,
ezek legkésőbb január 31-én
kerülnek nyilvánosságra. Dux
László az Aktív Szemesz ter -
nek elmondta: az államtitkár-
ság által közölt határokon be -
lül az intézmények maguk

döntik el, mennyi önköltséget
számolnak ki. A megkérde-
zett intézmények többsége
várhatóan a jelenlegi költség-
térítések összegét fogja meg-
adni az önköltség mértéké-
nek, jelentős eltérések nem
várhatóak, a korábban a kor-
mány által bekért összegekkel
nagyjából megegyeznek.

A ZSKF-nek – tekintettel ar -
ra, hogy nincs fenntartói tá -
mogatása (szemben az állami
intézményekkel) – mindig úgy
kellett megállapítania a költ-
ségtérítést, hogy az a képzés

minden költségét fedezze: az
összegek 180–220 ezer forint
között mozognak. Sándorné
dr. Kriszt Éva is megerősítette:
a BGF képzései beleférnek a
meghatározott intervallumok-
ba, így az önköltség összege –
egyes szakokon kisebb korrek-
cióval – meg fog felelni az inf-
láció mértékével azonosan
korrigált tavalyi költségtéríté-
seknek. „A Miskolci Egyetem
képzési összegei az alapkép-
zéseket tekintve a megjelent
önköltséghatáron belül van-
nak, a mesterképzésért vi szont
átlag 100 ezer forinttal többet
kell kérnünk, melyen enyhít-
het a részösztöndíj a mérnök-,
az orvos- és az egészségtudo-
mányi képzési területen” –
nyilatkozta Stipta István.

A harmadik finanszírozási
forma, az állami részösztön-

díj – mely ötvenszázalékos
„kedvezményt” jelent a hall-
gatók számára –, rokonítható
az elmúlt évek költségtéríté-
sével, ám kizárólag az állami
fenntartású intézmények kép-
zései kapcsán. Itt ugyanis bi -
zonyos költségeket nem kel-
lett a költségtérítéses képzés-
ben tanulóknak megfizetniük.
„A magánintézmények eseté-
ben azonban minden költsé-
get a költségtérítéses hallga-
tóknak kellett eddigi is kifi-
zetniük” – mondta Bakonyi
László.

A finanszírozási formák
változása miatt több állami
fenntartású intézmény szerke-
zeti átalakításra kényszerül.
Habár a Miskolci Egyetemen
minden évben szerepelt a
szenátus napirendjén szerke-
zetátalakító intézkedés, Stipta
István hangsúlyozta: „A jelen-
legi változások alaposabb
tényfeltárásra és kényszerlé-
pésekre szorítják intézmé-
nyünket.” A Pannon Egyetem
szintén tervez módosításokat,
a „mai igényekhez próbálják
igazítani az egyetem szerve-
zetét, amelyben a három
tevékenység – oktatás, kuta-
tás, innováció – egymást erő-
sítő módon működik”, de –
mint a rektor kiemelte – nem
a finanszírozási formák mó -
do sulása miatt.

A BGF is gondolkodik szer-
kezeti átalakításokon, sőt
Sándorné dr. Kriszt Éva rektor
abban is biztos, hogy kell
majd takarékossági intézke-
déseket hozniuk. Dux László
kérdésünkre megjegyezte: az
intézményrendszer átalakulá-
sáról a döntések 2012 máso-
dik felében várhatóak.

