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Bevezetés 

A tudásalapú társadalom korában az egyetemek kulcsszerepet játszanak, hiszen hagyomá-

nyos három funkciójuk – oktatás, kutatás, a társadalom kiszolgálása – kiegészül egy általá-

nos elvárással, a tudás versenyképességének fejlesztésével. Ennek érdekében elsődleges 

feladattá vált a felsőoktatási innovációk támogatása, a tudástőke akkumulációja és az emberi 

erőforrás fejlesztése. Már az Európai Bizottság által 2000-ben kiadott Memorandum az 

élethosszig tartó tanulásról is megfogalmazza a legversenyképesebb, legdinamikusabb tu-

dásalapú társadalommá válás stratégiájának fontosságát. 

A jelenkor egyetemének makroszinten különböző nehézségekkel kell szembenéznie. Egy-

részt megnövekedett a verseny, másrészről viszont változik, és általában csökken az állami 

finanszírozás. Ezen felül demográfiai, technológiai vonulatokról is beszélhetünk, valamint 

számításba vehetjük a társadalom megváltozott elvárásait is. Mindezen folyamatok komoly 

veszélyt és egyben lehetőséget is jelentenek az egyetemek számára. Ennek mentén különbö-

ző kérdéseket kell megvizsgálnia az egyes intézményeknek, miszerint hogyan tudja hatéko-

nyan menedzselni a költségvetését a megváltozott helyzetekhez való alkalmazkodás tekinte-

tében, hogyan hat rá a megváltozott demográfiai helyzet, megfelelően értelmezte-e a ver-

senyt, melyben részt vesz, megfelelő stratégiai tervezést vezetett-e be, releváns célokat tű-

zött-e ki és tevékenysége hozzájárul-e annak teljesítéséhez, illetve felkészültek-e arra, hogy 

kiképezzék a jövő munkavállalóját? 

A felsőoktatás előzőekben tárgyalt feladatai mellett fontos kiemelnünk a szervezetben és a 

szűkebb környezetében bekövetkező változásokat is. Az egyetemi működésre a hagyomá-

nyos modellben az elitképzés, a felsőfokú képzés, az évtizedes rutinok, a hierarchia fontos-

sága volt jellemző, hiszen egy költségvetési intézményről beszélhetünk, ahol meghatározó 

volt a szervezeti érdek és a közalkalmazotti szemléletmód uralkodott. Az új megközelítés-

ben azonban már a tömegtermelést szolgálja a felsőoktatás is, a munkaerő-piaci igényeknek 

való megfelelés céljával, egyfajta alkalmazható tudást biztosítva. Célja lett saját bevételének 

növelése, amihez rugalmas alkalmazkodóképességre van szüksége a változásokkal szemben. 

Az individuális érdekérvényesítés és a teljesítményorientáció került előtérbe. 

A változások irányvonalából is látszik, de a 2005-ös OECD konferencia (HR trendek a fel-

sőoktatásban) is megerősíti, hogy a személyzetfejlesztés kulcskérdéssé vált a felsőoktatás-

ban. Az egyik ilyen probléma, ami alátámasztja mindezt, hogy a fiatal oktatók már egyre 

kevésbé tekintik az egyetemet első és egyetlen munkahelynek. 

Természetesen az egyetemeken zajló emberi erőforrás menedzsment tevékenység nem légü-

res térben valósul meg, számos tényező hatást gyakorol rá. A szervezet környezetének tekin-

tetében figyelembe kell venni a törvényeket, a gazdaságot, a munkaerőpiacot, a demográfiai 

változásokat és az állami költségvetést. A szervezet szintjén pedig foglalkozni kell az intéz-

ményi stratégiával, az egyetem gazdasági helyzetével, a szervezeti kultúrával, a belső irányí-

tással stb.  

Általánosságban elmondható, hogy az egyetemekre a decentralizáció, a hierarchia erős je-

lenléte jellemző, egy olyan intézmény, mely törekszik a költséghatékonyságra. Az utóbbi 

években lezajlott integrációs folyamatok nagyméretű intézményeket hoztak létre, ahol egyre 

inkább szükségessé válik a korszerű emberi erőforrás menedzsment. Meghatározó a költ-

ségvetés alapú irányítás, azonban ebből ki kell mozdulni és át kell térni egyfajta üzleti, gaz-

dálkodási modellre, ahol érvényesül a business logika és a teljesítményorientáció, hogy a 

szervezet hatékonyan tudjon működni a megváltozott körülmények között.  

Magyarországon a felsőoktatási intézmények működésének korszerűsítése sem maradhatott 

ki a Nemzeti Fejlesztési Terv fő programjai közül. Ennek szükségességét mi sem bizonyítja 

jobban, mint a gazdaság szereplőitől érkező figyelmeztetések: az iskolapadból kikerülő 

diplomások nem felelnek meg a munkaerő-piaci igényeknek. A főiskolák és egyetemek nem 
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olyan szakembereket képeznek, akikre a vállalkozásoknak szükségük lenne. Ugyanakkor a 

hiányszakmákban esély sincs az utánpótlásra. Bőven van tehát teendő a felsőoktatás kínálata 

és a gazdaság kereslete közti összhang megteremtése terén. A mai politikai és gazdasági 

környezetben a hazai egyetemek és főiskolák jellemzően arra figyelnek, hogy megszerezzék 

a hallgatókat, lobbizzanak az állami helyekért, finanszírozást biztosítsanak a kifizetésekre. 

Ezen erőfeszítések mellett azonban kiemelten fontos, hogy az intézmények figyeljenek a 

hallgatók hosszú távú igényeire, biztosítva számukra a sikeres munkavállaláshoz szükséges 

képzést. Nem szabad, hogy a felsőoktatás eltávolodjon a munkaerőpiactól, ennek következ-

tében a végzettek ugyanis egy üres térben találhatják magukat a diploma megszerzését köve-

tően. 

Végezetül az Európai Unió már évek óta kulcsfontosságú kérdésként kezeli a készségek, 

azon belül is a nyelvi készségek és a kreativitás fontosságát a munkaerőpiacon és fejleszté-

süket a felsőoktatásban. A munkaerő-piaci visszajelzések itthon is azt mutatják, hogy a 

tárgyi és gyakorlati tudás mellett bizonyos készségek megléte elengedhetetlen a sikeres 

munkavállaláshoz. A magyar felsőoktatásnak is el kell mozdulnia ebbe az irányba, hogy 

olyan pályakezdő fiatalokat indítson útjukra, akik minden téren meg tudnak felelni a mun-

kaerőpiac kihívásainak. 

A jelen tanulmánykötet megpróbálja összegyűjteni a hazai és a határon túli magyar felsőok-

tatásban az elmúlt 20 évben bekövetkezett változásokat, hogy tematikus rendben válaszokat 

adjon a feltárt kihívásokra. A kötet 5 fő területet ível át: 

 Új kihívások a felsőoktatásban a XXI. században 

 Az egyetemi humánerőforrás fejlesztése a változó oktatási stratégiák tükrében 

 A felsőoktatás válaszai a változó környezetben 

 Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban 

 A felsőoktatásban alkalmazott oktatási módszerek változása a XXI. században 

Célként tűztük ki, hogy az elmúlt évtizedekben egy-egy intézménynél megjelent jó példát 

mások is megismerhessenek, így ezt a tudást felhasználva az intézményük könnyebben tudja 

megvalósítani a kitűzött fejlesztéseket. 

Köszönöm a tanulmánykötetben megjelenő szerzők, lektorok és minden segítő kolléga 

munkáját, hogy értékes gondolataikkal elősegítették e tanulmánykötet megjelenését! 

Dr. Mészáros Attila 

szerkesztő  
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KIVONAT 

A felsőoktatási szolgáltatások kulcskérdése az üzleti versenyképesség, abban a munkaválla-

lók viselkedése. A felsőoktatási intézmények szervezetfejlesztésében a legfontosabb annak 

értelmezése, hogy a felsőoktatás nyitott és komplex rendszer. A tanulmány bemutatja az 

OECD minőségi felsőoktatás nézőpontot, a felsőoktatási modellek ehhez kapcsolódó meg-

oldásait. A versenyképesség kiemelt területe a munkahelyi viselkedés, a munkahelyi stressz 

kérdéseinek kezelése, a felsőoktatási foglalkoztatás stressztényezőinek feltárása. A felsőok-

tatási HR szolgáltatások legfőbb szerepe a munkahelyi egészség megteremtése, a munkahe-

lyi elkötelezettség erősítése, a munkahelyi, szabadidős és egyéb leterheltségek kiegyensú-

lyozása, az oktatói-kutatói életvitel és életstílus versenyképességet erősítő folyamatainak 

kialakítása. A tanulmány kitér a felsőoktatási jól-léti programok és az egészséges felsőokta-

tás programok modelljeire, az egészséges felsőoktatás új társadalmi funkciójára, a jól-lét 

központú minőség nézőpontjaira. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

Higher education institution‘s services are key to commercial competitiveness, and employ-

ees are decisive factors in it. In HE organisation development we have to understand HE 

organisations as open and complex systems. The study is concerning problems of quality 

HE, the OECD recommendations and solutions. In HE competitiveness the workplace be-

haviour, the level of stress is less known. HE HR services are engaged in developing condi-

tions for workplace health, strengthening employees engagement, balancing working life 

with family and recreation activities, developing new teacher-researcher lifestyle as compet-

itiveness factor. The study is concerning higher education well-being programmes, new 

trends in healthy university models, well-being centred quality approach. 

 

Kulcsszavak: felsőoktatás stressz, felsőoktatási jól-léti program, felsőoktatás foglalkoztatás, 

egészségfejlesztő egyetem, felsőoktatási HR, munkahelyi egészség. 

 

1. A felsőoktatás mint komplex szervezet, a tanterv, a tanulás komplexitása és az 

oktatás 

A felsőoktatási szervezetek a komplex szervezetek közé tartoznak, mivel nagy, lazán struk-

turált szervezetek, amelyekben erős a szakemberek befolyása a független egységek (tanszék, 

intézet) vezetőinek; menedzserei nem képzett menedzserek, hanem oktatók, autonóm szak-

emberek, míg az adminisztratív személyzet bürokratikusan menedzselt.[1] A szervezetnek 

többféle kockázatviselője van (fenntartó, oktatásigazgatás, kormányzat, szaktárcák), komp-

lex politikai környezetben működik, és a rendszer működése központi IT szolgáltatásokkal 

alátámasztott, ellenőrzött és vált transzparenssé. [2] A bonyolult és a komplex közötti kü-

lönbség ott is megjelenik, hogy a bonyolult szervezeti problémák üzleti menedzsment elmé-

letekkel és módszerekkel megoldhatók, míg a komplex szervezetekben a nagyszámú, nem-

lineáris módon interakcióban lévő egységek nem-lineáris visszajelzéseket is produkálnak. A 

visszajelzések hatására a professzionális szakemberek ellenőrzés nélkül is képesek az 

outcome, az eredményhatások meghatározására és kialakítására.[3] A komplex adaptív 

rendszerekben az összes alegység komplex rendszer, amely képes reagálni a változásokra, 

helyi döntéshozatalra. A rendszerben egy hallgató belépése, tanulmányainak megkezdése 
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felfogható szakterületi nézőpontból is: „mit hallgat‖, és professziók felől is: „mire lesz ké-

pes‖, azaz projektként. A komplexitás a tanulmányi folyamat minden szakaszában jelen van. 

A felsőoktatásban, a komplexitás abban is megjelenik, hogy a hallgatók nem azonos inputtal 

jönnek, az egyetemek tanszékei és igazgatási rendszere eltérő szabályozásokat takar. Ösz-

szességében a felsőoktatási intézmény olyan komplex szervezet, amelyben nagyszámú egy-

ség kommunikál egymással, többféle egységtípus létezik, eltérő kapcsolatokkal és interakci-

ókkal, amelyben az üzleti funkciók lineáris és nem-lineáris kommunikációs ösvényeken, 

eltérő mélységben jelennek meg, az eredmények többfélék lehetnek, és nem csak komplex 

belső, de külső interakciók is árnyalják az eredményeket, és a többféle vezetési szintnek 

eltérő felelőssége van az eredményekben. Például intézményi, kari/intézeti, szakfele-

lős/tanszékfelelős, modul/tárgyfelelős, tanszéki és tanulmányi igazgatás. 

A felsőoktatási képzési program komplexitása azt jelenti, hogy a tanulás folyamatában a 

hallgatónak meg kell értenie a tanulási folyamat komplexitását, érteni kell, miként működik 

a felsőoktatás mint komplex rendszer. A hallgatónak értenie kell a szakjához kapcsolódó 

komplexitási nézőpontokat, ki kell alakítani az együttműködési, a vita-, a diszkurzív és a 

reflektív tereket, meg kell tanulniuk elméletek, modellek, kísérletek kialakítását, ki kell 

alakítani a mély tanuláshoz kapcsolódó ösvényeket és fogásokat. Mindehhez az oktatóknak 

és szakigazgatásnak meg kell adnia a pozitív visszajelzéseket, az önszerveződés és a decent-

ralizált együttműködés kereteit, ami az oktatóktól új képességeket igényel.[4] 

A felsőoktatásban a vezetés feladata olyan környezet kialakítása, amely erősíti az interaktív 

feltételeket, hogy képessé tegyen az eredményes jövő kialakítására a hallgatók és a munka-

társak esetében. A felsőoktatásban tevékenykedő „komplex rendszereket irányító‖ vezetők-

nek arra van szüksége, hogy olyan HR kapcsolatokat alakítsanak ki, amelynek során az 

oktatók követőkké válnak, hiszen a vezetői viselkedés nemzetközi szinten és nem lokális 

szinten értelmezendő: az oktatási innovációk, struktúrák, képzési programok és megoldások 

személyközi hatásokon keresztül érvényesülnek (kapcsolat orientálta viselkedés). [5, 6] 

A felsőoktatás szempontjából a legjelentősebb változás a tudományos diszciplína és al-

diszciplína központú oktatás helyett a professzió-központú képzések – azaz a kimenet- és 

eredményközpontú foglalkoztatás – normatív szintre emelése az ENQA ESG alapelvek 

alapján volt lehetséges. Az oktatók a korábbi autonóm diszciplináris hagyományok alapján 

kialakított tárgyak helyett a képzési kimenetre kell hogy koncentráljanak, és egyre inkább 

elvárt, hogy tudjanak különbséget tenni a felsőoktatási képzési szintekre jellemző eltérések 

és követelmények között. A képesítési követelmények és standardok alapján elvárt az okta-

tóktól a szakmaismeret. Az oktatói képzési kompetenciák (a hallgatói tanulás támogatása) 

között a szakmaismeret új elvárás, és úgy kell a foglalkoztatás új világára felkészíteni a 

hallgatókat, hogy maguk nem ismerik – csak kivételes esetben – a foglalkoztatás minőségi, 

innovációs és teljesítmény-központú modelljeit. A felsőoktatási HR osztályoknak ezért 

olyan új feladata jelent meg, mint az oktatók professzionális kompetenciákra való felkészí-

tése, a pedagógiai módszertani képzés, a képzési modell, a mérési rendszer, a vezetési al-

kalmasság, a kiválóság és az innovációs technikák alkalmazása. A szakokat oktató tanszé-

kek esetében elvárt tevékenység a szakmakutatás, a szakmákhoz kapcsolódó munkakör-

elemzések, a munkahelyi stressz kockázatok jellemzőinek feltárása. A képzés folyamatában 

keletkező stressz függ a képzési tartalom nem megfelelőségétől, a nem megfelelő állóképes-

ségtől (tanulmányok és gyakorlat alatt), a szakmák eltérő szintű és színvonalú szabályozott-

sága, professzionalizáltsága miatt. A minőségi oktatás alapvető feltétele a szakemberek, az 

oktatóállomány megfelelő professzióismerete és tudása, a hallgatók stressztűrő és állóképes-

sége fejlesztése. 

 

2. Minőségi felsőoktatás, IMHE OECD standardok 

Az OECD számos kutatási és fejlesztési programja között a felsőoktatási intézmény-

menedzsment témakör (IMHE) az egyik legfontosabb a felsőoktatási kompetenciák elemzé-
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se szempontjából. A minőségi felsőoktatás folyamatában a jó felsőoktatási minőséget szol-

gáltató intézmények képesek komplex környezetben, sokféle kockázatviselő érdekeinek 

megfelelően dolgozni. A tanulmány hangsúlyozza, hogy a kutatási minőség már nem elég-

séges az intézmény reputációja fenntartásához. A hallgatók olyan világba lépnek be a fog-

lalkoztatáskor, amely bizonytanságokkal, komplexitásokkal, kockázatokkal, rohanó tempó-

val és interdiszciplináris feladatkörrel jellemezhető. Az üzleti élet megtanulása azért is fon-

tos, hogy az intézmények, oktatók képesek legyenek interpretálni és pedagógiai módszerek-

kel megválaszolni a környezeti változásokat. A felsőoktatási oktató elsősorban szaktárgya 

szakértője, de képes kell legyen hatékony és megfelelő módszerekkel a hallgatói tanulmányi 

kimenet befolyásolására. A minőségi oktatás legfőképp a tanteremben szervezhető. [7] 

 

3. Felsőoktatási HR: stratégia-központú foglalkoztatás 

A felsőoktatás kiválósági modelljei [6] előírják a szükséglet és stratégia alapú foglalkozta-

tást, az egyéni és intézményi szintű kompetenciák meghatározása szükségességét, amely a 

jelenlegi és a jövő szükségletek, a foglalkoztatási igénye és a jelenlegi állapot összevetésé-

ből, a kapott eredmények (leépítési és felvételi) alapján fogalmazható meg. A modell az ún. 

stratégiai és átfogó munkahelyi kultúra és környezet nézőpontja kialakítását preferálja, ami a 

felsőoktatási stratégiai tervezés kulcseleme. A hatékony HR képessé teszi a személyeket az 

intézményi célokhoz való hatékony és eredményes hozzájárulásra. A stratégia mögött meg-

határozott, lebontott, javított, átlátható humán erőforrás állomány áll, azaz arra kíváncsiak, 

miként képes az intézmény megfelelő oktatókat, egyéb munkaerőt vonzani, megtartani, aki 

az elvárásoknak megfelelően képes szolgáltatni. Azaz a HR a jelenlegi és jövőbeli HR szük-

ségleteknek, az intézményi stratégiának és a kockázatviselői elvárásoknak kell hogy megfe-

leljen. A tervezés a szükséges kompetenciák mellett társadalmi nézőpontokat is tartalmaz-

zon (rugalmas munkaidő, apai és anyai jogú szülési szabadság, féléves, éves alkotói szabad-

ság, egyenlőség, társadalmi nemi és kulturális diverzitás, fogyatékkal élők foglalkoztatása). 

A foglalkoztatás területén a humán erőforrás alkalmassága küldetésközpontú, kiegyensúlyo-

zott tevékenység- és felelősségmegosztásra alkalmas legyen. Legyen világos felvételi, elő-

léptetési, javadalmazási és menedzsment funkciókra vonatkozó kinevezési politika. A telje-

sítményértékelés legyen átlátható, fair javadalmazással, egyéni és csoportteljesítmény ala-

pon is. A felvételi toborzás kompetencialeírást kell hogy tartalmazzon, a felsőoktatási 

e-adminisztrációt támogassa képzésekkel. A munkatársak kompetenciafejlesztése saját fele-

lősségükre és szerepvállalására is épüljön. 

A munkaerő elkötelezettsége és teljesítménye kialakulhat, ha a munkakör értelmes munkát 

tesz lehetővé, tiszták a szervezeti célok és irányok. A teljesítmény elszámoltatható, megfele-

lően biztonságos, megbízható, hatékony és kooperatív a munkakörnyezet, támaszkodik az 

egyének személyes értékeire önkéntesek esetében is. Hatékony a problémamegoldás és a 

szabálysértések kezelése, megfelelően működnek a fejlesztési programok, a vezetés és a 

menedzsment csoport támogató jellegű, a munkahely egészséges és biztonságos, a munka-

terhelés megfelelő, hatékony a kommunikáció és kooperáció, támogatottak a hallgatói és 

egyéb vevői szükségletek. Mindez megfelelő felmérésekkel kísért; fókuszcsoportos vizsgá-

latok, blogok, exit-interjúk szervezettek. A kompenzáció a munkarendszerhez igazított, 

díjazza a jó gyakorlatot, az egységek teljesítményét, a vevői elégedettséget, a célok megva-

lósításában elért eredményeket. A vezetők a szervezet minden szintjén demonstrálják, hogy 

foglalkoznak az emberek problémáival és jól-létével, támogatják a nyílt kommunikáció 

kultúráját konzultatív fórumok és napi dialógusok révén. Mérik a munkahelyi elégedettséget 

és javítják azt. 

A Baldrige Education 2013 kritériuma a felsőoktatási HR esetében a munkaerő alkalmassá-

ga és kapacitása megfelelősége, mennyire felel meg a szükségleteknek, támogató munkahe-

lyi klíma, hatékony munkakörnyezet, és milyen a munkaerő támogatottsága. [8] Az alkal-

masság és kapacitás a megfelelő számú és képességű, és nem magasabban képzett és keve-

sebb számú, nem alacsonyabban képzett és nagyobb számú munkaerőt jelent. A támogató 
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kultúra része a személyes és pályatanácsadás, foglalkoztathatósági szolgáltatások, rekreációs 

és kulturális tevékenység, formális és informális elismerés, nem-munkahelyi képzés, gyer-

mek- és idősgondozás, speciális szabadság családi és közösségi felelősség teljesítésére, 

rugalmas munkaidő szervezés, kafetériacsomagok, a munkaerő kiszerződése (pl. pályázat), 

nyugdíjasjuttatás, kibővített egészségügyi szolgáltatások, az intézményi szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés szabályozása témakörök. 

A modell része a munkaerő bevonása, a munkatársak képessé tétele és bátorítása a hatékony 

és legjobb képességeik szerinti munkavégzésre, a magas teljesítmény elérése a szakmai 

kompetenciák, akciótervek és szervezeti fenntarthatóság programjaival. A magas teljesítmé-

nyű munka rugalmas, innovatív, tudás- és képességmegosztásra, jó kommunikációra és 

információáramlásra épül, a szervezeti célok szerinti, hallgatói és vevői fókuszú, gyorsan 

reagál az intézményi és a piaci szükségletekre és változásokra. 

A Baldrige-modell beemeli a vevőgondozási képzéseket, ami kiterjed az ügyfélszolgálato-

kon túl mindazokra, akik közvetlen hallgatói kapcsolatokban vannak. Ez a képzés kiterjed 

arra, hogy a munkatársak, az oktatók ismerjék a képzési programokat, meglegyen a kritikus 

tudásuk a képzésekről, szolgáltatásokról, ismerjék a hallgatókat, képesek legyenek meghall-

gatni őket, tanácsot adni sikertelenség esetén, képesek legyenek a hallgatók és más vevők 

várakozásainak megfelelő tanácsadásra. Képesek legyenek a hatékony tudástranszferre. A 

kompetenciák fejlesztését a kötelező és választható tárgyak alapján személyes képzési és 

fejlesztési tervvel, karrier- és élethosszig tartó tanácsadással, vezetői és menedzseri képes-

ségek fejlesztésével, az új munkatársak mentorálásával, egyéni tanácsadással, belső és külső 

mobilitási lehetőségekkel, modern képzési módszertani felkészítéssel érik el. A képzések új 

elemei kommunikációs, kockázati, érdekkonfliktus-kezelési, diverzitás-, társadalmi nemi és 

viselkedési tréningek, költség/haszon elemzések megtanítása, a képzési program hatékony 

kommunikációja mérése, az oktatási tevékenység hatása méréseivel egészítenek ki. 

A Times Higher Education által meghirdetett HR díjazottak között három intézmény találha-

tó. A szervezet külön meghatározta a kutatási, az oktatási és a szolgáltatási, a vezetői kiváló-

ság kritériumait. [9] A skóciai Heriot-Watt Egyetem alapértékei: az egyetemhez tartozás és 

büszkeség érzése, szenvedélyesen dolgozni a közös sikerért, motiváltság a fejlesztésben, és 

a Heriot-Watt közösséghez tartozás, ami megfelelő keretet adott a kiváló munkához. (Per-

formance and Development Review. [10] A 2013-ban díjazott szervezet esetében a HR és a 

stratégia kapcsolatát, a kutatás intenzivitása fejlesztését és a világos, egyértelmű politikát 

értékelték magasra. 100 új nemzetközi kutató vonzása és nemzetközi kutatási jelenlét az 

egész világon jelentek meg eredményül. [11] A walesi Swansea Egyetem Foglalkozás-

egészségügyi Központja szolgáltatásokat nyújt a munkahelyi stressz menedzselésére, a 

munkába való visszatérésre, a stresszcsökkentés technikáira: a szívproblémák, a magas 

koleszterin, a vérnyomás, a női egészség, a munkatársi pszichológiai tanácsadás területén. A 

City University of London a HR folyamatok átalakításáért, az intézetek és tanszékek magas 

minőségű támogatásáért, a vevői nézőpontért, a HR szabályzatok egyszerűsítéséért és a 

misszióközpontú tervezéséért kapott díjat 2011-ben. [12] A Sheffield Egyetem a nő oktatók 

kiemelkedő vonzásáért, a Cumbriai Egyetem az oktatói személyzet és adminisztratív aránya 

javításáért (1,77-ről 1,57-re), a bérek 72,8-ról 55,9%-ra csökkentéséért kapta az elismerést. 

[13]  

A felsőoktatás HR folyamataiban erőteljes szerepe van a vezetők kiválasztásának. Amíg 

korábban a vezetők kiválasztása annak alapján történt, hogy a belső autonómia és felsőokta-

tási meritokratikus értékrend ne sérüljön, a karok érdekei arányosan képviseltek legyenek, 

ma már egyre több országban megjelennek a professzionális menedzserek, akiknek kineve-

zése nem a rövid 4 éves periódusra szól, sőt, megjelentek a felsőoktatási vezetői karrierek, 

mint elismert tevékenységek és szerepek. Ennek ellenére a felsőoktatási vezetési stílus még 

mindig kockázatkerülő és lassan reagáló jellegű. A felsőoktatási HR legfőbb konfliktuskér-

dése a kutatási minőség és a hallgatói tapasztalati minőség értékelése. A felsőoktatási HR az 
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oktatót a kutatói reputáció alapján vonzza: az oktatók nem kívánják a hallgatót vevőként 

kezelni, és a hallgatói elégedettséget a minőséget lenyomó tényezőként kezelik. Ezzel szem-

ben a hallgatók jobb oktatást, rendszeres visszajelzést, tanácsadást – hallgatóközpontú okta-

tást kívánnak. A felsőoktatásban a nappali és távoktatási kurzusok a hétnapos munkahetet, 

24 órás akadémiai naptárt és a korábbinál hosszabb akadémiai tanévi lekötöttséget jelente-

nek az oktatóknak, továbbá a munkabérek relatív csökkentését, a hallgató/oktatói arány 

megváltoztatásával együtt. Másrészt a doktori képzések mesterséges karrierlassítást eredmé-

nyeznek, míg a fiatal oktatók gyorsabb előrelépést, új képességeket demonstrálnak, nem 

fogadják el a nyugodt és lassú karrierterveket. 

 

4. A felsőoktatási foglalkoztatás és a pszichológiai szerződés változó tartalma 

A felsőoktatás azért volt vonzó munkahely számos diplomás számára, mert itt elkerülhető 

volt az üzleti világ nyomása, az üzleti élet nyomasztó és teljesítményt igénylő jellege. A 

munkahely biztonságosabb volt, nagyobb autonómiát adott. Az állami intézményekben a 

közalkalmazotti foglalkoztatás a büszkeség érzetét adta. A felsőoktatásban a kutatói telje-

sítménykényszer megnőtt, miközben az oktatás professzionálissá vált. A gyakori felsőokta-

tás-politikai változások gyorsan változó munkakultúrát igényelnek, ami megterhelő, stresz-

szel teli, bizonytalanságot okozó az állandó értékelésnek kitettség miatt, a kollegialitás vilá-

ga eltűnőben. [9] Az akadémiai élet vitele és a professzionális menedzseri igények között 

nagy a távolság, az állandó leépítések a munkatársak jóindulatát felőrölték. A felsőoktatás új 

modelljei a régóta fenntartott értékek, rutinok feladását igényik, ami a professzori identitás 

veszélyeztetését, és ellenállást váltott ki. A felsőoktatási elégedettség hiányának legfőbb 

okai a gyenge munkaköri leírások, a tisztázatlan adminisztratív feladatok, a követelmények 

nem kellő tisztázottsága. A kutatási munkakörök még kevésbé tisztázottak. A PhD hallgatók 

elégedettsége a rendkívül gyenge konzulensi kultúra miatt magas. Különösen nehéz a társa-

dalomtudományi és bölcsészterületeken tanulók helyzete az oktatók nem megfelelő szerep-

értelmezése miatt. A felsőoktatásban dolgozó PhD-sek munkaterhelése, stressz-szintje, 

eladósodottsága mindenképp mérést igényel. 

A felsőoktatási munkahelyek stressztényezői számosak, erről eltérő a szakirodalom vélemé-

nye. [14] 

 A főiskolai oktatók stressz problémáit az elismerés, kinevezés, jutalmazás, az idő 

nyomása, a főiskola befolyása, a tanszék helye, helyzete, a személyes identitás, a 

hallgatókkal való interakciók okozzák. 

 Elismerés, az intézményi kultúra, az oktatással járó stressz, nem megfelelő fizetés, 

javadalmazás, az otthoni és iskolai munka összekapcsolódása, alacsony munkaelége-

dettség szintén az oktatói diskurzusok része. 

 A tömegoktatás kialakulása, a nem megfelelően felkészült hallgatók oktatása mód-

szertanilag magasabb követelményeket támaszt, amire az oktatók nem felkészültek. 

 Nem történik meg a frissen felvett oktatók felkészítése, túl hosszú a teljes jogú okta-

tóvá válás időszaka, megfelelő teljesítmény esetén sem történnek meg kinevezések. 

A professzori székek hitbizományok, a szakmai lobbik nyomása rendkívül erős. 

 Az akkreditációs és auditeljárások rendkívül erős adminisztrációs követelményeket 

támasztanak, és érződik a korábban erőteljes, a szakszervezetek által kiharcolt üdülé-

si, stb. wellness programok hiánya. 

Más nézőpontok szerint a felsőoktatás legfőbb stresszor tényezői a munkaleterhelés koráb-

ban sosem látott megnövekedése, a vezetéssel való kapcsolatok nem megfelelő volta, a 

hallgatókkal való kapcsolatok konfliktusos jellege. Az oktatói stressz következménye a 

krónikus fáradtság, ami kihat arra is, hogy nem képes rekreációra az oktató. A krónikus 

fáradtság típusai többfélék lehetnek: 

 kognitív-szubjektív típusa a koncentrálóképességet, az önuralom elvesztését; 

 fiziológiai típusa izzadást, fáradékonyságot, émelygést, hányást okoz. 
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 A viselkedési kimerültség az alkotói, szakírói képesség kiégését, dohányzást, túl-

evést, szórakozottságot; 

 az emocionális kimerültség depressziót, arrogáns viselkedést eredményez.  

Az alacsony produktivitás, a visszatérő munkahelyi konfliktusok, a munkahelyi késés, abban 

a tanórai késés, az órakihagyás lassan akkumulálódó, de robbanáshoz vezető kiégési tüne-

tek. Napjainkban már nincs biztos munkahely, a neoliberális kultúra a szervezeti nézőpont 

erősödését eredményezte a felsőoktatásban is, és megnőtt a nyomás az oktatási, kutatási és 

szakszolgáltatási tevékenységek professzionalizálására. A korábbi autonóm munkakultúra 

helyett gyorsan változó, erőteljesen igénybe vevő és stresszel teli munkakultúra alakult ki, 

különösen az ügyfélszolgálatokon, a tanszéki koordinációs irodákban. A felsőoktatásban 

nem elfogadott a forrásokkal való gazdálkodás, a termelési teljesítmény, a teljesítmény 

mérésének új kultúrája. Mindez a felsőoktatási munkahely korábbi békés jellegét aláásta, a 

korábbi elkötelezettségek már kevésbé érvényesek. A legtöbb oktató korábban a személyes 

identitás alapján tevékenykedett, míg az új kultúrában fel kellett adniuk a korábbi komfort-

érzetet, a korábbi évszázados értékeket és hiedelmeket, az oktatói és kutatói tradíciókat. A 

jelenlegi professzionalizmushoz kapcsolódó követelmények ellenállást váltanak ki, fenyege-

tést jelentenek és erőteljesen vitatottak, keményen támadják az akkreditációs kultúrát, ami 

jelentősen megdrágította a felsőoktatási szolgáltatásokat. 

 

5. A HR egységek átalakítása, céloknak megfelelővé tétele 

A HR osztályok legfőbb feladata a céloknak megfelelő szolgáltatások kialakítása, a bürok-

rácia csökkentése, az oktatók bevonása, hatékonyabb működés, megfelelő analitikus elem-

zőképesség, a HR folyamatok áramvonalasítása, alkalmassá tétele a stratégiai célok szerinti 

működésre. Miként legyen képes a változások követésére anélkül, hogy szolgáltatásai kaoti-

kussá válnának? A HR egységek munkatársaitól a korábbiaknál jóval nagyobb rugalmasság, 

a lineáris foglalkoztatási modellek helyett a mátrix alapú tevékenység, a komplex látásmód 

elvárt: a tanszék/intézet, mint státusallokációs egység, a foglalkoztatási portfólió alapeleme. 

Azonban a kutatási, nemzetközi, pályázati, vállalkozási és a hallgatói tanácsadási, tutorálási, 

stb. portfóliók további rugalmas kezelést, és megnövekedett szerződési, teljesítési szolgálta-

tásokat igényelnek. Az intézetek, karok vezetői autonóm pozíciókba kerültek, stratégiai 

üzleti egységként funkcionáló szervezetet vezetnek, és nem annyira az oktatói-kutatói, mint 

a menedzsmentkarrier jelenik meg számukra, ami a tanszékvezetői pozíció lesüllyedése 

érzetét kelti. A HR osztályok nagyon gyakran gyakorlóhelyként funkcionálnak, és kulcssze-

repet játszanak a hallgatói foglalkoztatásban. A HR egységek hangsúlyos feladata a teljesít-

ménymenedzsment, az oktatók, kutatók és szakszolgáltatási munkatársak fejlesztése, egy 

átfogó javadalmazási rendszer kialakítása, a munkatársak kötődésének kialakítása munkatár-

si jól-léti és karrierfejlesztési tevékenységgel, miközben erre nem felkészültek, és nagyon 

gyenge a HR szakma tudása a tudásvállalkozások humán erőforrásainak fejlesztéséről. 

 

6. A HR jól-léti szolgáltatásainak megjelenése, a munkahelyi jól-léti stratégiák a 

felsőoktatásban 

A munkahelyi jól-léti stratégiák általában integrált munkahelyi munka- és egészségvédelmi, 

munkahelyi egészségügyi és munkahelyi jól-léti szolgáltatási programok, amelyek kiterjed-

nek a munkatársak támogatására. Az egészséges munkahelyi környezetben az „elhelyezke-

dés‖, a „setting‖ – mint szociális rendszer – kulcsfogalom, mivel az emberi lakó-, munkahe-

lyi és szabadidős környezet olyan egészét jelenti, amelyet meghatározott szervezeti kultúra 

és struktúra, funkciók, normák és értékek jellemeznek, amelybe az egészség meghatározott 

belépési pontokon illeszthető. 

A jól-léti HR szolgáltatások között a felsőoktatási munkavállalók esetében a leginkább elfo-

gadottak a következők:  
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1. Az egyének egészséges viselkedésének támogatása jól-léti intervenciók révén: táp-

lálkozási workshopok, munkahelyi fittness gyakorlatok. 

2. A középvezetők képzése és támogatása: a középvezetők képzése a stressz csökken-

tő munkaszervezési modellekre, a folyamatok jobb menedzselésére, a pozitív egés-

zségi és jól-léti munkaszervezésre. 

3. A munkahelyi környezet egészséges átalakítása oly módon, hogy a munkatársakat a 

tevékenység tervezése, megvalósítása, ellenőrzése folyamataiba bevonják, növeljék 

a részvételiség és bevontság érzetét, és mindez terjedjen ki a jól-léti programok ter-

vezésére is. A munkahelyi tevékenységben rendszeres munkaszünetek beiktatása 

napi fizikai tevékenységi szint növelésével. 

4. Speciális akciók indítása: egészségfejlesztő kampányok szervezése partner szerve-

zetekkel együtt.  

5. Értékelés: 

A jól-léti intézkedések értékelésének szempontjai a következők:  

a) mennyire sikerült a munkatársak bevonása saját egészségük javításába, 

b) mennyire sikerült csökkenteni a hiányzások miatti költségeket. 

 

7. Az egészségfejlesztő egyetem cím, minősítés 

Az egészségfejlesztő egyetem ebben a környezetben olyan intézmény, amely egészséges és 

fenntartható munkahelyi, tanulási és lakókörnyezet mind az oktatók, munkatársak, mind a 

hallgatók és a külső látogatók számára. (Ottawai Charta, WHO) Az egészségfejlesztés és 

fenntarthatóság az oktatásban, a kutatásban és tudásközvetítésben is programok része, tema-

tikus jelenlétet kap, kihat a lakókörnyezetre és településre, a közös egészségmérésre, egés-

zségprogramok szervezésére, a közös tanulásra, a küldetésben is megjelenik. Az egészség-

fejlesztő egyetem modell olyan fizikai környezetet teremt, amely minimalizálja az egyetemi 

élet negatív következményeit, magas szintű egészségi és jóléti szolgáltatásokat nyújt az 

eltérő igényű hallgatói csoportok számára. Olyan szakszemélyzetet foglalkoztat, amely a 

személyes életképességeket, az állampolgári tudatosságot erősíti, megteremti a társadalmi, 

szabadidős, sport- és kulturális lehetőségeket az érintettek számára. 

Az egyetemek és felsőoktatási intézmények nemzeti egészségfejlesztő szerepe elismert, 

kiemelt feladatuk az egészség és fenntarthatóság integrált nézőpontjának alkalmazása az 

intézményi politikában és gyakorlatban, tantervekben és kutatásokban. [15] A 2006-ban 

létrehozott UK National Healthy Universities Network [16] olyan hátteret teremtett, amely-

ben az eszközök és módszerek és akciók tapasztalatcseréi kialakíthatóak voltak. A szokásos, 

ún. egészségfejlesztő beavatkozások mellett kialakíthattak egyfajta eltérő profilt az egészség 

és képzés és kutatás tartalomban, települési programokban.  

Az egészség és jól-lét programokban az egyetemek oktatási, kutatási, tudásközvetítési, krea-

tivitási és innovációs kapacitása az eltérő diszciplínákban is érvényesítheti az egészséges 

nézőpontokat. Miután a hallgatók ebben az időszakban alakítják ki életstílusukat, és legin-

kább alávetettek az egészségügyi kihívásoknak, az egyetemekről kikerülő hallgatók – és 

maguk az egyetemek is – leginkább érintettek a teljesítmény-központúság, a produktivitás és 

a versenyképes munkahelyek kérdéseiben. Az egyetemi versenyképesség csak akkor bizto-

sítható, ha a hallgatók és munkatársak kialakítják közös értékeiket, közös egészségfejlesztő 

képességeiket. Mindez lehetővé teszi intellektuális képességeik legjobb szintű kihasználását, 

ehhez megszervezik a megfelelő egészségfejlesztési forrásokat és partnereket. Az egészség-

támogató egyetemi program tehát egy átfogó egyetemi nézőpont, amely minden érintettre 

kiterjed, beletartozik a képzési és kutatási, tanácsadási jól-léti tematika programszintre eme-

lése, és kapcsolódás az egészséges közösség (város) programokhoz.  