SZÍJJÁRTÓ ANITA

A takarékosság
hatása: az intéz -
ményrendszer át -
alakulásáról 2012
második felében
döntenek
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Mikorravárhatóaz
egyeztetésazállamtitkárság-
gal?
Nagy Dávid: A keretszámok-
ról korábban sem egyeztettek
a HÖOK-kal, az adott évi le -
hetőségekről, az államilag tá -
mogatott férőhelyekről mi is
csak a kormányrendeletekből
értesültünk. Sajnálatos, hogy
ez most sem történt másként,
holott a jelentős átalakítások
miatt az egyeztetés indokolt
lett volna. A jogász- és a köz-
gazdászképzés területén, me -
lyen a végleges anyag drasz-
tikusan csökkentette az állam
által támogatott hallgatók lét-
számát, kérni fogjuk a kor-
mány döntésének újragondo-
lását, módosítását. Ez je lenleg
a legfontosabb, ami a keret-
számokat illeti. Más te rü -
leteken, jóindulattal ugyan,
de magyarázható a szűkítés a
demográfiai mutatók változá-
sával. A korábban kiszivár-
gottakhoz képest meg nyug -
tató híreket közölt továbbá a
rendelet a bölcsész képzéste-
rület iránt érdeklődők számá-
ra: bár a tavalyi 4100-as
keretet 1400-zal csökkentet-
te, ez több, mint a nulla, me -

lyet rebesgettek az elmúlt hó -
napokban. Azt azon ban, hogy
csak 250 jogászra és 100
közgazdászra lenne szük ség
évente az országban, aligha
hiszem el. Ennél még az álla-
mi szféra is többet szív fel. 

Talánazeddigiegyenet-
lenségeketkívánjákezzelmeg-
szüntetni,bizonyostúlképzett
területekencsökkenteniafriss
diplomásoklétszámát.
N. D.: Persze, ne menjen
mindenki közgazdásznak,
ezzel egyetértek. Közgazdá -
szokra, gazdasági szakértőkre
azonban az élet számos terü-
letén, a vendéglátásban vagy
akár az oktatási intézmények-
ben is szükség van. Ahova
egy-két jogászt felvesznek,
oda közgazdászból öt-tíz is
kell – éppen ezért a meghir-
detett férőhelyek akár tízsze-

resét is fel lehetne tölteni
köz gazdászjelöltekkel, és
még az sem jelentene túlkép-
zést. Ezen egyenetlenségek
miatt mindenképpen tárgya-
lóasztalhoz szeretnénk ülni
az államtitkársággal, de hogy
ez mikor sikerül, az nem tő -
lünk függ. Az esetek nagy ré -
szében szerdán szólnak a
csütörtöki egyeztetésről. Mi
persze minden meghívást el -
fogadunk, így nem érhet min-
ket az a vád, hogy „hátráltat-
juk a munkát”.

Néhányszakesetében
azállamtitkárságmárközzétet-
te,egyminimum-ésmaximum-
összegetmeghatározóskálán
mennyitkérhetnekmajdelhall-
gatóiktólazintézmények.Mikor
tudhatjukmegafennmaradó
szakokképzésiköltségét?
N. D.: A pontos összegeket
mi sem tudjuk, az egyes sza -
kokra vonatkozó határszámo-
kat azonban már megkapták
az intézmények, innentől pe -
dig tőlük függ, hogy a felvéte-
li tájékoztató kiegészített pél-
dányában mekkora összeget
határoznak meg. A széles
moz gástér felveti a kérdést,
milyen stratégiát választanak
majd a hallgatók megnyeré-
sére az egyes egyetemek, fő -
iskolák. Kiemelkedően fon-
tos, hogy a regionális szem-
pontból meghatározó intéz-
mények hogyan döntenek,
mert befolyásolják a többie-
ket. Egy irreális összeg eseté-
ben valószínűleg a jelentke-
zők száma is elfogy, a dön-

ASZ

ASZ

ASZ

Nincs kétkörös felvételi tájékoztató?
Interjú Nagy Dáviddal, az országos hallgatói képviselet elnökével

Habár úgy tartja Nagy Dávid, a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának elnöke, hogy más felsőoktatási
szakmai szervezetek mellett a HÖOK sokszor hiába jelzi ész-
revételeit, a felsőoktatás alakulása kapcsán az államtitkárság
minden meghívására igent mond. Elsődleges céljának tekinti a
jogász- és a közgazdászképzésre felvehető, állami ösztöndíjjal
tanuló hallgatók számának növelését, miközben felháborító-
nak nevezte, hogy két körben kívánják megjelentetni a felvé-
teli tájékoztatót, mert a decemberi kiadás nem tartalmazott
minden szükséges információt.

Kérdéses, meny -
nyire lesznek
elégedettek 
a jelentkezők 
a félösztöndíjas
férőhelyekkel
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téssel saját potenciális hallga-
tóit veszítheti el az intéz-
mény. Kérdéses továbbá az
is, hogy összedolgoznak-e
majd a nagyobb egyetemek,
főiskolák. A legjobb döntés
természetesen az lenne, ha
az összegek megállapítása
előtt hallgatóikkal is egyeztet-
nének az intézményi vezetők,
ahogy erre több jó példát is
láttunk már az elmúlt évek
folyamán.

Mégkevesebbettudnia
részösztöndíjról.Arrólsemtájé-
koztattákapotenciálishallgató-
kat,körülbelülmekkoraössze-
getkellenemajdfizetniüka
részösztöndíjasképzésért.
N. D.: Ugyan hivatalosan
nem született erről döntés, én
minden tárgyalásra abban a
tudatban megyek el, hogy ez
a költségtérítéses összeg felét
jelenti. A konstrukció se nem
rossz, se nem jó, csupán egy
új megközelítést jelez. Nyil -
ván az lett volna a legjobb,
ha a tavalyi, ötvenezret is
meghaladó államilag támoga-
tott keretszám mel lett folytat-
hattuk volna le a 2012-es fel-
vételi időszakot. Most ezt a
számot a félösz tön díjasokkal
sem érhetjük el, és e fé rő he -

lyek esetében kérdéses még
az is, men  nyire lesznek ve lük
elégedettek a jelentkezők.

Hiányoznakakonkrétu-
mokahallgatóiszerződésekről
is:azújtörvénynemtaglalja,az
államilagtámogatottképzésben
résztvetteknekhányévetkell
majditthontölteniükacsábító
Nyugathelyett.Később,rende-
letbenszabályoznáaszerződés
részleteitakormány.
N. D.: A röghöz kötés elvét
továbbra sem tudjuk elfogad-
ni. Ugyan már több ízben
egyeztettünk a témában az
államtitkársággal, remélhető-
leg hasonló fórumokra a jö -
vőben is sor kerül, mivel a
felsőoktatási törvény a hallga-
tói szerződés részleteiről nem
számol be, és így konkrétu-
mokat én sem tudok. Nekünk
egy a fontos, hogy a draszti-

kus röghöz kötés, mely sze-
rint 20 évből 15-öt itthon kell
tölteni, ne valósuljon meg. A
kormányzat megközelítése,
mely szerint a tandíjmentesen
megszerzett diploma itthon is
kamatozzon, a Magyaror szá -
gon megszerzett tudást rész-
ben hazánkban értékesítsék a
diplomások, érthető, az elvá-
rás társadalmilag jogosnak
mondható. A HÖOK célja,
hogy az itthon töltendő idő-
szakot ésszerűen állapítsák
meg, ha már mindenképp sor
kerül a szerződés bevezetésé-
re, és maga a hallgató vá -
laszt  hassa ki egy tág, vélemé-
nyem szerint optimális eset-
ben az öregségi nyugdíjig tar -
tó időszakon belül, hogy mi -
lyen részletekben kívánja azt
teljesíteni. Tehát hogy a hall-
gató ezeket az éveket olyan
bontásban és akkor he lyezze
el, amikor az neki a legjobb.

Vanegyébkéntenneka
hallgatóiszerződésnekkülföl-
dönhagyománya?
N. D.: Nincsen. Csupán két,
távolról hasonló rendszert
tudok említeni. Kanadában
az orvosi képzés részeként,
az USA-ban pedig a diploma
megszerzése után, a szakor-
vosi cím elnyerésének feltéte-
leként vannak rövid ideig „ki -
szolgáltatva” az államnak a
hallgatók, de ezt ott a képzés
részeként ismerik el. 