Az egészségfejlesztő egyetem modell alapelvei és hajtóerői összetettek. [7] 

Alapelvek: az inkluzív nézőpontok, egyenlőtlenség és sokféleség, részvételiség és megerősí-

tés, partnerség és fenntarthatóság, az egészség holisztikus és rendszerszerű nézőpontja, tény 
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alapú gyakorlat, rendszeres értékelés, az egészséggel kapcsolatos tudás és ismeret növelése 

és tudásközvetítés. Az egészségfejlesztő egyetem közegészségügyi hajtóerői: a társadalmi 

egyenlőtlenség, alkoholfogyasztás, a mentális egészség, az élelmezés, a fizikai aktivitás, a 

szexuális egészség és a klímaváltozás hallgatókat és oktatókat érintő kérdései. Az egészség-

fejlesztő egyetem felsőoktatási hajtóerői a hallgatók vonzása, megtartása, a személyzet telje-

sítőképessége fejlesztése, a szervezeti hatékonyság és eredményesség növelése. Az egés-

zségfejlesztő egyetem kialakításának feltételei között a hallgatók és a munkatársak bevoná-

sa, partner szervezetekkel való kapcsolatok, tudás, ismeret és egészségértelmezés, pénzügyi 

források és környezeti feltételek szükségesek. Fókuszterületei a környezet kialakítása, tan-

tervfejlesztés, kutatási programok és felvilágosító programok fejlesztése, a helyi regionális, 

nemzeti és nemzetközi jól-léti és egészségfejlesztési programokba való bekapcsolódás és 

hálózatépítés. 

 
 

A standard kitér a program intézményi folyamatokba illesztésére, a kockázatviselők bevoná-

sára, a vezetés elkötelezettségére, szakmai bizottságok szervezésére, akcióprogramok és 

akciók tervezésére. A standardhoz hozzátartozik megfelelő egészségi és jóléti intézményi 

szolgáltatási rendszer, az egészségfejlesztés szempontjainak kialakítása az étkeztetés, men-

zák, büfék, automaták esetében, megfelelő sport- és kulturális wellness programok terem- és 

eszközigényeinek kialakítása, a részvételiség és állampolgárság megfelelő kultúrája napi 

tapasztalattá tétele, a hallgatók és oktatók fenntarthatóságra és társadalmi felelősségre neve-

lése, a városi környezet cégeinek bevonása az egészségi és társadalmi felelősségi progra-

mokba. A standard szerint működő intézmények esetében a várható hatás a megnőtt hallga-

tói és oktatói vonzerő, megtartás és jobb teljesítmény, jobb szolgáltatások a jobb egészségi 

állapotban lévő hallgatók és személyzet révén, kisebb negatív és nagyobb pozitív hatás 

elérése, és erőteljesebb hatás a helyi társadalomra és a politikaalkotási folyamatokra. [17] 

Az európai egészségfejlesztő egyetemi hálózat kidolgozta 2020-ig tartó stratégiáját. Ebben 

kiemelt az európai egyetemek közegészségügyet fejlesztő potenciálja: a felsőoktatásban 

tanuló tömegek egészséges viselkedése kialakításában, az ott foglalkoztatottak elkötelezett-

sége, állóképessége és jól-léte fejlesztésében, multidiszciplináris kutató- és fejlesztőközpon-

tok kialakításában, amelyek a tantervek, a szakmai képzések, a kutatás és ismeretközvetítés 
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egészségügyi témáival foglalkoznak. Hangsúlyos a szerepük abban, hogy az üzleti világ 

szervezeteit képesek egészséges szervezetté alakítani, versenyképessé tenni, és erőteljes 

forrásként és partnerként bevonni a felsőoktatásba, és elősegíteni az üzleti világban a szer-

vezeti polgár kultúra kialakítását. A 21. századi feladatok között a túlsúlyosság, az egészség-

telen táplálkozás, a fizikai restség, a mentális jól-lét, a szexuális egészség, a dohányzás és az 

élvezeti, egészségre káros szerek fogyasztása a felsőoktatási egészségfejlesztési program 

feladata. A foglalkoztatásra felkészítésben benne kell hogy legyen a foglalkozási biztonság 

és egészségmenedzsment, a hallgatók viselkedése átalakítása. Összességében európai szintű 

feladat az egészség, jól-lét és fenntarthatóság beemelése a stratégiai, a szervezeti politikai 

dokumentumokba, gyakorlatba. A közegészségügy a tantervek része legyen. Az egészség és 

jól-lét infrastruktúráinak kiépítése, hallgatói és oktatói szolgáltatások, felelős állampolgári 

tudat és a közegészség-fejlesztési tréningek, képzések kapacitásépítése a stratégiai feladatok 

jellemzője. 

Napjainkra minden vonzóképességét megtartani akaró egyetem munkahelyi jól-léti szolgál-

tatási rendszert alakított ki. Ezek között a wellness szolgáltatások, a mentális tanácsadás és 

az egyéb egészségfejlesztési programok találhatók. A munkahelyi jól-léti intervenciók leg-

főbb elemei a következők: 

 Stressz-menedzsment: vezetőknek tervezési és megvalósítási útmutatók, felkészítők 

összeállítása. 

 Csoportszintű probléma felmérés és jól-lét fejlesztési tervezés. 

 Új jelenléti rendszer és politika kialakítása, jobb órarendi rendszerrel. 

 Táplálkozás, fizikai és mentális egészségfejlesztés jobb szolgáltatásokkal. 

 A menedzserek állóképessége fejlesztése, speciális tréningek és coaching technikák 

révén. 

 Egymás figyelése, segítése, a depresszió, stressz, kiégettség tüneteinek felismerésére 

való felkészítés. 

 Vezetőképzés, a középvezetők teljesítménye javítása a minőség és innováció techni-

káival. 

 A változásmenedzsment támogatása csoportvezetői felkészítésekkel, a teamek újjá-

szervezésével. 

A felsőoktatási teljesítmény jól-lét központú nézőpontja át kell hogy alakítsa a felsőoktatási 

minőségről alkotott fogalmainkat is. A hallgató munkaerőként való szemlélete, a specialista 

és technicista tudás erőteljesen leszűkíti a felsőoktatás funkcióját. A felsőoktatási minőségi 

programok célja szűken meghatározott, céljuk a közvélemény megnyugtatása, és leértékelt a 

felsőoktatás társadalomátalakító hatása. Ez a hatás az oktatók és hallgatók egyéni jól-létén 

túl a kollektív jól-lét, a hallgató és oktató családi, közösségi szerepével is kell hogy járjon. A 

jól-lét központú felsőoktatási minőség alapján nem csak a mit, hanem a hogyan is fontossá 

válik. Azaz a felsőoktatás minőségét az adja, milyen a hallgatók közösségi irányultsága, 

milyen a felsőoktatásban létrehozott tudás. A felsőoktatás dinamikus minősége azt is meg-

kívánja, hogy jól döntsük el, mit érdemes tudni, és milyen a tanulás folyamata, milyen a 

szubjektív, intuitív minőségérzete, azaz a jól-léte mind a hallgatónak, mind az oktatónak. 

[18] A fentiek alapján a felsőoktatási HR menedzsment a felsőoktatási minőség kulcskérdé-

se. 
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KIVONAT 

A Széchenyi István Egyetem az első magyar felsőoktatási intézmény, ahol korszerű szerve-

zetdiagnosztikai eszközöket alkalmaztak 2010-2013 között. 

A kutatás és fejlesztés célja az volt, hogy a XXI. századi elvárásoknak megfelelő modern 

egyetemi szervezet jöjjön létre, valamint korszerű módszertani ismeretekkel rendelkező 

oktatók, magas minőségi színvonalon tanítsanak az egyetemen. 2010-ben egy sztenderdizált 

teljes kultúrafelmérés valósult meg. Majd a kompetenciafejlesztő központ módszerének 

használatával, az egyetemi oktatók-kutatók készségeinek, kompetenciáinak meghatározása 

történt meg. A felmérésekre építve egyénre szabott készségfejlesztő képzéseken vettek részt 

az oktatók 2010-2012-ben. [1] 

A Széchenyi Egyetem elsőként alkalmazott valid kultúrafelmérést a hazai oktatási intézmé-

nyek közül. Ennek a kutatás-fejlesztésnek a részleteit mutatjuk be a konferencián. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

The Széchenyi István University is the first Hungarian higher educational institution where 

modern organisational diagnostic tools were applied in 2010-2013. The aim of the research 

and development was to create a modern academic organisation which is able to meet the 

XXI. Century expectation, as well as to have professors of advanced methodological skills 

teaching on high quality level at the university. In 2010 a standardised integral culture 

assessment was carried out. Then, using the method of the competency development centres, 

skills and competencies of professors and researchers were specified. Based on the 

assessment professors attended on individual skills development training in 2010-2012. 

The Széchenyi István University was the first of the national educational institutions, where 

valid culture assessment was applied. 

1. Bevezetés, célok 

Egy egyetem oktatási minősége elsősorban a színvonalas oktatókon múlik. Minőségi igény-

ként, a mindenkori, elvárásoknak megfelelő, éppen aktuális készségek és tudás birtoklását, 

elsajátítását helyezi kitűzendő célként egy egyetem a dolgozói elé - így biztosítva a folyama-

tos fejlődést, s a mindig időszerű - azaz pillanatról pillanatra korszerű tudás meglétét. Az 

egyetemi oktatók szakmai és oktatási képességei mellé viszont új, a munkaerőpiacon ma 

már nélkülözhetetlen készségek, az úgynevezett kulcsképességek társulnak. Ezek olyan 

általános, a szakmai ismeretektől független képességek, melyek minden munkakör betöltését 

megkönnyíthetik számunkra. Ezért egy egyetemnek az humánerőforrását folyamatosan 

diagnosztizálni és fejleszteni kell. E folyamat keretein belül elemezni kell az adott intéz-

mény kultúráját is.  

2. A téma felvezetése 

Ha új módszereket szeretnénk egy intézménybe bevezetni, ahhoz a humánerőforrás fejlesz-

tés elengedhetetlen. Ilyen paradigmaváltás például a duális mérnökképzés elindítása, vagy a 

korszerű blended-learning képzések megjelenése, mely bizonyította létjogosultságát és haté-

konyságát korunk folyamatosan változó környezetében. [2]  Ezt a folyamatot így jellemzi 

Kálmán Anikó: „A tanulás mindig is változást, változtatást jelentett az emberi tevékenység-

ben. A XX. És XXI: században mindinkább központi kérdés lett ennek megnyilvánulása a 

munkában, ahol olyan megfigyelhető mutatókban okoz arányos változást, mint teljesítmény, 
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minőség, hatékonyság, hasznosság, profitabilitás, stb. A tanítás egyre inkább ezt a változást 

hivatott indukálni, vagyis a tanuló egyént abban segíteni, hogy bizonyos értelemben változ-

ni, változtatni tudjon.‖ [3] 

A Széchenyi István Egyetem az első magyar felsőoktatási intézmény, ahol korszerű szerve-

zetdiagnosztikai eszközöket alkalmaztak 2010-2012 között. 

A program alatt kétszintű vizsgálat történt: 

I. szakasz: szervezeti kultúrafelmérés (ez az első európai felsőoktatási intézmény, ahol a 

Human Synergistics International világelső statisztikailag érvényes (valid és reliáblis) mérő-

eszközt használtunk, amely alkalmas egyének, csoportok, valamint szervezetek eredményes-

ségének mérésére.) 

II. szakasz: egyéni fejlesztések (Developement Center módszer alkalmazása és az erre épü-

lő, a munkaerő-piaci szerepléknél bevált képzések egyetemre adaptált képzések lebonyolítá-

sa) 

A kutatás és fejlesztés részcélja az volt, hogy a XXI. századi elvárásoknak megfelelő mo-

dern egyetemi szervezet jöjjön létre, valamint korszerű módszertani ismeretekkel rendelkező 

oktatók, magas minőségi színvonalon tanítsanak az egyetemen. 

A kutatási folyamat első (2010. októbere és decembere között lezajlott) szakasza kétféle 

módszertannal alkotta meg a Széchenyi István Egyetem (kultúrafejlesztésének alapjául 

szolgáló) szervezeti diagnózisát. A Fejlesztő Központok (Developement Center - DC) során 

a szervezetben meglévő és fejlesztendő egyéni készségeket feltárása történt, a Humán 

Syergistics (HS) módszertanán alapuló kultúrafelmérés és visszajelzés pedig globális érte-

lemben vizsgálta az Egyetem szervezeti kultúráját. 

A kutatás II. szakaszát jelentő fejlesztési program, együttesen figyelembe véve és összehan-

golva e kétszintű vizsgálat eredményeit, az egyéni és a szervezeti igényekhez egyaránt il-

leszkedett. Ezen kívül a II. szakaszában, 2011. tavasza során száz fő részvételével zajló 

szakasza a vezetői és oktatói készség-, valamint együttműködés-fejlesztő tréningek lebonyo-

lítását tartalmazta. Az II. szakaszra vonatkozó programjavaslat az I. képzési fázis eredmé-

nyeihez illeszkedett. 

A jelen tanulmányban az I. szakasz mérőrendszere kerül bemutatásra. 

 

3. Az alkalmazott módszerek 

Az első Humán Synergistics online kérdőívet (OCI ideális - Ideális szervezeti kultúrára 

vonatkozó kérdőív) 2010. október 21-én kapták meg a program résztvevői. 96 főből határ-

időn belül 81 fő küldte vissza a kérdőívet. A második illetve harmadik kérdőívet (OCI jelen-

legi - Jelenlegi szervezeti kultúrára vonatkozó kérdőív, valamint OEI - szervezeti hatékony-

ság leltár) október 29-én kapták meg a résztvevők, a kitöltései arány az első kérdőívénél 

rosszabb, ám a nemzetközi átlagnak megfelelő volt. (78, illetve 72 főtől érkezett meg a 

kérdőív határidőn belül. A jelenlegi szervezeti kultúrára vonatkozó visszaküldések között 

egy érvénytelen volt.) 

A felmérés eredményeit a résztvevők összesen hét (hat egynapos oktatói, illetve egy, kétna-

pos vezetői) ún. visszajelző műhely keretében dolgozták fel. 

3.1. A Humán Svnergistics kultúrafelmérés menete 

A kultúra egy szervezet legmélyebb struktúrája, a felszínen is jól látható működési, illetve a 

középső szintnek tekinthető szervezeti struktúra alatti réteget jelenti. Felmérése, objektív, 

adatokkal való alátámasztása, láthatóvá tétele nagyon nehéz, s csak az utóbbi évtizedek 

munkapszichológiai, szociálpszichológia, szociológiai, szervezeti, vezetéstudományi kutatá-

sai és ezek eredményei tették lehetővé, hogy egyáltalán megpróbálhassunk tárgyszerűen 

értekezni egy szervezet kultúrájáról. Maga a kultúra szó jelentése is hosszú filozófiai viták 

tárgya lehetne, beszélhetnénk róla általában, vagy egy-egy kor vagy közeg jellemzőjeként. 

Értelmezésének, modelljeinek megalkotása, bemutatása a hazai és nemzetközi kultúra és 
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szervezeti kultúra kutatások eredménye (Konczosné, 2003, 2007, 2009). A kultúra jelen 

vizsgálat megközelítésében egy adott közösség működési normáit, értékeit tükröző, szemé-

lyes kapcsolatokban megjelenő viselkedéseknek, illetve az erről vallott nézeteknek, hiedel-

meknek összessége. Megváltoztatása lassú és nehéz folyamat, a szervezet életére való hatása 

átfogóbb és erősebben meghatározó, mint a szervezeti vagy működési struktúráé. Ebből az 

is következik, hogy a változások generálásának legkézenfekvőbb és legkönnyebb - és egy-

ben legkevésbé hatékony - módját a szervezet működési szintjén történő beavatkozások 

jelentik. Mégis, az ezen a szinten ható szabályok, előírások, jogi és egyéb módon rögzített 

elvárások megváltoztatásával megvalósítható változásba vetett illúzió mindennapjaink álta-

lános - és téves - hiedelme. A szervezeti szinten ható változások már nehezebb és mélyreha-

tóbb munkát követelnek, és ennek megfelelő az így elérhető eredmény a pusztán működési 

szinten történő beavatkozásénál nagyobb mértékű. Azonban a szervezeti és a működési 

szinten megjelenő emberi viselkedések mögött mindig ott van a mélyen megalapozott kultu-

rális szint és ennek hatásai. Ez azt is jelenti, hogy igazán mélyreható, alapos változást csak a 

kulturális szinten való beavatkozással tudunk generálni. Természetesen a szintek kölcsönha-

tása működik - ez teszi lehetővé magát a beavatkozást is. 

A személyes oktatói és vezetői hatékonyság kérdéskörét érintően ezt az elvet követtük a 

Széchenyi István Egyetemnek nyújtott munka első fázisában is. A Fejlesztő Központok 

(DC) megvalósításával felmértük a projektben részt vevő oktatók és vezetők személyes 

kompetenciáit, és ezeket összehasonlítottuk a kívánt célokkal. Mind a kompetenciafelmérés 

alapértékeit, mind a kívánt, azaz elérendő célokat: a felmérés kulcstényezőit és azok elvárt 

arányát (a kompetenciaprofilt) az egyetem dolgozói határozták meg; ez a Fejlesztő Központ 

módszertanával megalkotott diagnózis hitelességének záloga. Ily módon felmérésünk mind 

egyéni, személyes, mind pedig szervezeti szinten megbízható diagnózist nyújt - az egyetem 

dolgozói készítették, az ő véleményeiket, tapasztalataikat mutatjuk meg a felmérés eredmé-

nyeinek közlése során. 

3.2. A változás integrált modellje 

A Humán Synergistics International világelső olyan statisztikailag érvényes (valid és 

reliáblis) mérőeszközök kifejlesztésében, amelyek alkalmasak egyének, csoportok, valamint 

szervezetek eredményességének mérésére. 

1. ábra: Szervezeti és egyéni transzformációk egymásra épülése (Forrás: Humán 

Synergistics) 
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A Humán Synergistics módszertana különféle szinteken kezeli és méri a szervezeti válto-

zást. A különböző eszközök azonos modelleken alapulnak, lehetővé téve így a kapott ered-

mények összehasonlítását. A Széchenyi István Egyetemen felvett kérdőívek (OCI - Szerve-

zeti Kultúra Leltár és OEI: Szervezeti Hatékonyság Leltár) a globális szervezeti kultúrát, 

valamint a kultúra jelenlegi állapotának kialakulásához vezető összetevőket vizsgálták. A 

Humán Synergistics további eszközei a szervezetben működő munkacsoportok, valamint a 

vezetők és a nem vezető beosztásban dolgozó szervezeti tagok egyéni hatékonyságát vizs-

gálja. Ezek az eszközök jelen kutatásban nem szerepeltek. 

 

4. Szervezet és kultúra leltár 

Szervezeti kultúra összessége azon a viselkedések, amelyeket a tagoktól elvárnak ahhoz, 

hogy úgy érezzék, „beilleszkedtek és megfelelnek az elvárásoknak." Ezek a normák és elvá-

rások szoros kapcsolatban vannak a szervezet tagjai által közösen osztott nézetekkel, hie-

delmekkel. 

1. táblázat: Két kultúratípus 

Konstruktív kultúra - Proaktív Defenzív kultúra - Inaktív/Reaktív 

 támogatja az újításokat 

 erősíti a személyes teljesítményt 

 értékeket jelenít meg 

 ahogyan az emberek látnak, az 

sokkal fontosabb annál, mint 

hogy mit teszel 

 el kell kerülni a megszégyenülést 

 a status quo fenntartása a cél 

4.1. OCI - Szervezeti kultúra leltár 

2. ábra: Szervezeti kultúra leltár felépítése 

 
A felépítésének jellemzői: 

120 kijelentés (1-től 5-ig terjedő értékelési skála) 12 stílus 3 klaszter: 

 konstruktív 

 passzív-védekező 

 agresszív-védekező 
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Circumplex alapú ábrázolás 

Hatások: 

 Szerepek tisztasága 

 Szolgáltatás minősége 

 Alkalmazotti elégedettség 

 ideális kultúra meghatározása (milyen viselkedéseket kellene elvárni és ösztönöz-

ni a szervezetekben ahhoz, hogy azok maximális hatékonysággal működhessenek) 

 

4.2. Konstruktív kultúra jellemzői 

 

3. ábra: Konstruktív szervezeti kultúra elhelyezkedése 

A konstruktív szervezeti kultúra hatása a következő: 

A kezdeményezés, újítás érték. 

Nyílt, torzításmentes kommunikáció. 

A munkatársakat arra bátorítják, hogy mérsékelten nehéz célokat tűzzenek ki maguk elé, 

hozzanak döntéseket és vállaljanak felelősséget tetteikért. 

Az emberek személyes fejlődése nemcsak karrierfejlesztési eszköz, de önmagában is érték. 

A teljesítmény, a cél el érés van a fókuszban. 

Nem dominál a belső politizálás. 

A munkatársak úgy alakítják a többiekkel való kapcsolatukat és foglalkoznak feladataikkal, 

hogy azzal magasabb motivációs szükségleteiket elégítik ki. 

Stílusok: 

 Teljesítmény 

 Önmegvalósítás 

 Bevonás-támogatás 

 Együttműködés 

 

4.3. Defenzív kultúra jellemzői 

A defenzív szervezeti kultúra hatása a következő: 

Aláássa a hosszú távú sikerességet. 

Megakadályozza, hogy a szervezet olyan hosszú távú stratégiát és taktikát dolgozzon ki, 

amellyel sikeresen boldogul a változó világban Győztes-vesztes keretben értelmezi az ese-

ményeket. 

A látszat a fontos. 



25 

Gyakran bürokratikus. 

A hiba mindig a másik készülékében van. 

Meggyőződés abban, hogy a jövőbeni sikerességet a jelen sikeressége okozza. 

 

Passzív/defenzív kultúra 

4. ábra: Passzív defenzív szervezeti kultúra elhelyezkedése 

 

Stílusok: 

 Megfelelés 

 Alkalmazkodás 

 Függés 

 Elkerülés 

A munkatársak úgy alakítják a többiekkel való kapcsolatukat, hogy azzal semmiképp sem 

veszélyeztetik saját biztonságukat.  

Agresszív/defenzív kultúra 

5. ábra: Aktív defenzív szervezeti kultúra elhelyezkedése 
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Stílusok: 

 Ellenállás 

 Hatalom 

 Versengés 

 Perfekcionizmus 

A munkatársak erőszakosan közelítik meg feladataikat annak érdekében, hogy saját státu-

szukat és biztonságukat megőrizzék 

4.4. A cirkumplex értelmezése 

 

90% ennél kevesebb pontot kap 10% ennél több pontot kap 

 

75% ennél kevesebb pontot kap 25% ennél több pontot kap 

50% ennél kevesebb pontot kap 50% ennél több pontot kap 

25% ennél kevesebb pontot kap 75% ennél több pontot kap 

10% ennél kevesebb pontot kap 90% ennél több pontot kap 

 

A Circumplex alapú ábrázolás lehetővé teszi, hogy egy szervezet adatait további a szervezeti 

alegységek és az egyes válaszadók eredményeihez hasonlítsuk. A „nyers‖ pontszámokat 

százalékpontokká alakítjuk. A Circumplex közepén húzódó vastagított vonal az ötvenedik 

százalékpont helyét ábrázolja. Az ábra középpontja és a vastagított vonal közötti eredmé-

nyeket alacsonynak, az e fölé eső eredményeket magasaknak tekintjük az említett szerveze-

tekhez viszonyítva. 

5. A szervezeti kultúra felmérés eredményei 

5.1. Ideális kultúra 

6. ábra: Ideális kultúra (N=81) 
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2. táblázat: Ideális kultúra jellemzői 

Ideális kultúra (legmagasabb pontszámok) 

Teljesítmény Legyen előrelátó és tervezzen 4.68 

Teljesítmény Cselekvés előtt gondolja át a lehetséges opciókat 4.62 

Önmegvalósítás Élvezze a munkáját 4.57 

Bevonás-támogatás Segítsen másoknak fejlődni 4.53 

Együttműködés Rendelkezzen jó kapcsolati készségekkel 4.52 

Ideális kultúra (legalacsonyabb pontszámok) 

Alkalmazkodás Mindenkinek mondjon mást, hogy elkerülje a konfliktust 1.26 

Elkerülés Halogassa a tennivalóit 1.27 

Elkerülés Hárítsa másra a felelősséget 1.32 

Ellenállás Ellenezze az új ötleteket 1.33 

Elkerülés Kritikus helyzetben „maradjon csöndben", és váljon 1.44 

 

5.2. Jelenleg működő kultúra  

7. ábra: Jelenleg működő kultúra (N=77) 

 
 

Ami az cirkumplex ábrából elsőre szembetűnő: a középső, vastagított kört (átlagot) magasan 

meghaladó zöld klaszter, defenzív kultúrájú elvárások többsége („alkalmazkodás‖, „elkerü-

lés‖, „függés‖). Kiemelkedőek a „perfekcionizmus‖ és a „versengés‖ agresszív stílusai, és 

átlag alattiak az „együttműködés‖ és a „teljesítmény‖ stílusai a konstruktív klaszterből, 

továbbá az agresszív védekező klaszter „ellenállás‖ stílusa. 

A szervezetben nagyjából átlagos szinten elvártnak élik meg a kitöltők az „önmegvalósítás‖, 

a „bevonás-támogatás‖ és a „hatalom‖ stílusokat. 

Láthatóan nagy a szórás is - azaz a kitöltők véleménye jelentősen eltérhet az egyes kérdé-

sekkel kapcsolatban. 
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3. táblázat: Jellemző kultúra stílusai 

Elsődleges stílus: Alkalmazkodás 

Kijelentések pontszámai T.Á* Kül. 

Fogadja el a hatalmi viszonyokat 3.62 1.54 2,08 

Alkalmazkodjon a környezetéhez 3.99 2.21 1,78 

Ne borzolja a kedélyeket 3.52 1.83 1,69 

Alkalmazkodjon 3.84 2.44 1,40 

A szabályokat tekintse fontosabbnak, mint az ötleteket 2.97 1.61 1,36 

 

Másodlagos stílus: Elkerülés 

Kijelentések pontszámai T.Á. Kül. 

Ne vonódjon be érzelmileg 2.88 1.34 1.54 

Hozzon inkább népszerű, mintsem szükségszerű döntéseket 2.60 1.35 1,25 

Kritikus helyzetben „maradjon csöndben‖, és váljon 2.45 1.36 1.09 

Soha ne marasztalják el a problémákért 2.66 1.57 1,09 

Várja meg, hogy mások lépjenek először 2.35 1.38 0.97 

*történelmi átlag 

 

Lehetséges fejlődési irányok 

 Fölfelé irányuló vertikális kommunikáció, bevonás, közös célok és hogyanok 

 visszajelzés, értékelés 

 horizontális kommunikáció, tájékoztatás, közösség belső marketing javítása 

 

5.3. Jelenleg működő kultúra – Nemzetközi kitekintésben  

A világon még egy helyen történt HS alapú kultúrafelmérés. Ennek cirkumplex alapú össze-

hasonlítását mutatja az alábbi ábra: 

8. ábra: Nemzetközi összehasonlítás 

 

                         
 Széchenyi István Egyetem                 Ausztrália és Új-Zéland egyetemei 
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6. Összefoglalás 

A Széchenyi István Egyetem az első magyar felsőoktatási intézmény, ahol a vezetéstudo-

mányban korszerű, és a versenyszféra piacvezető szervezeteinél mértékadó szervezetdiag-

nosztikai eszközöket is alkalmaztak. 

A kompetenciafejlesztő központok módszerének használata, az egyetemi dolgozók, tanárok, 

kutatók készségeinek, kompetenciáinak meghatározása és felmérése, a visszajelzés, értéke-

lés, fejlesztés e formája forradalmi újítás egy oktatási intézmény életében.  

A felmérések tehát nem csak a projekt második lépéseként megvalósított készségfejleszté-

sek előkészítéseként bizonyultak adekvát lépésnek, de önmagukban is példaértékűek a fel-

sőoktatás globális fejlesztése terén. 

A Széchenyi István Egyetemen a sikeres projekt hatására az oktatók elkezdték átalakítani a 

saját oktatási környezetüket és tananyagaikat. A felsőoktatásban az elitképzést felváltotta a 

tömegképzés, amelyre különösen igaz: „…az oktató módszertani kultúrájának annál 

fontosabb a szerepe, minél hátrányosabb helyzetű, gyengébb tudású, alacsonyabb 

motiváltságú hallgatókat kell felkészíteni…‖. [4] Új módszertanra alapozott, hallgató-

központú oktatási és értékelési formák jelentek meg interaktív és online környezetekben, 

amire más felsőoktatási intézményekben is számos példa mutatkozott (BME). [5] Valamint 

bevezetésre kerül egy strukturált humánerőforrás-fejlesztési rendszer, aminek részeként 

rendszeres pedagógiai és személyiségfejlesztő képzések kerülnek meghirdetésre az oktatók 

számára. 
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KIVONAT 

A tanulmány a gender szemlélet és gyakorlat felsőoktatásban érvényesíthető összefüggéseit 

tekinti át több társadalomtudományi diszciplína szemszögéből. Alapvetése, hogy a magyar 

felsőoktatás bizonyos problémái nem kezelhetők igazán addig, amíg a társadalmi nemi 

szempontokat nem érvényesítik következetesen annak minden területén. A dolgozat első-

ként a gender studies térségbeli fogadtatását tekinti át a rendszerváltás óta, majd arra vállal-

kozik, hogy az újabb kvantitatív preferencia-kutatások alapján vonjon le következtetéseket. 

A gender szemléletű pedagógia hiánya okainak és következményeinek vizsgálatakor a szer-

ző utal arra, hogy ez a probléma mindenkit érint, aki résztvevője az iskolarendszernek, majd 

a felsőoktatásnak. A következő részek azokat a feszültségeket és ellentmondásokat értelme-

zik, amikor egyszerre tapasztaljuk a nők fokozódó jelenlétét a felsőoktatásban, illetve a 

továbbra is őket érintő társadalmi nemi hátrányokat. 

Kulcsszavak: társadalmi nemek, nemi sztereotípiák, munkaértékek, legitim tudás, vertikális 

és horizontális szegregáció 

ENGLISH ABSTRACT 

The study reviews the gender approach and implementation and its enforcable correlations 

in higher education from the perspective of several social disciplines. Its basics are that 

certain problems of higher education cannot be treated unless social gender aspects are 

consistently enforced in all walks of life. Firstly, the essay overviews the extensional recept-

ion of gender studies since the regime change and later it aims to draw conclusions on the 

basis of quantitative preference researches. While researching the reasons and consequences 

of the lack of gender responsive pedagogy, the author hints at that everybody is involved in 

this problem who is the participant of the school system and later higher education. The 

following parts analyse the tensions and controversies, as we experience the presence of 

more and more women in higher education and their gender handicap in society. 

Keywords: gender, gender stereotypes, work values, legitimate knowledge, vertical and 

horizontal segregation 

 

1. Bevezetés 

A tanulmány célja, hogy a társadalmi nemi viszonylatok összefüggéséből vizsgálja meg a 

magyar felsőoktatás néhány lehetőségét. Az elmúlt húsz évben a gender studies nem terjedt 

el szélesebb körben Magyarországon, csak néhány nagyobb tudományegyetem idegen nyel-

vi és társadalomtudományi intézetében jelentek meg képviselői, illetve a budapesti Közép-

Európai Egyetemen (Central European University, CEU) intézményesült. Ez azért proble-

matikus, mert a felsőoktatás jelenlegi helyzetéből az egyik kitörési lehetőség az lehetne, ha 

résztvevői a társadalmi nemi megközelítést érvényesítenék mind saját tudományterületükön, 

mind az intézmények és a társadalom szemléletére nézve. Véleményem szerint ez által le 

lehetne számolni sok régi és téves beidegződéssel, melyekkel nem értelmezhetők napjaink 

alapvető társadalmi, gazdasági, kulturális problémái. Itt említhetők elsősorban az ún. férfi és 

női „adottságok‖, szerepkörök kérdése és ezek feszültsége a megváltozott társadalmi kör-

nyezettel. A férfi-női oppozíció szeret úgy feltűnni, mintha örökérvényű igazság lenne, 

pedig történetileg viszonylag gyorsan átalakulhat, elég, ha csak az utóbbi évszázad vagy az 

elmúlt negyven év változásaira gondolunk a nemek részéről elvárt viselkedés, megjelenés, 

nekik tulajdonított szerepek, sajátságok, lehetőségek miatt. A társadalmi nemi viszonylatok 

szempontjának kiterjedt és diszciplináris alkalmazásával pontosabban kimutatható lenne az 
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a módosulás, ami az elmúlt negyedszázadban a felsőoktatás társadalmi funkciójában vég-

bement, és világosabban lehetne látni, milyen feladatok és lehetőségek várnak a magyar 

egyetemekre.  

Úgy gondolom, a bevezetőben vázolt összefüggések érvényesítése olyan komplex, inter-

diszciplináris feladat, amely csak több lépcsőben végezhető el. A következőkben sorra vett 

szempontok az áttekinthetőség végett vannak különválasztva, illetve, hogy léptékük és hori-

zontjuk eltérését szemléltessem. 

 

2. Gender diszciplinák a felsőoktatásban 

A gender diszciplinák jelenlétét és helyzetét a felsőoktatásban Magyarországon belül és a 

térség országainak összefüggésében kell vizsgálni, nagyobb időtávlatban. Ide tartozik a 

térség gazdasági-társadalmi változásainak hatása az oktatáspolitikára, a hatalmi ideológiák-

ra, illetve ezeknek a viszonya a gender tudományokra. 

Susan Zimmermann 2007-ben készült áttekintésében a gender megjelenését Kelet-Közép 

Európában és a posztszovjet térségben három nagy szakaszra osztotta. Ezek közül az első a 

rendszerváltozáshoz, illetve a megelőző évekhez köthető. Ez nyílt vagy burkolt politikai 

ellenállásként is értelmezhető volt, hiszen a társadalmi nemi viszonylatok elsőbbségét val-

lotta az osztályviszonyokhoz képest.  Ezeket a törekvéseket az egyetemeken belül egyének 

vagy kisebb csoportok képviselték, és Zimmermann szerint az akkori politikai ellenzék is 

támogatta őket.  

A második fázis az 1990-es évek második feléig tartott, amire jellemző az USA-ból érkező, 

főleg magánalapítványoktól származó támogatás, melynek révén a gender kutatások jelenlé-

te amerikai finanszírozású kutatócsoportok, illetve akár magánegyetemek (CEU) létrehozá-

sában nyilvánult meg. A budapesti Közép-Európai Egyetemen 1994-ben hozták létre a Prog-

ram on Gender and Culture-t, amelynek révén a gender studies külön „interdiszciplináris 

szakirány‖ lett.  Kérdésként vetődik fel, miért dolgoztak ennyire céltudatosan mindezen a 

külföldről patronáló intézmények? A szerző válasza, hogy a gender a nyugatosítás politikai 

mintájaként egyfajta ‘symbolic marker‘-ként értelmezhető akkoriban. [1] 

Az 1990-es évek végétől növekedett az Európai Unió befolyása e téren, amely a térség or-

szágaiban a gender EU által elfogadott megközelítését, illetve finanszírozását jelentette. 

Annak, hogy az állami egyetemeken ebben az időszakban a nemekkel foglalkozó tudomá-

nyok megvetették a lábukat, annak volt köszönhető, hogy megindultak a képzés nyugati 

minták szerinti strukturális reformjai. Ugyanakkor elmondható, „minél inkább valóssá vált a 

belépési folyamat, majd maga az EU-tagság, annál erőteljesebben öltött testet a felsőokta-

tásban a nők és a nemek tudományával szembeni szenvtelen toleranciának és folytatólagos 

semmibevételének a keveréke.‖ [2] 

A vizsgált kelet-közép-európai és posztszovjet térség felsőoktatásában minderre különböző 

válaszok születtek. A kutatók egy része próbálta a meglévő intézményes keretek közé beépí-

teni témáit és projektjeit, de az is jellemző, hogy a társadalom- és hegemóniakritikus kuta-

tó(nő)k megpróbáltak létrehozni egyetemen kívüli kutatóközpontokat, „center of excellen-

ce‖-ket. A hatalom azért nézte el az ilyen kezdeményezéseket, mert nem tartott attól, hogy 

ezeknek számottevő hatása lesz a társadalomra, de még a felsőoktatás további részére sem. 

A második fontos összefüggés, amelyet a szerző akkor még nem vehetett figyelembe az, 

hogy a közben eltelt közel egy évtized gazdasági és társadalmi válságai, politikai változásai 

nyomán megváltozott a gender problematikához való hozzáállás. Napjainkban országonként 

lenne érdemes megvizsgálni mindezt, de magyar vonatkozásban elég egyértelműnek tűnik a 

párhuzam a politikai elit és a társadalom egy részének irányából érkező ellenszenv és eluta-

sítási hajlam az EU működési gyakorlata, a liberális gazdaságpolitika, illetve a gender prob-

lematika iránt. Sőt, az utóbbi időben megfigyelhető a törekvés egy összefüggő konzervatív 
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érvrendszer kialakítására, amely a gender diszciplínák hitelét, az általuk hirdetett eredmé-

nyeket és törekvéseket kérdőjelezi meg.  

 

3. A társadalmi nemek kvantitatív kutatásainak értelmezése 

A második kutatási és hasznosítási terület a gender szempontú kvantitatív kutatások rész-

eredményeinek kvalitatív feldolgozása. Az ilyen tendenciákra utaló kérdőíves felmérések 

egyrészt a felsőoktatásban részt vevő hallgatók értékrendjének alakulása, másrészt a várható 

munkaerő-piaci tendenciák szempontjából is fontosak lehetnek. Ebben a vonatkozásban 

világszerte két-három évtizede végeznek vizsgálatokat a Holland-féle tipológia (1973), 

illetve a Schwartz-modell (2003) alapján, Magyarországon ez a munka később indult. [3] Az 

értékpreferenciák gender-vonatkozású vizsgálata azért is lényeges lehet, mert ezen belül a 

munka, a tanulás, az önmegvalósítás, a szabadság, a biztonság, a karrier vonatkozásában 

fontos összefüggések tárhatók fel. „A nemek közötti értékbeli eltérések függenek attól, hogy 

milyen a két nem viszonyrendszere, s mennyire szabadok a nemi szerepek konstruálhatósá-

gának lehetőségei.‖ [4] Tanulmányomban a munkaértékek vizsgálatakor az ún. foglalkozta-

tás előtti szocializáció (a család, az iskola, a szervezetek, a média és a kortárscsoportok) 

színterei közül elsősorban a felsőoktatást veszem figyelembe.     Ezen a szinten a választási 

szabadság viszonylag nagymértékű, így az itt végzett kvantitatív kutatások eredményeit [5] 

érdemes további feldolgozás alá vetni, hogy feltárjuk, a nemi differenciák hogyan jelennek 

meg a hallgatói preferenciákban.  