Korábbanaszenátus25-
33százalékátadhattákahallga-
tóiképviselők,ajelenlegitör-
vényviszontcsak20-25száza-
lékosrészesedéstteszlehetővé.
N. D.: A csökkentést nyilván
nem támogatom, félsikerként
könyvelem viszont el, hogy a

ASZ
ASZ

ASZ

ASZ

A HÖOK célja, hogy
a „röghöz kötés”
éve it a hallgató
olyan bontásban
he lyezze el, 
aho gyan az neki 
a legjobb
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megállapított arány több az
eredeti, nyolcszázalékos el -
képzelésnél. Úgy gondolom,
hogy 25 százalék még elégsé-
ges ahhoz, hogy a vitás kér -
déseket értelmiségiekhez mél-
tóan megoldhassuk. Nem tar-
tom azonban jogosnak, hogy
bizonyos professzorok a zsa-
rolás eszközeként tartották
számon az egyharmados rész-
arányt. Nyilván ők a 90-es
évek bőrkabátos hökösei –
egy 2000-es évek eleji HVG-
cikk fogalmazott így – között
szocializálódtak, akik az ak -
kor még hiányzó alapvető
hallgatói jogokért alkalman-
ként kiabálással, hangos szó-
váltással kellett, hogy küzdje-

nek. Az előző rendszer egye -
temein ez nem volt szokás,
hisz nem is volt rá lehetőség.

A felsőoktatási törvény
mely pontjait értelmezi siker-
ként?
N. D.: Áttörést hozott a tár-
gyalási folyamatban az októ-
ber 27-ei demonstráció. Azt
követően sikerült rendezni a
vizsgák számának kérdését,
eltörölni a drasztikus röghöz
kötés gondolatát. Felhábo rí -
tónak tartom azonban, hogy
ugyan december 15-én meg-
jelent a felsőoktatási tájékoz-
tató, később derült csak ki,
or szágosan hány hallgató
képzését támogatja az állam,

azt pedig még most sem tud-
ják a diákok, mennyit kell
majd fizetniük a költségtéríté-
ses képzéseken. Hiába gon-
dolja úgy az államtitkárság,
nincs olyan, hogy kétkörös
fel vételi tájékoztató – már
december 15-én minden rele-
váns információnak rendelke-
zésre kellett volna állnia. Ha
tudtuk volna, hogy hasonló
felvételi tájékoztató születik,
akkor igyekeztünk volna
megtalálni a megoldást. Az
elmúlt időszak alapján
viszont megállapítható: a
szakmai szervezetek vélemé-
nye aligha számít a felsőokta-
tás átalakítása során.

TAKÁCS ERZSI

ASZ

Magyar Rezidens Szövetség
Információink szerint Magyarország négy orvosképző
egyetemén évente átlagosan 800-1000 általános or vos
végez, jelentős részük államilag finanszírozott formá-
ban. Rajtuk kívül az idegen nyelvű képzéseken még
csaknem ugyanennyien szereznek diplomát, közülük
itthon nagyon kevesen helyezkednek el or vosként. Míg
a szervezett rezidensrendszernek és az orvoshiánynak
köszönhetően az orvosoknak nincs elhelyezkedési
nehézsége, addig a bérek tekintetében már problémá-
sabb a helyzet. Magyarországon ugyanis „csak” orvos-
ként nem lehet megélni. Eddig legalább a szakvizsgát
itthon szerezték meg a kollégák, a trend azonban meg-
változni látszik, sokan már el sem kezdik a hazai szak-
orvosképzést. Köszönhetően a magas színvonalú kép-
zésnek, a Magyarországon kiadott orvosi diploma az
EU országaiban érvényes. Az EU-ban történő munka-
vállaláshoz mindössze néhány dokumentumot kell
beszerezni, jellemzően az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivataltól és az Orvosi Kamarától. Az
orvosok jelenlegi helyzete miatt kezdeményezésünkre
a felmondásukat letétbe helyezők között vannak fiatal
és idősebb kollégák egyaránt. NAGY ZSÓKA