1. ábra: Szignifikáns eltérések a munkaértékek itemei kapcsán, nemi bontásban, 

szignifikanciaszintekkel 

 
Forrás: Bocsi, (2013) 

 

A terület azért is fontos, mert maguk a felsőoktatási intézmények is jelentős mértékben 

befolyásolják az ott tanulókat, így mindez a társadalmi nemi szerepekkel együtt komplex 

hatás-együttest eredményez. [6] A nemzetközi eredmények [7], de néhány hazai kutatás 

alapján is úgy tűnik, hogy a társadalmi nemi szerepekhez köthető munkaérték-

választásokban elmozdulás tapasztalható. Az extrinzik (materiális jellegű) munkaértékek, 

mint például a kiszámítható foglalkoztatottság, jó munkakörülmények mindkét nemnél ha-

sonló arányúak. Ugyanakkor a női hallgatóknál a korábbinál nagyobb súllyal jelennek meg 

olyan, korábban férfiasnak tekintett intrinzik értékek, mint a karrier, az autonómia, a kez-

deményezőkészség, így feltételezhető, hogy a nemi szerepek alapján klasszikusnak tekintett 

értékek a kvalifikált munka világában lassan erodálódni kezdenek. [8] 
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4. Gender és pedagógia 

A pedagógusképzés a felsőoktatás egyik területe, azonban az itt végzettek az oktatási rend-

szer egészében tevékenykednek. Ha a képzés során a pedagógusok (tanítók, tanárok) elsajá-

títanak valamifajta gender-érzékenységet, akkor ezt később át tudják adni tanítványaiknak 

is. Ezért döntő lehet, hogy a társadalmi nemi viszonylatok problematikája megjelenik-e a 

pedagógiában, része-e a pedagógusképzésnek napjaink Magyarországán. A vonatkozó vizs-

gálatok [9] alapján a kérdésre a válasz, hogy mindez nem része a pedagógiai kánonnak, 

legfeljebb egyéni kezdeményezésekkel találkozhatunk. Ennek egyik oka az lehet, hogy „a 

társadalmi nemi szempontú kutatások mindig politikailag kötöttek, vagyis igénylik a be-

avatkozást, és éppen ezért állandó cselekvésre és kritikai diskurzusra késztetnek.‖ [10]  

Mivel a gender diszciplinák a társadalmi nemi szerepek megalkotottságát vallják, ennek 

következménye, hogy a társadalmilag és tudományosan elfogadott tudás érvényességét is 

konstrukció eredményének tekintik, tehát nem beszélhetünk egyetlen területen sem valami-

fajta semleges tudásról. A tudás létrehozása függ a hatalom mozgásának és működésének 

módjától, ennek tudomásul vételétől, attól, hogy ki van olyan pozícióban, hogy beszéljen.  

Egy adott kontextusban legitimnek elfogadott tudás „mindig különböző identitású csoportok 

közötti komplex erőviszonyok és harcok eredménye. Olyan csoportoké, amelyekben az 

egyének különböző, például nemi, vallási és társadalmi osztályba sorolhatók.‖ [11] Az álta-

lam vizsgált összefüggésben ez azt jelenti, hogy, ha a legitim tudás nem foglalja magába 

azok tapasztalatát és kifejezésmódjait, akik nem voltak uralkodó pozícióban, akkor ez pél-

dául a nők tudásának kizárását vagy marginalizálását jelenti. Ennek következménye, hogy a 

tananyagokban is a nők mint tudással rendelkező ágensek láthatatlanok maradnak, vagy 

legfeljebb sztereotipizált képekben jelennek meg, mint például érzelmesség, háziasság, 

gondoskodó magatartás, önállótlanság, szépség. [12] A nemi sztereotípiák veszélye, hogy 

miközben magyarázatot kínálnak a két nem közötti különbségek okára, közreműködnek a 

társadalmi egyenlőtlenségek fenntartásában. Az oktatási anyagokból hiányzik a gender di-

menziója, a társadalmi nemi szempontok figyelembevétele. A tananyagok a fiúk/ férfiak 

nézőpontját tükrözik, az ő tapasztalataikat, lehetőségeiket mutatják be normaként, de éppen 

így hiányoznak a női szerzők művei is. Mindez hozzájárul a nemek közti egyenlőtlenség 

fenntartásához és újratermelődéséhez. A valóság egyféle reprezentációja olyan érdekek, 

értékítéletek alapján szerveződik, amely egyféle tudásformának ad lehetőséget a megnyilvá-

nulásra, míg a többit a láthatatlanságba kényszeríti. [13]  

Elmondható azért, hogy az elmúlt években Magyarországon történtek kezdeményezések a 

nemi alapú egyenlőtlenségek ellen a felsőoktatásban.  Az egyik ilyen nem formális keretek 

között megvalósított rendezvénysorozat az Igazság és Esélyegyenlőség a Nemek Között 

Egyesület keretében szervezett Feminista Szabadegyetem volt 2006/2007-ben, és egyik fő 

témája közé tartozott az „akadémiai‖ és a „civil‖ élet közti dichotómia megkérdőjelezése és 

problematizálása. Az ELTE-n pedig Thun Éva vezetésével indult 2006/2007-ben a „Társa-

dalmi Nemek Tudománya‖ nyílt szemináriumsorozat, melynek egyik célja volt a gender 

érzékeny módszertani eljárások bemutatása és alkalmazásának lehetőségei.  

Pető Andrea és Berteke Waaldijk 2006-ban megjelent tanulmánykötete két év kutatómunká-

jának eredménye, melyben az ATHENA 2 (Advanced Thematic Network of Women‘s 

Studies) hálózat keretében végzett európai kezdeményezést mutatják be. Ennek jelentősége, 

hogy együttműködést biztosít az európai women‘s studies, gender studies és feminist studies 

központok, hálózatok és képviselők között. A munka keretében kutatók, szakértők annak 

érdekében működtek együtt, hogy oktatási eszközt dolgozzanak ki a női példaképek élettör-

téneteinek kutatására, valamint hogy a tanárképzésnek is integrált részévé tegyék ezt a 

szemléletmódot.    

Ahogy fentebb szó volt róla, nem pusztán a tudás reprezentációjáról van szó, nem is csak a 

tudás révén véghezvitt cselekedetekről, hanem arról, hogy mindezek jelentését azok a konk-

rét társadalmi interakciók határozzák meg, melyekben lezajlanak. A társadalmi nem a min-



35 

dennapi tettek során konstruálódik, és benne kifejeződnek a hatalom aktuális viszonylatai. 

[14] A nemi sztereotípiákon alapuló oktatás korlátozza az egyén választási lehetőségeit, 

mozgásterét, a képességek szabad és megfelelő kibontakozását.  

5. Szegregáció és gender 

Ha a nők megjelenését, majd lehetőségeit nézzük az elmúlt száz év magyar és európai felső-

oktatásában, akkor jól látható, hogy az emancipációs folyamatok együtt jártak egy ezzel 

ellentétes értelmű tendenciával is. A nők jelenléte az egyetemeken először a pedagóguskép-

zésben, majd a bölcsészettudományok egyéb területein valósult meg. De ilyen esetekben 

kiképződött és fennmaradt egyfajta értékkülönbség, hiszen például a pszichológiai, nyelvi, 

irodalmi képzésekben megjelentek a nők, de a társadalomtudományok (történettudomány, 

szociológia) sokáig a férfiak monopóliuma maradt. A természettudományi karokon a bioló-

gia, a kémia képzésben jelentek meg nők, míg a matematika, a fizika területén kevésbé. Az 

orvosi pályákon a nő lehet gyermekgyógyász, röntgenorvos, de sebész vagy szülész sokkal 

ritkábban. A műszaki képzésben is építőmérnök, kertészmérnök szakon inkább előfordulnak 

nők, viszont gépészmérnök, villamosmérnök, erdészmérnök szakokon kevésbé.  A sort még 

lehetne folytatni, de jól látható az eddigiekből is, hogy a férfiak-nők státuszához társított 

értékek különbsége a felsőoktatáson belül újabb és újabb dichotómiákat generált, melyek a 

mai napig megtalálhatók. 

2. ábra: Hallgatói arányok a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán  

EMK

év EMK összes

főiskolai 

szintű 

képzés

egyetemi 

szintű 

képzés

alapképzés
mester-

képzés

osztatlan 

képzés

szakirányú 

tovább-

képzés

PhD 

képzés

összes  hal lgató 1029 281 334 314 39 61

ebből  nő 303 95 73 97 14 24

összes  hal lgató 1072 195 250 506 24 37 60

ebből  nő 338 65 91 132 11 14 25

összes  hal lgató 1038 81 170 640 92 55

ebből  nő 341 32 58 200 23 28

összes  hal lgató 1022 30 87 749 94 62

ebből  nő 309 12 27 218 22 30

összes  hal lgató 992 8 29 439 97 326 30 63

ebből  nő 293 4 4 173 39 46 2 25

összes  hal lgató 954 386 121 358 28 61

ebből  nő 289 147 63 51 3 25

összes  hal lgató 848 1 2 328 83 328 53 53

ebből  nő 237 1 110 49 48 16 13

összes  hal lgató 748 275 81 316 32 44

ebből  nő 204 82 45 55 3 19

2011

2012

2013

2006

Hallgatók száma

2007

2008

2009

2010

Forrás: NymE EMK Dékáni Hivatal, (2014) 

Az NymE EMK 8 éves kimutatása azt szemlélteti, hogy egy tradicionálisan férfiak által 

dominált agrár-műszaki területen hogyan alakul a női hallgatók aránya. A táblázatból jelen 

esetben három arányszámot emelek ki. Az egyetemi szintű képzés, illetve később az osztat-

lan képzés jelenti a hagyományos erdőmérnökképzést, ahol jól láthatóan tartósan és hasonló 

arányban alacsonyabb a nők száma, mint a főiskolai, illetve alapképzésben, ahol a később 

indított, nemileg kevésbé szegregált szakok (például környezetmérnök, természetvédelmi 

mérnök) a jellemzőek. A másik a PhD-képzés, ahol az általános tendenciának megfelelően, 

részben az agrár-műszaki képzési terület miatt is tartósan 50% alatt van, de sokszor 30%-nál 

is alacsonyabb a női hallgatók aránya.  
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3. ábra: Nők és férfiak eloszlása az egyes pozíciók között az egyetemi hierarchiában  

 
Forrás: Groó-Papp, (2005) 

Magyarországon a 2000-es évek közepéig a hallgatói létszám folyamatosan növekedett, 

amely részben a nők egyre nagyobb arányú megjelenésével függött össze, és együtt járt a 

képzési helyek bővülésével. [15] Mindez magával hozott olyan ellentmondásokat, melyek a 

korábban elmondottak nyomán némileg érthetőbbek: a nők létszámának emelkedése a dip-

lomák presztízsének csökkenését eredményezte, a feminizálódó szakmák pedig veszítettek 

elismertségükből. [16] A kutatások szerint továbbra is fennáll a horizontális és vertikális 

szegregáció. Az előbbi szerint a nők eltérő arányban vannak jelen az egyes karokon és egye-

temeken, és a nemek aránya a tudományterületek között kiegyenlítetlen (ahogy a korábban 

bemutatott konkrét EMK-példa is alátámasztja), hiszen a férfiak aránya 80 % a műszaki és 

informatikai pályákon, míg a nők a tanárképzés, az egészségügy, a szociális gondozás terü-

letén vannak túlsúlyban. [17] Az erre vonatkozó okok között a matematikai és természettu-

dományos teljesítményekben mutatott különbség emelhető ki, viszont többek szerint ennek 

háttere a szocializációs folyamatban keresendő. Az első iskolai években eszerint még nincs 

jelentős különbség a nemek teljesítménye között, azonban később az eltérő attitűdök egyre 

markánsabban jelennek meg a fiúk javára. Felmerül itt magyarázatként a korai szocializáció, 

az oktatáspolitika és az eltérő kulturális környezet is. [18]  

A nők emelkedő jelenléte a felsőoktatásban azért is magyarázatra szorul, mert befektetéseik 

a tanulásba hosszabb idő alatt és kevésbé térülnek meg a munkaerőpiacon. [19] A tisztán 

hasznossági számítások azonban egyoldalú megközelítést jelentenek. Fontos motiváló té-

nyező lehet a formális (oklevél által elismert) és informális (többletműveltség, kapcsolati 

tőke formái) tudás birtoklása iránti igény, ami nemcsak a munkaerőpiacon, hanem a társada-

lomban való tágabb horizontú tájékozódást, növekvő mozgásszabadságot eredményezhet a 

szakmai és a magánéletben egyaránt, tehát az emancipáció személyes vonatkozásain való 

munkálkodást, az ebben rejlő lehetőségek kiaknázását jelenti.  

A kutatások szerint ugyanakkor azok a képzési és munkaterületek, ahol a nők megjelenhet-

nek, az alacsonyabb presztízsű, rosszabbul fizetett munkahelyek. „A nők iskolai végzettsége 

és szakmai előmenetele között aránytalanságok tapasztalhatók, melyek egyik kritikus pontja 

az oktatásból a munkaerőpiacra történő átmenet. A bérrés (az EU összes tagországában 17,8 

%) egyik fő oka a munkaerő-piaci szegregáció, vagyis, hogy a nők és a férfiak más-más 

ágazatokban dolgoznak. Ez az elkülönítés az oktatásban is tapasztalható, és abból is adódik, 

hogy a szocializáció különböző területek felé irányítja a fiúkat és a lányokat.‖ [20] 
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6. Gender direktívák az Európai Unióban és Magyarországon 

Mivel az eddigiekben vázolt helyzet valószínűleg globálisnak tekinthető, szűkebb régiónk-

ban, az EU-ban többször megfogalmazták a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség javítását, 

így például 1997-ben az Amszterdami Szerződésben, 2000-ben az Emberi Jogok Chartájá-

ban, illetve 2010-ben a Nők Chartájában. A 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozik az 

EU Nők és Férfiak közötti Társadalmi Egyenlőségre Vonatkozó Stratégiája, amely többek 

között olyan problémákon próbál enyhíteni, hogy a nők a munkaerő-piacon az alulfizetett 

ágazatokban dolgoznak, a döntéshozó pozíciókban alacsony a számuk, és csekély a gyerme-

kes nők foglalkoztatási aránya. A stratégia szerint, ahol kedvezőek a feltételek a nők mun-

kavállalásához, ott megnő a gyermekvállalási kedv is. Ezt azoknak az országoknak a példái 

mutatják, ahol sikerült bevezetni olyan intézkedéseket, melyek segítik a magánélet és a 

munka egyensúlyát. Ezeken a helyeken magasabb a foglalkoztatott nők aránya és a születési 

ráták is emelkedtek. [21] 2010. januárjában Magyarországon is megjelent a Nők és Férfiak 

Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 2010-2021 címet viselő kormányhatá-

rozat, de ennek megvalósításáról azóta sincs hivatalos információ. Ebben a stratégiában 

főként az 5. pont vonatkozott az oktatásra, amelyben célként fogalmazták meg „A nemekhez 

kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatását.‖ Az intézkedési tervek megvalósításá-

nak megkezdése azért is fontos lenne, mert a lányok és a fiúk szocializációja során a kultu-

rális-társadalmi környezet tartja fenn és erősíti meg azokat a nemileg jellemzőnek tekintett 

viselkedési módokat, melyek már az óvodáskortól megjelennek, és amelyeket folyamatosan 

elvárnak később is az oktatási rendszer minden szintjén. Az így végbement szocializációs 

folyamatot pedig megerősítik később a munkaerőpiacon szerzett, fentebb vázolt tapasztala-

tok. Ehhez képest például az óvodai nevelésről szóló 2012-es kormányrendeletből kikerült a 

két évvel korábbi kitétel, mely szerint az óvodai nevelés „tudatosan kerüli a nemi sztereotí-

piák erősítését.‖  Helyette annyi áll, hogy az óvoda „nem ad helyet semmiféle előítélet ki-

bontakozásának.‖ Az oktatás alap- és középfokú szintjén pedig a a tanárok előítéletei, inte-

rakciói, a tankönyvek világa miatt eltérő elvárások jelennek meg a lányok és a fiúk felé. 

Más-más viselkedést jutalmaznak, ilyen például a lányoknál a jó viselkedés, a figyelmes 

hallgatás, a fiúknál pedig az aktivitás, a felfedezés, az önállóság. Így alakul ki az a 

kategorizáció, hogy a fiúk okosak, a lányok pedig szorgalommal, tanulással kompenzálhat-

ják, hogy ők nem olyan okosak.  És már ekkor megindul az egyes tudományterületek („pu-

ha‖ és „kemény‖, humán és műszaki stb.) nemekhez rendelése. [22] 

 

Összegzés 

Az eddig hivatkozott és saját kutatások, tapasztalatok alapján következtetésem, a nők ex-

panziója a felsőoktatásban az emancipáció adta lehetőség hasznosításaként értelmezhető. De 

felfogható olyan értelemben is, amely a diplomás nőkre váró jövő hátrányait ellensúlyozni 

próbáló stratégia meghatározó eleme. A hátrányok közül talán a legfontosabb a nők alulrep-

rezentáltsága és lassabb karrierútja a kutatói pályán, az úgynevezett vertikális szegregáció 

vagy üvegplafon-jelenség. 
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4. ábra: A nők aránya a PhD-fokozattal és az MTA Doktora címmel rendelkezők között   

 
Forrás: Groó-Papp, (2005) 

Eleve kevesebb nő kerül be a felsőoktatás és a tudományos élet intézményeibe, és ők is 

kisebb mobilitási esélyekkel számolhatnak. Azok esetében, akik be sem kerülnek a tudomá-

nyos területre, a kutatónők hiányáról beszélhetünk, aminek egyik legfőbb oka mai is a szte-

reotip nemi szerepekben kereshető. [23]  „A sikeres férfiak a magánéletben is azok, míg a 

nőknél ennek ellenkezője vagy az arról való lemondás figyelhető meg. Az egyenlőtlenségek 

egyik oka, hogy a tudományos karrierút hagyományos formája inkább kötődik a férfiszerep-

hez (amit a társ támogat a háttérben). (…) Azok a nők tudnak hatékonyan működni, akiknél 

a családi támogatás megfelelő hátteret biztosít a tanulmányokhoz, a doktori disszertáció 

elkészítéséhez, a publikációk megírásához.‖ [24]  

A családi és karrier szerepek konfliktusai mellett a folyamatos továbbképzés szükségessége 

nyomán a nők esetében többszörös teherről (multi-burden) beszélhetünk. Fontos megemlíte-

ni ebben az összefüggésben, hogy a kisgyermekes nő számára a néhány évnyi otthon töltött 

idő elsősorban a műszaki, a technológiai, a természettudományos szektorban végbemenő 

gyors változások miatt jelent nagy nehézséget, ha megpróbál visszatérni pályájára. Fontos 

lenne tehát, hogy közülük minél többen részt tudjanak venni ezen évek alatt is további ta-

nulmányokban, amihez viszont mind az intézményi háttérnek, mind a nők számára rendel-

kezésre álló gender mintáknak (tanulási aspirációk, belső motiváció erősödése, hatékonyabb 

szakmai és tanulmányi tervek készítése) változnia kellene.  

Úgy gondolom, itt a kör bezárul, mert a vertikális és a horizontális szegregáció kedvezőtlen 

hatásai csak akkor mérséklődnek, ha a nők közül minél többen részt tudnak venni a felsőok-

tatásban, majd a szellemi életben. Tartós jelenlétük révén ugyanis növekedhet az esélytuda-

tosságuk, azaz mind egyénileg, mind csoportként hatékonyabban tudják érvényesíteni érde-

keiket a manapság még meglévő strukturális egyenlőtlenségekkel szemben. Ezáltal közelebb 

juthatunk ahhoz a célhoz, hogy a társadalmi-kulturális meghatározottságok minél kevésbé 

korlátozzák az egyén lehetőségeit és életútját.  
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KIVONAT 

Magyarországon 1990 és 2013 között a hallgatói létszám megháromszorozódott. Így a fel-

sőoktatás a kevesek lehetőségéből (elit képzés) tömegessé vált. A tömegesedés ugyanakkor 

szervezeti, oktatási, módszertani problémákat valamint emberi konfliktusokat eredménye-

zett. A nappali képzést a magas lemorzsolódási arányok, az elhúzódó képzési folyamat, a 

nyelvtudás hiányosságai terhelik. A levelezőképzést, távoktatást a munkahelyi kötöttségek, 

a családi és szociális helyezet hatásai nehezítik. Közben a műszaki terület gyors szakmai 

változásai egyre gyakrabban igénylik a felsőfokú végzettségű szakemberek át- és tovább-

képzését is. A klasszikus nappali és levelező képzés ma már nem elégíti ki a hallgatók és a 

munkaadók elvárásait. A hallgatók tanulmányaik befejezése után szakképzettségüknek meg-

felelő munkahelyet, megfelelő fizetést, szakmai karriert szeretnének. A munkaadók azonnal 

bevethető végzett hallgatókat keresnek, akik szakmai elméleti tudásuk mellett, nyelvtudás-

sal, szakmai gyakorlattal is rendelkeznek.  A fenti elvárások felismerése és teljesítése ver-

senyelőnyt adhat a felsőoktatási intézményeknek. Ugyanakkor a megváltozott igények csak 

az oktatás szervezeti, tartalmi és módszertani átalakításával kezelhetők. A gazdasági és 

társadalmi környezet változása eredményezte az elektronikus tanulás (e-learning) és a duális 

mérnökképzés szükségességének a felismerését. A Széchenyi István Egyetemen 2004-től 

került bevezetésre az e-learning megoldásokkal támogatott távoktatás. 2011-ben indult - a 

korábbi PRACTING program tapasztalataira épülő - duális mérnökképzés. Sem az e-

learning, sem a duális mérnökképzés nem működhet hatékonyan az oktatók felkészítése 

nélkül. Ez különösen igaz a magyar felsőoktatásra, ahol az oktatók többsége nem rendelke-

zik tanári végzettséggel. Tanulmányomban összefoglalom az e-learning képzés elveit, meg-

oldásait, az oktatói felkészítések programját. Összefoglalom a duális mérnökképzés hallga-

tói, oktatói és munkaadói tapasztalatait, jelzem a két megoldás kapcsolódási pontjait. 

ENGLISH ABSTRACT 

In Hungary the number of students tripled between 1990 and 2013. This way the academic 

education has become available for the public instead of the elite only.  

In the meantime the quick professional changes of the technical field need the trainings and 

the retrainings of  the professional people with academic qualifications. 

The students finishing their studies would like to obtain workplaces, adequate salary, and 

professional carreer in their field. The employers demand undergraduates ‘quickly put into 

use‘ who have  the professional theoretical knowledge plus language knowledge and 

professional practice. The changes of the economic and social conditions have resulted in 

recognizing the necessity of e-learning and dual engineer training. At the Szechenyi Univer-

sity distant learning supported with e-learning solutions has been introduced since 2004.  

Dual engineering studies were started in 2011- based on the experience of the previous 

Practing program.  

In my study I summarize the principles of e-learning, its solutions and the teachers‘ 

preparational programmes. I also make a summary of the students‘, teachers‘ employers‘ 

experiences of dual engineer training and signal the meeting points of the two solutions. 

Kulcsszavak: E-learning, duális képzés, humánerőforrás fejlesztés, módszertan 
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1. Bevezetés 

A felsőoktatás korai időszakát az elit képzés jellemezte. A Humboldt-i egyetemi modell 

(1809) határozta meg sokáig az európai felsőoktatást. A rendszert a kari tagozódás, a pro-

fesszorok körül kialakuló kiskollektívák, önállóság jellemezte, meghatározó szempont a 

tudományos elismertség, az oktatás és tudomány művelésének autonómiája volt. A társada-

lom és gazdaság változása, a tudás iránti fokozott igény eredményezte a Posthumboldt-i 

egyetemi modellt. A rendszer jellemzői között megmaradt a tudományosság értéke, de to-

vább bővült az állami szabályozás hatásaival (aki a pénzt adja be kíván avatkozni: törvé-

nyek, akkreditáció). Új tényezőként lépett be a munkaerőpiac igényeihez és a tömegképzés 

hatásaihoz történő alkalmazkodás kényszere.[1] 

Magyarországon a felsőoktatás tömegesedése 1990-től vált látványossá. A felsőoktatásba 

1990 és 2011 között megnégyszereződött a felvett hallgatók száma (1. ábra). [2] 

1. ábra: A felsőoktatás nappali képzésére jelentkezett, felvett hallgatók száma 1990-

2013 (www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi006.html) 

 

A 3-6 éves népesség 1990 és 2012 között 20 %-kal csökkent. [3] Ez előre vetíti a felsőokta-

tásba felvehető hallgatók létszámának a további csökkenését. 

A felsőoktatásba 1990-ben a 19-22 éves népesség mintegy 15%-át, 2012-ben több mint 

50%-át vették fel (2. ábra). [3] 

2. ábra: A 19-22 éves népesség és a felsőoktatás nappali tagozatos hallgatói 1980-2013 
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A fenti adatok egyértelműen jelzik, hogy Magyarországon az ún. elitképzést a tömegoktatás 

váltotta fel. Az adatok alapján is érzékelhető (lásd a normáleloszlás jellemzőit), hogy a fel-

vett hallgatók tudásának átlaga csökkent, tanulási motivációi, szociális háttere romlott. 

Közben a felsőoktatás hallgatói létszámnövekedése nem járt együtt az oktatói létszám szá-

mottevő bővülésével. [2] Míg a felsőoktatásban 1990-ben 17300 fő oktató dolgozott, addig 

2012-ben 20500 fő.  

A létszámadatok másik megdöbbentő jellemzője, hogy az általános iskola 1. osztályába és a 

felsőoktatás 1. évfolyamára felvettek száma 2006 és 2012 között közel azonos. [3] Ezt a 

trendet mutatja a szakközépiskola és gimnázium 1. osztályába felvettek összegzett száma és 

a felsőoktatás 1. évfolyamának összehasonlítása is. Ez egyértelműen jelzi, hogy belátható 

időn belül drasztikusan csökkenni fog a felsőoktatásba felvehetők, az erre alkalmas hallga-

tók száma. A társadalom elöregedése nem csak a közoktatásra, hanem egyéb területekre – 

pl. egészségügy, szociális háló – hatással van (Makkos-Eisingerné-Kecskés, 2013). Azaz 

fokozódni fog a verseny a hallgatókért, az államilag finanszírozott helyekért, a külföldi 

hallgatókért, a felsőfokú szakképzés és továbbképzés működtetésének lehetőségért. Egyre 

nagyobb lesz az igény, hogy a felvett hallgatókat ne veszítse el a felsőoktatási intézmény. 

Növekedni fog az oktatók pedagógiai, módszertani tudása iránti igény, mert: „…az oktató 

módszertani kultúrájának annál fontosabb a szerepe, minél hátrányosabb helyzetű, gyen-

gébb tudású, alacsonyabb motiváltságú  hallgatókat kell felkészíteni…”.[4] 

Mivel a szubkultúrák által hordozott értékek a személyiség és a szociális kompetenciák 

fejlesztése szempontjából pozitív szerepet képesek betölteni, így a jelenségből fakadó hatá-

sok tudatosan beépíthetők a nevelési-oktatási folyamatba. Már csak azért is, mert az indivi-

duális fejlesztés egyre inkább teret követel magának, mely részben az egyén minél intenzí-

vebb haladását hivatott szolgálni. Másrészt az oktatás hatékonyságát emeli, miután a csoport 

részére küldött üzenetek egyéni hasznosulását lényegesen meghaladja a személyre szabott 

foglalkozás által megvalósítható fejlesztés, amihez társul a belső motiváción alapuló önve-

zérelt tanulás fokozatos kiépülése. A felzárkóztató és továbbképző programok, valamint a 

levelező és távoktatásos képzés hasonlóan új oktatói kompetenciákat fog igényelni. Meg fog 

növekedni az elektronikus távoktatás tartalma és különösen a minősége iránti igény. A fize-

tős megoldások csak a hallgatók elégedettsége és munkaerő piaci beválása esetén lesznek 

működőképesek. Ezek a szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztések szintén speciálisan 

felkészült oktatókat fognak igényelni. Vagyis, „Az egyetemeknek elkötelezetteknek kell 

lenniük arra, hogy kialakítsák saját működési módozataikat, ha válaszolni akarnak a társa-

dalmi szerepükkel kapcsolatos kihívásokra‖. [5] 

 

2. E-learning 

Az oktatás a tudomány és a technika változásával párhuzamosan fejlődik. Az elektronikus 

tanulás (e-learning) pszichológai előzményének tekinthető a programozott oktatás elveinek 

megalkotása: Skinner lineáris-  (kis lépések elve, azonnali visszajelzés és sikerélmény) és 

Crowder elágazásos programja (részekre bontott tartalom,  ki kell használni a tanuló hibázá-

sát, egyéni tanulási utak). Hasonlóan előkészítette az e-learning elveinek a kialakítását a 

pedagógia és a számítástechnika korai találkozása: a számítógéppel segített (CAI), a számí-

tógéppel szervezett (CMI) oktatás és a korai számítógépes oktató rendszerek (PLATO) 

létrehozása, kipróbálása, elemzése, értékelése. [6] Az emberi tanulásról összegyűjtött tudás 

is sokban hozzájárult az e-learning megoldások létrehozásához. 

Az e-learning fogalma ma még képlékeny, de a definíciók többsége fontos elveket, azonos-

ságokat tükröz, jelezve a fejlődés, fejlesztés irányait. 
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E-learning:  

„…információs és kommunikációs technológiával segített tanulás…‖ 

„…multimédia és internet használata a tanulás minőségének a javítására…‖ 

„…Az e-learning egy olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér és idő független – 

képzési forma, amely hatékony ismeretátadási és tanulási módszereket, tananyagot, tutor-

tanulói kommunikációt, tanulói forrásokat egységes keretrendszerbe foglalja…‖[7] 

Jól látható, hogy a hangsúly nem a tanításra, hanem a tanulásra helyeződik, kiemelésre 

kerül a tanulást támogató multimédia szerepe, meghatározó a tanulási módszerek megvá-

lasztása, valamint rendszerben történő gondolkodás. 

Azaz az e-learning: tanuló-, tudás-, értékelés és közösségközpontú. [8] 

 

2.1. E-learning és a felsőfokú oktatás 

 

A nappali képzést a tömeges lemorzsolódás, az elhúzódó képzési folyamat, a hallgatók tanu-

lás melletti munkavállalása, a magas létszámokból következő tudás- és képesség eltérések 

jellemzik. Ezt a jelenlegi felsőoktatás a klasszikus oktatási módszerekkel nem, vagy csak 

részben képes kezelni.  

A levelezőképzést a hallgatók munkahelyi és családi kötöttségei, az egyre magasabb utazási, 

szállás, és egyéb járulékos költségek nehezítik. A képzés jellemzően a hétvégeken zajlik, 

amikor az egyetemi oktató és a hallgatói is fáradt. A levelező képzés során a nappali óra-

számok töredéke kerül csak megtartásra. A tanulási munka zöme az egyetemtől távol élő 

hallgatót terheli. Fontos kérdés, hogy vajon mennyire képes a hallgató önállóan tanulni? 

A nappali és levelező képzés problémái indították el Széchenyi István Egyetemen az e-

learning megoldások bevezetését. Az első e-learning alapú távoktatási szakok 2004-től in-

dultak. A fejlesztés meghatározó módon az oktatás szervezeti, tartalmi és módszertani részét 

érintette.  

A klasszikus felsőoktatási megoldások jellemzői: 

 Nem érzékelhető a hallgató tanulása (előadások: néz, figyel, de mit?). 

 Nem érzékelhető a tudás változása (előadás: tud haladni, érti?). 

 Nincs visszajelzés (előadás: kérdés, megerősítés hiányzik, van 2 ZH és 1-1 feladat, 

vizsga). 

Azaz tipikus tömegképzés zajlik. 

Közben a hallgatók minden szempontból különböznek: 

 motiváció,  

 tudás, képesség, 

 tanulási ütem és módszer, 

 akarat, 

 időbeosztás, stb. 

A hatékonyság érdekében a fenti különbségekhez alkalmazkodni kell. 
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3. ábra: Klasszikus tanítási-tanulási folyamat és az e-learning kapcsolata 

 
A klasszikus direkt, közlő módszerek hatékonysága az oktatás és képzés eltérő szintjein 

egyaránt kérdéses. Az e-learning megoldások során a 3. ábrán bemutatott rendszermodell [9] 

lényeges elemeit e-tartalmakban rögzítjük. A rendszer fontos része egy LMS rendszer, 

amely a kommunikációt támogatja, megjeleníti a tartalmat, szervezi a tanulási folyamatot, 

támogatja az ellenőrzést és a dokumentálást (Moodle LMS). E keretrendszer egyfajta LMS 

(Learning Management System) alkalmazás, azaz tanulásirányítási rendszer, eLearning 

keretrendszer, web 2.0-ás környezetben ágyazva. [10] A rendszer meghatározó eleme a 

tutori funkciókat végző oktató, akihez szervezési és tanulási problémái esetén a hallgató 

fordulhat, aki állandó figyeli, segíti, buzdítja a hallgatót. [11] 

 

2.2. E-learning tananyag 

 

Milyen legyen egy e-learning tartalom? Gyakori az a téves megközelítés, amely az elektro-

nikusan tárolt, rögzített és közzétett tartalmakat automatikusan e-learning tananyagoknak 

tekinti. Az e-learning tartalmak alkalmazásának alapvető célja a hallgatók önálló tanulási 

munkájának a támogatása. Ehhez az oktatónak újra kell gondolnia a tartalmat. Olyan tar-

talmat kell készíteni, amely az oktató módszertani (előadás, szeminárium, feladat) megoldá-

sait is tartalmazza. Azaz e-learning esetében a tanár módszertani tudása közvetlenül beépül a 

tananyagba („a tanár a tananyagban van‖). Ha mégsem, akkor a tartalom éppen azoknak a 

„gyengébb‖ hallgatóknak nem fog segíteni a tanulásban, akik leginkább ezt igényelnék.  

 

4. ábra: E-learning tartalom szerkezete 
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A 4. ábrán látható, hogy egy e-learning tartalom felépítése a kurzus-modul-lecke struktúrát 

követi (tantárgy, főfejezet, fejezet). Alapegység a lecke, amely egy tanulási alkalommal 

elsajátítható tananyag mennyiség (jellemzően 30-90 perc tanulás).  A lecke részei: 

 célok, követelmények, tanulási tevékenység (a tanulást irányító elemek) 

 tartalmak (megtanulandó szöveg, kép, videó, feladat, stb.) 

 önellenőrzési eljárások. 

Ha fenti felsorolást tekintjük, akkor egyértelműek a kapcsolatok az e-learning elvek és tanu-

lási szabályok valamint a bemutatott struktúra elemei között. 

A következő ábrák egy-egy rövid részletet mutatnak be a „Korszerű anyagok és technológi-

ák‖ című e-learning tananyagból. 

5. ábra: E-learning tartalom tanulást előkészítő elemei 

 
 

6. ábra: E-learning tananyag tartalmi részei, tanulást támogató elemei 
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7. ábra: E-learning tananyag önellenőrző része 

 
 

2.3. Oktatók felkészítése e-learning tartalmak fejlesztésére 

A hallgatók megváltozott tudása, motivációi és képességei, a munkaadók igényei azt jelzik, 

hogy a felsőoktatás képzési megoldásaiban változtatásokra van szükség. Például a munka-

adók esetében megnőtt az ún. soft skill elemek iránti igény. A felsőoktatás fejlesztése, az 

európai rendszerekhez történő kapcsolódás is hasonló igényeket támaszt. Például az Európai 

Képesítési Keretrendszer (EKKR), valamint a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) a 

„tanulók‖ esetében a megszokottaktól eltérő deszkriptorok mentén írja le a képzés végén 

elvárt tudást. Az ún. learning outcomes (LoC) leírások a szűken vett szakmai tudás és ké-

pesség elemei mellett az attitűd, a felelősségvállalás és önállóság elemek is megfogalma-

zódnak. Belátható, hogy ezek fejlesztése, mérése nem általános a magyar felsőoktatásban. 

A Műszaki Képzési Terület Képesítési Keretrendszere (KTKKR) például a következő ki-

menti elvárásokat megfogalmazza meg (alapképzési szakok): 

 Attitűd: „…Elfogadja a munka-, és szervezeti kultúra etikai elveit… Betartja a munka-

végzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét… Elkötelezett a minőségi követelmények 

betartására és betartatására… Csoportban hatékonyan dolgozik, együttműködő…‖ 

 Felelősségvállalás, önállóság: „…Önállóan képes átfogó, megalapozó szakmai kérdések 

értelmezésére a műszaki szakterületen… Irányítás mellett részt vesz szakmai források 

alapján egy adott téma kidolgozásában… A műszaki szakterületen képesítésének megfe-

lelően önirányító és irányító… Felkészült a munkavállalásra, vállalkozásra (önfoglal-

koztatásra)… Munkájával összefüggő eredmények esetén vállalja annak következménye-

it…”.[12] 
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Már a felsorolt nem teljes leírások is jelzik, hogy az európai felsőoktatási térség elvárásai 

alapján készített KTKKR1-ek meg fognak jelenni a magyar KKK2-ban is. Ugyanakkor ezek 

fejlesztése és a hallgatói tudás és jellemzők mérése egy új típusú szakértelmet is elvár az 

oktatóktól.  

Az oktatási módszerek megújításához, az e-learning működtetéséhez egyetemünkön a kö-

vetkező tréningeket rendeltük hozzá [13]: 

 E-learning tananyagfejlesztés I-II 

 Multimédia, e-tanulás a felsőoktatásban 

 Ellenőrzés és értékelés tervezése és megvalósítása a felsőoktatásban 

 Moodle felkészítő 

 Nem formális oktatás módszertana 

 Konfliktuskezelés  

 Tutori – és mentori tevékenység 

 Szakmai nyelvtudás bővítése 

 Vezetőképzés 

 

3. Duális mérnökképzés 

A munkaadók igénylik, hogy a végzett hallgatók olyan gyakorlati tudással rendelkezzenek, 

amellyel azonnal hatékonyan bevethetők. Ugyanakkor a felsőoktatás szervezete nem képes 

kapuin belül biztosítani azt a sokféle gyakorlati tapasztalatot amit a leendő munkaadók el-

várnak. A probléma különféle megoldásokkal kezelhető. Különösen hatékonynak tűnik a 

Németországban alkalmazott duális és kombi képzés. A duális képzés fő jellemzője, hogy 

kettéválik az elméleti és a gyakorlati felkészítés:  

 elmélet az iskolában (szakközépiskola, szakiskola, felsőoktatás), 

 gyakorlat a termelő vállalatnál, cégnél, vállalkozásnál zajlik. 

A feladatok megosztása a kompetenciák alapján történik. Minden szervezet azzal foglalko-

zik, amelyhez a legjobban ért.  

A képzés kulcseleme a gyakorlati képzési hely. Mivel ezek száma korlátozott, így a felsőok-

tatási intézményeknek versenyelőnyt jelent, ha a rendelkezésre álló kapacitásokat saját 

hallgatóival tölti fel. 

A jelenlegi igények alapján a munkaadók a két féléves, heti 40 órás elfoglaltságot jelentő 

megoldást preferálják. A hallgatói távollét, a távolság új képzési megoldást igényelt. A 

klasszikus levelező és nappali képzés nem képes kezelni a felmerülő problémákat. Ezért 

egyetemünk a duális mérnökképzést e-learning megoldásokkal támogatja. 

Az új szervezeti, technikai és módszertani megoldások azt igényelték, hogy az oktatókat 

(tutor) és hallgatókat is felkészítsük a megoldandó feladatokra. A hallgatók esetében erre 

külön e-learning kurzust készítettünk (proszeminárium). 

 

3.1. Duális mérnökképzés tapasztalatai - hallgatók 

A képzési eljárások minőségbiztosítása feltételezi az érdekeltek véleményének összegyűjté-

sét. A duális képzés során a hallgatókkal 2 kérdőívet töltettünk ki: a képzés megkezdése 

után 2 hónappal és a képzés végén. Az eredményeket a „Duális mérnökképzés megvalósítá-

sa Magyarországon‖ című tanulmánykötetben foglaltuk össze. Itt csak néhány érdekes illet-

ve jellemző adatot mutatok be. [14] 

A hallgatók többsége előnyben részesítette az e-tartalmat (44%), de még ma is sokan szeret-

nek könyvből tanulni (33%). 

 

 

                                                            
1 Képzési Terület Képesítési Keretrendszere 
2 Képzési és Kimeneti Követelmény 
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8. ábra: Milyen tartalommal szeret tanulni? 

 
A duális mérnökképzés megoldásait a hallgatók többsége (55%) előnyösnek tartja, csak 7% 

jelezte, hogy sok nehézséget okozott. 

 

9. ábra: Mennyire felel meg a hallgatónak a duális képzési forma? 