Vélemények a hazai helyzetről
Értékelnek a doktoranduszok és a rezidensek

Doktoranduszok Országos
Szövetsége
A doktoranduszok jogállása nem válto-
zott ugyan az új felsőoktatási törvénnyel,
de a képviseleti rendszer igen, hiszen
annak eredményeként intézményi szin-
ten létrejönnek azok a doktorandusz-
önkormányzatok, amelyek tömörítik
majd az összes doktoranduszt. 

A finanszírozott keretszámmal kap-
csolatban mi nem rendelkezünk infor-
mációval, a doktori felvételi jellegéből
adódóan azok csak később születnek
meg. Bízunk benne, hogy a finanszíro-
zott doktori keretszám növekedni fog. 

Sikerként könyvelhető el, hogy a szö-
vetség kérésére az új törvénnyel bizo-
nyosan kaphat egy szenátusi férőhelyet
a DOSZ. Ez lehetővé teszi, hogy a sajá-
tos – egyszerre oktatói és hallgatói – stá-
tusban lévő doktoranduszok szempont-
jai is megjelenjenek a felsőoktatási
intézmények döntéshozatalában.
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AzérettségiutánaMű-
szakiEgyetemrefelvételiztél.
Miértdöntöttélazinformatika
szakmellett,holvoltekkoraz
életedbenazene?
Harcsa Veronika: Számomra
a mateké volt először a fősze-
rep: szerettem a tantárgyat és
sikerrel is vettem az akadá-
lyokat, így az iskolában –
amint lehetett – elkezdtek
ver  senyekre küldeni, a matek-
tanárom külön is foglalkozott
velem. A feladatmegoldás
tényleg nem okozott problé-
mát, sőt élményt jelentett szá-
momra. Tizenkét éves korom-

ban felvételiztem a Fazekas
Gimnázium hatosztályos ma -
tematika tagozatára, itt heti
nyolc-kilenc órában tanultam
a matekot, illetve délutánon-
ként is foglalkoztam vele a
matekszakkörön. Közben ter-
mészetesen érdekeltek más
dolgok is: jártam zeneiskolá-
ba, táncolni. Azonban ekkor
még nem volt az identitásom
része, hogy zenész is lehet-
nék, csupán hobbiként gon-
doltam a művészetre. Nyil -
ván való volt számomra, hogy
valamilyen reálterületen fo -
gok elhelyezkedni. A mate-

matikánál gyakorlatiasabb, de
a közgazdaságnál kézzelfog-
hatóbb területre vágytam,
ezért esett a választásom az
informatikára. Amellett hogy
nagyon divatosnak számított
ez a szak, látható volt, hogy
hihetetlenül nagy jövő van
benne.

Hogyanvetteátazenea
főszerepetazután,hogymárle-
tettedavoksodareálpályamel-
lett?
H. V.: Elkezdtem a Műszaki
Egyetemet, ahol nagyon jól
éreztem magam, lelkes is vol-
tam, és persze nagy szabad-
ságot jelentett egyetemistának
lenni a gimnázium után. Em -
lékszem, az első félévben 45
kreditet vettem fel, amit el is
végeztem. Korábban játszot-
tam zongorán és szaxofonon,
utána énekeltem is, és elkez-
dett bennem motoszkálni az
érzés: jó ez a matek, de ami
zenélés közben történik ve -
lem, az valami egészen más.
Ezt az érzést pedig egyre ke -
vésbé tudtam félretenni.