 
A hallgatók kiemelték, hogy (esszé típusú kérdések): 

 mindent egyetlen helyen (e-tartalom) elérnek 

 az ellenőrző kérdések segítségével könnyebben tanulnak 

 kiemelkedő a tananyagban a lényeg kiemelése 
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 más tárgyakból is szeretnének e-tartalmakkal tanulni 

 sok szakmai tapasztalatot szereztek 

 munkavállaláskor előnnyel indulnak a hagyományos képzésben tanulókkal szem-

ben  

 nehézséget okozott a 40 óra munka mellett a tanulás  

 már adott a munkahely a végzés után 

 fejleszteni szükséges a tanár-hallgató kommunikációt. 

Arra a kérdésre, hogy ha lehetőségük adódna választanának-e ismét e-learning tárgyakat a 

hallgatók 77%-a válaszolt igennel. 

 

3.2. Duális mérnökképzés tapasztalatai - munkaadók 

A gyakorlati képzési helyek véleménye általában pozitív volt a képzés formájával és a hall-

gatók teljesítményével kapcsolatban. 

 

Pozitívumként kiemelték: 

 a hallgatók többsége intelligens, szorgalmas, tisztelettudó, 

 önállóan képes dolgozni, 

 jól integrálódik a szervezetben. 

 

Negatívan értékelték: 

 a hallgatók nyelvtudását, 

 szakmai felkészültségüket (gyakorlat). 

 

Elvárásként fogalmazták meg: 

 a 40 órás folyamatos „munkaviszonyt‖, 

 a mentori-tutori havi értékelések bevezetését, 

 az egyetemi ZH-k és vizsgák hatékonyabb megszervezését, 

 a hallgatói szerződésekben a „tanulmányi szabadság‖ rögzítését, 

 az elméleti tárgyak és a gyakorlati képzés tartalmi összehangolását, 

 hozzáférést a Moodle rendszerhez, 

 a hallgatók kiválasztási folyamatának finomítását. 

 

A vélemények alapján látható, hogy a hatékony duális mérnökképzés változtatásokat igényel 

az egyetemi tantárgyi struktúrában is (tantárgyak kreditszáma, az elmélet és gyakorlat ará-

nya, a képzés megvalósításának helyszíne: egyetem, gyakorlati képzési hely). 

A hallgatók szakmai nyelvtudásának bővítésével és annak jelentőségével több tanulmány is 

kiemelten foglalkozik. A hallgatók szaknyelvi hiányosságai sok esetben hátráltatják az 

egyes szakmai tárgyak idegen nyelvű oktatásának megvalósulását is. [15] 

 

3.3. Duális mérnökképzés tapasztalatai - oktatók 

Az oktatói vélemények elég nagy különbségeket mutattak. Ugyanakkor a többség megérezte 

az e-learning és a duális mérnökképzés lehetőségeit. 

A korai vélemények egy része: 

• „milyen képzés az, ahol a számonkérés során csak „kattintgatni‖ kell, 

• milyen képzés az, ahol a hallgatók nem, vagy csak alig jelennek meg az egyete-

men,  

• hogyan fog szóban levizsgázni a hallgató, ha nem kell közben szóban kommuni-

kálnia, 

• miért ilyen szájbarágósak a tartalmak (a hallgató nem gyerek)‖. 
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A többség elfogadta és kipróbálta az e-learning megoldásokat: 

• voltak akik csak vizsgáztattak és ZH-kat írattak, 

• voltak akik az elkészült tartalmakat nappali képzésben is használták, 

• voltak akik a laborgyakorlatok előkészítésre használták, 

• a nyelvi képzés során Moodle „teszttel‖ oldották meg a hallgatók tudásszint szerinti 

besorolását, majd e-learning tartalmakkal támogatták a nyelvi képzést. 

 

4. Összefoglalás 

A felsőoktatási intézmények alkalmazkodása a változó környezeti feltételekhez egyre fonto-

sabb lesz. Ebben a folyamatban az oktatók szakmai, pedagógiai, módszertani és informatikai 

tudása meghatározza a hallgatók fejlődését. Sok esetben azonban ezt a tudást az oktatók 

még nem szerezték meg. Így felkészítésük, támogatásuk az egyetem működése szempontjá-

ból meghatározó fontosságú. „Manapság az élettávú (life-span: élettartam-irányultságú) 

fejlődéslélektan kínálja a legjobb integratív-keretet, mivel ez a megközelítés már önmagá-

ban is egyfelől az evolúciós és egyed-fejlődési megközelítéseket, másfelől az életút egyes 

fejlődési szakaszainak különböző specializált megközelítéseit integrálja. Fontos hangsú-

lyozni, hogy a tanári szerepeknek nemcsak a technológiai haladás, szervezetfejlesztés miatt 

kell változniuk, hanem azért is, mert a tanulók többsége felnőtt, az ő tanulásukhoz is pro-

fesszionális segítséget, támogatást kell nyújtani.‖ [16] 

Az elektronikus tanulás, az e-learning megoldások alkalmazása nem egyszerűen egy szerve-

zési módszer, hanem alkalom arra is, hogy az oktatók ismételten átgondolják, mit, milyen 

módon, milyen szinten (tartalom), milyen formában (szöveg, kép, videó, feladat, kérdés) 

célszerű a hallgatók elé tárni. Az oktatók hagyományos és e-kommunikációjának minősége 

nagyban befolyásolja azt, hogy milyen kapcsolatot tudnak kialakítani és fenntartani szűkebb 

és tágabb környezetünkkel, oka és eredője lehet a hallgatók sikereinknek éppúgy, mint si-

kertelenségeinknek. [17] A duális mérnökképzés a hallgatók munkaerő piaci helyzetét erősí-

ti, így szintén fontos egy egyetem megítélése szempontjából. A hallgatók támogatása, a 

munkaerő piachoz történő alkalmazkodás a csökkenő létszámú életkori csoportok miatt 

különösen fontos feladat. Az e-learning megoldások használata, fejlesztése; a duális mér-

nökképzés kiterjesztése segítheti az egyetem működőképességének a fenntartását. 
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KIVONAT 

A Bolognai folyamat és a gazdasági, társadalmi változások számos kikényszerített átalaku-

lást hoztak a felsőoktatási intézmények életében. Megindult a verseny a hallgatókért, akik 

sok esetben már tudatosabban próbálnak olyan egyetemet vagy főiskolát választani, ahol 

versenyképes, „eladható‖ tudásra tehetnek szert tanulmányaik során. Ezeknek a kihívások-

nak a felsőoktatási intézmények úgy tudnak a legjobban megfelelni, ha a tudásmenedzsment 

eszközeit alkalmazva tudásvagyonukat felmérik és hatékonyan kihasználják. A felsőoktatási 

könyvtárak állományaikkal, tudásintenzív és személyre szabott szolgáltatásaikkal egyedüli 

szervezeti egységek a felsőoktatási intézményeken belül, amelyek a tudásmenedzsment 

ciklus minden elemében hatékony szerepet tudnak vállalni. Minden ehhez a könyvtáraknak 

maguknak is kell alkalmazniuk a tudásmenedzsment eszközeit a szervezetükön belül, és erre 

alapozva kialakítani a jövő stratégiáit. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

In recent years knowledge management has become a key issue in universities due to the 

changes in economy, society and knowledge culture. University managements have realized 

that a key factor for an effective adaptation to the changes is the human/intellectual capital. 

Several steps have been taken towards managing the intellectual capital of higher education 

institutions including developing knowledge management strategies, setting up Technology 

and Knowledge Transfer Offices, creating institutional knowledge maps. The major role of 

academic libraries is to collect, process, disseminate, store and utilise information and 

knowledge, to provide services to the university community. They can also play a major role 

in knowledge production and transfer if they think proactively and offer tailored and value-

added services to academics and students, and if libraries themselves can become a 

knowledge and learning organization. Academic libraries are the only organizational units in 

the higher education institutions that provide a complex support to every element of the 

knowledge management cycle. 

 

Kulcsszavak: tudásmenedzsment, felsőoktatás, felsőoktatási könyvtárak 

 

1. Változások a felsőoktatási intézményekben – új egyetemi modellek megjelenése 

A tudásgazdaság és tudástársadalom fokozatos kialakulása, a technológia nagyarányú fejlő-

dése a felsőoktatási intézmények életére is nagy hatással volt. A modern technológia nyúj-

totta változatos oktatási módszerek, a hallgatók számának növekedése és a társadalom a 

felsőoktatással szembeni elvárásainak változása magával hozta a felsőoktatási intézmények 

átalakulását. Az Európai Oktatási Térség, illetve az Európai Kutatási Térség kifejlődése, 

valamint a különféle globális és európai trendek befolyásolták a heterogén intézmények 

működését és fejlődését, mindez kiegészült az országos és regionális törekvésekkel és re-

formintézkedésekkel. Számos nemzetközi és hazai trendjelentést és vizsgálatot összefoglal-

va az alábbi legfontosabb változásokat érzékelhetjük mind a nemzetközi, mind a hazai egye-

temeken és főiskolákon: 

 a felsőoktatás expanziója, 

 a kínálat diverzifikációja, 
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 a hallgatók társadalmi heterogenitásának növekedése, 

 a minőség és eredményesség előtérbe kerülése, 

 új egyetemi modellek megjelenése: Tripla Hélix modell, vállalkozói egye-

tem, 3. generációs egyetem. 

A felsorolt tényezők közül több is a felsőoktatási intézmények erőforrásainak, belső, sokszor 

rejtett „tartalékainak‖ hatékonyabb kihasználását kívánja. A nemzetközi trendként jelentke-

ző, és az európai intézményekre nagy részére legnagyobb hatást gyakorló minőségbiztosítási 

rendszerek bevezetése, az elszámolhatóság és a számonkérhetőség megjelenése is előtérbe 

helyezte az intézmények szellemi potenciáljával való produktív gazdálkodás gondolatát.  

 

2. Tudásmenedzsment a felsőoktatásban 

Egy szervezet sikerességének alapját az immateriális és materiális vagyontárgyakkal való 

hatékony gazdálkodás képezi. A materiális vagyon körébe tartoznak a pénzeszközök, épüle-

tek, berendezések, eszközpark stb., míg a munkatársak tudása, mely egyrészt a fejekben van 

jelen, folyamatokba, kézikönyvekbe, adatbázisokba kódolva, másrészt kapcsolati rendsze-

rekben realizálódva jelenti egy szervezet immateriális vagyontárgyait. [1] A felsőoktatási 

intézmények esetében is kiemelten fontos az immateriális javak összessége, amelyek megfe-

lelő karbantartás és fejlesztés esetében az „életben maradás‖, a fejlődés meghatározó elemei 

közé tartozhatnak. A tudásmenedzsment tevékenységek kiinduló pontja legtöbb esetben a 

szervezeti tudásvagyon felmérése. Egy felsőoktatási intézmény esetében az alábbi négy 

immateriális vagyon/tőke típusokat különböztetik meg: ügyféltőke, strukturális tőke, tudás-

tőke és szociális tőke. A tudásmenedzsment, vagyis a tudásátadási folyamatok menedzselése 

folyamán a felsőoktatási intézmények immateriális vagyonának egy részét képező tudástő-

két, tudásvagyont térképezik fel, teszik megoszthatóvá és visszakereshetővé. A felsőoktatási 

intézmények létszükséglete és fennmaradásuk legfontosabb záloga, hogy felismerjék az 

oktatóikban, dolgozóikban és diákjaikban rejlő tudásvagyont, és azt tudástőkévé alakítva 

működésbe hozzák a tudásspirált, amely új, innovatív tudás kialakításhoz vezethet. A ma-

gyar felsőoktatási intézményeknek sajnos sok esetben csak az immateriális tőke áll rendel-

kezésére a változások menedzselésére, ezért erre építve kell a jövőt megtervezni, a stratégi-

ákat megalkotni. A felsőoktatási intézmények tudásmenedzsmentjét hatékonyabbá teheti, ha 

erre a felismerésre építenek. Az egyetemek vezetésének tehát a lehető legnagyobb figyelmet 

kell fordítania a tudás menedzselésének különféle módjainak kialakítására. A tudásme-

nedzsmenthez kapcsolódó tevékenységeknek át kell fognia a felsőoktatási intézmények 

menedzselésének teljes folyamatát, a hallgatói toborzástól kezdve az oktatáson keresztül a 

tudásbázis építéséig és működtetéséig. Mindez mára kiegészül a diploma megszerzését 

követő különböző rendszerekkel (alumni, öregdiák mozgalmak, alma mater hálózatok), 

melyek nem csak a minőségbiztosítást, hanem a tudásmenedzselést és az ipari/K+F kapcso-

latok építését is szolgálják. [2] 

A tudásmenedzsment folyamatok bevezetéséhez nem elegendő a vezetés elkötelezettsége, 

hanem ki kell alakítani azt a több intézményi egységből álló rendszert, amelyben szoros 

együttműködéssel a tudásmenedzsment stratégia megvalósulhat. A vállalati szakirodalom, 

külföldi és magyar honlapok tanulmányozása és a saját tapasztalatok alapján alábbi szerve-

zeti egységeket azonosítottam, amelyek a szervezeti tudásvagyon kezelésében, fejlesztésé-

ben, védelmében és előállításában, és a megfelelő szervezeti kultúra kialakításában vesznek 

részt:  

 

Felsővezetés/ intézmény menedzsment, amely feladatai 

 a tudás célok és igények meghatározása  

 tudásközpontú stratégiák kidolgozása; 

 a stratégiák megvalósításához szükséges infrastruktúra kialakítása és fejlesztése; 

 a tudás mint érték elismerése; 
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 példamutatás; 

 motivációs rendszer kidolgozása a dolgozók jutalmazására.  

Humánerőforrás menedzsment/irodák, amelyek feladatai 

 a tudás és ember mint érték elismerése; 

 a megfelelő szervezeti kultúra alakításának segítése; 

 motivációs rendszer kialakítása; 

 az egyéni szakmai fejlődés elősegítése, karriertervek készítése. 

Tudás és technológiai transzfer irodák, innovációs vagy tudásmenedzsment központok, 

amelynek feladatai 

 az egyetem innovációs és kutatási potenciáljának rendszeres felmérése, tudástér-

kép adatbázis fejlesztése, karbantartása; 

 az egyetemen keletkező szellemi termékek felkutatása, a szellemi termék portfo-

lió kialakítása, menedzselése (szükséges iparjogvédelmi eljárások lebonyolítása, 

hasznosítás, innováció menedzsment, innováció marketing); 

 ez egyetem K+F+I szolgáltatásainak felkutatása, szolgáltatási portfolió kialakítá-

sa, menedzselése (üzleti tervezés, marketing, vállalati kapcsolatépítés); 

 K+F és innovációs projektgenerálás, pályázati tanácsadás, partnerség-építés; 

 hasznosítási és K+F megbízási szerződések kötése hazai és külföldi partnerekkel; 

 adott szellemi termékek hasznosítására létrejött spin-off vállalatok alapítása, felü-

gyelete; 

 a gazdasági szféra innovációs szükségleteinek felmérése, közvetítése a kutatói 

szféra felé; 

 képzések, fórumok, partnertalálkozók keretében ismeretterjesztés; 

 részvétel nemzetközi és hazai szakmai szervezetek, hálózatok munkájában. 

Minőségirányítási irodák, amelynek feladatai 

 a minőségelv bevezetése és propagálása, minőségpolitikai és minőségbiztosítási 

dokumentumok kidolgozása; 

 a hatékony működtetését biztosító információk szisztematikus gyűjtése, elemzése 

és felhasználása; 

 teljesítményértékelési rendszerek kidolgozása és vizsgálatok kivitelezése, értéke-

lése (CAF, EFQM modell); 

 folyamatszabályozás és értékelés. 

Informatikai Igazgatóság/Intézet/Szolgáltató Központ, amelynek feladatai 

 az egyetemi kommunikációs rendszer és a számítógépes hálózat működtetése és 

az arra épülő informatikai nyújtása; 

 e-learning és adminisztrációs rendszerek üzemeltetése és fejlesztése; 

 az intézmény portáljának üzemeltetése. 

Könyvtárak/Információs és tudásközpontok, amelynek feladatai 

 az oktatói publikációk gyűjtése, rendszerezése, hozzáférhetővé tétele; 

 a külső források tanszéki oktató-kutató munka szerinti rendezése tanszéki modu-

lok létrehozásával; 

 az egész egyetemre vonatkozó tudástárak kialakítása, az egyetem tudástérképének 

elkészítésében való részvétel; 

 a könyvtár hagyományos és elektronikus módon hozzáférhető állományának mi-

nél alaposabb feltárása,és az elektronikus források menedzselése, elérhetővé téte-

le, tartalmi és használati ismertetése; 

 az oktatók és hallgatók információs és számítógépes műveltségé-

nek/írástudásának fejlesztése; 

 minőségi, személyre szabott szolgáltatások bevezetése, kihasználva a modern 

IKT eszközöket és lehetőségeket; 
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 a könyvtár épületén belül olyan terek létrehozása, amely elősegítik a tudás meg-

osztást. 

Minden szervezeti egységnek más és más feladata van tehát, természetesen kisebb és na-

gyobb arányú átfedésekkel, azért ideális esetben ezeknek az egységeknek a szerteágazó 

munkáját – a vállalatokhoz hasonlóan – egy ún. Chief Knowledge Officer (CKO) fogja ösz-

sze. Ezt a pozíciót számos néven illetik a vállalati szférában: „fő tudásmenedzser‖, a „szel-

lemi tőke-igazgató‖, „tudástranszfer-igazgató‖, de a feladat mindenhol azonos: hirdetni és 

népszerűsíteni a tanulást és tudást; tervezni, menedzselni és ellenőrizni szervezet tudásinf-

rastruktúráját; megteremteni a tudástermeléshez szükséges inputokat; tervezni és irányítani a 

szervezeti tudás kodifikációját; felmérni a tudás értékét; irányítani a tudásmenedzsereket. [3] 

A magyar felsőoktatásban sajnos még nem jellemző, hogy ilyen jellegű pozíciót alakítaná-

nak ki, és egy egyetemi fejlesztési igazgató nyilatkozata szerint, hiányzik a felsőoktatási és 

tudományos tudástranszferek átadására alkalmas képzett szakemberállomány. [4] Ahhoz, 

hogy a tudásmenedzsment megvalósulhasson, szervezeti átalakulásokra van szükség. A 

magyar felsőoktatásban a legtöbbször érvényesülő szigorúan hierarchikus és bürokratikus 

szervezeti kultúra nem kedvez a tudásmenedzsment megvalósulásának. A tudásmenedzs-

ment két legfőbb alapfeltételének helyzetével – a technológia és a megfelelő szervezeti 

kultúra – kapcsolatban egyet kell értenem Bencsik Andrea, Marosi Ildikó és Dőry Tibor 

gondolataival. Véleményük szerint a magyar felsőoktatás az informatikai rendszerek tekin-

tetében jóval az elégséges szint felett vagyunk. Sokféle rendszert kell használni az oktatók-

nak a munkájuk során, amelyek nincsenek teljesen összhangban egymással, sokszor redun-

danciát okoznak, s nem igazán segítik a szükséges információhoz való hozzáférést. [5] Nin-

csenek azonban az oktatói és kutatói munka minden területét átfogó, és azt minden szegleté-

ben segítő technológiai alkalmazások. Pályázatok segítségével újabb rendszereket vezetnek 

be, de hiába erőltetik az újabb eszközök használatát, ha a tudásmenedzsment másik fő felté-

tele, a szervezeti kultúra nem a bizalmon alapszik, nem mások gondolkodására nyitott, kö-

zösen dolgozni képes, önálló célokkal rendelkező csapatban, és nem támogatólégkörben 

folyik a munka. A nagy, állami egyetemek szervezeti kultúrája alapvetően decentralizáción 

alapszik, amely a tanszékek és karok önállóságát biztosíthatná, de a valóságban inkább az 

össze nem hangolt tevékenységeket, de hierarchián alapuló forráselosztásokat jelent.  

A tudásmenedzsment alkalmazása a felsőoktatási intézmények esetében is projekteken ke-

resztül valósul meg, melyek nagymértékben befolyásolják a felsőoktatási könyvtárak lehető-

ségeinek növelését is. Nemzetközi és hazai projektek dokumentációit és honlapjait és szak-

cikkeket áttekintve a Davenport, De Long és Beers [6] által kialakított projekt típusokban az 

alábbi példákkal találkozhatunk: 

1. Tudástárak létrehozása – oktatói publikációs adatbázisok, egyetemi 

repozitóriumok és adattárak létrehozása, egyetemi tudástérképek készítése, 

kutatási és szolgáltatási portfólió elkészítése, alumni rendszer kiépítése; 

2. A tudáshoz való hozzáférés segítése – web alapú tudásportálok és kommu-

nikációs eszközök kiépítése, technológiai és tudástranszfer irodák kialakítása, 

e-learning projektek, LMS és e-learning rendszerek bevezetése, vezetői in-

formációs rendszerek fejlesztése; egyetemi könyvtárak fejlesztése és átalakítá-

sa, tanulási és oktatási központok létrehozása; 

3. A tudáskörnyezet, a szervezeti kultúra fejlesztése – konferenciák és 

workshopok tartása, az oktatók képzése, alumni rendszerek kiépítése; 

4. A tudás, mint vagyon elismerése és menedzselése – szellemi tulajdonvé-

delmi szabályzatok létrehozása; minőségbiztosítási rendszerek bevezetése. 

A fenn említett projektek közül számos megtalálható a magyar felsőoktatási intézmények-

ben is, de publikált, hozzáférhető, teljesen kidolgozott tudásmenedzsment stratégiával sajnos 

nem találkoztam a kutatásom során. Az Amerikai Egyesült Államokban már 1990-es évek-

ben elkezdték tudásmenedzsment projektek megvalósítását. Számos nagy egyetem alapított 

a tudás és technológia transzferhez kötődő szervezeti egységeket, megalkották a tudásme-
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nedzsment stratégiákat és vezető tudásmenedzsereket (Chief Knowledge Officer) alkalmaz-

tak. A 2000-es évektől a távol-keleti (Singapúr, Japán, Dél-Korea, Kína) és európai felsőok-

tatási intézményekben is beindultak a tudásgazdálkodás tudatos alkalmazását megcélzó 

intézkedések. A magyar felsőoktatás sajnos nem mutat számottevő előrelépést a tudatos 

tudásmenedzsment alkalmazások területén, bár a felsőoktatási intézmények honlapjait meg-

vizsgálva számos, legalábbis nevében és küldetésében, a tudásmenedzsmentet megnevező 

alszervezet, intézet stb. található. Elindultak az alumni rendszerek, egyre több intézményben 

használnak komplex e-learning rendszereket, és sor került komolyabb informatikai fejleszté-

sekre is. Ezek a felülről jövő kezdeményezések azonban keveset érnek, ha az oktatók nem 

motiváltak a tudásmenedzsment alkalmazására, ha nem látják annak értelmét, és nem épül 

be a természetes napi gyakorlatukba. A tudásmenedzsment valamilyen szintű jelenlétével 

számos felsőoktatási intézménynél találkozunk, ezeket fontos felismerni, és a további fej-

lesztések alapjává tenni ahelyett, hogy teljesen újat alkossunk. Arra azonban lényeges fel-

hívni a figyelmet, hogy több egymás mellett élő, de egymással kapcsolatban nem álló kez-

deményezések jelenléte nem jelenti a tudatos tudásmenedzsment meglétét. Az egyetemi 

tudáskezelés fő problémája, hogy sok a párhuzamos adat- és információgyűjtés, és az egye-

tem dolgozóinak informatikai (számítógépes) írástudása elég heterogén. Hiányoznak a szer-

vezett továbbképzések ezen a területen. Ezek hiánya akadályozza e tudáskezelő technológi-

ák mindennapi használatát.  

Az utóbbi években, a 2000-es évek közepétől azonban a magyar felsőoktatásban is elindul-

tak azok a folyamatok, amelyek talán hamarosan elvezethetnek a tudatos tudásmenedzsment 

alkalmazásához. Egyre fontosabb lett a felsőoktatási intézmények számára is az innovatív 

tudás feltérképezése és alkalmazása. A 2008-ban megindult TÁMOP projektek legfőbb célja 

az Új Magyarország programhoz kapcsolódóan, felsőoktatás minőségének javítása és az 

európai régióhoz való felzárkóztatása volt. Számos pályázat keretében az alábbi, a téma 

szempontjából lényeges fejlesztésekre került sor:  

1. tudás és tudomány disszemináció, tudományos eredmények elismerése; 

2. a ipari- vállalati szektorral való együttműködés fejlesztése;  

3. tudás- és technológiai transzferhez kapcsoladó szevezeti egységek kialakítása; 

4. tudástérképek és innovációs portfóliók elkészítése; 

5. oktatók képzése; 

6. a tehetséggondozás. 

A fenti célú pályázatok keretében forint milliárdok áramlottak a felsőoktatási 

intézményekhez, számos fejlesztést végre hajtottak, de tapasztalataim szerint igazán mély 

szerkezeti átalakuláshoz sajnos az eltelt 5-6 év alatt mindez még nem vezetett. A magyar 

felsőoktatási intézményekben a tudásmenedzsment tevékenységek – legalább is részbeni – 

megindulását a legnagyobb mértékben a TÁMOP 4.2.1 pályázat segítette 2008-tól. A "Tu-

dáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése" 

című pályázat keretében számos egyetemen alakítottak ki technológiai és tudástranszfer 

irodákat, illetve fejlesztették a korábban alakult, ilyen irányú feladatokkal foglalkozó szer-

vezeti egységeket. A közel 70 magyarországi felsőoktatási intézményből csak 15-ben talál-

kozhatunk ilyen jellegű feladatokkal foglalkozó irodákkal, amelyeknek a feladata a kapukon 

belül létrehozott tudás, a tudományos eredmények marketingje és értékesítése, és az 

intézményi tudásvagyon feltérképezése. (lsd. 1. sz. táblázat) 
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1. sz. táblázat A magyar felsőoktatási intézményekben működő tudás- és technológiai 

transzferrel foglalkozó szervezeti egységek (saját szerkesztés)  

 Felsőoktatási intézmény A szervezeti egység megnevezése 

1 Budapesti Corvinus Egyetem  Innovációs és Vállalkozásfejlesztési 

Központ (2013-tól  BCE Innovációs 

Központ) 

2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem 

Műegyetemi Technológia és Tudás-

transzfer Iroda 

3 Debreceni Egyetem  Tudás- és Technológia Transzfer Iroda 

4 Dunaújvárosi Főiskola  Innováció menedzsment Központ (2012-

től Pályázati Iroda) 

5 Eötvös Lóránd Tudományegyetem   Innovációs és Technológiatranszfer Iroda 

6 Eszterházy Károly Főiskola  Innovációs és Technológiatranszfer Iroda 

7 Miskolci Egyetem  Innovációs és Technológiai Transzfer 

Centrum 

8 Nyugat-magyarországi Egyetem  Technológiai Transzfer Iroda 

9 Óbudai Egyetem Pályázati és Technológiai Transzfer Iroda 

1

0 

Pannon Egyetem  Stratégiai Igazgatóság – Innovációs köz-

pont 

1

1 

Pécsi Tudományegyetem  Kutatáshasznosítási és Technológia-

transzfer Központ 

1

2 

Széchenyi István Egyetem  Tudásmenedzsment Központ 

1

3 

Semmelweis Egyetem  Semmelweis Innovations 

1

4 

Szegedi Tudományegyetem  Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazga-

tóság  

1

5 

Szent István Egyetem  Pályázati és Innovációs Központ 

Ezen irodák tevékenységének intenzitása és irányultsága is nagyon eltérő. Sajnos nem ké-

szültek tanulmányok vagy részletes beszámolók az irodák tevékenységéről, de a honlapjaik 

is sokat elárulnak mindennapi működésükről. Találhatunk olyan irodákat/centrumokat, ame-

lyek honlapja naponta többször is frissül, és számtalan szolgáltatással állnak az anyaintéz-

mény dolgozóinak és a partnerek rendelkezésére. Magas szintű kapcsolatokat ápolnak az 

ipar-gazdaság szereplőivel, spin-off vagy start-up vállalatokat működtetnek, számos letölt-

hető dokumentumot találhatunk a honlapon, és rendszeresen rendezvényeikkel segítik az 

egyetem és a régió társadalmának és gazdaságának kapcsolatát. Ezzel ellentétben állnak 

azok az irodák, amelyek honlapja 2011-ben volt utoljára frissítve, az alapdokumentumokon 

kívül nem találhatóak publikációk a honlapon, csak az ún. kötelező konferenciákról és 

szakmai napokról találunk néhány bejegyzést. (Két iroda azóta megszűnt, illetve átalakult.) 

A pályázat útján létrehozott és pályázati pénzből finanszírozott egységek fenntartása nem 

igazán megoldott. Az eredeti elképzelésekkel ellentétben ezek az irodák nem képesek ön-

magukat fenntartani, mert a szabadalmakból és pályázatokból befolyt összeg – a legtöbb 

külföldi irodához hasonlóan – nem elegendő a fenntartható működésre. A legtöbb esetben 

sajnálattal tapasztaltam, hogy ezeknek az irodáknak nincsen szoros kapcsolatuk az intézmé-

nyek könyvtáraival, könyvtárosaival. Olyan feladatokban, mint például a tudástérképek 

elkészítése, az oktatók informatikai továbbképzése, illetve a legújabb információforrásokhoz 

való hozzáférés segítése a könyvtárosok is meghatározó szerepet tölthetnének be. Ez utóbbi 

feladatot természetesen a könyvtárosok felvállalják, de nagyobb hatású lehetne, ha ezen 

irodákkal együttműködve, külön erre irányuló projektek keretében valósíthatnák meg. 
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Sokszor vitatott kérdés az, hogy milyen következményeket is várhatunk a tudásmenedzs-

ment bevezetésétől. Ez az eredmény nem minden esetben jelenik meg profit többlettel, az 

értéket és a mértéket gyakran minőségi változás jelenti. [7] Egy nonprofit felsőoktatási in-

tézmény esetében sem anyagi bevétellel mérhetjük a sikert, bár egy-egy szabadalom vagy 

egy beindult spin-off vállalkozás jövedelmet is jelenthet az intézmény számára, hanem a 

jobb infrastrukturális kihasználtság következtében az intézmény pénzt takaríthat meg. A 

mostani forráshiányos helyzetben kiemelten lényeges, hogy materiális és immateriális erő-

forrásaikat megfelelően gazdálkodjunk. Projekt dokumentumokat, honlapokat áttanulmá-

nyozva az egyetemi vezetők és a pályázatok megfogalmazói az alábbi eredmények megva-

lósulását várják a felsőoktatási intézményekben: 

1. Javul az intézményi infrastruktúra és szellemi vagyon kihasználtsága. 

2. Növekednek a közvetlen megrendeléseken alapuló, illetve a pályázati támogatásból 

elnyert kutatási és fejlesztési és innovációs intézményi bevételek. 

3. Javul a régióban a felsőoktatási intézmény kapcsolata a gazdasággal. 

4. Az egyetem külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel kötött oktatási és 

kutatási együttműködés alapján javul a közös képzések és projektek eredményessége. 

5. Megvalósul a tudományos eredmények társadalmi és gazdasági hasznosulása. 

További eredmény lehet az is, hogy csökken a pályázati dokumentumok, új képzések, tan-

anyagok, tematikák kidolgozására vagy fejlesztésére, a kutatásokra szánt idő, mivel keve-

sebb időt kell eltölteni az információk megszerzésével és a források felkutatásával. Ez a 

hatékonyság növekedéséhez, és ez által költségcsökkentéshez is vezethet. A tudásmenedzs-

ment tevékenység elősegítheti a karok, tanszékek és intézetek együttműködését és interdisz-

ciplináris kutatások indulását, csökkentheti az adminisztrációs költségeket. A tudásme-

nedzsment bevezetése és összekapcsolódása a minőségmenedzsmenttel és humán erőforrás 

menedzsmenttel, és szorosabb együttműködés kialakítása a könyvtárakkal valódi fejlődést 

jelenthet majd a felsőoktatási intézmények számára. 

 

3. A felsőoktatási könyvtárak lehetséges szerepvállalásai 

A fentebb részletezett feladatok hatékony megoldásához elengedhetetlen a szakképzett 

könyvtári személyzet bevonása, az egyetemi könyvtár támogató állománya, adatbázisai és 

szolgáltatásai. A felsőoktatási intézmények tehát átalakulóban vannak, ezért nagyon lénye-

ges kérdés az, hogy ezekben az új intézményi modellekben, illetve a különféle trendek okoz-

ta változások során átalakult egyetemeken milyen szerepet szánnak a könyvtáraknak, 

és/vagy milyen pozíciót tudnak kiharcolni maguknak a könyvtárosok. Mennyire lesznek 

képesek a felsőoktatási könyvtárak az innovációhoz szükséges háttéranyagokat, információ-

forrásokat, sok esetben idegen nyelven biztosítani? Külföldi példákat megvizsgálva arra 

következtetésre juthatunk, hogy a könyvtárak átalakulnak oktatási és tanulási centrumokká 

(teaching and learning center), ahol a kooperatív tanuláshoz, csoport munkához biztosított 

fizikai és virtuális térben találhatják meg az oktatók és a hallgatók a számukra szükséges 

információforrásokat és informatikai eszközöket. 

A felsőoktatási könyvtárak, sok más feladatuk mellett, azok a szervezeti egységek az egye-

temeken és főiskolákon belül, amelyek az intézményi memória őrzői és szolgáltatói. Felelő-

sek azért, hogy az intézményen belül keletkezett tudástermékek, illetve az azokat dokumen-

táló cikkek, tanulmányok, doktori dolgozatok, kutatásjelentések, know-how-k eljussanak 

egyrészt az intézményük dolgozóihoz, másrészt a kapukon kívülre. Az egyetemek vezetősé-

ge nem minden esetben ismeri fel a könyvtárak és a könyvtárosok szerepét az intézmény jó 

hírének megteremtésében. Már korábban említettem, hogy az elmúlt években az egyetemek 

technológia és tudástranszfer központokat hoztak létre, vagy fejlesztették tovább meglévő 

egységeket. A könyvtárakkal való szoros és kölcsönös együttműködés sajnos elmaradt, 

pedig a könyvtáraknak már kezdetek óta feladatuk igen lényeges része az intézményi tudás-

vagyon láthatóvá tétele. A könyvtárosok nem rendelkeztek mindazokkal a jogi, gazdasági és 
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menedzsment ismeretekkel, amelyek ezen egységek munkatársai számára szükségesek, de 

számos olyan készség és tudás birtokában vannak, amellyel segíthetik a munkájukat. A 

felsőoktatási könyvtárosok azonban a 2000-es évek elejétől egyre komolyabban foglalkoz-

tak azzal, hogyan tudnak részt venni, milyen szerepet tudnak vállalni anyaintézményük 

tudásgazdálkodásában. Alföldiné Dán Gabriella, a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 

Könyvtárának korábbi főigazgatója arra hívta fel a figyelmet 2005-ben a „Az egyetemi 

tudáskezelés dimenziói‖ című előadásában, hogy a felsőoktatási könyvtárak fő feladata a 

tudásmenedzsment. Ehhez a feladathoz azonban úgy véli, hogy nélkülözhetetlen a könyvtári 

szolgáltatások perszonalizálása, a hagyományos és a virtuális tér rugalmas használata, ugya-

nakkor a tudományterületek közötti szinergiák erősítése, és nem utolsó sorban az egyete-

men-főiskolán keletkezett tudásvagyon kezelése, láthatóvá tétele és védelme. 

Az egyetem vagy főiskola tudományos megítélése és a gazdasági életben való aktív részvé-

tele szempontjából elengedhetetlen az intézményben keletkezett tudástermékek feltárása, és 

szolgáltatása. A tudásvagyon működő tudástőkévé alakulása járulhat hozzá ahhoz, hogy az 

intézményi tudásvagyon növekedjen, átalakuljon, illetve minőségi szintemelkedés következ-

zen be. A könyvtárak számos feladatot végrehajtanak annak érdekében, hogy a tudásciklus 

megfelelően működjön a szervezeten belül. 

1.  Az egyetemen keletkezett tudástermékek összegyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása 

által láthatóvá teszi a tudásvagyont. 

2.   Fizikai és virtuális helyszínek biztosításával segít a tudásmegosztásában, ez által a 

tudástőke létrehozásában. 

3.   Tudásintenzív szolgáltatásai által segít a tudásvagyon növekedésében és átalakulá-

sában. 

 

A felsőoktatási könyvtárak nélkül tehát nem építhető tudásszervezetet, hiszen azok az in-

formáció és a tudás fő gyűjtőhelyei és elosztó központjai az intézményen belül. A tudásme-

nedzsment ciklus egyes elemei (lsd. 1. sz. ábra) többé-kevésbé tudatosított vagy szervezett 

formában a felsőoktatási intézményekben is megvalósulnak. 

1. ábra Tudásmenedzsment ciklus (saját szerkesztés) 

 
Vizsgálódásaim során azonosította és kategorizáltam azokat a tudásmenedzsment projekte-

ket, kezdeményezéseket, illetve tudásintenzív szolgáltatásokat, amelyek a hazai és külföldi 

felsőoktatási könyvtárakban megjelennek. Első lépésként a Davenport és társai által felvá-
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zolt tudásmenedzsment típusokhoz rendeltem hozzá előzetes tapasztalataim alapján a külön-

féle könyvtárakban zajló tevékenységeket, majd a szakirodalom alapján elméleti és gyakor-

lati példákkal bővítettem a csoportokat, igyekeztem minél több példával szolgálni. [8] A 

könnyebb áttekinthetőség érdekében egy táblázatban összesítettem a tudásmenedzsment 

ciklus elemeit, a tudásmenedzsment projektek típusait és azokat a tevékenységeket, amelyek 

által a felsőoktatási könyvtárak támogathatják az anyaintézményük tudásgazdálkodási tevé-

kenységét, és hozzájárulnak az intézményi tudásvagyon növekedéséhez. E tanulmány kere-

tei sajnos nem teszik lehetővé, hogy részletesen bemutassam ezeket a tevékenységeket, de a 

2. sz. táblázat is jól illusztrálja azt, hogy a felsőoktatás könyvtárak egyedüli szervezeti egy-

ségként az egyetemeken és főiskolákon, milyen sokrétű tevékenységgel járulnak, illetve 

járulhatnának hozzá a tudáskörforgás minden lépésének megvalósulásához, a tudásvagyon 

tudástőkévé alakulásához.  

2. sz. táblázat A tudásmenedzsment ciklus, a tudás projektek és tevékenységek 

Tudásciklus ele-

mei 

Tudásmenedzsment 

projekt típusok 

Tevékenységek 

A tudás célok és 

igények meghatáro-

zása 

Tudáskörnyezet, a 

szervezeti kultúra 

fejlesztése 

A tudás mint vagyon 

elismerése 

1. szoros együttműködés kialakítása az 

egyetem vezetésével és a technológiai és 

tudás transzfer irodákkal;  

2. a szellemitulajdon-kezelésben való sze-

rep felismerése és aktív részvétel a mun-

kában; 

A tudásazonosítása, 

feltárása 

Tudástárak létrehozása 

A tudáskörnyezet, a 

szervezeti kultúra 

fejlesztése 

A tudás mint vagyon 

elismerés 

1. a külső források tanszéki oktató-

kutató munka szerinti rendezése tanszéki 

modulok létrehozásával; 

2. a tanszékek tudásának menedzse-

lése, a tudásarchívumok struktúráinak 

(ontológiájának) kialakítása; 

3. egyetem tudástérképének elkészí-

tésében való részvétel; 

4. az egész egyetemre vonatkozó 

tudástárak kialakítása; 

A tudás megszerzé-

se, és fejlesztése 

A tudáshoz való hozzá-

férés segítése 

1. a könyvtár hagyományos és elektronikus 

módon hozzáférhető állományának minél 

alaposabb feltárása; 

2. az oktatók és hallgatók információs és 

számítógépes írástudásának fejlesztése; 

3.  minőségi, személyre szabott szolgáltatá-

sok bevezetése, kihasználva a modern 

IKT eszközöket és lehetőségeket; 

4. új, innovatív technológiákon (adatbányá-

szat, szövegbányászat, nyelvészeti elem-

zések, szemantikai hálózatok, tématérké-

pek, két- és háromdimenziós vizuális tu-

dástérképek stb.) alapuló szolgáltatások 

biztosítása; 
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A tudás rögzítése és 

tárolása 

Tudástárak létrehozása 1. az oktatói publikációk gyűjtése, rendsze-

rezése, hozzáférhetővé tétele; 

2. a tanszékek tudásának menedzselése, a 

tudásarchívumok struktúráinak (ontoló-

giájának) kialakítása; 

3. az egész egyetemre vonatkozó tudástárak 

kialakítása; 

4. több egyetem összefogásával kialakított 

információ- és tudástár, 

A tudás megosztása Tudástárak létrehozása  

A tudáshoz való hozzá-

férés segítése 

1. a külső források tanszéki oktató-kutató 

munka szerinti rendezése tanszéki modu-

lok létrehozásával; 

2. több egyetem összefogásával kialakított 

információ- és tudástár; 

3. az oktatók és hallgatók információs és 

számítógépes írástudásának fejlesztése; 

4.  minőségi, személyre szabott szolgáltatá-

sok bevezetése, kihasználva a modern 

IKT eszközöket és lehetőségeket; 

5. új, innovatív technológiákon (adatbányá-

szat, szövegbányászat, nyelvészeti elem-

zések, szemantikai hálózatok, tématérké-

pek, két- és háromdimenziós vizuális tu-

dástérképek stb.) alapuló szolgáltatások 

biztosítása; 

6. portál technológián alapuló komplex 

honlap működtetése; 

7. a könyvtár épületén belül olyan terek 

létrehozása, amely elősegítik a tudás 

megosztását és létrehozását; 

8. virtuális közösségi tér létrehozása, amely 

segíti az intézményen belül az azonos 

érdeklődésű oktatók, kutatók és hallga-

tók kommunikációját és tudásmegosztá-

sát; 

A tudás hasznosítá-

sa 

A tudáskörnyezet, a 

szervezeti kultúra 

fejlesztése 

1. a könyvtár épületén belül olyan terek 

létrehozása, amely elősegítik a tudás 

megosztását és létrehozását. 

2. virtuális közösségi tér létrehozása, amely 

segíti az intézményen belül az azonos 

érdeklődésű oktatók, kutatók és hallga-

tók kommunikációját és tudásmegosztá-

sát. 

A tudás ellenőrzése, 

mérése 

A tudáskörnyezet, a 

szervezeti kultúra 

fejlesztése 

A tudás mint vagyon 

felismerése  

1. szoros együttműködés kialakítása az 

egyetem vezetésével és a technológiai és 

tudás transzfer irodákkal;  

2. a szellemitulajdon-kezelésben való sze-

rep felismerése és aktív részvétel; 

3. tudásmérési technikák alkalmazása; 
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Új tudás létrehozá-

sa 

Tudástárak létrehozása 

A tudáshoz való hozzá-

férés segítése 

1. az elektronikus források mene-

dzselése, elérhetővé tétele, tartalmi és 

használati ismertetése; 

2. a könyvtár épületén belül olyan 

terek létrehozása, amely elősegítik a tu-

dás megosztását és létrehozását; 

3. Virtuális közösségi tér létrehozá-

sa, amely segíti az intézményen belül az 

azonos érdeklődésű oktatók, kutatók és 

hallgatók kommunikációját, tudásmeg-

osztását; 

 

A táblázatban bemutatott feladatok ellátása nem kis energiát követel az amúgy is leterhelt és 

egyre csökkenő számú könyvtárosoktól, de úgy vélem, a tudásmenedzsment ciklusban be-

töltött tudatos és szervezett jelenlétük hasznára válhat mind az intézménynek, mind önma-

guknak. A könyvtárak már eddig is számos tevékenységet elvégeztek a korábban felvázol-

takból, de a nem megfelelő marketing és public relations munka „eredményeként‖ az egye-

temek és főiskolák munkatársaiban és hallgatóiban nem igazán tudatosultak ezek a tevé-

kenységek, illetve a megvalósítójuk. A valóban személyre szabott szolgáltatások biztosítása, 

és információs és tudástartalmak pontos és időben való eljuttatásával sikerülhet megvalósí-

tani a felsőoktatási könyvtárak „beágyazottságát‖, azaz a természetes és mindennapos jelen-

létét az egyetemek és főiskolák életében. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat a felsőoktatási 

könyvtárak képesek legyen ellátni a szervezetükön belül is alkalmazniuk kell a tudásme-

nedzsment eszközeit, hosszútávú stratégiát kidolgozva a könyvtári személyzet tudásának 

fejlesztésére, a tudásátadási folyamatok megkönnyítésére. Az egyetemi könyvtár szervezete 

csak tanulószervezetté válva lesz alkalmas arra, hogy hatékonyan tudja betölteni a változó 

igényekhez igazodó szerepét, ezért a felsőoktatási könyvtáron belül is elengedhetetlen a 

tudásfejlesztés és megosztást támogató szervezeti kultúra kialakítása.  

 

4. Összegzés  

Az immateriális vagyontényezők csak akkor lehetnek igazán hasznosak a szervezet számára, 

ha a hierarchiaszintek tiszteletben tartásával mindenki számára rendszerezetten hozzáférhe-

tőek. A felsőoktatási intézmények esetében könyvtáraik meghatározó szerepet játszanak 

abban, hogy tartalomgazdává válva és magas szintű technológiai szolgáltatásokat nyújtva 

biztosítsák az egyetemeken és főiskolákon már meglévő és folyamatosan keletkező tudáshoz 

való hozzáférést, a tudásvagyon láthatóvá tételét. A felsőoktatási könyvtárak a Sinka Róbert 

által tudás allokációs térnek [9], általam inkább egyetemi tudás ökoszisztémának nevezett 

virtuális és fizikai térben a nem csak a létrejött tudás termékek összegyűjtésével, feldolgozá-

sával és szolgáltatásával, azaz a láthatóvá tételével foglalkoznak, hanem szolgáltatásaik, 

fizikai és virtuális tereinek biztosításával hozzájárulnak a tudás fejlesztéséhez, megújításá-

hoz, növeléséhez és a tudáshiány csökkentéséhez is. A felsőoktatási intézményekben meg-

indult tudásmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységek legfontosabb feladata, hogy az 

egyetemen keletkezett tudás értékké, valós kulturális, tudományos és gazdasági haszonná 

alakítása. A felsőoktatási könyvtárak számára tudásmenedzsment alkalmazása egyrészt a 

könyvtár szervezetén belül, másrészt erre építve az anyaintézmény számára nyújtott 

tudásintenzív szolgáltatások által lehetőséget teremthet arra, hogy a hatékonyan tudják szol-

gálni anyaintézményük érdekeit. 
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KIVONAT 

A tanulmány célja annak a tehetségmenedzsment tevékenységnek a bemutatása, amely a 

Széchenyi István Egyetem (SZE) Tudományos és Művészeti Diákkör (TMDK) keretei kö-

zött folyik. Ezen belül kiemelten foglalkozik a tehetség- és motivációs rendszer kidolgozá-

sának és alkalmazhatóságának kérdésével. 

A téma aktualitását az adja, hogy a XX. század utolsó harmadában világszerte sokasodtak a 

tehetséggel kapcsolatos kutatások. A felnőtt kori munka minősége jórészt az iskolán belül 

dől el. Ennek tudatában az oktatási intézmények minden szintjén – az óvodától a felsőokta-

tási intézmények tudományos diákköri mozgalmáig, szakkollégiumi rendszeréig – fejlesztő 

programok indultak, tehetséggondozó műhelyek alakultak. 

A munka alapjául szolgált egyrészt a Towers Watson által 2011-ben Észak-Amerikában 

készített „Tehetségmenedzsment és juttatások‖ című kutatás, hogy megfogalmazza a tehet-

ségmenedzsment legégetőbb kérdéseit. Az integráció, szegmentáció és az agilitás stratégiá-

ját a SZE TDT üléseinek és a modell alkalmazhatóságával kapcsolatos oktatói kerekasztal 

beszélgetéseinek anyaga egészíti ki. 

Kulcsszavak: TMDK, tehetség, fenntartható tehetség- és motivációs modell 

 

ENGLISH ABSTRACT  

This paper aims to present the talent management activity that is going on within the frame-

work of the Scientific Students Association of Széchenyi István University. In particular, it 

is focusing on question of the development and applicability of talent and motivation sys-

tem. 

The actuality of the topic comes from the fact that in the last thirds of the 20th century re-

search on the talent are proliferated worldwide. The quality of the adult work largely be 

decided within the school. That is why at all levels of educational systems - from kindergar-

ten to higher education institutions - developing programs have been launched, talent man-

agement circles developed. Following the conceptualisation of talent, some of the top find-

ings of the 2011 Towers Watson‘s North American Talent Management and Rewards Sur-

vey - conducted in early summer 2011 - were used by the author for formulation of conse-

quences. Applying some top strategies - integration, segmentation and agility – to their 

reward and talent management model, the Scientific Student Association can significantly 

improve their human capital model  

Keywords: Scientific Student Association, talent, sustainable talent management model 

 

1. Bevezetés 

A XX. század utolsó harmadában világszerte sokasodtak a tehetséggel kapcsolatos kutatá-

sok. A felnőtt kori munka minősége jórészt az iskolán belül dől el. Ennek tudatában az okta-

tási intézmények minden szintjén – az óvodától a felsőoktatási intézmények tudományos 

diákköri mozgalmáig, szakkollégiumi rendszeréig – fejlesztő programok indultak, tehetség-

gondozó műhelyek alakultak, amelyeknek a szakszerű és hatékony működtetését, fejleszté-

sét a tudományos (tehetségpszichológiai és –pedagógiai) kutatások segítik. 
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Ez egyben felkészítés a munka világába lépő tehetségek számára, ahol az utóbbi évtizedek-

ben felértékelődött az emberi erőforrás. A vállalatok/vállalkozások környezetét az állandó, 

gyorsuló tempójú változások jellemzik. A mindennapi kihívásokhoz való alkalmazkodás 

előfeltétele az azokat rugalmasan, kreatívan kezelő ember. A vállalati hatékonysággal kap-

csolatos vizsgálatok középpontjába olyan fogalmak kerültek, mint információ, ismeret, 

tudás, tanulás, tudástranszfer, tudáshálózatok, a fentieket támogató vállalati kultúra, válto-

zás, kreativitás és innováció. Mindezen fogalmak rendszert alkotnak a Tudásháromszög 

formájában, miszerint Nagy horderejű fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy az egyetemek 

képesek legyenek megváltoztatni saját működési folyamataikat. A legjelentősebb lépcsőfok 

az ún. siló struktúrák felszámolása, továbbá a nagyon alapos, együttműködő munkakultúra 

megvalósítása. Ez két elv segítségével egyszerűsíthető le, amelyek a következőek: a Triple 

Helix együttműködési modell (egyetemek – vállalatok – közigazgatás, illetve a Knowledge 

Triangle modell (kutatás – oktatás– innováció; a továbbiakban tudásháromszög) amely 

előtérbe helyezi az egyetem különböző funkciói között megvalósuló szinergiát, aminek teret 

kell nyernie. [1] A menedzsmentben felértékelődő „soft‖ tényezők között szerepelnek to-

vábbá a csapatszellem, a döntésekbe bevonó menedzsment, a kommunikatív vezető, a moti-

váció ereje, a jövőkép és küldetés megfogalmazása, a társadalmi felelősségvállalás kérdése, 

a „laposabbá‖ váló szervezeti hierarchia. Mindezekkel kapcsolatos a tehetségmenedzsment 

kérdésköre is: a tehetséges munkaerőnek a céghez vonzása, megfelelő feladatokkal ellátása, 

továbbfejlesztése, továbbá – az egyéni és a vállalati célok összehangolásával – megtartása. 

Mindez egyszerre szolgálja az egyéni, a vállalati és a társadalmi érdeket, kifejezheti a válla-

latok felelősségvállalását a hozzájuk került tehetségek iránt. A tehetségekkel való felelős 

foglalkozás nem csupán a HR részleg feladata, de a vállalati stratégia része kell, hogy le-

gyen. Ez az élethosszig tartó tanulás egyik formája. Az élethosszig tartó tanulás iránt Ma-

gyarországon is objektív igény van, amelynek egyik oka, hogy az iskoláztatás erősödése 

mellett folyamatosan jelen van a halmozódó végzettségi/képzettségi hiány is, másrészt a 

fejlődő piacgazdaságban világosan látszik az iskolázatlanabb és a képzetlenebb munkaerő 

leértékelődése, illetve gyengébb foglalkoztatási biztonság. [2] 

Jelen tanulmány – a tehetség fogalmának körüljárása után – a tehetség menedzselésére, 

különös tekintettel a felsőoktatásban megvalósuló tehetségmenedzsmentre fókuszál. Egy 

2011-ben Észak-Amerikában készült felmérés adatait elemezve mutatja be a „fenntartható 

tehetségmenedzsment és jutalmazás modell” létrehozásának alapelveit. A továbbiakban a 

modellben leírt integráció, szegmentáció és agilitás stratégiáját vizsgálja, a felsőoktatásban 

való használhatósága szempontjából. A SZE TDT üléseinek, a modell alkalmazhatóságával 

kapcsolatos oktatói kerekasztal beszélgetéseknek az anyaga, továbbá magyar példák egészí-

tik ki a felsőoktatási tehetségmenedzsment gondolatkört. Ezen kívül 2011-ben számos peda-

gógiai és soft-skill kompetencia fejlesztő képzést szerveztünk a Széchenyi István Egyete-

men. A képzések befejezése után a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán a 

módszertani diverzitás bővülése volt megfigyelhető [3]. 

 

2. A tehetség 

A tehetség meghatározására számos megfogalmazás és modell ismeretes. A legáltalánosab-

ban elfogadott modell Joseph Renzulli, amerikai oktatáspszichológustól származik. Az ő 

nevéhez fűződik a tehetség háromkörös modelljének kifejlesztése (1977) [4]. A tehetség 

három összetevőjeként az átlag feletti képességet, a feladat iránti elkötelezettséget és a krea-

tivitást határozta meg. Renzulli háromkörös modelljét egészítette ki Franz Mönks, holland 

kutató a tehetség kibontakozásához szükséges faktorokkal (1986), megalkotva a hattényezős 

modellt: család, iskola, társak (mint társadalmi környezet) (1. ábra). 
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1. ábra: Renzulli (1977) és Renzulli-Mönks (1986) modellje 

 
Forrás: [5] 

 

Magyarországon a Czeizel-féle modell (2004) az elfogadott (2. ábra), amely – sok egyéb 

tehetség-modellhez hasonlóan – a tehetségnek négy összetevőjét emeli ki: 

 átlag feletti általános képességek (pl. magas szintű elvont gondolkodás, jó 

memória, hatékony információ feldolgozási stratégia), 

 kreativitás (pl. originalitás, flexibilitás, problémaérzékenység), 

 a feladat iránti elkötelezettség (érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocioná-

lis stabilitás), 

 átlagot meghaladó speciális képességek. 

2. ábra: Czeizel Endre 4x2+1 faktoros modellje, 1997 

 
Forrás: [6] 

Czeizel Endre, magyar orvos genetikus megállapítása szerint mind a négy szellemi képes-

ségben (általános értelmi, specifikus szellemi, kreativitási és motivációs) külön kell válasz-

tani az adottságokat és az ezeket befolyásoló külső hatásokat (család, iskola, társadalom, 
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kortárs csoportok). A kivételes adottság, vagyis a tehetség megnyilvánulásának külső feltét-

elei vannak, amelyek lehetnek pozitív és negatív hatások egyaránt. A kivételes társadalmi 

teljesítményt a négy adottság és a négy környezeti tényező együtthatásának eredményeként 

értelmezi. Plusz környezeti tényezőként a sors faktort jelöli meg. [7] 

3. ábra: Gagné-modellje a tehetség kibontakozásáról 

 

Forrás: [8] 

Francoys Gagné (1991) is világosan elhatárolja egymástól modelljében a természettől kapott 

(öröklött) tényezőket (adottságok) és a tehetséget (szisztematikusan fejlesztett készségek). 

Úgy véli, tehetség csak a tanulási/fejlődési folyamat által fejleszthető ki, amely folyamatra 

az intraperszonális és a környezeti katalizátorok is hatással vannak (3. ábra). 

A legismertebb csoportosítás Gardnertől származik (1983), aki szerint hétféle speciális ké-

pességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-

mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. 

A Piirto-modell még differenciáltabban ábrázolja a speciális tehetség fajtáit (4. ábra). Ezek 

közül számos tehetség nélkülözhetetlen a munka világában, mint például az intellektuális, 

verbális, kapcsolati, kreatív tehetségek. 
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4. ábra: Piirto-modell 1999 (a speciális tehetség fajtái) 

 

Forrás: [9] 

A kutatások bizonyították, hogy a tehetség-összetevőket nem készen kapjuk születésünk 

által, hanem ezek hosszas (élethosszig tartó?) fejlesztő munka eredményeként formálódhat-

nak.  

 

3. A fenntartható tehetségmenedzsment és javadalmazás modell 

A szervezeti hatékonyság és a humán erőforrás fejlesztése közötti összefüggés különösen az 

1970-es évektől került a menedzsment kutatások középpontjába. A tehetségmenedzsment 

fogalom az 1990-es években alakult ki, a HRM-en belül. A tehetség menedzselése feltétele-

zi a tervezést, a szervezést, az irányítást és a kontrollingot, vagyis a tehetségekkel való tuda-

tos tevékenységet. A tehetségmenedzsment a sikeres cégek esetében nem csak HR feladat, 

de az üzleti stratégia része. A tehetségmenedzsment számos részfeladatból áll, közülük a 

legjelentősebbek az alábbiak:  

 a kvalifikált jelöltek felfedezése, vonzása, toborzása és alkalmazása, 

 versenyképes fizetések biztosítása, 

 tréningek szervezése és fejlődési lehetőségek megmutatása, 

 a teljesítmény menedzsment folyamat koordinálása, 

 megtartó programok bevezetése és működtetése, 

 előléptetés és áthelyezés kezdeményezése, 

 a munkaerő-szegmentációja és megfelelő kezelése. 

A tehetségfejlesztés kritikus pontjai tehát azonosak mind az iskolai fejlesztések során, mind a 

munkahelyi HR-szakemberek tevékenységében. Ezek az alábbiakban azonosíthatók: a tehet-

ség azonosítása, felismerése; a programok célkitűzései; tervkészítés tehetségeseknek; a 

tréner/mentor/vezető szerepe; együttműködés. [10] 
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A továbbiakban a „2011/2012 Talent Management and Rewards Study, North America‖ 

című kutatás [11] eredményeit vesszük vizsgálatunk tárgyává, amely képet ad a tehetségme-

nedzsment észak-amerikai helyzetéről, felvázolja a fenntartható tehetségmenedzsment és 

javadalmazás modell alkalmazásának alapelveit. Majd megvizsgáljuk, mindez követhető 

modellként használható-e a saját tehetségmenedzsment rendszerünk fejlesztéséhez. 

A 2011 tavaszán az USA és Kanada 316 szervezetének (218 USA, 98 Kanada) HR szakem-

berei körében végzett kutatás nemzetiség, iparág és a foglalkoztatottak száma alapján is a 

szervezetek széles körét fogta át. A Towers Watson (vezető tanácsadó cég, New York-i 

székhellyel) által végzett felmérés és annak elemzése a tehetségmenedzsment részterületei-

nek számos problematikájára mutat rá. Megállapításuk szerint a vizsgált cégek közel 60%-a 

nehézséggel küzd a kiemelkedő tehetségeket igénylő munkakörök betöltésében. Megtartá-

sukkal 11%-uknak van általában gondja, de a kiemelkedő tehetségű munkavállalók megtar-

tásának nehézsége fokozódik (USA: 31%-ról 36%-ra; Kanada: 35%-ról 39%-ra) 2010 óta. 

A munkavállalók iránti fokozódó elvárásokat jelzi az az adat, hogy a szervezetek 65%-a 

várja el a dolgozóitól a 2008-as krízis előtti állapothoz képest hosszabb munkaidőt, sőt több 

mint fele a vizsgált cégeknek ezt a tendenciát folytatni szándékozik. A szervezetek alábecsü-

lik a munkahelyi stressz és a munka/élet közti egyensúly iránti igény szerepét a dolgozók 

megtartásában, és nem ismerik fel a biztos munkahely kiemelkedő tehetségekre gyakorolt 

vonzerejét. Számos munkavállaló szenved a változások okozta kimerültségtől, ami növeli a 

kilépés kockázatát. 

A kutatás eredményei alapján a tanácsadó cég megalkotta a „Fenntartható tehetségme-

nedzsment és javadalmazási modell elkészítésének alapelvei‖-t. A modell három fő pillére 

az integráció, a szegmentáció és az agilitás (5. ábra). 

5. ábra: Fenntartható tehetségmenedzsment és javadalmazási modell 

 
Forrás: [12] 

 

1. alapelv: Integráció 

Az integráció jelen esetben azt jelenti, hogy szükséges összehangolni a juttatás és tehetség-

menedzsment programokat egymással és mindezt az üzleti stratégiával, az üzleti célokkal, a 

vágyott kultúrával, a munkaerő vonzására és megtartására irányuló tervekkel. Részletezve, 

az integráció szükséges az alábbi területeken: 

 összehangolni a juttatás és tehetségmenedzsment programokat a stratégiai célokkal;  

 integrálni a kompetencia modellbe a juttatás és tehetségmenedzsment programokat; 

 összehangolni a juttatás és tehetségmenedzsment programokat a cégmárkázás 

(company brand) és a foglalkoztatás-márkázás (employment brand) tekintetében; 
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 hasznosítani a technikai lehetőségeket a programok terjesztésé-

hez/kommunikálásához (az integrált programok hozzájárulnak a költségcsökken-

téshez is, a dolgozók tapasztalatainak megosztása által). 

A Towers Watson-kutatás kimutatta, hogy azok a szervezetek, amelyek integrált juttatás és 

tehetségmenedzsment stratégiát alkalmaztak (összevetve őket az ilyen stratégiát nem alkal-

mazókkal),  

 20%-kal kevesebb problémával küzdöttek a tehetséges, felkészült munkaerő 

(critical-skill employees) céghez vonzásában; 

 25 %-kal kevesebb problémával küzdöttek a csúcsteljesítményre képes munkaerő 

(top-performing employees) céghez vonzásában; 

 33%-kal kevesebb jelezte, hogy gondjai lennének a tehetséges, felkészült munkaerő 

megtartásában; 

 18%-kal kevesebb jelezte, hogy gondjai lennének a csúcsteljesítményre képes 

munkaerő megtartásában;  

 18%-kal több jelezte, hogy javultak az eredményei, a vetélytársakhoz viszonyítva. 

Azok a cégek, amelyek összehangolták a juttatás és tehetségmenedzsment programokat a 

stratégiai célokkal, több mint kétszer több esetben értékelték a saját teljesítményüket ki-

emelkedőnek, mint az összehangolást nem alkalmazók (28% vs. 12%). Továbbá kevesebb 

gondjuk van a tehetséges, felkészült munkaerő vonzásában (52% vs. 68%) és megtartásában 

(29% vs. 43%). Végül azok a cégek, amelyek összehangolták a juttatás és tehetségme-

nedzsment programokat az általuk vágyott szervezeti kultúra elérésére tett erőfeszítésekkel, 

több mint kétszer annyian rendelkeznek a csúcsteljesítményeket elismerő vállalati kultúrával 

(high-performance work culture) (56% vs. 26%). Ezeknek az összetevőknek az integrálása 

tehát növeli a szervezeti hatékonyságot és fokozza a többi program hatását is. A szervezetek 

többsége (70%) rendelkezik az összes munkavállalóra vonatkozó kompetencia modellel, 

amely segít megértetni a munkaköri szintek szerinti karrier lehetőségeket, elvárásokat és 

jutalmakat, és amely alapul szolgálhat az integrált tehetségmenedzsmentnek. A vizsgált 

szervezetek meghatározó többsége integrálta ugyan a kompetencia modelljét az eredmény-

menedzsment folyamatba, de csak 36%-uk kapcsolta össze a kompetencia modelljét a jutta-

tás programmal. 

A pénzügyileg legjobban teljesítő cégek integrált rendszerek, ahol a teljesítményértékelés, a 

karrier- és utódlástervezés, a kiválasztó és értékelő rendszerek összehangoltak egymással és 

a vállalati célokkal. [13] Integrált jellegéből következően mindez nem csak a HR, de az 

egész vállalati menedzsment felelőssége. Biztosítják a szakmai feladatok sikeres elvégzésé-

hez szükséges képzési hátteret, felkészítenek jövőbeni feladatokra és változásokra, biztosít-

ják a menedzsment-, illetve más fontos vállalati funkciók megfelelő betöltését, szelektálnak, 

valamint lehetőséget kínálnak a legjobbaknak (teljesítmény-, és potenciál-orientáltan) maga-

sabb értékű feladatok elvégzésére. Belső változtatási lehetőséget kínálnak a munkatársak-

nak, ugyanakkor növelik az elkötelezettségüket a vállalat iránt. 

Az elvek hatásos kommunikációja, a tudatos, kétirányú és szimmetrikus kommunikáció, a 

tehetségmenedzsment számára is kulcsfontosságú. A válaszadók kevesebb, mint 40%-a 

gondolja úgy, hogy a cége jól kommunikálja a foglalkoztatási elveit a dolgozóival. A „dol-

gozó, mint érték-központú‖ (employee value proposition) programok összehangolása a 

cégmárkázással (company brand) és a foglalkoztatás-márkázással (employment brand) in-

tegrált és következetes üzenetként juthatna el a dolgozókhoz. Ez a stratégia a HR és a mar-

keting közötti szoros együttműködést is igényli. 

A jól alkalmazott technológia segít hatásosan és költséghatékonyan összehangolni és kom-

munikálni a tehetségmenedzsment programokat. Noha a válaszadók szervezetei jelentős 

költségeket fordítottak az elmúlt néhány évben a kommunikáció-technológia fejlesztésébe, 

többségük nem képes ezeket az eszközöket a jutalmazási programjaik kommunikálására 
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fordítani. A szervezetek többsége képtelen volt hatékonyan alkalmazni a technológiai befek-

tetéseket a HR céljaira. 

 

2. alapelv: szegmentálás 

A szegmentálás jelen esetben azt jelenti, hogy azonosítjuk a szervezet szempontjából meg-

határozó képességű és a kiemelkedő potenciállal bíró dolgozókat és kommunikálunk velük. 

Meghatározzuk a különböző dolgozói csoportok jellegzetességeit. Különleges feladatokat 

állítunk eléjük – mint lehetőségeket –, és hangsúlyozzuk a teljes jutalmazási csomagot. A 

munkahely biztonsága kulcstényező a kiemelkedő képességű dolgozók vonzásában, ugya-

nakkor a biztonság hiánya gyakran forrása a munkával kapcsolatos stressznek. A differenci-

álás azt jelenti, hogy növekvő mennyiségben vonunk el forrásokat az alacsonyan vagy átla-

gosan teljesítőktől azért, hogy átcsoportosíthassuk a bónuszokat a kiemelkedően teljesítők 

számára. Részletezve, a szegmentálás szükséges az alábbi területeken: 

 meghatározni a különböző munkaerő-csoportokat és a velük való eltérő bánásmó-

dot; 

 megvalósítani a szegmentálást; 

 hajtóerőként használni a sokféleséget; 

 keresni a feltörekvő szegmenseket. 

Az alkalmazottak szegmentálása csökkenti a humán tőkére hatástalanul fordított költsége-

ket. Ha megértjük, hogy melyik dolgozói csoport van legnagyobb hatással a cégsikerre, és 

alkalmazzuk a tehetségmenedzsment és juttatás programokat, nagyobb eséllyel tartjuk meg 

és kötelezzük el a munkavállalókat, ami maximálhatja a humán tőkére fordított befektetések 

megtérülését. 

Az első lépés a stratégiai szempontból kulcsfontosságú munkakörök, dolgozói csoportok 

azonosítása, azoké, akiknek a hatása a legjelentősebb a vállalati sikerre. A vizsgált cégek 

többsége három tehetségcsoportot azonosított: 

 legjobban teljesítők (71%); 

 magas (szakértői vagy vezetői) potenciállal rendelkezők (68%); 

 az üzleti eredményesség szempontjából kritikus kompetenciákkal rendelkezők 

(44%). 

A Towers Watson-kutatás tehát azt a meglepő eredményt hozta, hogy a vizsgált szerveze-

teknek csupán 44%-a azonosította formálisan a tehetséges, felkészült munkaerőnek (critical-

skill employees) tartott csoportot, és 68%-ban azonosították a számukra legtehetségesebb-

nek (high potentials) tartott szegmenst. Ugyanakkor csupán 28%-uk tájékoztatta ezeket a 

munkavállalókat arról, hogy magas potenciált látnak bennük. Ezzel olyan lehetőségeket 

veszítenek el, mint a dolgozók elköteleződésének kialakítása, az elvándorlási kockázat 

csökkentése. 

A megkérdezett szervezetek közel kétharmada fektet sokat a vezetők fejlesztésébe és a ki-

emelkedően tehetséges dolgozók sikerének menedzselésébe, de alig több mint fele fordít 

extra forrásokat a coaching, mentorálás, karrierút kijelölésére és tervezésére. 57%-uk fordít 

kiemelt figyelmet azoknak a dolgozóknak az alapfizetésére, akik csúcsteljesítményt nyújta-

nak, de csupán 37%-uk fordít további forrásokat a hosszú távon is ösztönző eszközök al-

kalmazására. A legnagyobb fókuszt tehát a toborzásra, a kiválasztásra és a kiemelt alapfize-

tésre fordítják, de csak a vállalatok egynegyede mozgósít extra forrásokat e szegmens to-

vábbi hatékonyságának növelésére. 

Számos vállalat alkalmaz az egyén teljesítményére alapozott differenciált juttatásokat, hogy 

növelje a kompenzációs források megtérülését és megtartsa a kulcs munkaerőt. Mindazonál-

tal a kifizetések meglehetősen torzak az alacsonyan teljesítők esetében. A kifizetések célzot-
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tak, így az élen járó dolgozók 120%-ot is elérik, míg azok, akik csak részlegesen felelnek 

meg az elvárásoknak, tipikusan 70 % körüli juttatást kapnak. A differenciált fizetés persze 

nem új ötlet, mégis a munkavállalók gyakran említik a munkahely elhagyásának okaként a 

nem ösztönző kereseti lehetőségeket. Noha a szervezetek szegmentálják a dolgozóikat telje-

sítményük alapján, és különböző folyamatokat és eszközöket alkalmaznak a differenciálás 

megkönnyítésére, mégis a különböző csoportokkal való eltérő bánásmód elv ellen számos 

menedzser érez ellenszenvet. A felmérésben résztvevőknek kevesebb, mint fele jelzett vilá-

gosan kimutatható kapcsolatot az egyéni teljesítmény és a fizetések között. 

A leggyakrabban alkalmazott programok a dolgozók képzése és fejlesztése, továbbá a cél-

zott vásárlási stratégia (a szükséges munkaerő beszerzése), de a vállalatok kevesebb, mint 

fele alkalmaz speciális programokat a differenciálás következtében létrejövő sokszínűség 

megvalósításához. 

Számos idős dolgozó késlelteti a nyugdíjba vonulását, szükségessé téve a nyugdíjkorhatárt 

elért dolgozók kérdésével való foglalkozást. Kiemelkedő tehetségű csoportok karrierjét 

blokkolhatja az előrelépés hiánya, továbbá számos frissdiplomás munkanélküli vagy ala-

csony képzettséget igénylő területeken dolgozik. E csoportok némelyike viszonylag új mun-

kavállalói szegmenst és egyben új menedzseri kihívást jelent. E probléma megoldásával a 

szervezetek jelentős versenyelőnyre tehetnek szert. 

 

3. alapelv: agilitás 

Az agilitás jelen esetben azt jelenti, hogy képes a szervezet kialakítani vagy adaptálni olyan 

programokat, amelyekkel az üzleti vagy gazdasági feltételek megváltoztathatók, a kockáza-

tok hatékonyabb kezelése és az eredmények növelése érdekében. Ilyenek például: 

 sokkal rugalmasabb jutalmazási programok alkalmazása; 

 a program hatékonyságának mérése, adatalapú döntések elősegítésére; 

 a változások hatékony megoldása (dolgozókkal való kommunikáció, a szükséglete-

ik felmérése céljából, majd teret engedni az önirányításuknak); 

 vezetői képességek fejlesztése. 

Az agilitás a gyorsan végrehajtandó változásokhoz szükséges rugalmasság, elsőnek lenni a 

lehetőségek megragadásában és találékonynak lenni a nehézségek kezelésében. Számos 

lehetőségük van a vállalatoknak arra, hogy az agilitást tehetségprogramokkal támogassák. 

A rövid távú ösztönző programok nagyobb rugalmasságot nyújtanak és igényelnek, mert a 

fizetések emelkednek és csökkennek az üzleti teljesítménytől függően. 2011-ben ezek az 

összegek jelentősen növekedtek, 88%-ról 111%-ra. 

A menedzserek a programok és a változások meghirdetésének frontvonalban állnak, ugya-

nakkor viszonylag korlátozott jogkörük van a programok kialakítására. Nem meglepő, hogy 

a válaszadók meglehetősen vegyesen látják a programok megvalósítását, így a menedzserek 

hatékonyságát. Többségük (59%) úgy véli, hogy a menedzsereik hatékonyak az eladást 

ösztönző programokban, de csak 43%-uk véli hatékonynak a menedzsereket az alapfizetési 

és 49% a rövid távú ösztönző programok megvalósításában. Csupán 14%-uk véli hatékony-

nak a menedzsereket a karrier-programok végrehajtásában. 

A Towers Watson felmérés eredménye szerint a dolgozók sokkal jobban kedvelik azokat a 

programokat, amelyeket értenek. A kommunikáció fejlesztése tehát az egyik legfontosabb 

hatékonyságú eszköz a programok alkalmazásában és az azokkal való elégedettség elérésé-

ben. Azoknak a dolgozóknak az aránya, akik szerint a szervezetük jól kommunikálja a ju-

talmazási és a tehetség programokat, meglehetősen alacsony. 

A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a dolgozók előnyben részesítik az általuk irányítható 

tanulási lehetőségeket, külső munkaerő-közvetítő eszközöket és hálózatokat, saját karrierjük 
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és előrelépésük érdekében. A legtöbb szervezet (54%) a munkavállalók és a menedzserek 

közti egyensúlyt tartja kívánatosnak a karrier-utak építésében. A vizsgált szervezetek min-

tegy ötöde esetében azonban a dolgozók a menedzserektől várják el, hogy a karrierépítés 

terén őket vezessék, annak ellenére, hogy egy agilis munkahely olyan munkavállalókat 

preferál, akik felelősséget vállalnak a saját karrierútjukért. 

Az agilitás tehát két összetevős jellemző. Egyrészt energiát ad, a munkával kapcsolatos 

stressz csökkentésével, a hatékony munkához való források megteremtésével. Lehetővé teszi 

az alternatív munkaidőt, a távmunkát, bíztatja a dolgozókat a szabadságnapjaik kihasználá-

sára, hogy csökkentsék a munkában töltött időt. Másrészt alkalmazkodás, amellyel átvezetik 

a dolgozókat a változások négy szakaszán, hangsúlyozva a tapasztalt vezetők hatékony 

kommunikációjának fontosságát, továbbá megerősítve menedzseri és főnöki üzeneteket. 

Úgy tűnik, hogy a cégek óriási erőfeszítéseket tesznek a munkaerő vonzására, de nem ele-

gendő figyelmet fordítanak a megtartásra. A tehetséges és felkészült munkaerőnek a megtar-

tása a tehetségmenedzsment további kiemelt területe. A kutatás rámutatott arra is, hogy a 

kelet-európai régióban az Y-generáció elköteleződésének megszerzése a legkritikusabb 

tehetségmenedzsment kihívás [14].  

 

4. Tehetség és motivációs modell alkalmazhatósága a Tudományos és Művészeti 

Diákkörben 

A Tudományos és Művészeti Diákkör célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek 

megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és 

művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterület kutatásai-

ba, illetve a művészeti életbe. A hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékeny-

séget elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. Folyamatos tutoriális 

(mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, 

a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A felké-

szülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző szakaszban, s mint ilyen, a doktori 

képzés (PhD, illetve DLA) egyik legjobb előiskolája. 

A hallgatók TMDK munkája oktató(k) vezetésével történik és az adott művészeti terület, 

szakma, vagy tudományterület mélyebb megismerését, a kutatási módszerek elsajátítását, a 

hallgatók képességeinek kibontakoztatását segíti elő. A TMDK keretei között a hallgatók 

mindenkori tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve kiegészítő ismeretek elérésére 

törekednek. Munkájuk eredményét a tudományos publikációk és szakmai dokumentumok 

tartalmi és formai követelményeinek megfelelő dolgozatban foglalják össze, illetve művé-

szeti előadásban mutatják be. 

A tudományos és művészeti diákköri munka része a magyar felsőoktatási intézmények okta-

tási, tudományos, illetve művészeti tevékenységének. Az arra vállalkozó, igényes, kiemel-

kedő képességgel rendelkező hallgatókat önálló, a kötelező tananyagon túli szakmai telje-

sítményre ösztönzi, és elfogadtatja a hallgatókkal azt, hogy a diákköri munka része a szak-

mai sikereiknek, a szakma minél tökéletesebb elsajátításának, - diplomájuk értékét növelve - 

karrierjüknek, életútjuknak. 

Ahogy már fentebb megállapítottuk, a tehetségfejlesztés kritikus pontjai azonosak mind az 

iskolai fejlesztések során, mind a munkahelyi HR-szakemberek tevékenységében: a tehetség 

azonosítása, felismerése; fejlesztése, a tréner/mentor/vezető szerepe; együttműködés. A 

továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a bemutatott „Talent Management and Rewards Study, 

North America‖ című kutatás eredményei követhető modellként használhatók-e a saját te-

hetségmenedzsment rendszerünk fejlesztéséhez. 
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4.1. Integráció és kommunikáció 

A 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program (NTP) elfogadásáról, a 

Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi 

Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről 20 évre határozott meg ki-

emelt feladatokat a tehetségsegítésben, a tehetséggondozásban. Nyilvánvalóvá vált, hogy 

szükséges: a tehetséggondozás egyetemi szintű újra-pozicionálása. A tehetséggondozó tevé-

kenységet bele kell illeszteni, összhangba kell hozni az egyetemi stratégiával. 

Esetünkben az integráció azt jelenti, hogy szükséges összehangolni az Egyetemen folyó 

tehetség programokat egymással. Határozat született az Egyetem Tehetségpontként való 

működéséről. Tehetségpontként az Egyetem hídként támogatná a középiskolából a felsőok-

tatáson át a munka világába vezető hallgatói életutat, folyamatosan ápolja és bővíti a tehet-

séggondozást segítő kapcsolati hálót. Az egyetem hosszú távú céljai közé tartozik tehetség-

gondozási programjának minél szélesebb körű kiterjesztése és minél hosszabb távú követé-

se.  

A minőségi képzés a tehetséggondozás legszélesebb platformja, ezen belül a hagyományos-

nak tekinthető TMDK és a szakkollégiumok (ezeken belül alkotó körök) rendelkeznek te-

hetséggondozó programokkal. Az Egyetem számos más területén folyik még tehetségfej-

lesztő tevékenység. Ilyenek a karok és önálló intézetek, a kommunikációs és szolgáltató 

központ, a hallgatói önkormányzat, a tudásmenedzsment központ, a testnevelés és sportköz-

pont. Ugyanakkor az Egyetem jól működő és kiépült kapcsolathálózattal rendelkezik a vá-

ros, a régió – beleértve a határon túli magyar nyelvű - középiskolái, továbbá a Győr Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, valamint az üzleti szféra képviselővel, ami a Tehetségtanács 

kereteit adhatja.  