Mikoruralkodottelrajtad
annyira,hogyelhatározd,be-
adodajelentkezésedadzsessz
szakra?
H. V.: Másodéves koromban
fogalmaztam meg magamnak
végleg, meg kell tudnom, ho -
va vihet a másik út: a zene. A
harmadévet már párhuzamo-
san végeztem a dzsessz tan -
szak kal. Ez év közben igé-

ASZ

ASZ
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„Ami zenélés közben történik velem, 
az valami egészen más”
Interjú Harcsa Veronikával zenéről, tervekről, pályaválasztásról

Az ország dzsesszénekesnőként ismeri, mégsem csak a Ze ne -
művészeti kerül szóba, amikor a hallgatói éveiről beszélgetünk.
Harcsa Veronika ugyanis először műszakis diákként ta pasztalta
meg, milyen az egyetemisták élete. Bár a matematika gyakorlá-
sa mindig élményt jelentett számára, a zenében találta meg,
amit igazából keresett. Az énekesnő a „kétlaki” egyetemi évek-
ről, a műszaki és a művészeti képzés különbségeiről, a zene és
a matematika kapcsolatáról mesélt az Aktív Szemeszternek.
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nyelte a legtöbb munkát, ek -
kor bővítettem a repertoárt.
Főleg kontaktórákon vettem
részt, ami annyit jelentett,
hogy csak az énektanár, a
korrepetitor meg én voltunk
bent. A zenei képzés tehát év
közben nagyon intenzív
mun kát jelentett, de ha az
ember szorgalmasan tette a
dolgát, akkor a vizsgára már
csak el kellett mennie. Ezt jól
össze tudtam egyeztetni az -
zal, hogy a Műszakin év köz-
ben rugalmasabb időbeosz-
tással számolhattam, viszont
a vizsgaidőszak megterhe-
lőbb volt. A kettő jól kiegé-
szítette egymást.

Végülmegszerezted
mindkétdiplomát?
H. V.: A Műszakin már csak
a szakdolgozat és az állam-
vizsga hiányzott a diploma
megszerzéséig, de pont akkor
fejeztem volna be a képzést,
amikor a zenei pályafutásom
hirtelen fordulatot vett: szá-
maimat elkezdte játszani a
Petőfi rádió, listavezetők let-
tünk Japánban, megjelent az
új lemezem. Így azonban
nem volt időm elkészíteni
egy diplomamunkát, és felké-
szülni az államvizsgára. Köz -
ben természetesen az is egy -
értelművé vált, hogy a zené-
vel akarok foglalkozni. Mind -
emellett értékes éveket adott
a Műszakin töltött idő, és
mindenkit arra biztatok, hogy
fejezze be, amit elkezdett.
Még sem bánom, hogy így
döntöttem, mert közben telje-
sen megváltozott az életem
és az érdeklődésem.

Teljesenmáskéntképze-
lünkelegyinformatikustésegy

művészt.Hogyantapasztaltad
hallgatóként:mivoltakétintéz-
ményközöttalegnagyobb
különbség?
H. V.: Míg a Műszaki Egye -
temre több ezren járnak, a
Zeneművészeti dzsessztan-

szakán összesen nyolcvanan
tanulnak. Utóbbin az első
félév végére már mindenki
ismert mindenkit, családias
légkör, intenzív közösség ala-
kult ki. Ezt az intenzitást
fokozta az órák felépítése:
bár a Műszakin is együtt kel-
lett dolgozni, az nem rokonít-
ható a zenekari gyakorlattal,
ahol a diákokból kis zeneka-

rok formálódtak és egész
évben együtt próbáltak.

Emellett a művészettanítás
sokkal képlékenyebb dolog.
Ott is vannak metodikák, jól
felépített anyagok, de a zené-
ben ennél sokkal fontosabb,
hogy a tanár kihozza a diák
személyiségét. Az informatiká-
ban a hiba az hiba. A ze né -
ben, főleg a dzsesszben, ahol
az egyéniség, a saját megfo-
galmazás a legfontosabb, ott
nincs egyértelmű hiba. Van
hamis hang, de egy szinten túl
egy hang, ami va lakitől hibás,
az egy másik embertől be -
ágya  zódik az előadásba. Nin -
csenek egyértelműen megha-
tározott jó vagy rossz dolgok.