A folyamatos láthatóság, a folyamatos, kétirányú kommunikáció a hatékony működés felté-

tele. Ezért a TMDK használja az összes online és offline kommunikációs csatornát. Saját 

honlapot működtet, facebookon kommunikál, plakátok, szórólapok, hallgatói lapban való 

megjelenések, hallgatói e-mail listák használata, kampányok szervezése, témalisták elhelye-

zése a tanszékeken, stb. A hallgatóknak világosan kell látniuk az utat, amelyet végig kell 

járniuk (pl. 5 lépcsős TDK-rendszer). Egyszerűen kell megfogalmazni a modellt. Az okta-

tókkal való személyes kapcsolat a kulcs, de fontos a hallgató-hallgató kapcsolat is (EHÖK 

TMDK mentor program). Fontos lenne egy elérhető pont (iroda, help desk), mindennap 

elérhető tanácsadással. Szintén elősegítené a láthatóságot és a folyamatos jelenlétet a kom-

munikációs fal. Ennek tervezésére belső pályázatot írtunk ki az építész hallgatóink körében. 

A díjazott pályamunkák készítői felkérést kaptak a megvalósíthatósági tanulmány elkészíté-

sére. 

Frappáns szlogent alkalmazunk: A TUDÁS VÁR! Ez egyrészt utal a mindenki számára 

elérhető lehetőségre, másrészt a csapatban, közösen, támogatástól felvértezetten való ered-

ményesség elérésére (a tudományos diákkör megfoghatatlan fogalom sokak számára). A 

hallgatók körében végzett kutatások (kérdőív, fókuszcsoportos interjúk) azt mutatták, hogy 

fő probléma a diák számára: Hol kezdjem el? A diákok utat keresnek, ezért utat kell mutatni 

számukra. Ezt szolgálná az összes fent említett kommunikációs eszköz. Fontos, hogy a 

hallgató egyénnek és ne a tömeg részének érezze magát, hogy személyességet tudjunk bele-

vinni a rendszerbe (a tömegképzés ennek ellentétesen hat). 

4.2. Szegmentálás 

Esetünkben a szegmentálás a különböző területeken kiemelkedő adottsággal rendelkező 

hallgatók elérése, fejlesztése, motiválása, karrier útjuk támogatása, mentorálás. A tudomá-

nyos munkára való alkalmasság feltételei: értékorientáltság, lényeglátás, rendszerezési ké-

pesség, logikus levezetés képessége, fegyelmezettség, akarat. 
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A képzések célja a tehetségtömeg szervezett oktatása, tananyagon túli ismeretekhez juttatá-

sa, a helyi és országos versenyekre való felkészítése. Ennek keretében fejleszteni kell a 

különböző kompetenciákat (íráskészség, logika, előadói, prezentációs készség, szintetizálás, 

önálló véleményformálás, stb.), ugyanakkor olyan szakmai ismeretekhez is juttatni, amelyek 

a tudományos munka írásához szükségesek (a tudományos kutatás menete, adatgyűjtés, 

kutatásmódszertan, hivatkozás, stílus, stb.). A félévente 3 napi képzések helyett a folyama-

tos, félévente 10 alkalommal, különböző témákban segítő képzéseket indítunk 2014 őszétől. 

Be kell vonni a hallgatókat a tanszéki kutatásokba, ezek a témák a legsikeresebbek az 

OTDK-n. A műhelymunkát kell előterébe helyezni, a tanszék legyen a kutatómunka bázisa; 

Hallgatók önálló munkálkodtatása a tanszéki kutatóhelyen a leghatékonyabb együttműködé-

si forma tanár-diák között. Ezek a kutatások gyakran vállalati kutatási témák is egyben. 

Ezek a témák a hallgatók vállalatokkal való kapcsolatfelvételét, későbbi sikeres elhelyezke-

désüket mozdítják elő. 

Fontos továbbá a megfelelő attitűd kialakítása: nem lehet megsértődni, ha valaki nem lett 

helyezett, a tudomány nem így működik. Tudatosítani kell, hogy a sikerhez vezető út tele 

van sikertelenséggel. Ha negatív eredményre vezet egy kutatás, az is pozitívum, hiszen így 

látszik, hogy más megközelítést kell alkalmazni. Kellő akaraterővel a siker hosszútávon 

elérhető. 

Hallgatót és oktatót egyaránt motiválni szükséges. A hallgatói motiváció számos elemét 

alkalmazzuk. A hallgatók egy része önmagától motivált, őket nem kell győzködni. Van 

azonban, aki nagyon tehetséges és nem mutatkozik. Hangsúlyozni kell, hogy mi a konkrét 

haszna a hallgatónak a TMDK-ból (ösztöndíjak, személyes fejlődés, ajánló levelek, szemé-

lyes kapcsolat, átlagból való kiemelkedés, csapat, stb.). Kiscsoportos órákon a „tédékázó‖ 

hallgatók bemutatkozhatnak szaktársaiknak, hisz a saját korosztály véleménye meghatározó. 

A hallgatók ismerik egymást, ők tudják legjobban a tömegeket mozgatni. A hallgatói mentor 

sok terhet levehet az oktató válláról, hiszen pl. nem a konzulens feladata a dolgozat nyelvhe-

lyességének ellenőrzése. Tanszéki döntés, hogy a tehetséges hallgatók kaphatnak-e enge-

délyt a tantervtől való eltérésre (mentesülhet beadandó, beugró vizsga, stb. alól). Fontos a 

hallgatók számára, hogy a különböző ösztöndíjak és pályázatok elnyeréséhez jó ajánló levél 

a tudományos diákköri tevékenység. 

Az oktatói motiváció számos formáját szükséges alkalmazni. Egyenlőbbé kell tenni a tehet-

séggondozással foglalkozó kollégák és szervezetek közötti feladat-megosztást, a túlterhelt 

oktatók nem tudnak több pluszfeladatot vállalni. Tudományos módszertanra vonatkozó 

tájékoztatót, képzést az oktatóknak is szükséges szervezni. A konzulensi feladatokhoz kap-

csolódó anyagi ösztönzés, „alkotói szabadság‖ jó motiváció lehet. A konzulensi munka 

elismerésére a TDK megalapította a „Legeredményesebb konzulens‖ díjat, amit a félévente 

rendezendő helyi TDK-fordulókon elért eredmény alapján ítél oda (formája: oklevél). To-

vábbá kétévente a legeredményesebb OTDK-konzulens díjat adományozza (formája: porce-

lán bagoly és oklevél). Az OTDK-k után rektori fogadáson ismerik el az OTDK-n részt vett 

hallgatók és oktatók munkáját. 

Mind a hallgatói, mind a témavezető oktatói tájékoztató brosúra hasznos lehet. Ezek röviden 

foglalnák össze a szükséges ismereteket. 

4.3. Agilitás 

Az agilitás esetünkben azt jelenti, hogy új kezdeményezések, megváltozott körülményekhez 

való alkalmazkodás, jó ötletek adaptálása zajlik folyamatosan. 

Számos kihíváshoz kell alkalmazkodni. Nehézséget okoz a bolognai rendszer, nem lehet a 

harmadik évig várni a tehetséges hallgatók bevonásával, fejlesztésével. A versenyeken a 

BSc-s és MSc-s hallgatók nincsenek külön szekciókba sorolva. Stabil bázist alkotnak a 
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szakkollégiumok, de közülük sem kiemelkedően tehetséges mindenki A kiválasztás folya-

matát már a középiskolában meg kell kezdeni.  

 

5. Összegzés 

A Széchenyi István Egyetemen működő Tudományos és Művészeti Diákkör tehetségme-

nedzsment tevékenységet végez. Célja a tehetséges fiatalok azonosítása, képzése, motiválá-

sa, sikerhez juttatása. Mindehhez szükséges megteremteni a támogató környezetet [15]. 

Tevékenységi területe nagyon széles: 

 a tudományos és művészeti tevékenység ismertté tétele (kommunikál), 

 tehetség- és motivációs rendszer létrehozása (stratégia), 

 tehetség- és motivációs rendszer beépítése az egyetemi stratégiába (kooperáció), 

 Tudományos és Művészeti Diákköri tevékenység szervezése (tervezés, rendezvé-

nyek szervezése, értékelés, tehetség- és motivációs rendszert hoz létre és működ-

tet), 

 a tudományos és művészeti tevékenység elismertté tétele (motiváció, lobbi, szövet-

ségek építése, Tehetségpont, Tehetségtanács), 

 OTDK eredményesség elősegítése. 

Működése során jól tudja használni a for-profit szféra által alkalmazott tehetségmenedzs-

ment modelleket, köztük a tanulmányban bemutatott „fenntartható tehetségmenedzsment és 

javadalmazási modell‖-t. A fenntarthatóságot elősegíti, hogy 2011-2012-ben az egyetemen 

megtörtént egy szervezeti kultúra felmérés és a hozzá tartozó oktató-vezető képzések.[16] 
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KIVONAT 

Tanulmányomban a következő főbb témákra térek ki: elsőként meghatározom azokat a 

kiindulási pontokat, megfontolandó kérdéseket, amelyek alapján a konferencia címében 

megfogalmazott gondolatkörökhöz kapcsolódnak, majd röviden utalok a Nyugat-

magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán (NYME AK) zajló tehetséggondozási 

munkára. Ezt követően bemutatom az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak vonatkozó 

gyakorlatát, amelynek a célja, hogy a magas szintű elméleti képzésen túl a vállalati, intéz-

ményi –munkahelyi- életben is hasznosítható tudáshoz jussanak a hallgatóink. Kitérek arra a 

kezdeményezésre is, amely Vállalati Partnerség Program (VPP) néven hathatósan segítené a 

Kar hallgatóit a minél sikeresebb munkaerő-piaci integrációban, elhelyezkedésben és az ún. 

Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás révén a minél értékesebb emberi és a szakmai életpá-

lya-építésben. 

 

Kulcsszavak: tehetséggondozás, emberi erőforrás fejlesztés, emberi erőforrás tanácsadó 

MA, Vállalati Partnerség Program (VPP) 

 

ENGLISH ABSTRACT 

In my study I analyze these following main topics: First of all I define the basic points and 

important questions, which are connecting to the topics, determined by the title of the con-

ference. Secondly I briefly refer on Classes for gifted program, made by The University of 

Western Hungary, Apáczai Csere János Faculty. Then I introduce relevant practice of the 

Human Resource Counselor Master Course, which goal is not only ensuring high quality 

training, but to provide students with beneficial information in corporate and institutional 

sectors as well. Last but not least I highlight the Corporate Partnership Program that helps 

the students of the major in labor market integration and thanks to the Integrated Human 

Resource Consultancy they can build more successful professional career. 

Key words: Classes for gifted program, human resources development, Human Resource 

Counselor (MA), Corporate Partnership Program 

1. Kiindulási pontok – megfontolandó kérdések 

A tehetséggondozás témaköre évezredes feladat az oktatás, nevelés bármely területén és 

szintjén hivatásszerűen tevékenykedők számára. Azok a folyamatok, amelyek az elmúlt két 

évtizedben zajlottak le, és amelyek következtében szélesre tárultak a hazai felsőoktatási 

intézmények kapui, jelentős hatással vannak a tehetséggondozás kérdéskörére is. Az oktatási 

intézmények minden szintjén – az óvodától a felsőoktatási intézmények tudományos diák-

köri mozgalmáig, szakkollégiumi rendszeréig – fejlesztő programok indultak, tehetséggon-

dozó műhelyek alakultak, amelyeknek a szakszerű és hatékony működtetését, fejlesztését a 

tudományos (tehetségpszichológiai és –pedagógiai) kutatások segítik [1]. A hazai felsőokta-

tás ún. bolognai átalakítását követően joggal feltehetjük a következő kérdéseket: a tehetsé-

ges hallgatók valóban jelen vannak a mesterképzéseken, és minden hallgató tényleg tehetsé-

ges, aki részt vesz a mesterképzéseken? Ugyan így megkérdezhetjük, hogy a mesterképzé-

sek jól szolgálják-e a tehetségeket? A napjainkban közkeletű emberi erőforrás fejlesztés 

felsőoktatási színterei valóban a tehetségek kibontakoztatásának a bázisai is? Végül azt is 
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meg kell kérdeznünk, hogy mit vár(hat) el a mesterszakoktól, konkrétan az NYME AK-n is 

működő emberi erőforrás tanácsadó mesterszaktól a társadalom (a tudomány és a minden-

napi élet)? Megfelelő-e az ezirányú kommunkáció? (A szociálpszichológiai kutatások sze-

rinti, a konfliktusok 80%-át okozó kommunikációs zavarok megelőzésével és megszünteté-

sével preventív eszközkészletet ad a személyes kommunikációs hatékonyság növelésére és 

az együttműködés fejlesztésére.) [2]. 

Anélkül, hogy ezekre a kérdésekre meg tudnánk adni a kielégítő feleletet, leszögezhetjük, 

hogy ideális esetben a tehetséges egyén már gyermekkorban felismerhető, hiszen egy, vagy 

több területen is átlagon felüli képességekkel rendelkezik. A megfelelően nyitott és odafi-

gyelő (családi és iskolai) környezet azt eredményezheti, hogy az adott egyén eljut a felsőok-

tatásig, másrészt tudását és tehetségét nem csupán öncélúan, hanem az egész társadalom 

számára hasznos módon bontakoztatja ki. A (későbbi) tehetséges diák általában az alábbi 

képességekben tűnnek ki a kortárs csoportból: általános értelmi képesség, speciális képessé-

gek (pl: mozgás, zene, kézügyesség, társas készségek), kreativitás (ötletesség), motiváltság 

(energia). Remélhető, hogy a mesterképzéseken zömében olyan hallgatók vesznek részt, 

akik az általános tanulási, értelmi képességeken túl rendelkeznek egy olyan szintű kreativi-

tással (alkotóerővel) és motiváltsággal (akaraterővel), amelyek következtében a képzésük 

során jelentős hozzáadott értéket tudnak létrehozni, és nem csupán a magas(abb) fizetés, 

vagy a munkanélküliség elkerülése a mesterképzésbe való belépésük oka. [3] Mindez je-

lenthet egyfajta sajátos értelmiségi hozzáállást is, amely megnyilvánulhat pl. a különféle 

oktatáson kívüli lehetőségek felhasználásában is (önkéntes munka, gyakornoki programok-

ban való részvétel, bekapcsolódás a tudományos életbe, kutatásokba, stb.). [4] A válaszokat 

a bolognai rendszerben végzett hallgatók életpálya-elemzéseiből akár már néhány év múlva 

megtudhatjuk. 

 

2. Tehetséggondozás az NYME AK-n 

A Nyugat-magyarországi Egyetem jogelődjében az 1735-ös alapítás óta jelen volt az a sajá-

tos mester-tanítvány viszony, ami a szűkebb régió, de az egész ország és nemzet számára is 

természetes közegét jelentette a tehetségek felkarolásának. Az Apáczai Csere János Kar 

1778-tól induló hagyományai szintén értékes és egyedi műhelyét jelentik annak a folyama-

tos munkának, amely diákok, azon belül is a kiemelkedő képességű hallgatók célirányos 

támogatásában, fejlesztésében nyilvánul meg. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőok-

tatásról a XIV. fejezetben szól többek között a tehetséggondozásról. A 32. pont (54. §) a 

tehetséggondozás, tudományos diákkörök és a szakkollégiumok kérdéseire az alábbiakban 

tér ki: „A felsőoktatási intézmény feladata a tantervi követelményeket meghaladó teljesít-

mény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve 

a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése, és szakmai, tudomá-

nyos, művészeti és sport tevékenységének elősegítése. A felsőoktatási intézmény önállóan 

vagy más felsőoktatási intézménnyel együttműködve tehetséggondozó és felzárkóztató rend-

szert, illetve programokat működtet: ennek keretében tudományos diákköröket, szakkollégi-

umokat, illetve roma szakkollégiumokat működtethet. A szakkollégiumokat, illetve a roma 

szakkollégiumokat felsőoktatási intézménnyel együttműködve azok is létesíthetnek, akik 

felsőoktatási intézmény alapítására, fenntartására e törvény alapján jogosultak. A felsőokta-

tási intézmény mentorprogram keretében nyújt segítséget a hátrányos helyzetű hallgató 

tehetségének kibontakoztatásához.” [5] Mindezekre tekintett a tehetséggondozásra az Apác-

zai Karon is egyre nagyobb figyelmet szentelünk. A Kar a küldetésnyilatkozatában is -

követve az NYME tehetségstratégiáját- deklarálta, hogy feladatának tekinti a tehetségek 

támogatását, így hangsúlyozottan érvényesíti a következőket: [6] 

- a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását, 

- a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását, 

- egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén, 
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- a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését, 

- a tehetségsegítő személyek és szakmai műhelyek munkájának megbecsülését, 

- a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását. 

Mindezek alapján a Kar stratégiai feladatai között szerepel a kari tudományos diákköri tevé-

kenység támogatása, amely alapja lehet a hallgatók későbbi doktori tanulmányainak is. 

Karunk elsőként Kovátsné dr. habil Németh Mária vezetésével kapcsolódott be a Nyugat-

magyarországi Egyetem doktori programjaiba a Kitaibel Pál Doktori Iskola Környezetpeda-

gógia doktori programjának a létrehozásával. Mindezzel hozzájárulunk többek között "a 

hazai pedagógiai gyakorlat környezettudatos fejlesztő és kísérletező tevékenységének ösz-

tönzéséhez; a hazai közoktatás-politikai törekvések környezettudományos–

környezetpedagógiai megalapozottságának erősítéséhez; a környezeti szakemberek és a 

pedagógus társadalom innovációs készségű, elmélet iránt fogékony, tehetséges képviselőiből 

a tudományos kutatói utánpótlás szélesítéséhez." [7]. 

 

Mind a doktori programokban, mind pedig az OTDK tevékenységében való részvételt sike-

resen támogathatják azok a kutatóműhelyek, amelyek az Apáczai Csere János Karon jelen-

legi formájukban 2006-ban jöttek létre a következő címekkel: 

Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás szakmai műhely  

Andragógiai és humánerőforrás-fejlesztési tudományok kutatási műhely  

Botanikai kutatócsoport  

Diszkurzív Elemző Központ (DEK) 

Gyógypedagógiai szakmai kutatóműhely  

Irodalomtudományi szakmai műhely  

Iskolafejlesztési műhely  

Környezetpedagógia műhely  

Kultúra-, érték és művelődéskutatási műhely  

Magyarságkutató műhely  

Nyelvtudományi szakmai műhely  

Sporttudományi műhely  

Társadalom- és szociálpolitikai tudományos műhely  

Turizmus szakmai kutatóműhely  

Vizuális nevelési kutatóműhely  

Zenei szakmai műhely 

A fenti műhelyek közül a Magyarságkutató műhely a Kar hallgatóit is széles körben bevon-

va részt vesz az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága munkájában is, így a régió tudomá-

nyos életébe is aktívan és magas szinten bekapcsolódott. 

A doktori programokban és az OTDK-ban való részvételen túl 2011-ben Művészeti Szak-

kollégiumot alapított a Kar, amely elsősorban a képző- és zeneművészet területén folytat 

tehetséggondozási munkát. 

A legutóbbi évek eredmények közé tartozik, hogy Karunk hallgatói a XXX. OTDK-n 7 

helyezést és 1 különdíjat értek el. Szintén örömteli, hogy a Kar Jövőért Alapítványa ösztön-

díjai évente 2-3 fő OTDK felkészülését és szereplését támogatja. Szintén a legutóbbi idő-

szak eseményei között kell megemlíteni a TÁMOP 4.2.3. pályázat / Science Learning Cen-

ter – Junior College 2010-11-es programját, amely során 2011. május 5-én külön kari Tehet-

ségnap volt. [8] Hasonló törekvéseket támogatott a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0018 számú, 

TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázat, amely további lendületet adott az addigi 

pozitív folyamatoknak. 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium Nemzeti Tehetség Programjának két nyertes kari pályá-

zata volt 2013-ban, amelynek eseményei 2013. október 21. és november 15 között zajlottak. 

http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18989&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=19050&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18588&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=19010&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=19004&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=19014&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18187&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18827&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18238&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18967&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=19028&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18840&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18997&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=19058&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18581&L=5%7C
http://www.ak.nyme.hu/index.php?id=18851&L=5%7C
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A mentori hálózat működésének és a mentori programok bemutatásának támogatása című 

pályázathoz kapcsolódó program a „Pedagógusjelöltek tehetséggondozási motivációinak 

fejlesztése "jó gyakorlatok" átadásával‖ címet viselte. Az A felsőoktatási intézmények, aka-

démiai és ágazati kutatóintézetek által középiskolásoknak szervezett tehetséggondozó prog-

ramok támogatása címűhöz kapcsolódóan pedig a Műhelymunkák a tehetségekért című 

program indult el. [9] 

Az elmúlt években kifejtett TDK szervezői munka kezdi meghozni a gyümölcsét, amit az 

országos TDK eredmények is mutatnak. Az alábbi (1. számú) táblázat szekciónként foglalja 

össze a 2008-2013 közötti kari és országos TDK prezentációkat és eredményeket, amelyek-

ből látszik, hogy az egyes tanévekben 24-52 fő tartott prezentációt, és akik közül 9-39 fő 

közötti létszámot javasoltak az országos döntőbe. 

 

1. táblázat: Tudományos diákköri tevékenység az NYME Apáczai Csere 

János Karon 2008-2013. 

 

2008/2009. tanév TDK kari konferencia  

A szekció megnevezése Elhangzott prezentációk Országos döntőbe java-

solva 

Andragógia, néprajz, közmű-

velődés 
12 12 

Turizmus, idegenforgalom 12 7 

Matematika és természettu-

domány 5 3 

Idegen-nyelv pedagógia 4 2 

Sporttudomány 7 7 

Összesen 40 fő
 

31 fő
 

 

OTDK eredmények: 3 hallgatónk ért el helyezést, 3 hallgatónk pedig különdíjat kapott. 

 

2009/2010. tanév TDK kari konferencia  

A szekció megnevezése Elhangzott prezentációk 

(fő) 

Országos döntőbe java-

solva (fő) 

Andragógia, néprajz, közmű-

velődés 
5 (5) 5 (5) 

Turizmus, idegenforgalom 11 (11) 4 (4) 

Matematika és természettu-

domány 
4 (4) 1 (1) 

Idegen-nyelv pedagógia 6 (10) 1 (1) 

sporttudomány 10 (15) 9 (13) 

Gyógypedagógia, 

szociálpedagógia 
7 (7) 0 

Összesen 43 (52) 20 (24) 

 

2010/2011. tanév TDK kari konferencia 

A szekció megnevezése Elhangzott prezentáci-

ók (fő) 

Országos döntőbe ja-

vasolva (fő) 

Andragógia, humánerőforrás – 

fejlesztési szekció 
8 (8) 8 

Sporttudományi, rekreológiai szek-

ció 
10 (13) 11  

Turizmus, idegenforgalom szekció 9 (11) 11 
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I. 

Turizmus, idegenforgalom szekció 

II. 
8 (8) 3 

Matematika és természettudományi 

szekció 
2 (2) 2 

Gyógypedagógiai, 

szociálpedagógiai, pedagógiai szek-

ció 

7 (7) 

4 

Összesen 43 (49) 39 

 

A XXX. OTDK (2011) OTDK eredmények: hallgatóink közül egy fő első, kettő máso-

dik, 4 fő harmadik, 3 fő pedig különdíjat szerzett. 

 

2011/2012. tanév TDK kari konferencia 

A szekció megnevezése Elhangzott prezentáci-

ók db (fő) 

Országos döntőbe 

javasolva (fő) 

Társadalomtudományi–

Gyógypedagógiai Szekció 
6 (6) 4 

Sporttudományi, Rekreológiai Szek-

ció 
2 (2) 2 

Idegen Nyelvi Szekció 6 (6) 0 

Turizmus, Idegenforgalmi Szekció 8 (8) 3 

Összesen 22 (24) 9 

 

2012/2013. tanév TDK kari konferencia 

A szekció megnevezése Elhangzott prezentáci-

ók (fő) 

Országos döntőbe 

javasolva (fő) 

Nevelés- és Társadalomtudományi 

Szekció 
5 (6) 3 

Sporttudományi, Rekreológiai Szek-

ció 
8 (8) 8 

Turizmus, Idegenforgalmi Szekció 11 (11) 5 

Humánerőforrás-fejlesztési Szekció 

I. 
6 (7) 5 

Humánerőforrás-fejlesztési Szekció 

II. 

7 (7) 
6 

Művészeti szekció 8 (7) 5 

Összesen 45 (46) 32 

 

A XXXI. OTDK (2013) Hallgatóink közül három második, egy fő pedig különdíjat 

szerzett. 

 

Forrás: SIPOSNÉ MAJOR Erika (szerk.): Évkönyv. 2008/2009-2012/2013. tanévek. Győr, 

NYME-AK, 2013., 57-66. old. 

 

3. Tehetséggondozás az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon 

A Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszék a megalakulása (2008. augusztus) óta nagy 

figyelmet fordít az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatóinak tehetséggondozásá-

ra. A mesterszakokkal kapcsolatos, a tudomány részéről megfogalmazott általános elváráso-

kat figyelembe véve, magas szintű elméleti képzést kell nyújtanunk, ugyanakkor a vállalatok 

és (köz)intézmények elsősorban a használható és naprakész gyakorlati ismereteket várják el 

a végzett hallgatóktól. Mindezek tükrében alakítottuk ki az emberi erőforrás tanácsadó MA 
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szak hallgatóinak a tehetséggondozási rendszerét. Ennek egyik pillére a szakmai szervezetek 

által szervezett konferenciákon való rendszeres részvétel, amely során a hallgatók –a Hu-

mánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszék szervezésében– rendszeresen részt vesznek a Hu-

mán Szakemberek Országos Szövetsége által szervezett HR konferenciákon. Ezeken a ren-

dezvényeken az emberi erőforrás-fejlesztés és gazdálkodás egy-egy aktuális témaköréből 

hallgathatnak előadásokat, egyúttal szakmai kapcsolatokat építhetnek. 

A Kar és a tanszék támogatásával működő Humánpolitika Iránt Érdeklődők Klubja több 

mint két éven keresztül biztosított lehetőséget a humánpolitikával foglalkozó elméleti és 

gyakorlati szakemberekkel való találkozásra, személyes eszmecserére. A tanszék a tehetség-

gondozás keretében támogatást nyújt a TDK dolgozatok konzulensi feladatai ellátásához, 

illetve a hallgatóknak TDK konferenciákon történő eredményes részvételhez. A hallgatók 

saját kutatási anyagokkal részt vesznek az éves kari nemzetközi konferenciánkon, az Apác-

zai Napokon a tanszék által szervezett szekcióban. Ezen túlmenően a tanszék támogatásával 

a tehetséges hallgatóknak lehetőségük van előadások tartására más hazai és nemzetközi 

tudományos konferenciákon is (pl. 2010. június 19-én Rév Komáromban, (Szlovákia) a 

Selye János Egyetemen került sor, amikor a Lifelong Learning Magyarország Alapítvány 

Tudástőke konferenciasorozatában a tanszék oktatóin kívül (dr. habil. Szretykó György, dr. 

Pongrácz Attila) két hallgató is (Gibicsár Anna, Koschek Adrienn) tartott előadást). 

Külön érdemes kiemelni a diplomadolgozatokat, hiszen a szak előírásainak megfelelően 

ezekben friss empirikus kutatások is kötelezően megjelennek, így mind a közintézmények, 

mind pedig a profitorientált szféra számára értékes anyagok készülnek. Gyakorlattá vált, 

hogy a színvonalas diplomadolgozatok szerzői számára publikációs illetve különböző konfe-

renciákon való részvételi lehetőségeket biztosítunk. Szintén a szakmai tapasztalatszerzést és 

a tehetséggondozás több szintjét (aktív és passzív) jelenti az, hogy a hallgatók bekapcsolód-

tak a Karon fenntartott Karrier Iroda működtetésébe, annak internetes honlapjának összeállí-

tásába és karbantartásába. 

Ugyancsak a tehetséggondozást támogatta az, hogy a tanszék koordinálásában, a Foglalkoz-

tatási és Szociális Hivatal a TÁMOP 2.2.2. projekt keretében a Kar nappali és levelező tago-

zatos hallgatói számára csoportos és egyéni formában zajló pályaorientációs tanácsadást, 

életpálya-tanácsadást és karrier-tanácsadást nyújtott, valamint lehetőséget biztosított pálya-

orientációs tréningeken való részvételre. 2011. februárjától 2013-ig pedig hallgatóink fog-

lalkozásvezető gyakornokként bekapcsolódhattak a Győri TISZK Pályaválasztási és Pálya-

orientációs Központ tanácsadói munkájába, amely egyrészt az általános szakmai tapasztalat-

szerzésre, másrészt a pályaorientációs munkában való alaposabb elmélyülésre ad lehetősé-

get. 

A mesterszak végzős hallgatói közül a tehetséges hallgatók tovább folytathatják tanulmá-

nyaikat a Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában, 

PhD. képzésben, levelező tagozaton. Az első nálunk végzett hallgató 2010. őszén meg is 

kezdte a doktori tanulmányait. 

 

4. Vállalati Partnerség Program és kitekintés 

Építve az NYME Apáczai Csere János Kar évszázados hagyományaira, az emberi erőforrás 

tanácsadó mesterszakot gondozó Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék tehetséggondozás 

terén megvalósított programjai eredményesek voltak (helyi TDK továbbjutó, Sopron váro-

sának Széchenyi Díjában (2010) és Köztársasági Ösztöndíjban (2011, 2013/14) részsült 

hallgatók, OHE pályázat különdíjas hallgatók, publikációk, sikerek a munka világában gya-

kornokként és munkavállalóként). A közeljövőben célunk, hogy további szakmai és vállala-

ti, intézményi kapcsolatokat kiépítve segítsük a hallgatóink boldogulását. 2013-ban indítot-

tuk el kísérleti jelleggel a Vállalati Partnerség Programunkat (VPP), amely további ösztön-

zést, szakmai és erkölcsi támogatást nyújthat a tehetséggondozási tevékenységünkhöz. A 
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program abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a több, mint 235 éves győri apáczais humán 

felsőoktatás értékeit érdemes láthatóbbá tenni a régió vállalatai és intézményei számára, 

partnerséget ajánlva a kölcsönös fejlődéshez, ezáltal közösen hozzájárulni egy, az emberi 

értékeket elismerő jobb világ felépítéséhez. Ahogy az elméleti szinten is megfogalmazásra 

került: „A tanárok professzionális fejlődésének végső értéke az, hogy lényeges szerepet 

játszik a hallgatói tanulás fejlesztésében. Ez azt jelenti, hogy az oktatók figyelmet kell hogy 

szenteljenek a professzionális fejlődés eredményeinek a munkaköri teljesítmény, a szerveze-

ti hatékonyság terén, és minden egyes hallgató sikere kapcsán.‖ [10] A program céljai 

között az alábbiak szerepelnek:  

- a munkaerő-piaci és a társadalmi igényeknek magas szinten megfelelő, gyakorlatban is 

használható ismereteket biztosító humán felsőoktatás támogatása. 

- összefogni, újragondolni és továbbfejleszteni az egyes szakjainkhoz kapcsolódó és kap-

csolható vállalati, intézményi kapcsolatainkat (minden szakunkon vannak meglévő kap-

csolatok, ugyanakkor érdemes lenne ezeket tanszék- és intézetközi szinten is kezelni, hi-

szen pl. egy mesterszakhoz köthető vállalati kapcsolat hasznos lehet alapszakos hallga-

tóknak is, és fordítva is igaz mindez). 

- elősegíteni, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar hallgatói 

városunk / régiónk legvonzóbb vállalatainál és intézményeknél tölthessenek el gyakor-

noki időt; 

- támogatni városunk / régiónk vállalatait és intézményeit abban, hogy a legmotiváltabb és 

legtehetségesebb hallgatóinkkal gyakornokként megismerve költséghatékonyan és ered-

ményesen tudják az új munkatársaikat kiválasztani 

- szorosabb és mélyebb együttműködés megvalósítása a humán felsőoktatás (az Apáczai 

Kar) és a minőségi munkavállalókat foglalkoztató vállalatok, intézmények között (az élő 

és aktív felsőoktatási kapcsolatokkal rendelkező szervezetek hatékonyabban juthatnak új 

munkaerőhöz, ami költségmegtakarítást és jobb vállalati kultúrát jelent). 

A programban együttműködő partnerként számítunk a város és a régió vállalataira, intézmé-

nyeire (kibővítve az egyes szakjaink eddigi kapcsolatait újabb partnerekkel), és kiemelt 

partnerként számolunk a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, mint 

a régió vállalkozásainak a képviselőjével. Jó gyakorlatként tekintünk többek között a Duna-

újvárosi Főiskolán egy, a győri Széchenyi István Egyetemen pedig két alkalommal az 

Inviatio Alapítvány által megvalósított Menedzser Útlevél Programra. [11] 

A VPP három legfontosabb résztvevője az NYME Apáczai Kar, az adott vállalat/intézmény, 

valamint a (tehetséggondozás e formájába részt vevő, a Karon bármely szakos) hallgató. A 

program kiemelt célja és feladata, hogy a szaktárgyak oktatását túli ismeretátadással és 

kompetenciafejlesztéssel támogassuk a hallgatóink munkaerőpiacra történő sikeres belépé-

sét. A Vállalati Partnerség Program olyan keretet biztosíthat ehhez a folyamathoz, amely 

lehetővé teszi a megfogalmazott célok hatékony elérését. A projekt programgazdái az 

NYME Apáczai Csere János Kar, azon belül is a Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tan-

szék, valamint az Apáczai Karrier Iroda. A programhoz kapcsolódó szolgáltatások a hallga-

tók számára ingyenesek (pl. karrier tanácsadás, gyakornok-közvetítés, hallgatói projekttevé-

kenységek a vállalatoknál, intézményeknél, kompetenciafejlesztésében való részvétel lehe-

tősége a legmotiváltabb hallgatók számára). [12] 

Mindezt támogathatja a Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszéken kifejlesztett ún. 

Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás (IEET) új szemléletmódja (a teljes ember figyelembe 

vétele) [13], amely nem csupán a tehetséggondozásban, de az emberi erőforrás tanácsadás és 

fejlesztés más területein is paradigmaváltást jelent. Célunk továbbá a minél hatékonyabb és 

láthatóbb jelenlét a munka-pályatanácsadók és a HR szakemberek világában (pályázatok, 

publikációk, szakmai közösségépítés, stb.), amely szintén támogathatja a tanszéki és kari 

tehetséggondozási tevékenységünket. Így válhat az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak 

egy sajátos tehetséggondozó műhellyé, ahol oktatók és hallgatók közösen építkezve létez-
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nek. „Nem alkotó emberek alkotó embereket aligha nevelhetnek” írta Zsolnai József. [14] 

Az alkotásvágyat [15], a kreativitást és a közösség szolgálatát kell tehát a tehetséggondozás 

alapelemeiként megfogalmaznunk, amely oktatónak és hallgatónak egyaránt nemes felada-

tokat és számtalan kihívást jelent. Azt is figyelembe kell venni, hogy a felsőoktatás tananya-

gai, oktatási formái a XXI. század kezdetén radikálisan megváltoztak. A következő évtize-

dekben ez a változás folyamatosan megfigyelhető lesz. Az új oktatási környezetnek, a meg-

változott hallgatói hozzáállásnak és az aktuális munkaerő-piaci elvárásoknak való megfele-

lés komoly kihívást jelent az oktatók számára [16]. 
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Absztrakt 

A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028 projekt keretében a 2013-as évben a közgazdaság-

tudományi szekcióban a kari és az országos fordulón (TDK-n és OTDK-n) résztvevő hallga-

tók véleményét kértük ki a jelenlegi TDK és OTDK gyakorlatáról, lebonyolítási rendszeré-

ről. Ezen előzetes felmérések célja az volt, hogy a mutatkozó problémák kiküszöbölésével 

hozzájáruljanak egy alternatív tudományos diákköri konferencia (pilot TDK) kialakításához 

és kipróbálásához. Mindezen kutatások alapján végzett elemzés végső céljaként fogalmazó-

dott meg az, hogy ezzel segítsük a kari TDK tevékenység fejlesztését, a jelenleginél hatéko-

nyabb és objektívebb (igazságosabb) kari TDK, de akár OTDK rend kialakítását minden 

közgazdaságtudományi szekcióban érdekelt intézmény, kar, illetve a későbbiekben az eset-

leges specifikumok figyelembevételével, minden szekció esetében. A tanulmány számba 

veszi a kutatás által feltárt fontosabb problémákat, a hallgatói véleményeket, továbbá a kon-

ferencia előadáson elhangzott kérésnek megfelelően betekintést nyújt az oktatói, TDT elnöki 

véleményekbe is, majd pedig bemutatja a lehetséges reformlépéseket, valamint azok várható 

hallgatói fogadtatását. 

 

Abstract 

In the frames of SROP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028 project, in 2013 we conducted a quali-

tative research in the business and economics section of Scientific Student Conference 

(TDK) and National Scientific Student Conference (OTDK) to recognize the participated 

students‘ opinion about the conferences and the current procedure. The aim of this complex 

research was to realise the current problems and to eliminate the most serious problems with 

a new, alternative procedure of a pilot TDK. Our final aim is the improvement of the current 

TDK and OTDK method in the business and economics section, which is more objective 

and effective than the current one and which can be adopted also by other OTDK sections 

considering the specific needs of the section. On the basis of results of our research the 

study introduce the most important problems, the students‘ opinions, and acceding to the 

conference participants‘ request the TDK tutors‘ opinions. After it we discuss the possible 

fields of reforms and opinions about the alternative, pilot TDK. 

 

Kulcsszavak: TDK, OTDK, kutatás, reform, pilot TDK, hallgatói vélemény 

 

Bevezetés 

Napjainkban a TDK egyre fontosabbá válik az intézmények szempontjából. Adott intéz-

mény jó TDK tevékenysége befolyásolhatja továbbtanulási döntéseket, hatással van az in-

tézményi támogatásra és a felsőoktatási intézmények értékelésében (rangsorkészítésben) is 

az egyik összetevőt az OTDK szereplések jelentik. [1] Az intézmények szempontjából ép-

pen ezért egyre inkább fontossá válik, hogy minél több tehetséges hallgatót vonjanak be a 

tudományos diákköri munkába. A tehetséggondozás az intézmények mellett a hallgatók 

érdeke is, hiszen a későbbi munkaerő-piaci versenyelőny reményében, már az egyetemi 

                                                            
3 Jelen kutatás a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028 „A Tudományos eredmények elis-

merése és disszeminációja - Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos 

tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen‖ 

című projekt keretében került megvalósításra. 

mailto:torocsik@ktk.pte.hu
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évek alatt fokozott erőfeszítéseket kell tenniük kompetenciáik fejlesztésére. A saját kompe-

tenciáik tudatos fejlesztésének egyik lehetséges eszköze a TDK, amely ilyen jellegű portfó-

liójuk és önmenedzselésük hasznos eleme, és amely alkalmas lehet arra is, hogy kialakítsák 

saját én-márkájukat, így később felkeltsék a vállalatok figyelmét, és képességeikhez illesz-

kedő munkakörben tudjanak elhelyezkedni. [2] E problémát felismerve a TÁMOP-4.2.3-

12/1/KONV-2012-0028 pályázatban célként tűztük ki a TDK versenyek rendszerének meg-

változtatását, a projekt keretében végzett problémafeltáró kutatás alapján pedig egy alterna-

tív, pilot TDK kialakítását és tesztelését. Jelen tanulmány ezen szakaszokat és az alternatív 

TDK fogadtatását mutatja be. A négy nagyobb szakaszból felépülő pilot projekt célja igen 

összetett volt. A kezdeti kutatásokkal azonosítani kívántuk a kari, majd pedig az országos 

fordulók főbb problémáit mind a hallgatók, mind a TDT elnökök és titkárok szemszögéből, 

hiszen a hallgatók legtöbbször csak a front office jellegű tevékenységeket, kvázi a végered-

ményét látják annak a sokrétű feladatnak, amellyel a TDK elnök és titkárok találkoznak. E 

két kutatás eredményeit kiegészítettük a XXXI. Közgazdaságtudományi OTDK ügyvezető 

titkárának, a Szervezőbizottság vezetőjének észrevételeivel azért, hogy a kari és az országos 

TDK munka, TDK konferenciák szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos kérdések, 

problémák vizsgálatára is sor kerüljön. A fentieket nagyobb perspektívába helyezendő, 

külföldi pozitív példák, benchmarkok keresése, illetve elemzésére is sor került. Ezen előze-

tes felmérések végső célja az volt, hogy a mutatkozó problémák kiküszöbölésével hozzájá-

ruljanak egy alternatív tudományos diákköri konferencia (pilot TDK) kialakításához és 

kipróbálásához, s ezt követően segítsük a kari TDK tevékenység fejlesztését, a jelenleginél 

hatékonyabb és objektívebb (igazságosabb) kari TDK, de akár OTDK rend kialakítását 

minden közgazdaságtudományi szekcióban érdekelt intézmény, kar, illetve a későbbiekben 

az esetleges specifikumok figyelembevételével, minden szekció esetében. 

A vevő, jelen esetben a hallgató, mint vevő, elégedettsége igen fontos tényező az üzlet, jelen 

esetben a TDK és az OTDK sikeressége szempontjából, többek között azért, mert komoly 

szájreklámmal bír. [3] Ez indokolta azt, hogy részletesen foglalkozzunk a hallgatók TDK-

val és OTDK-val kapcsolatos elégedettségével. A kutatásból kiderül, hogy bár mind a hall-

gatók, TDK-zók, mind a TDT elnökök és titkárok alapvetően elégedettek és igen pozitív a 

TDK iránti attitűdjük, bizonyos területek kapcsán indokoltnak tartanák reformok bevezeté-

sét. Az OTDK esetében ez a fajta elégedettség már kevésbé jelent meg, sokkal több megre-

formálandó területet tárt fel a kutatás.  Mindkét forduló esetében szükséges lehet a kommu-

nikáción való változtatás, kiemelten fontos az oktatók szerepvállalása, valamint a honlapok 

megfelelő információkkal való ellátása. Emellett többek közt az írásbeli bírálat, a szóbeli 

forduló kapcsán akadnak módosítandó területek. A problémák kiküszöbölése érdekében 

megszervezett és tesztelt alternatív kari TDK forduló alapvetően sikerrel vizsgázott, a ta-

nulmány számos olyan - immáron tesztelt – javaslatot fogalmaz meg, amely segítheti a jö-

vőben a kari TDK, illetve akár az OTDK tevékenység fejlesztését.  

 

2. A kutatás célja, módszertana és eszközei 

A pilot projekt kutatásainak célja ugyan szakaszonként eltérő volt, de az egymáshoz kapcso-

lódó  szakaszok célja összességében az volt, hogy azonosítsák a kari és országos fordulók 

főbb problémáit a kari TDK fordulókat lebonyolító TDT elnökök és titkárok, valamint a 

TDK-zók, OTDK-zók, illetve az OTDK-t szervezők véleménye alapján, s ezt követően 

segítse ezen problémák kiküszöbölését, illetve a kari és az országos TDK tevékenység fej-

lesztését. Végső cél a teljes kutatás eredményeképp pedig a jelenleginél hatékonyabb és 

objektívebb (igazságosabb) kari TDK rendszer nem csak hallgatók, hanem a TDT elnökök, 

titkárok szempontjából is. E kutatás is hozzájárulhat egy megfelelőbb OTDK rend kialakít-

hatásához minden közgazdaságtudományi szekcióban érdekelt intézmény, kar, illetve a 

későbbiekben az esetleges specifikumok figyelembevételével minden szekció esetében. Az 

elégedettségméréshez készített kérdőív során figyelembe vettük fogyasztói elégedettséggel 

foglalkozó szerzők mérésre vonatkozó tanácsait. [4] [5] 
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A kutatás első szakaszának célja az országos fordulóra kvalifikáló kari fordulók, kari TDK-k 

lebonyolításával kapcsolatos problémák feltárása, valamint ezek alapján fejlesztési javasla-

tok megfogalmazása volt. A projekt első szakaszában kvantitatív kutatás segítségével azo-

nosíthatóakká váltak a jelenlegi gyakorlat főbb problémái. A második szakasz célja igen 

hasonló volt, azonban e kvantitatív kutatás már nem a kari, hanem az országos fordulót, azaz 

az OTDK-t, továbbá annak problémáit és ezek kiküszöbölését lehetővé tévő fejlesztési ja-

vaslatokat vizsgálta. A kutatások célcsoportja mindkét esetben kettős volt, hiszen mind a 

TDK-zó, majd az OTDK-zó hallgatók, mind a kari, intézeti TDT elnökök, illetve titkárok 

által észlelt problémákat, s az általuk megfogalmazott véleményeket feltérképeztük. A har-

madik szakaszban e két kutatás eredményeit kívántuk kiegészíteni a XXXI. Közgazdaságtu-

dományi OTDK ügyvezető titkárának, a Szervezőbizottság vezetőjének észrevételeivel, 

továbbá a TDK-hoz hasonló külföldi példák, benchmarkok feltárásával. E három szakasz 

kutatási eredményei képezték az alapját az utolsó szakasz keretében megvalósuló alternatív 

kari TDK forduló lebonyolításának, amely értékelésére megkértük a TDK-zó hallgatókat, a 

bírálásban és zsűrizésben részt vevő oktatókat, továbbá a nézőként jelenlévő hallgatókat is, 

hogy visszacsatolást kapjunk a teljes pilot projekt eredményéről, s megfogalmazhassuk a 

kari, illetve az országos TDK számára hasznosítható változtatási javaslatokat. 

A kari és az országos TDK-val kapcsolatos hallgatói és TDT elnöki, titkári megkérdezések, 

valamint az alternatív forduló értékelésével kapcsolatos hallgatói megkérdezés online kérdő-

ívek segítségével történt. Az alternatív fordulón nézőként résztvevő hallgatók megkérdezé-

séhez pedig papír alapú kérdőívet használtunk.  

A teljes projekt kutatási tevékenységének főbb állomásai, s a lefolytatott teljes pilot tevé-

kenység a következő sorrendben zajlott: 

 2013. április: országos online megkérdezés a kari TDK-ról 

o hallgatói megkérdezés (TDK-zók számára készült kérdőív) (N=324) 

o OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai bizottságának TDT elnökeinek, 

titkárainak megkérdezése (N=17) 

 2013. május: országos online megkérdezés az OTDK-ról 

o hallgatói megkérdezés (OTDK-zók számára készült kérdőív) (N=153) 

o OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának TDT elnökeinek, 

titkárainak megkérdezése (N=15) 

 2013. augusztus: tanulmány a TDK versenyek jelenlegi problémáiról, a versenyek 

szervezéséről, a megreformálás lehetőségeiről (Sasné Dr. Grósz Annamária Pannon 

Egyetem Gazdaságtudományi Kar), külföldi példák, benchmarkok keresése 

 2013. november: pilot study – alternatív kari forduló lebonyolítása és értékelése 

hallgatói (N=17) és nézői (N=63) kérdőíves megkérdezéssel 

Mivel az egyes szakaszok logikailag egymásra épülnek, így a teljes pilot projekt eredménye-

inek bemutatása során is a fenti sorrendet követjük, majd a tanulmány végén a projekt egé-

szét értékeljük, illetve megfogalmazzuk fejlesztési javaslatainkat. 

 

3. A kari TDK fordulók és az OTDK fordulók értékelő vizsgálata a közgazdaság-

tudományi szekcióban 

Az első szakaszban lefolytatott, kari TDK folyamatra vonatkozó kutatásból kiderült, hogy a 

hallgatók a kari fordulók esetében csak néhány területen érzik indokoltnak a változtatásokat. 

A TDK-zó hallgatók TDK iránti attitűdje igen pozitív, alapvetően elégedettek és fontosnak 

tartják ezt a fajta tudományos tevékenységet. A hallgatókat leginkább belső motívumok 

vezérlik. A hallgatókhoz hasonlóan a TDT elnökök és felelősök is csak néhány területen 

érzik indokoltnak a változtatásokat.  

A második szakasz kutatása már az OTDK folyamatára irányult, amely során kiderült, hogy 

az OTDK kapcsán a kari fordulókhoz képest több területen is szükség van reformra. A 

TDK-zó hallgatók OTDK iránti attitűdje ez esetben is igen pozitív, annak ellenére, hogy 
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nem maradéktalanul elégedettek, de vita nélkül fontosnak tartják ezt a fajta tudományos 

tevékenységet. A hallgatókat az országos forduló esetében is leginkább belső motívumok 

vezérlik. A hallgatókhoz hasonlóan a TDT elnökök és felelősök is több területen érzik indo-

koltnak a változtatásokat. A két kutatás részletes eredményei természetesen elérhetők a 

kutatásokról készült önálló tanulmányokban. [6] [7] A kutatások eredményei alapján tett 

javaslatainkat az eredmények bemutatását követően foglaljuk össze.  

A két kutatás eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy a hallgatók a kari fordulók 

esetében csak néhány területen érzik indokoltnak a változtatásokat, azonban az OTDK kap-

csán több, fontos változtatásra is szükség lenne. A hallgatók TDK, illetve OTDK iránti 

attitűdje igen pozitív, annak ellenére, hogy utóbbival, vagyis az országos fordulóval nem 

maradéktalanul elégedettek, de fontosnak tartják ezt a fajta tudományos tevékenységet. A 

hallgatókhoz hasonlóan a TDT elnökök és felelősök is csak néhány területen érzik indokolt-

nak a változtatásokat a kari forduló, s jóval több területen az országos forduló esetében. 

A kérdőív végén tett megjegyzésekből is egyértelműen kiderült, hogy a hallgatók sokkal 

elégedettebbek a kari TDK lebonyolításával, folyamatával, mint az OTDK-val (átlagos elé-

gedettség kari TDK: 4,07, OTDK: 3,64). Jóval reálisabbnak is érzik a kari bírálati pontszá-

mokat, mint az OTDK-n kapott pontjaikat, feltűnő a kari 4,28-as átlaggal szemben a csak 

3,47-es átlag elégedettség a bírálatokkal egy 1-től 5-ig terjedő skálán.  A TDT elnökök, 

titkárok valamivel elégedettebbek, de a különbség itt is szembetűnő (átlagos elégedettség 

kari TDK: 4,29, OTDK: 3,93). A válaszok alapján tehát az OTDK folyamatát kell inkább 

megreformálni, a kari fordulók esetében - ahogy az a javaslatokból is látszani fog - legin-

kább a kommunikáció területén van szükség változtatásra.  A TDT elnökök és titkárok, 

valamint a TDK-zó hallgatók válaszai alapján elkészítettük a jelenlegi, alapvetően sikeres 

kari TDK folyamat főbb állomásait, s az egyes szakaszokhoz tartozó általános jellemzőket, 

lebonyolítási rendet. Az ábra (1. ábra) segíti a jelenlegi kari TDK folyamat megértését, 

valamint lehetséges reformok feltárásához is hozzájárult. 

Az első kérdéskör a kari, illetve ezt követően az országos fordulón való részvétel motiváció-

jára és az információgyűjtésre fókuszált. A hallgatókat - akár kari fordulón való indulásról, 

akár OTDK-ra való nevezésről van szó - leginkább belső motívumok vezérlik. A TDT elnö-

kök és titkárok viszont úgy látják, hogy a hallgatókat inkább csak az OTDK esetében inspi-

rálják a belső hajtó erők, a kari TDK-n való indulás sokszor külső indíttatású, például az 

oktatók bátorításának hatására történik. Mindkét kutatás eredményei azt mutatják, hogy a 

TDT elnökök és titkárok inkább túlértékelik az oktatói motivációs erőt, míg a hallgatók nem 

tulajdonítanak neki olyan nagy szerepet, mint saját elhatározásuknak. Az eredmény össz-

hangban van Gyarmathy eredményeivel, aki arra a megállapításra jutott, hogy a tehetségek 

motivációs változói közé az alábbiak sorolhatók: cél, erőfeszítés, szorongás, kíváncsiság, 

személyes hatékonyság (kompetencia), attribúció, kontroll, énkép, elköteleződés, feladat, 

társak, vezető. [8] 

Az információforrások használata esetében szintén fontos különbségek fedezhetők fel. A 

honlap mindkét esetben fontos információforrás, ahol az eredmények alapján praktikus és 

fontos információkat (formai követelmények, határidők, TDK menetrendje, OTDK prog-

ram, stb.) kell megosztani a hallgatókkal. A kari forduló esetében természetesen a kari hon-

lap vagy kari TDK honlap a fontos, míg az OTDK esetében az OTDT és a rendező intéz-

mény honlapja. Azonban a kari fordulók esetében jóval nagyobb szerepe van az oktatónak, 

leendő konzulensnek, mint az OTDK esetében, ugyanis ott leginkább tőlük próbálnak tájé-

kozódni a hallgatók. A kari forduló esetében a TDT elnökök és titkárok szerint a legfonto-

sabb információforrás az előbbieken kívül a kari TDK Facebook oldal lenne, amelyet jelen-

leg nem használnak az intézmények gyakorlatszerűen. Ez az igény nem merült fel az OTDK 

esetében. Az OTDK esetében a legfontosabb személyes forrás már nem a konzulens, hanem 

a kari TDK felelős, kari TDT elnök, titkár.   
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A második témakör kérdései a dolgozatkészítés/dolgozatfeltöltés folyamatához kapcsolód-

tak. A formai követelmények érthetőbbek kari TDK esetében annak ellenére, hogy a legtöbb 

kar az OTDK formai követelményét kéri a hallgatóktól. Az OTDK formai követelményei a 

hallgatók számára alapvetően világosak voltak, a TDT elnökök és titkárok azonban kritiku-

sabban értékelték ennek érthetőségét. A témakörhöz kapcsolódó kérdések igazolták, hogy a 

formai követelmények nem teljesen érthetőek az OTDK-zók számára, s a TDT elnökök és 

titkárok is tapasztalták a hallgatók formai követelményekkel kapcsolatos problémáit. Mind-

két kérdőív e témakörhöz kapcsolódó kérdéseinek eredményei arra utalnak, hogy a formai 

követelmények nem teljesen világosak, ennek reformja is indokolt. A bírálatokra, értékelési 

rendre vonatkozó kérdések esetében a komolyabb problémák az OTDK kapcsán mutatkoz-

nak, de kari szinten is indokolt lenne néhány változtatás. A kari TDK fordulók során a több-

ség az ajánlásnak megfelelően az OTDK bírálati lapját használja, ezért is tűnhet indokoltnak 

a bírálati lap megreformálása. El kell érni, hogy a pontszámok mellett megfelelő szöveges 

indoklások szülessenek, mert ez többnyire jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a pontszámo-

kat igazságosnak érezzék a hallgatók. Az OTDK esetében ráadásul jóval kevesebben tartják 

reálisnak az indoklást, mint a kari TDK esetében (csak 32,0% szemben a kari 57,1%-kal). 

Az OTDK-n túl magas volt a 3. bírálatos dolgozatok aránya, amely még inkább elégedetlen-

né tette a hallgatókat. 

A negyedik témakör a szóbeli forduló értékeléséhez, lebonyolításához kapcsolódott. A ver-

seny szintjétől függetlenül, mind a kari, mind az országos fordulón, mindkét válaszadói 

csoport problémaként élte meg a dolgozatok besorolását. A zsűrivel sem elégedettek teljes 

mértékben a válaszadók, bármilyen fordulóról is legyen szó, és a leginkább várt fejlődést az 

jelentené, ha üzleti szakember is részt venne a szóbeli fordulón. Komolyabb kihívás, hogy az 

OTDK-n sokkal szubjektívebbnek értékelték a hallgatók a zsűrit, mint a kari TDK-n, vagyis 

valamiképp növelni kellene az objektivitást az OTDK esetében. Az eredmények azt mutat-

ják, hogy mind a TDT elnökök, titkárok, mind az OTDK-zó hallgatók szubjektívnek ítélték 

a zsűri értékelését az országos fordulón, több hallgató fejezte ki azt a véleményét, hogy a 

verseny előre lefutott, illetve, hogy a zsűri a nagyobb intézmények felé húz. A két forduló 

hangulata a feltett kérdéseket vizsgálva is jelentősen különbözik. Az OTDK esetében a 

hallgatók gyakrabban találkoztak kifejezetten rosszindulatú kérdéssel, mint a kari TDK 

fordulón. Pozitív eredmény viszont, hogy az OTDK-n jóval aktívabbak a nézők, e tekintet-

ben a kari TDK-n van szükség valamilyen fejlesztésre, s a nézők még hatékonyabb bevoná-

sára.  

Az egész OTDK folyamat talán legkomolyabb problémája azonban, hogy a hallgatók nem 

látják, ismerik a szóbeli prezentációjuk pontszámát, értékelését, bírálati lapját. Ez a prob-

léma már a kari fordulók esetében is megjelent, azonban ott ennyire nem volt súlyos. Prob-

léma tehát mindkét forduló esetében, hogy a hallgatók nem látják, ismerik a szóbeli teljesít-

ményük pontszámát, értékelését. Az országos forduló esetében még komolyabb gond, hogy a 

dolgozat (írásbeli) bírálatához képest nem elégséges a szóbeli prezentáció során kapott érté-

kelés, kevésbé átláthatónak érzik a folyamatot.  
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1. ábra: A kari TDK általános folyamata, jellemzői 

 

1. Döntés a TDK-n való indu-

lásról 

Belső motiváltság – főbb indo-

kok: 

 saját magam kipróbálása 

 későbbi szakdolgozat alapja 

lehet  

 a téma keltette érdeklő-

2. Téma kiválasztása 

Oktatók szerepe kulcsfontosságú 

– főbb témaválasztási módok: 

 felfigyeltek egy adott témára 

egyetemi órák keretein belül vagy 

épp azokon kívül  

 megkerestek egy számukra szim-

patikus oktatót  

 legkevésbé jellemző, hogy a 

honlapon megadott listából vá-

lasztanak 

4. Dolgozatkészítés 

 többség formai kö-

vetelmény alapján 

dolgozik, s ez több-

ségében az OTDT 

formai követelmé-

nye vagy annak rö-

vidtett változata  

 a formai követelmé-

nyeket mindkét cso-

port érthetőnek ítélte 

 

5. Írásbeli bírálat 

 válaszadók látnak 

változtatnivalót a 

bírálati lapon 

(több karon nem is 

használják az 

OTDT bírálati lap-

ját) 

 nem elég magas a 

kielégítő szöveges 

bírálatok aránya 

 legtöbb karon a 

szóbeli forduló 

előtt megszületnek 

az írásbeli bírála-

tok 

 hallgatók nem 

értékelhetnek 

6. Szóbeli forduló 

 kevesen használják az OTDT szóbeli 

értékelő lapját,  

 hallgatók több mint fele nem is tanul-

mányozza az értékelési lapot 

 többnyire nem ismert a szekciók állá-

sa, beosztása a hallgatók számára 

 csak részben sikerül megfelelően be-

osztani a szekciókat 

 zsűri munkája és maga lebonyolítás 

megfelelő, de gyakorlati szakember 

részvételének hiánya jellemző 

 visszacsatolás és átláthatóság hiánya 

(nem ismerik a pontokat, nem kapnak 

értékelést) 

 nézők kevesen vannak, nem aktívak és 

egy esettől eltekintve nem értékelhet-

nek 
 

3.  Jelentkezés és informálódás 

Főbb források: 

 oktatók, konzulensek 

 kari honlap 

 TDK felelősök órai tájékoztatója 

 jövőbeni lehetséges új információforrás: 

Facebook 

Elvárt információk: 

praktikus és aktuális információk (formai 

követelmények, témakörök, határidők, a 

TDK lebonyolításának állomásai) 

Problémák: bizonyos 

formázásra vonatkozó 

útmutatások hiánya, bo-

nyolultság, hallgatók közel 

fele nem veszi figyelembe 

az értékelési lapot  

Problémák megoldá-

sa: előre elkészített 

formai sablon, 2-3 

oldalas kivonat, nevező 

hallgatók számára 

orientációs nap  
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Az utolsó blokk kérdései általánosságban a teljes kari TDK/OTDK folyamatot vizsgálták. A 

két felmérés eredményeinek bemutatását azzal kezdtük, hogy mind a hallgatók, mind a TDT 

elnökök, titkárok elégedettebbek a kari TDK folyamatával, mint az OTDK-val. Ennek meg-

felelően összehasonlítva a két kérdőív TDK/OTDK folyamat reformjára vonatkozó kérdéseit 

az látható, hogy a kari forduló esetében nem igazán jelenik meg a reform iránti igény, míg 

az OTDK esetében, főként a szóbeli fordulót illetően erőteljesen jelentkezik. A hallgatók 

részéről mindkét forduló esetében komoly reform igény mutatkozik a pontszámok megisme-

résére vonatkozóan, de minimum a zsűri megfelelő, szóbeli egyéni értékelésére, hiszen csak 

így tudják meg, hogy mi volt a probléma a prezentációjukkal, s ez segítené a szakmai fejlő-

désüket is. A pontok nem ismerete ráadásul komoly szerepet játszik abban is, hogy a hallga-

tók nem érzik reálisnak a végeredményt.    

Fontos lenne a nem TDK-zó/OTDK-zó hallgatók, illetve az OTDK-n résztvevő, de éppen 

nem szereplő hallgatók felé történő még hatékonyabb kommunikáció, mert a megkérdezet-

tek szükségét érzik a nézőszám növelésének.  E munkát megnehezíti, hogy a mai fiatalok, a 

Z generáció tudományhoz való hozzáállása nem túlságosan pozitív. Egy 2013-as 2000 fős 

megkérdezés klaszterelemzése alapján a fiatalok 30,6%-a tudományellenes, 16,9%-a érdek-

telen, 28,9%-uk a tudomány támogatója, vagyis elismeri a tudomány, a tudományos ered-

mények fontosságát, ugyanakkor azok alakításában nem akarnak részt venni. Csupán a fiata-

lok 23,6%-a az, aki a tudományhívők csoportjába tartozik és aktívan részt vesz tudományos 

tevékenységben. [9] Ez gondot jelent mind a TDK utánpótlás, mind a nézői létszám növelé-

se kapcsán. A TDK-zók és az OTDK-zók egyaránt úgy érzik, hogy az oktatók és a kari 

vezetőség nem mutat igazán komoly elköteleződést a TDK, illetve az OTDK iránt. Az ötlet-

ként felmerült nézői pontozástól viszont mind a kari, mind az országos szóbeli fordulón 

mindkét fél idegenkedik. 

 

4. Lehetséges reformterületek és fejlesztések a kutatások eredményei alapján 

Az eredmények alapján tehát több változtatásra is szükség lenne mind a kari fordulók, mind 

pedig az OTDK esetében. Az egyik ilyen változtatás, amely mindkét forduló esetében fel-

merült a kommunikációs folyamatot érinti: 

 oktatók hatékonyabb bevonása szükséges a kari TDK és az OTDK kommunikáció-

jába, mert a hallgatók fontos információforrásként értékelik az oktatókat, a témavá-

lasztásban való szerepük is jelentős. Ennek következtében szükséges a kari oktatók 

irányába való még hatékonyabb kommunikáció, hogy ők is minden téren tájékozot-

tak legyenek a TDK, illetve az OTDK folyamatát tekintve. Azt OTDK esetében 

szükség lenne a zsűriben való még aktívabb részvételükre is. 

 a formai követelmények nem teljesen világosak, ennek reformja is indokolt, azon-

ban ehhez kapcsolódóan igényként felmerült olyan sablon közzététele is, amelybe 

rögtön gépelhető a dolgozat, valamint a formai követelmények 2-3 oldalas kivona-

tának elkészítése és közlése. Ezzel a későbbiekben elkerülhető lenne a formai 

okokból történő kizárás. 

 fontos lenne a nem TDK-zó/OTDK-zó hallgatók, illetve az OTDK esetében az 

azon résztvevő, de éppen nem szereplő hallgatók felé történő még hatékonyabb 

kommunikáció, mert a hallgatók és a TDT elnökök, titkárok is szükségét érzik a 

nézőszám növelésének a kari és országos fordulókon egyaránt, mert így elismerteb-

bé tehető a teljes TDK tevékenység. Az OTDK esetében a résztvevő hallgatók más 

szekciókban, tagozatokban nézőként való közreműködése kedvezne az OTDK tu-

dományos konferencia jellegének.   

 sem a TDK-zók, sem az OTDK-zók nem érzik gyakran az oktatók és a kari vezető-

ség TDK/OTDK iránti igazán mély elköteleződését. Fontos lenne, hogy ezen cso-

portok is jobban értékeljék e tudományos tevékenységet. 
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A kari TDK fordulók tekintetében a kommunikáció javítása során a praktikus és frissülő kari 

TDK honlap fejlesztésére, illetve egy Facebook oldal kialakítására is törekedni kellene. 

A dolgozatok bírálata kapcsán a bírálati lap reformálása tűnhet indokoltnak, valamint ezzel 

kapcsolatban el kell érni, hogy a pontszámok mellett megfelelő szöveges indoklások szüles-

senek, mert ez többnyire jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a pontszámokat igazságosnak 

érezzék a hallgatók. A bírálati lap reformja esetében nem feltétlenül a teljes bírálati lap 

változtatására van szükség, hanem meg kellene pontosan jelölni, hogy melyik pontszám 

milyen teljesítményt takar az adott értékelési szempontnál, azaz nem csak a két végletet, 

pólust kellene ráírni az értékelő lapra. Ez az eljárás, vagyis a pontszámokhoz tartozó rövid 

útmutatás például jól működik karunkon a szakdolgozati bírálat esetében, s bizonyára más 

intézményekben is használnak hasonlót.  

Ezen túlmenően érdemes lenne a zsűrivel való kommunikáción is javítani, el kell érni, hogy 

a zsűritagok mind a formai követelményekkel, mind az egyes értékelési szempontokkal 

tisztában legyenek, s egységesebb legyen ezáltal az értékelési bázis. Ehhez elképzelhető, 

hogy előzetesen akár a kari TDT elnökök által tartott oktatások, tájékoztatók is szükségesek. 

A bírálati lap megreformálása azért is indokoltnak tűnik, mert a kari TDT elnökök és titká-

rok közül sokan nem is használják az OTDK bírálati lapját a kari fordulókon.  

A szóbeli forduló során a zsűri esetében a leginkább várt fejlődést az jelentené, ha üzleti 

szakember is részt venne a szóbeli forduló bírálatában. Az OTDK esetében komolyabb kihí-

vás, hogy valamiképp növelni kellene az értékelések objektivitását. Az egész TDK/OTDK 

folyamat talán legkomolyabb problémája azonban, hogy a hallgatók nem látják, nem ismerik 

a szóbeli prezentációjuk pontszámát, értékelését, bírálati lapját.  Az OTDK során a pontok, 

bírálatok szekción belüli megtekinthetősége javítaná az átláthatóságot is. A jövőben olyan 

rendszert kell kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy a hallgatók megismerjék a dolgozatra, 

illetve a prezentációkra kapott saját pontszámukat, illetve értékelésüket, továbbá a tagozatuk 

minden versenyzőjének pontszámait is lássák. Így el tudják helyezni saját teljesítményüket a 

többi hallgatóhoz viszonyítva, vagyis konkrét visszacsatolást kapnak, és nem csak azt tud-

ják, hogy nincsenek a helyezettek között, és feltehetően tisztábbnak, átláthatóbbnak fogják 

érezni a rendszert. 

Az OTDK-ra vonatkozó kérdőív végi megjegyzésekből továbbá az is látszik, hogy indokolt 

egy erősebb kari szűrő alkalmazása – ahol szükséges – az OTDK színvonalának emelése 

érdekében. De megfontolandó felvetés az is, hogy a kari fordulót követően a visszajelzések 

alapján még javíthassák, módosíthassák a hallgatók a dolgozatukat, s azt tölthessék fel az 

OTDT rendszerébe. Ez a feltevés jelentősen megosztotta mindkét megkérdezett csoportot.  

 

5. Alternatív TDK forduló lebonyolítása és értékelése 

A bemutatott kutatások eredményei és az azokra épülő javaslatok alapján kidolgozásra ke-

rült egy alternatív TDK lebonyolítási és értékelési rendszer. Az összehasonlíthatóság érde-

kében az őszi félévben a hagyományos és az alternatív forduló is lebonyolításra került egy-

mást követő két napon (2013. november 29-én és 30-án). A következőkben először össze-

foglaljuk, hogy melyek az alternatív forduló legfontosabb jellemzői, majd a különböző érin-

tett csoportok (hallgatók, zsűrik, nézők) alternatív fordulóról alkotott véleményét is bemu-

tatjuk.  

Az alternatív TDK forduló legfontosabb különbségei az eddigi hagyományos fordulókhoz 

képest a következőek voltak: 

 minden egyes szekció dolgozatait ugyanaz a két bíráló értékelte (a három szek-

ció esetében ez összesen hat bírálót jelentett) az egységes értékelési szempontok 

érdekében, 
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 a dolgozatok értékeléséhez egy 100 pontos értékelőlapot használtunk részlete-

sebb kategóriákkal, amely jobban támogatta a tudományos jelleg értékelését, 

nagyobb differenciálásra adott lehetőséget, 

 a zsűriben a két bíráló foglalt helyet, a zsűri tehát olvasta a szekció összes dol-

gozatát, továbbá a zsűri harmadik tagja egy „külső‖ szervezet, vállalat képvise-

lője volt, aki szintén pontozta a prezentációkat, 

 a nézőként résztvevő hallgatók pontozhatták a szóbeli prezentációkat, öt szem-

pont szerint (prezentáló előadókészsége, prezentáció tartalma, prezentáció de-

signja, kutatási megalapozottság, kutatási téma érdekessége) értékelhették 1-10-

ig, az így kapott pontszámot konvertáltuk 40 ponttá, 

 a TDK-zók végső szóbeli pontszámainak (maximum 40 pont) kialakításánál 50-

50%-ban került figyelembe vételre a háromtagú zsűri végső pontszáma és a né-

zői értékelés végső pontszáma, 

 a prezentációs különdíj, illetve a legérdekesebb kutatási téma különdíj a nézői 

szavaztok alapján került kiosztásra, ezeket nem a zsűri határozta meg, 

 a két fordulót követően minden hallgató megtekinthette értékelőlapjait, illetve 

szekciója végső pontszámait (bírálatok pontszáma, szóbeli pontszám, összesített 

pontszám). 

A nézőként résztvevő hallgatók szavazásához applikáció fejlesztésre került sor. Létrehoz-

tunk egy weboldalt (www.tdkpte.hu), amelyen a részletes program szerepelt, olvashatóak 

voltak az absztraktok, illetve az oldal fejlesztésével lehetőség van a prezentációk feltöltésére 

is, továbbá a szavazás is e felületen történt. A szavazáshoz előzetes regisztrációra volt szük-

ség (név és e-mail cím), ugyanis a rendszer minden egyes előadáshoz egyedi jelszót gene-

rált, amely beütésével tudták érvényesíteni értékelésüket a nézők. A generált kódokat egy 

szavazás menetéről szóló tájékoztatóval együtt a konferencia kezdése előtti 25 percben 

osztották ki a segítők, így elkerülhető volt, hogy olyanok szavazzanak, akik meg sem jelen-

nek a helyszínen. Egy néző egy előadást csak egyszer tudott értékelni. Az aktuális előadást 

annak időtartama alatt lehetett értékelni. A szekciók befejeztével a fejlesztők lezárták az 

értékelés lehetőségét, és tizenöt percen belül előadónként értékelési szempontok szerint 

küldték meg az átlagokat, így a végső eredmények megállapítása is gyorsan és gördüléke-

nyen ment. 

Az előzetes kutatások eredményeire épülő, 2013. november 29-én, pénteken megrendezett 

pilot forduló több kari és országos TDK versennyel kapcsolatos problémát (nem megfelelő 

bírálati lap, heterogén bírálatok, alacsony nézői aktivitás, zsűri tagjai közül nem mindenki 

ismeri a dolgozatot, gyakorlati szakember hiánya a zsűriben) igyekezett kiküszöbölni. Az új 

megoldások, eljárások egy része egyértelműen támogatást nyert, míg vannak olyan elemek, 

amelyek jó kezdeményezésnek tűnnek, azonban módosításra van szükség az alkalmazás 

során. 

Az alternatív forduló bírálati lapját egyértelműen pozitívan fogadták a bíráló oktatók. Az új 

bírálati lap véleményük szerint sokkal nagyobb teret enged a pontozóknak és nagyobb súly-

lyal szerepelnek benne a tudományosság szempontjából kritikus elemek. A TDK-zók szerint 

is megfelelő ez az új bírálati lap, egyedül a szöveges indoklás esetében éreztek visszalépést. 

Erre megoldást jelenthet, ha nem csak a bírálat végén szerepel egy összefoglaló értékelés, 

hanem a főbb szempontok alatt is, ahogyan a hagyományos TDK lap esetében, itt is szere-

pelnének rövid szöveges indoklások. 

A bírálók szintén pozitív változtatásnak ítélték meg azt, hogy egy adott szekció összes dol-

gozatát ugyanaz a két fő bírálja el. A TDK-zó hallgatók nem támogatták egyértelműen ezt a 

megoldás, azonban nem is ítélték meg rosszabbnak a jelenlegi rendszernél. A két forduló 

írásbeli bírálati pontszámainak elemzése alapján viszont a két azonos bíráló szekciónként 

homogénebb eredményt hozott, egységesebb képet mutatott. 
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A külső gyakorlati szakember zsűrizésben való részvételét egyértelműen támogatták mind a 

TDK-zók, mind pedig a bírálókból felálló zsűrik. Szintén pozitívnak ítélte meg mindkét fél, 

hogy a zsűritagok mindegyike ismerte a szekció dolgozatait. Sokkal igazságtalanabbnak 

ítélik meg a hallgatók a hagyományos lebonyolítási rendszert, amikor bizonyos dolgozatot 

senki, vagy éppen csak egyvalaki olvasott a zsűritagok közül. 

A nézői értékelés kérdése nagyon megosztotta a válaszadókat. A nézőként résztvevő hallga-

tók egyértelműen támogatják a kezdeményezést, s az eredmények alapján komoly szerepe 

van az értékelési lehetőségnek a nézők TDK szekciókba történő becsalogatásában, vagyis a 

nézőszám növelésében, hiszen sokan felajánlott tárgynyeremény nélkül, ám szavazási, érté-

kelési lehetőséget biztosítva szívesen vennének részt a következő fordulón is nézőként. A 

nézők közül ráadásul sokan pozitívan „csalódnak‖, érdekesnek találják a kari fordulót, s 

sokan tervezik saját TDK dolgozat elkészítését is, vagyis passzív szemlélőből aktív TDK-

zóvá válhatnak.  

A zsűriben résztvevő oktatók, illetve a TDK-zók már kevésbé nyilatkoznak pozitívan az 

értékelés lehetőségéről. Az alapötlettel, miszerint a néző is értékelhessen, mindkét fél egye-

tért, inkább támogatja, az oktatók különösképp, a megnőtt nézői létszám miatt. Azonban a 

zsűritagok szerint aggályos lehet a prezentációk értékelése egy tudományos verseny eseté-

ben úgy, hogy a nézők nem ismerik a dolgozatot, csak a prezentáción hallottakra hagyatkoz-

hatnak. A TDK-zók pedig a szimpátia-kötődés miatt kérdőjelezik meg a szavazás objektivi-

tását.  

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a nézői értékelés lehetőségét nem szabad elvetni, sőt 

támogatni kell, azonban át kell gondolni, hogy a nézői szavazatok milyen módon lesznek 

figyelembe véve.  

 Figyelembe vesszük őket és továbbra is 50%-os súllyal számítanak a szóbeli 

pontszámok kialakítása során. Ez esetben el kell gondolkodni a dolgozatok 

megtekinthetőségén, hiszen a tudományos jelleg miatt így válhatna megfelelőb-

bé a hallgatói értékelés. Ez a megoldás szerzőjogi és védelmi kérdéseket is fel-

vet. 

 Figyelembe vesszük őket, de csak, mint 3. vagy 4. zsűritag pontjait, és így ala-

csonyabb súllyal (33% vagy 25%) kerülnek beszámításra. 

 Nem vesszük figyelembe a végső szóbeli pontszámok kialakítása során, de a 

különdíjak a nézői értékelések alapján kerülnek kiosztásra. 

 Természetesen ezek kombinációja is elképzelhető. 

Az alternatív lebonyolítású TDK összességben az eredmények, a zsűritagok, a nézők és a 

TDK-zók értékelése alapján, tehát jó kezdeményezésnek bizonyult, azonban ahogyan a 

TDK-zók véleménye is mutatja, bizonyos pontokon további fejlesztésre szorul. 

 

6. Összegzés, javaslatok 

A kari és országos TDK fordulókra vonatkozó kutatási eredmények, a szervezők szempont-

jait bemutató tanulmány, valamint a megrendezett alternatív forduló tapasztalatait összegez-

ve az alábbi javaslatok fogalmazhatók meg a kari TDK, illetve a későbbiekben akár az 

OTDK tevékenység fejlesztése érdekében: 

 A megfelelő színvonalú dolgozatok érdekében javasolt útmutató megalkotása, 

amiben megfogalmazásra kerülnek azok az elvárások, amelyeknek egy TDK 

dolgozatnak meg kell felelnie. Ezt kiegészítendő a formai követelmények ese-

tében pedig egy formai sablon megalkotására lenne szükség, amelybe a hallga-

tó begépeli a saját dolgozatát.  

 Szükséges a hatékonyabb kommunikáció a hallgatók, az oktatók, illetve az ösz-

szes egyetemi polgár irányába is. Az oktatók fontos információs források a 

hallgatók számára, de a TDK/OTDK folyamatban ellátott bírálói vagy zsűri sze-
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repkörük miatt is elengedhetetlen, hogy ismerjék az aktuális információkat. A 

hallgatók esetében fontos lenne a nézőszám növelése a kari és az országos for-

dulókon egyaránt, mert így elismertebbé tehető a teljes TDK tevékenység. Az 

OTDK esetében a résztvevő hallgatók más szekciókban, tagozatokban nézőként 

való jelenléte kedvezne az OTDK tudományos konferencia jellegének.   

 Javítani kell az előzetes és az utólagos kommunikációt, hogy a folyamat, a bírá-

lati, illetve a nézői értékelési eljárás átláthatóbb legyen, továbbá, hogy a TDK 

hallgatói visszhangja javuljon. 

 Érdemes átvenni az alternatív TDK-n használt bírálati lapot, azonban abban 

több szöveges indoklási „mező‖ szükséges úgy, ahogyan a hagyományos érték-

előlap esetében látható. A szóbeli értékelőlap részletesebb változatát is érdemes 

lenne elkészíteni, amely segítené a prezentációra való felkészülést és a még 

jobb szóbeli előadásokat tenne lehetővé. 

 A végeredmény szempontjából konzisztensebb eredményt hoz a szekciónkénti 

két azonos bíráló, azonban a bírálók kiválasztása során, ahogyan a TDK-zók 

visszajelzései mutatták, nagyon gondosan kell eljárni. Kérdéses azonban, hogy 

nagy létszámú tagozatok, szekciók esetében, így például az OTDK-n szervezés 

szempontjából ez mennyiben megvalósítható. 

 Mindegyik kutatás eredménye egyértelművé tette, hogy érdemes külső, gyakor-

lati szakembereket bevonni a szóbeli prezentációk értékelése során a zsűri mun-

kájába. 

 Olyan zsűriket kell felállítani, amelyek tagjai olvasták a dolgozatot is, egyér-

telműen nem támogatandó az olyan zsűri, amely tagjai közül többen nem isme-

rik a bemutatott dolgozatot, ez vélhetően az objektivitást is növelné, csak úgy, 

mint az anonim dolgozatok rendszere. 