Gondolom,sokmeglepett
arccaltalálkoztálmár,amikor
elmesélted,hogyműszakisként
kezdted.Elsőhallásrafurcsállja
azember,holottegyretöbbet
olvasniazeneiésmatematikai
gondolkodásközöttiösszefüg-
gésről.
H. V.: Már a gimnáziumi
matek tagozaton annyira
sokan foglalkoztunk zenével,
hogy a matekosoknak külön
éves hangversenye volt. Az
én matekos gimnáziumi osz-
tályomból hárman később a
gazdasági vagy a műszaki
pálya mellett zenét is tanul-
tunk felsőfokon. A zenészek
között is több, az enyémhez
hasonló példával találkoz-
tam. A dzsessztanszakon pél-
dául nyolcvanan voltunk
összesen, ebből hárman vé -
geztük párhuzamosan a Mű -
szaki informatika szakát, ami
fantasztikus véletlennek tű -
nik, de valójában nem biztos,
hogy az. Inkább jól jelez va -
lamiféle kapcsolatot a két,
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A dzsessztanszakon pél -
dául nyolcvanan voltunk
összesen, ebből hárman
végeztük párhuzamosan a
Műszaki informatika sza-
kát, ami fantasztikus vélet-
lennek tűnik, de valójában
nem biztos, hogy az.
Inkább jól jelez valamiféle
kapcsolatot a két egymás-
tól távolinak vélt terület
között
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egymástól távolinak vélt terü-
let között. Talán a dzsessz
különösen olyan, ami a mate-
kos érdeklődésű agynak meg-
felel: a kreatív hozzáállás, az
improvizáció miatt. 

Előfordul,hogyolyatta-
pasztalsz,azeneiéletedben
hasznodraválikamatekosmúlt?
H. V.: A logikus, strukturált
gondolkodásmódnak minden-
képpen hasznát tudom venni.
Nemcsak előadó vagyok, ha -
nem zenekarvezető, valamint
dalszerző is, a saját karrierem
irányításáról magam hozom a
döntéseket. Ebben a részében
nagyon sokat segít. Például ha
kiadó nélkül kell megjelentetni
egy lemezt, akkor nem esem
kétségbe. Ami azonban a zene
lényege: az önkifejezés, az

érzelmeim át adása, a közön-
séggel való kap cso lattartás,
annak pont semmi köze nincs
a matekhoz. 

Kétszakotvittélpárhuza-
mosan,egyikkapcsánsemfor-
dultmegafejedben,hogyegy
ideigkülföldönistanulj?
H. V.: Nagyon szerettem
volna Erasmussal kijutni vala-
hova, de mivel itthon jól ala-
kult a zenei pályafutásom,
nem akartam elszalasztani az
itteni lehetőségeket. Most
gondolkodom azon, hogy
szeptembertől külföldön
kezdjek el egy mesterkurzust.
Egyrészt mert mindig szeret-
tem volna megtapasztalni,
milyen egy külföldi közegben
élni, másrészt pedig nagyon
szeretek tanulni, tanárhoz

járni. Jelenleg két tanártól
veszek énekórákat, illetve
angolra is járok, hiszen ez is
olyan terület, amiben folya-
matosan lehet fejlődni. 

Haegypillanatraelfelejt-
jükazenétésamatematikát,
mijöhetnemégszámításba?
Vanvalamilyenálomszak,ame-
lyetszívesenelvégeznél?
H. V.: A fotózást választa-
nám. Nagyon szeretek fény-
képezni, bár teljesen amatőr
vagyok, de hihetetlenül élve-
zem, ha képeket készíthetek.
Sokat utazunk a zenekarral,
és a holtidőket mindig fotó-
zással töltöm ki. Ugyanúgy
kikapcsol, mint az éneklés,
miközben kattintgatok, telje-
sen kizárom a világot.

HORVÁTH ANNA
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AFelvi.huoldal legtöbbszolgáltatásaames-
terképzés előtt állók számára ugyanolyan
hasznos,mintazalapképzésekrejelentkezők-
nek,hiszenazÖnismeretiéspályaorientációs
tesztek, a Szakleírások, a Nyílt nap kereső
vagy a Statisztikák számukra is fontos infor-
mációkat rejtenek.Vannakazonbanazoldal-
nakolyanszolgáltatásai,amelyekkifejezetten
amesterképzésrejelentkezőknekkészültek.A

Felvi.hu Mesterszak keresőjével feltérképez-
hető,melyvégzettséggelmilyenmesterképzé-
seketlehetmegcélozni.Akeresővelnemcsak
az deríthető ki, hogy „hová” léphet tovább a
felvételiző,dea „hogyan”kérdésre isválaszt
kap. A találati listán ugyanis a szakok közti
kapcsolatislátható,azaz,hogyazadottvég-
zettséget teljes kreditértéken vagy kreditelis-
merésselszámítják-ebeamesterszakon.

iránytű a
mesterszak
felé

A mesterképzés előtt állók legtöbbször ugyanazokkal a dilemmákkal
küzdenek, mint alapképzésre igyekvő társaik, mégis, míg utóbbiak szá-
mos helyről kapnak segítséget és támogatást, addig a mesteres jelent-
kezőkre kevesebb figyelem irányul.
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SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK 
AZ AKADÉMIAI KIADÓ WEBOLDALÁN 

 É20% KEDVEZMÉNNYEL

SZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK 
AZ AKADÉMIAI KIADÓ WEBOLDALÁN 

20% KEDVEZMÉNNYEL



AZ AKADÉMIAI KIADÓ AJÁNLATA

AKADÉMIAI KIADÓ
ÜGYFÉLKAPCSOLATI CSOPORT

1119 BUDAPEST, PRIELLE KORNÉLIA U. 19/D.
TELEFON: (+36 1) 464 8200

AZ AKADÉMIAI KIADÓ AJÁNLATA
NYELVVIZSGÁRA KÉSZÜLŐKNEKNYELVVIZSGÁRA KÉSZÜLŐKNEK

SZÓTÁR.NET
Ingyenes on-line szótárak hiteles forrásból: 

angol, német, francia, olasz, spanyol

ANGOL–MAGYAR ÉS MAGYAR–ANGOL KÉZISZÓTÁR

A szótárak 60 000 szócikk és 40 000 kifejezés mellett nyelvi tanácsokkal is 
segítik a tanulókat. A kötetekben található kódokkal a szótár teljes anyaga elérhető 
a www.szótár.net oldalon. 

7490 Ft/db

AKADÉMIAI KIADÓ
ÜGYFÉLKAPCSOLATI CSOPORT

1119 BUDAPEST, PRIELLE KORNÉLIA U. 19/D.
TELEFON: (+36 1) 464 8200

ORIGÓ – ANGOL ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA KÖZÉP- ÉS FELSŐFOK
ORIGÓ – NÉMET ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA KÖZÉP- ÉS FELSŐFOK

(virtuális melléklettel)

Eredeti vizsgaanyagok az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó
nyelvvizsgarendszerének feladatbankjából, megoldókulccsal. Bemutatja az írásbeli 

nyelvvizsga feladattípusait, és hasznos tanácsokat ad a nyelvvizsgához.

2990 Ft/db

GAZDASÁGI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNYAINK

Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgához (könyv + audio CD)      

English for Business and Finance (könyv + 2 audio CD)       

English for Business and Everyday Use (könyv + 2 audio CD)      

Német pénzügyi-számviteli és üzleti nyelvkönyv       

5950 Ft
5990 Ft
5990 Ft
4250 Ft

E-MAIL: AK@AKKRT.HU
WWW.AKADEMIAIKIADO.HU

   
    

 



 www.edutus.hu

GAZDASÁGI, MŰSZAKI, TURIZMUS KÉPZÉSEK
Különleges szakterületek különlegesen jó 
elhelyezkedési esélyekkel