 Az objektivitás és az átláthatóság elősegítésének másik fontos eleme, hogy a 

hallgatók megismerjék írásbeli és szóbeli pontszámaikat, illetve értékeléseiket, 

valamint a tagozatuk végső eredményét, sorrendjét. A konferencia után vala-

mennyi részpontszám megismerése lehetővé tenné, hogy a hallgatók arról is in-

formációhoz jussanak, hogy dolgozatukat illetve prezentációjukat milyen szem-

pont szerint kellene továbbfejleszteniük. A konferencia tisztaságát pedig az se-

gítheti elő, ha ezeket a pontszámokat nem csak saját dolgozatukra vonatkozóan, 

hanem a tagozatuk összes dolgozatára nézve is megismerhetik. 

 A nézői értékelés lehetőségét meg kell tartani, azonban érdemes elgondolkodni 

az alternatív fordulóétól eltérő beszámítási arányon. 

 A nézői értékeléshez fejlesztett online platform a vita időkeretét is kit tudja bő-

víteni, hiszen lehetőség van kérdések feltevésére írásban is, amelyet a TDK-zó, 

OTDK-zó akár később is megválaszolhat. Így bár a szóbeli fordulón korlátozott 

marad a vita lehetősége, azonban a későbbiekben az online felületen folytatható 

a diskurzus a dolgozatokról, további szakmai tanácsok adhatók. 

 Végül pedig indokolt lenne egy erősebb kari szűrő alkalmazása – ahol szüksé-

ges – az OTDK színvonalának emelése érdekében. Megfontolandó felvetés az 

is, hogy a kari fordulót követően a visszajelzések alapján még javíthassák, mó-

dosíthassák a hallgatók a dolgozatukat, s azt tölthessék fel az OTDT rendszeré-

be. Azonban ez esetben valamilyen egységes állásfoglalás, szabályzat alapján 

kellene meghatározni, hogy milyen mértékű változtatás fogadható el annak ér-

dekében, hogy esetleg ne egy teljesen új dolgozat kerüljön leadásra.  
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KIVONAT 

Martin Heidegger 1933. május 27-én a Freiburgi Egyetemen rektori székfoglaló előadását 

tartotta A német egyetem önmegnyilatkozása címmel. A nyugati civilizáció válságos évtize-

dei, s a válságra adott – utólag pontosan megítélhető − társadalmi válaszok formálják azt a 

korszellemet, amelyben a kor, pontosabban korunk egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb 

gondolkodója szerepet vállal, s bőségesen megnyilatkozik. Van-e a XXI. század magyar 

felsőoktatásában közvetlenül érintettek számára (oktatók, hallgatók, vezetők) üzenete a 

székfoglaló előadásnak? A válasz: igen, van; a gondolatok eredetisége, időszerűsége meg- 

és átgondolásra érdemes még akkor is, ha csak morzsákat tudunk lehetőségeink közepette 

felszínre hozni. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

Martin Heidegger held his inaugural lecture for the rectorial seat on the 27th of May in 1933 

at the University of Freiburg with the title of: The self-revelation of the German University. 

The critical decades of the Western civilization, and the given - subsequently accurately 

judged -  responses to the crisis by the society shape the Zeitgeist of the era, more precisely 

the Zeitgeist of our age, in which one of the brightest, if not the greatest thinker engages in, 

and manifests copiously. Is there a direct message for the concerned parties (teachers, 

students, managers)  of the Hungarian higher education from this lecture? The answer is yes, 

there is, the originality and timeliness of thoughts, worth reconsideration even if, under the 

current circumstances, we can only reach bits of its verity. 

 

Kulcsszavak: Martin Heidegger, társadalmi célok és eszközök spektruma, tudomány, egye-

tem, önigazgatás, népszellem. 

 

1. Bevezetés 

A XX. század húszas-harmincas évei a nyugati civilizáció válságos évtizedeit jelentették; az 

I. világháborút követő békediktátum nem hogy feloldotta volna a világgazdaság és -politika 

feszültségeit, hanem még erősítette is ezeket. Ezen a talajon indultak útjukra azok az eszmék 

(bolsevizmus, fasizmus), amelyek a tömegek számára, s – kár volna tagadni – az entellektü-

elek egy jelentős rétegének kiutat ígértek a kilátástalanságból (munkanélküliség, szegény-

ség, társadalmi zűrzavar stb.). A kulturális és civilizációs feszültségek különösen erőteljes 

kulminációs pontja Németország volt; 22 párt civakodása, az egzisztenciális ellehetetlenülés 

totális réme kitermelte a társadalom minden rétegében az igényt a konszolidálásra, a megúj-

hodásra. Ez a korszellem magával ragadta a munkásokat éppen úgy, ahogy az egyetemi 

tanárok döntő részét. Martin Heidegger a korszak egyik legjelentősebb filozófusa is ezt az 

utat járta. Nem volt ez másként a bolsevizmus térhódításának országaiban sem. A történe-

lem fintora, hogy az utóbbi a II. világháború egyik győzteseként még hosszú évtizedeken át 

– pontosabban a mai napig – ott bujkál a kelet-európai akadémiák és egyetemek legmaga-

sabb tisztségviselőinek gondolkodásában éppen úgy, mint a "posztmodernkedő" nyugati 

egyetemek professzorainak írásaiban. Az emberáldozatokban "kisebb teljesítményt" felmu-

tató szörnyszülöttre nem ez a sors várt. A francia, az angol, az amerikai bosszúállás szülte 

"nácitlanítás" következetes munkát végzett; s ez nem annyira a múltnak, mint inkább a jö-

vőnek volt címezve, egy kellemetlen riválisnak. A következmények beláthatatlanok: a né-

met szellemi élet és Németország gazdasági teljesítménye közötti szakadék következménye, 
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hogy a német társadalom képtelenné vált képességéhez méltó önazonosság felmutatására. A 

német szellemi és kulturális élet tévelygése, erőtlensége a világkultúra, de különösen Európa 

nagy vesztesége. 

Heideggert a Freiburgi Egyetemen 1933. április 21-én rektorrá választják, 1933. május 3-án 

belép a Nemzetiszocialista Német Munkáspártba, alig telik el tíz hónap, s Heidegger 1934. 

februárjában lemond tisztségéről, s kilép a pártból. A totalitárius rendszerek "élcsapatába" 

való nem-belépés vagy a belépés, majd kilépés eseteiről hiteles, pontos ismeretei, élményei 

lehetnek az ötven év feletti magyar polgároknak is, így talán nem kell bizonyítani, hogy mit 

jelentett Heidegger politikai megítélésében a tíz hónapos rektori szerepvállalás. Vajon ki 

vállalt nagyobb kockázatot, a "nem-belépő" lojális, vagy a belépő, majd kilépő inlojális? 

Magunk részéről ezzel a kérdéssel eldöntöttnek tekintjük azt az erőltetett vitát, amit az utó-

kor ötlettelen, íráskényszer alatt álló áltudósai, a szellemi élet prostituáltjai arról folytatnak, 

hogy náci volt-e Heidegger?[1] 

A továbbiakban arra a kérdésre összpontosítunk, hogy milyen tanulságokat hordoznak a 

későújkor legnagyobb filozófusának rektori székfoglalójában megfogalmazott gondolatai? A 

kérdés időszerűségét egyrészt az adja, hogy egy zseniális gondolkodó véleménye az egye-

tem, a tudomány feladatáról mértékadó lehet napjainkban is, másrészt a XX. század eleji 

válság – a kb. 100 éves emberitőke-állomány ciklusa fényében – megidézése megfontolásra 

érdemes tanulságokat ígér. A dolgozat vége felől elmondható, hogy mindkét szempont meg-

alapozottnak tekinthető. 

 

2. Miről lesz szó? 

"A német egyetem önmegnyilatkozása"[2] című előadás felépítése szigorú logikát követ. 

Parafrázisunk nem pusztán rekonstrukció, illetve értelmezési kísérlet, hanem mindvégig 

aktualizálunk, s a magyar egyetem "önmegnyilatkozásának" lehetőségét szembesítjük a 

felvetődő gondolatokkal. 

Heidegger első állításai – természetesen a heideggeri szövegek esetében minden "állítás" 

feltárást követel, a gondolatok kiaknázásának lehetőségét, a ki nem meríthetőség mellett – 

az egyetemi polgárok kötelességére vonatkoznak, s innen egyenes út vezet az egyetemi 

önigazgatás kérdéséhez. Ezen a ponton bevonjuk, mert termékenyítőnek látjuk H. E. Daly 

"társadalmi célok és eszközök spektruma" rendezőelvét, amely az egyetemi fakultások és 

feladatuk logikus szerkezetét hordozza. A rendezőelv alkalmazása segít a heideggeri termi-

nológia megnyitásában. "Egyes mondatai a gondolati összefüggésből kiszakítva a legna-

gyobb mértékben idegenszerűnek tűnnek, és szinte zavaróan hatnak akkor is, ha egyébként 

egyetlen >idegen szó< sincs bennük. Puszta modorosságról van szó? Az új dolgok kimondá-

sára vállalkozó gondolkodók hajdanán új nyelvet teremtettek, éppen vállalkozásuk sikere 

érdekében. Heidegger önkényes szóalkotásai nem annyira új szavak képzését jelenti,mint 

inkább meglévő szavak újrafelfedezését: nála gyakran egy-egy régi, elkopott szó újszerű, az 

adott gondolati összefüggésből érthető, hirtelen felvilágló jelentést kap."[3] A társadalmi 

célok és eszközök hordozta tudományok megalapozzák a heideggeri építkezés következő 

lépését: a tudomány lényegére irányuló közelítést, innen adódik a csodált kezdetekhez, a 

görög tudomány születéséhez való visszalépés, majd feltehetjük a kérdést: beszélhetünk-e 

tudományról a görögök után? S ha igen – ezt az utat követjük – mit kellene kérdeznie a 

tudománynak? Már a kiindulás (az egyetem feladata) a "történelem menetébe" helyezi a 

"népszellem" kérdését, itt szükségesnek érezzük, hogy a világosabb megértés érdekében 

"fussunk" néhány hermeneutikai kört, ugyanígy a diákság szellemi világa körül. Távolság-

tartóan, de az aktualizálás lehetősége mellett nem fogunk elmenni, s végül, a heideggeri 

utalások arra késztetnek bennünket, hogy heideggeri értelemben vett autentikus tudomány 

redivivuszának időigényéről szóljunk. 
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3. Az egyetemi polgárok kötelessége 

Az oktatók, a hallgatók és a vezetők kötelessége a német (a magyar) egyetem lényegében 

gyökerezik, a lényegéből táplálkozik és a lényegével a jövőt orientálja. (A heideggeri szö-

vegekben szereplő német "szó" felcserélése magyarra valójában a dolgozat egyik alapgon-

dolata; vajon a helyettesítéssel a szövegkörnyezet, az intellektuális tartalom, a nívó helyt áll-

e önmagáért, megőrzi-e autenticitását?) A magyar egyetem lényege abban nyilvánul meg, 

hogy a magyar "nép sorsát saját történelmének menetébe kényszeríti."[4] A magyar történe-

lem menetének értelmezése párját ritkító vonást mutat, így nem mehetünk el mellette szó 

nélkül. A Szent István utáni német befolyás alatti kereszténység, a Habsburg, majd ismét a 

német érdekek mentén a "magyaroknak írt" történelem, kivált őstörténelem a mai napig 

uralja az akadémiai álláspontot, nevezetesen: a magyar nép üldözött sztyeppei nomád hor-

daként a IX – X. században foglalja el a Kárpát-medencét, magával hozva finn-ugor nyelvét 

stb. [5] A magyar őstörténet autentikus kutatói az akadémiai doktorok tényanyagaival egye-

nértékű, számos vonatkozásban (régészeti, antropológiai, genetikai, nyelvi (népmesei), nép-

zenei, művelődéstörténeti stb.) meggyőző forrásokra alapozva tárnak fel egy gazdag ázsiai, 

illetve kárpát-medencei őstörténelmet. [6] A birodalmi függés kora (Mátyás király halálától 

napjainkig) [7] a magyar nép mindennapi történelme és a birodalmak szolgálatában álló 

történelemírás közé meglehetősen torzító prizmákat rakott és rak. A skizofréniától való 

megszabadulás harcát az utóbbi évtizedekben kezdte meg a magyarság, kevésbé a tudo-

mányhatalmi pozíciókat uraló magyar tudományos élet. S valóban – kérdezhetjük Heidegger 

után −, tud-e a magyar egyetem erről a feladatról? Tud-e arról, hogy létezése attól függ, 

hogy a magyar nép sorsát autentikus történelmének folyása alá tudja-e kényszeríteni. Meg-

határozza-e ittlétünket ez a tudás? [8] A válasz: igen, ha akarjuk. Hol és miért képződhet ez 

az akarat? Az egyetem már a kezdeti időkben harcot vívott autonómiájáért. Korunk magyar 

egyeteme is igényt tart arra, hogy lényegi kérdésekben önön maga formálja céljait, módsze-

reit, eszközeit, szervezeti rendszerét, fakultás- és szakszerkezetét. 

 

4. Az önigazgató egyetem 

Nyers, de megfontolásra érdemes ökonomizmussal áthatott szemléleti bázison akár felvethe-

tő a kérdés: csakugyan megilleti az egyetemi polgárokat (itt az oktatókra gondolunk) társa-

dalmi teljesítményük után az önigazgatás adta szabadság s a relatíve értelmezett anyagi 

jólét? Napjaink egyetemi oktatójának évente 28 alkalommal heti 8 – 20 óratartási kötelezett-

sége van, s néhány alkalommal kell kötelezően megjelenni egy-egy rendezvényen, tehát 

időszabadsága látványosan kimutatható. Az átlag oktató (egyetemi adjunktus, docens) a 

magyar átlagjövedelem felett díjazott. Tisztában vagyunk, hogy a fenti átlagadatok a valósá-

got torzan tükrözik. Ígéretesebb ezért a minőség felől közelíteni: az egyetemi tanárok pro-

dukciói (képzett szakemberek, publikációk, innovációk) valóban olyan minőséget képvisel-

nek, hogy ezért "jár" az önigazgatás? A kérdésre ezúttal nem adunk választ.[9] Nézzük in-

kább Heidegger közelítését: ha az egyetemi közösség erkölcsileg felnő ahhoz a feladathoz, 

hogy a német/magyar stb. egyetem lényegét méltóan érvényesíti, hogy az "adott nép sorsát 

saját történelmének menetébe" kényszeríteni tudja, akkor társadalmi "haszna" mellett eltör-

pül "eltartottsága" költsége, ekkor az önigazgatásra valóban jogosult az egyetem. 

Az önigazgatás lényege tehát, hogy az érintett polgárok önmaguk adják önmaguknak a célo-

kat, eszközöket, módszereket. S ezt úgy kell adniuk, hogy azok legyenek amiknek lenniük 

kell, s mindezt az oktatók és a diákok közössége "öneszmélés" révén érhetik el. Az önesz-

mélés a múlt, a jelen és a jövő idősíkjain egyaránt be kell, hogy következzen. "Az ittlét saját 

gondozásának jelenésében is a teljes idő, ám olyan módon, hogy a jövőtől nem tud szaba-

dulni. A jövő most az a valami, amin a gond csüng…"[10] Ha az önigazgatás adta lehető-

séggel, felelősséggel élnek az egyetemi polgárok, akkor egyetlen gondjuk a társadalmi célok 

és eszközök spektruma adta bázison a gondolkodás, a tudományok művelése. Lásd az 1. 

ábrát!  
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5. A társadalmi célok és eszközök spektruma 

A spektrum (1. ábra) jellemzői: a létezők teljességét lefedik a szellem-, a társadalom-, a 

műszaki és természettudományok, mint ahogy a besorolhatatlan matematika és filozófia 

(metafizika) is elhelyezhető az intenzitási egyenesen. Az ábrán a "puha" és "kemény" mód-

szerekkel élő, középponti helyet elfoglaló politikai gazdaságtan (közgazdaságtan) alatt a 

jellemzően egzakt módszerekkel élő tudományok sorakoznak, ad abszurdum matematikával 

befejezve, mint ahogy a politikai gazdaságtantól felfelé haladva jellemzően egyre "puhább" 

módszerekkel írhatók le a társadalom, illetve szellemtudományok, ad abszurdum a teológia, 

illetve a metafizika. "A" tudomány fakultásai a létezők teljes világát lefedik. Az egyes disz-

ciplínákra és tárgyukra (a létezők bizonyos szegmenseire) ugyan állandó strukturális átren-

deződés jellemző, de a nyugati (értsd: görög) öneszmélés óta a spektrum váza stabilnak 

mondható.  

Érdemes felhívni a figyelmet a spektrum jobb oldalára, ahol a társadalmi célok és eszközök 

rendje az evidencia szintjén belátható. A végső emberi célok mögött tehát a vallások, illetve 

a teológia áll – mutatis mutandis. A "közbülső célok" valójában ekkor eszköz szerepben 

vannak, mint ahogy az egészségről, nevelésről, kényelemről "gondoskodó" létsíkok, illetve 

a mögöttük álló diszciplínák is. Ha a "közbülső célok" valóban célok, akkor a közbülső 

eszközök valóban eszközök, viszont, ha a közbülső eszközök célok, akkor a spektrum utol-

sóként feltüntetett eszköze a föld, a természet, ad abszurdum a "mindent teremtő" alacsony 

entrópiájú energiafolyam, a Nap. A cél-eszköz, cél-eszköz… spektrum "a" tudomány terepe, 

az egyetem gondozásának tárgya; itt kell minden nemzet szellemi elitjének a nép "sorsát 

saját történelmének menetébe kényszeríteni". 

1. ábra: A társadalmi célok és eszközök spektruma [11] 
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Vajon a magyar tudománytörténet tartalommal tudja-e tölteni ezt a spektrumot? [12] A 

magyar szentek, teológusok, filozófusok, esztéták, művészek, jeles pedagógusok, pszicholó-

gusok, jogászok, történészek, politikai gondolkodók, szellemi örökséget hagyó politikusok, 

hadvezérek, közgazdászok, mérnökök, természettudósok, matematikusok (a társadalmi 

célok és eszközök spektrumát követtük – lásd 1. ábra!) elegendő számban és minőségben 

teremtettek-e a magyar és az egyetemes kultúrának annyi tudományos és kulturális mémet 

[13], amely kielégíti a heideggeri tudomány lényegét? A jövőt hordozó tudományoknak és a 

magyar sorsnak együttesen kell hatalomra jutni. Ez csak úgy lehetséges – követjük Heideg-

ger előadását −, ha a tudomány lényege érvényre jut, s a magyar sors mellett a magyar tu-

domány kiáll. Itt nem a politikailag lejáratott vagy félreértett nacionalizmusról van szó, 

hanem a tudomány lényegének (centrumának) közelítéséről, s ráadásul ezt várja el tőlünk 

minden nemzet.  Itt a tudomány centrumában álló nemzeti-történelmi szellem a világkultúra 

mémje, ontológiai fundamentuma.  

 

6. A tudomány lényege 

A tudomány rendeltetése, feladata, sőt létezése is felvethető kérdés. Nincs szó szükségszerű-

ségről. S. A. Kierkegaard írja: "Minden, ami keletkezik, éppen keletkezése révén bizonyítja, 

hogy nem szükségszerű, mert a szükségszerű az egyetlen, ami nem keletkezik, a szükségsze-

rű van."[14] Heidegger rektori beszédében drámaian vetődik fel a kérdés: a nyugati civilizá-

ció elerőtlenedése – s ez napjainkban is napirenden van – az összeomlás rémét idézi, s ez 

egyben a tudomány végét is jelentheti, elvégre a tudomány nem szükségszerű, merőben 

történelmi képződmény. [15] Heidegger szerint a mai tudományt (értsd: 1930-as évek) jel-

lemzi, hogy önálló és előfeltétel-mentes. Az utóbbi jelentése: nem lehet nemzetellenes, 

hatalom-, profit- és hiúságfüggő. Ez utóbbi megfontolások könnyen beazonosíthatók a XXI. 

század magyar, s természetesen nemcsak magyar tudományos, pontosabban tudományipari 

életében. Ha a tudománynak létezni kell, s meg kíván felelni lényegének, akkor "számunkra 

és általunk" kell léteznie. A tudomány lényegének megragadásakor döntő kérdés: "létezzék-

e a tudomány továbbra is számunkra, avagy engedjük-e gyors vég felé sodródni?" A létezés 

feltétele – adja meg a választ Heidegger −, "ha ismét szellemi-történelmi ittlétünk kezdeté-

nek hatalma alá helyezzük magunkat. Ez a kezdet a görög filozófia feltörése [Aufbruch]". 

[16] Vegyük észre, Heidegger a tudományt a filozófiában gyökerezteti. Az égei-tengeri 

csoda, hogy a görög nép nyelvével, népi-törzsi alapállásából néhány száz év alatt képessé 

tette önmagát, hogy szembesüljön a létezők egészével (mondhatnánk: a társadalmi célok és 

eszközök spektrumával), s ezt az egészet elkezdte kikérdezni, megragadni. A filozófiához 

(filozófiai antropológia, gnoszeológia, ontológia, etika, axiológia) kötődést még egyszer 

hangsúlyoznánk. "Minden tudomány filozófia, akár tudja, akár nem, akár akarja, akár 

nem."[17] A létezők kikérdezésének alapállásáról a görögök tudták: "A tudás azonban sok-

kal erőtlenebb, mint a szükségszerűség."[18] S ezt még a pozitivizmussal átitatott XX. szá-

zadi ismeretelmélet is kénytelen elismerni. A mai napig érvényes K. Gödel 1931-ben felállí-

tott tétele: "egy elegendően gazdag ellentmondásmentes logikai rendszerben mindig találha-

tó olyan állítás, melynek igazsága az adott rendszeren belül nem dönthető el. Ez a fizika 

nyelvére lefordítva annyit jelent, hogy még egy adott modell keretén belül történő leírás sem 

biztosít arról, hogy minden kérdésre egyértelmű választ tudunk kapni."[19] A karteziánusi 

fordulat útjára indította, a felvilágosodás szelleme szülte pozitivizmus általánossá tette a 

tudomány mindenhatóságát, így Gödel tétele, nem is beszélve a görögök figyelmeztetéséről 

valójában zárójelbe került. Mennyire más lenne a világ szellemi,  pszichés, szociális állapo-

ta, s természeti környezete, ha a kor tudományiparosai megértenék a görög tudás lényegét, 

nevezetesen: az ismeretlen világok csak akkor mutatják meg magukat, csak akkor lépnek elő 

rejtekükből, ha a tudós és a tudás a "legszilárdabb makacssággal kiáll" kutatása tárgyának 

kikérdezésekor, feltárásakor, magyarázatakor, ugyanekkor a tudós és a tudás tudja, hogy 

megismerési törekvésében biztosan veszteni fog, mert a Sors mindig erősebb mint a Tudás. 

A görög tudomány lényege  − s ezen mit sem változtatott az eltelt 2000-2500 év − az a teo-

retikus beállítottság, amely a népi-szellemi ittlétben horgonyozza le szemlélődését, s szem-
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lélődésének tárgyához a tárgy kívánalmai szerint viszonyul (az emberi psziché, a társadalom 

és a természet harmóniája tételezett, a tárgyát megsemmisítő analitika a helyén kezelendő). 

Lényegi üzenetet hordozó példázatunk: el lehet mondani számos dolgot, s talán a lényeget is 

a tintahalak magatartásáról, ha holisztikusan közelítünk, ha nem vágjuk fel a hasukat, s nem 

tesszük mikroszkóp alá. Parmenidész ugyan utat nyitott a „szemlélődés önmagáért", álob-

jektív megismerésnek is, de Platón és Arisztotelész árnyékában maradt. [20] 

 

7. Mi történt a görögök után?  

Heidegger szerint már Platónnal és Arisztotelésszel elkezdődik az alétheiától (el-nem-

rejtettség, igazság) való elszakadás.  A kereszténység már távol került az eredeti metafizikai 

alapállástól. „A tudás, a tudat már itt is egyértelműen előtérbe lép. Itt azonban még a tudás, 

a tudat Isten adománya." …‖ Ebben a korszakban, ha a lét feledésbe merült is, az ember 

még szerény kell legyen, hiszen tudás és tudat még valami magasabb rendűnek vannak alá-

rendelve.‖[21] Aquinói Szent Tamás után (XIII. sz.) a tudásnak és a tudománynak meg volt 

a centruma. A reneszánsz tudott, tudatlan, akart, akaratlan szellemi vegykonyháiban forrt ki 

a fordulat (R. Bacon, R. Descartes stb.), amely végül F. Nietzschében kulminált: „Isten 

maghalt?!‖[22]  - kérdezte(?)/figyelmeztetett(!) a későbbiekben megbomlott elméjű filozó-

fus. Az újkori tudomány matematikai-technikai alapon domináló szerepbe került, s ezzel a 

létfelejtés kérdése a felvilágosodással nem pusztán a szellemi életet, de a tömegeket is meg-

fertőzte; a nyugati ember elmerült az anyag magához húzó világába. Heidegger pontosan 

követte ezt a leépülő pályát, ezért tűnnek kérdései („Mit jelent az hogy lenni!?" „Miért van 

egyáltalán létező és nem inkább a semmi?‖) gyermekinek, valójában egy igazi újrakezdés 

reményéről van szó. Ezért tért vissza a kezdetekhez, a görögökhöz, ahol a tudomány cent-

rumában a szellemi-népi ittlétet látta. S ez nem előfeltétel, hanem a reflektáló ember vonat-

koztatási támpontállításának kísérlete. Most fogalmazhatjuk meg parafrázisunk legfőbb 

üzenetét, Heidegger rektori székfoglalójának „aprópénzre‖ váltását. A „szellemi-népi ittlét‖ 

valahányadik derivátumának, vagy − induktíve elindulva − nélkülözhetetlen alapállásnak 

(nem feltételnek) tekintjük, hogy minden  tudomány, ha igényt akar tartani e gyűjtőfogalom 

oltalmára, csak akkor felel meg a tudományként értelmezhető ismeretek, kategóriák, tételek, 

törvények, igazság (el-nem-rejtettség) elvárásának, ha filozófiai antropológiailag, társada-

lomontológiailag, axiológiailag, gnoszeológiailag és nem utolsó sorban etikailag megfogal-

mazódnak azok a vonatkoztatási támpontok, amelyek a kutatás és tudás kiindulása, lefolyása 

és önmegnyilatkozása előtt/alatt/mögött járnak. Ez az elvárás természetesen annak ismereté-

ben fogalmazódik, hogy a Sors tágabb mint a Tudás, vagy másként: a támpontok (a 

derivátumok) sem függetleníthetők Gödel lehetetlenségi tételétől. A „szellemi-népi ittlét‖ 

nélküli, az isten-nélküli újkori tudomány az embert (Isten képmását) állította centrumba. A 

reneszánsz, a reformáció és a zsenik századának (XVII. sz.) próbálkozásai miközben akar-

va-akaratlanul a centrumot neutralizálta, formálisan fenntartotta a vallás társadalmat össze-

fogó abroncs-funkcióját. A felvilágosodás viszont befejezte ezt a félezer éves "küzdelmet"; 

„leverte‖ az abroncsot, s helyére a centrumát vesztett tudományt és művészeteket kívánta 

állítani. Az új abroncsok semmilyen összetartó szerepet nem képesek betölteni; a nyugati 

civilizáció és az általa megfertőzött világ alig kétszáz év alatt az elemi létfeltételeket szá-

molta fel; a természet reprodukciós körei végzetesen sérültek, a társadalom kohéziója végze-

tesen elgyengült, strukturális rendje összezavarodott, az emberi psziché pedig a felbomlás 

előtti állapotába került. Korunk tudománya (lásd az 1. ábrát) már képtelen a cél-eszköz 

rendjét érvényesíteni. A különálló rekeszekbe és szakokba betokosodott tudomány a céltalan 

expanzió erejével bír – akár a „buta‖ rákos daganat, amely végül önmagát számolja fel −, s 

napirendre tűzte a Föld még el nem képzelhető kifosztását és az ember „idomítását‖ és „te-

nyésztését‖.[23] A mai tudós – ha tudós − a létezők világának üres közepéről tudva kérdez 

"emberi-történelmi ittlét minden, már ittlévő világformáló hatalmának gyümölcsözőségéből 

és áldásából" fakadó életre. (A tudós leggyakoribb változata a tudományiparos – a felvilágo-

sodás tipikus terméke −, aki a létezők világának közepén a pénzt, az akadémiai grádics kö-
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vetkező fokát, az újabb televíziós szereplést tartja. A továbbiakból kihagyjuk elemzéseink-

ből. Heidegger egy szót sem áldozott rá!) 

 

8. Mit kell kérdeznie a tudománynak? 

Felvetődik a kérdés: a nyugati kultúra létfelejtő tudománya és szelleme után – a heideggeri 

fordulat révén – mit kell kérdeznie a tudománynak? Heidegger "programot" ad, egy rektor-

tól ez el is várható. Címszavai (lásd az 1. táblázatot!) meglehetősen összhangban vannak a 

társadalmi célok és eszközök spektrumával (lásd az 1. ábrát!). A heideggeri program cím-

szavai a lényegre irányulnak. 

 

1. táblázat: Heideggeri népi-szellemi centrumú 

tudomány irányultságának címszavai 

 

Természet Nép Költészet Betegség Jog 

Történelem Erkölcs Gondolkodás Őrület Gazdaság 

Nyelv Állam Hit Halál Technika 

 

Az 1. oszlopban a természet mögé a műszaki és természettudományok, a történelem mögé a 

társadalomtudományok, a nyelv mögé a szellemtudományok rendelhetők. A 2. oszlop cím-

szavai közelebbről a társadalomtudományok, a 3. oszlopban a szellemtudományok, a 4. 

oszlopban a természettudományok sorakoztathatók, s végül az 5. oszlop némi kiterjesztet-

tebb értelmezés mellett integrálja a szellem (jog), a társadalom (gazdaság), a műszaki és 

természettudományokat (technika).  

 

9. A népszellem világa 

A létezők világát lefedő diszciplínák egyenetlenségei, strukturális zavarai a "védtelen", 

"kitartó" kérdező figyelmét az egészre irányítja, megteremtve ezzel a népi-történelmi ittlét 

szellemi világát, "e szellemi világ nem más, mint a nép földhöz és vérhez kötődő erői leg-

mélyebb megőrzésének hatalma."[24] A "földhöz" és a "vérhez" kötődés 

fundamentálontológiai vonatkoztatási pontok; a földművelő munka, az ősök háborús szen-

vedéseiben formálódó történelem nem pusztán fontos múlt, hanem az emberi kultúra jövője 

is. Heidegger V. van Gogh Parasztcipők (1886) című festményét elemezve írja: "Ahová a 

mű visszaáll és amit ezáltal megjelenni enged, földnek hívjuk. A föld: megjelenőn-elrejtő. A 

föld a semmire sem szoruló fáradhatatlan engedetlenség. A világban otthonának alapját a 

földre és a földbe helyezi a történelmi ember."[25] A földhöz, a tradícióhoz kötött népszel-

lem "nem a kultúra felépítménye", "nem ismeretek tárháza", hanem az "ittlét legbensőbb 

gerjedésének és további megrázkódtatásainak hatalma",[26] a történelem "nagyság" és "bu-

kás" melletti kihordója. Amikor a népszellem a történelemben a világ összes bizonytalansá-

gával szemben harcba indul, akkor az egyetemnek, a tudománynak (oktatónak, hallgatónak, 

s kivált a vezetőknek) legelöl kell járni. Ha az egyetem, a tudomány, a vezetés rendeltetésé-

nek és küldetésének meg akar felelni, akkor a legjobb oktatókat, hallgatókat kell maga mögé 

választani. Feltételezve az új hallgatói évjáratok alkotó "kedélyét". Óhatatlanul felvetődik a 

kérdés: milyen kedéllyel lépnek be a magyar egyetemek világába az újabb és újabb évfo-

lyamok?  

 

10. A hallgatók szellemi világa 

Már báró Eötvös Lóránd így kesergett: "lehetséges-e tudományosan kiképezni oly fiatalsá-

got, melynek nagy rész meg sem jelent" az előadásokon? [27] Jó száz ével később helyzet-

kép a szocializmus örökségéről 1992-ből: "Márpedig ezrével diplomáznak olyan hallgatók, 

akik egyetlen klasszikus művet (szakmai, filozófiai, szépirodalmi) nem olvastak tanulmá-
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nyaik során, sőt egyetlen valódi kulturális élményben sem volt részük; a félévenkénti vizs-

gák inkább a megalázást, az önbecsapást szolgálják és nem a közös célt a tudást; a hallgatók 

tömeges neurózisáról, igénytelenségéről, idült alkoholizmusáról, rendszertelen életéről, az 

elégtelen táplálkozásról, a testedzés hiányáról nem szól senki. A helyesen írni nem tudó, 

akadozva olvasó, törtekkel, logaritmusokkal boldogulni nem bíró, fogalmazási és közlési 

zavarokkal küszködő hallgatók köre egyre tágabb."[28] S végül essen szó az Amerikai 

Egyesült Államokból érkező oktatási "vírusról", a "grading on the curve" (osztályozás a 

vonal alatt) jelenségről. "A >grading on the curve< a minden tekintetben olcsóvá tett tö-

megoktatásba beözönlő igénytelen tömegek osztályozási módszere. A valamely tananyag 

szempontjából minden etikailag elfogadható norma alá került szerencsétlen tömegek kény-

szer szülte kezelési módja, csillapítója és boldogítója, hogy kapaszkodókra leljenek egy 

rajtuk messze kívül zajló folyamat, az értelmiségivé válás perifériáin."[29] A "vonal alatti 

osztályozás" eszköz és módszer a functionally illiterate (gyakorlatilag analfabéta) érettségi-

zettek sikeres diplomához juttatásához. A vírus természetesen Magyarországra is megérke-

zett. 

A nyugati egyetemi ifjúság "kedélyének" változását talán jól leírja a három megidézett 

munka. Ha eltekintünk a tanári elfogultságoktól, s ha figyelembe vesszük, hogy nemzeten-

ként is változó a kedély állapota, akkor sem kapunk vigasztaló képet.  

Térjünk vissza a magyar felsőfokú képzésbe beáramló hallgatók "kedélyéhez". A tradicioná-

lis népszellem – a trianoni nép- és nemzettrancsírozás figyelembevétele mellett – kontinuitá-

sa veszélybe került: 

- Az eltökéltség romokban. 

- Az értékorientáltság kételyek között. 

- A néphez, a földhöz kötöttség értelmezhetetlenné vált. 

- A hallgatói ifjúság önmaga számára törvényt alkotni képtelen. 

- Nyitott a "grading on the curve" kínálta alászállásra. 

- S a legnagyobb veszély: érzelmi fagyhalál környékezi.  

S mit ajánlott Heidegger rektor úr 1933-ban a káoszban szocializálódott német egyetemi 

ifjúságnak, hogy a középiskolából hozott kedélyét a felsőfokú képzés a népszellem javára 

építhesse? 

1. Munkaszolgálatot, hogy a közösségi kötődést tevékenyen ápolhassák. 

2. Honvédelmet, hogy a nemzetek tiszteletét kivívhassák. 

3. Tudásszolgálatot, hogy a "német nép sorsát saját történelmének menetébe kényszerítsék". 

Távol áll tőlünk, hogy az útókor értelmezési ferdítéseinek hatása alatt cinizmusba hajoljunk. 

Itt inkább arra hívnánk fel a figyelmet, hogy Heidegger Platón szellemét idézi meg, tehát a 

maga útját járja, s nem holmi aktuális politikai elvárást teljesít. A magukat Heideggerrel 

azonos kvalitásnak gondoló szerzők – pl. P. Bourdieu – egyenesen Heidegger politikai onto-

lógiájáról beszél, ahol a heideggeri szövegeket puszta kettősbeszédként interpretálja.[30] Az 

önkényes értelmezőket nem zavarják a tények, nem képesek arra, hogy némi nyitottságot 

mutassanak a heideggeri szövegek olvasásakor, s az sem számít, hogy Heidegger 1934-ben 

lemond a rektori székről és kilép a Nemzetiszocialista Német Munkáspártból. 

Platón Állam-ában – amely az 1000 éves európai középkor valóságában öltött testet – a 

munka-, a  tudásszolgálat és a honvédelem mögött álló társadalmi rétegek adják a társada-

lom stabil szerkezeti alapját; a filozófus-királyok vagy király-filozófusok hatalmát a harco-

sok rendje (honvédelem) biztosította, mint ahogy az uralkodó mögé felsorakozó hivatalno-

kok a tudás szolgálatában álltak, s végül a földművesek és a kézművesek a munkaszolgálat-

tal teremtették meg a társadalom anyagi alapját.  
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11. A tudomány redivivuszának időigénye 

S végül: a rektori beszéd felhívja a figyelmet, hogy "a görögöknek három évszázadra volt 

szükség, hogy a kérdést magát, mi a tudás, megfelelő talajra és biztos útra tereljék, akkor 

nekünk igazán nem szabad azt hinnünk, hogy a német egyetem lényegének megvilágítása és 

kifejlesztése már a mostani avagy a következő szemeszter során végbemehet."[31] A meg-

fogalmazás ezúttal is pontos, sőt zseniális, a taktika és a stratégia, a rektor és a nagy gondol-

kodó egysége érvényesül; felszólít a holnapi cselekvésre, noha tudja, a szellemi áramlatok 

ciklusideje évszázadokban mérhető. A közgazdaságtan újabban beszél a szellemi áramlatok 

200 éves ciklusáról.[32] S valóban, a történelmi-szellemi folyamatok – amint az F. Braudel 

elemzései kimutatták [33] – nemzedékeken át elfogadhatnak a mindennapi életben – mert 

nála ez áll a középpontban – érték-, cél-, szükségleti kereteket, logikai rendszereket, intéz-

ményeket és szabályozási metódusokat. Az egyetemek világának mindennapi élete – végső 

soron – éppen olyan innovációs és inerciális erők harcát jelenti a XX. század első harmadá-

ban, mint a XXI. század azonos időszakában, de megnevezhetnénk a Braudel által vizsgált 

kor bármely századát is (XV – XVIII. sz.). 

Az egyetem mindennapi világában – üzeni Heidegger rektor úr – az első feladat a fakultá-

sok, szakok határainak ledöntése, második feladat az új szellemi törvényhozás, [34] harma-

dik, az eredményeket a nép szellemi világába kell emelni. Ez a "program" a tudóstársada-

lomtól szigort, felelősséget és türelmet igényel, a hallgatótársadalomtól pedig a munkaszol-

gálat, a honvédelem és a tudásszolgálat egységbe forrasztását követeli. A tanárok – akár a 

valamikori Mesterek – tudása az egyszerűséget és a tágasságot kell, hogy adják, míg a köve-

tő nemzedék, a diákság a legmagasabb világosságot és fegyelmet kell, hogy követelje, min-

denekelőtt önmagától. "Mindkét akaratnak mindkét oldalról harcba kell állítania magát…. 

Tanárok és diákok harci közössége azonban csak akkor fogja a német egyetemet (itt értsd: 

magyar egyetemet) a szellemi törvényadás helyévé átformálni, s benne a megfeszített kon-

centrációt a népnek az államban való legmagasabb szolgálatává emelni, ha ittlétüket tanárok 

és diákok az összes többi honfitársnál egyszerűbben, keményebben és igénytelenebbül ren-

dezik be."[35] (A nép és állam viszonyának globalokrata libertinus szemléletű aktualizálása 

– Heidegger és a görögög fényében – nem jelent egyenértékű, vitaképes alternatívát.)  

 

12. Összefoglalás 

Martin Heideggert a későújkor egyik, s talán legkiemelkedőbb gondolkodóját 1933. április 

21-én a Freiburgi Egyetemen rektorrá választják. Szerepvállalása mögött természetesen nem 

egy konvencionális egyetemi pálya eseményéről van szó. A korszellem és Heidegger gondo-

latai (személyes ittléte) vállalhatóan mutatnak párhuzamot. A korszellem kibontakozása, 

arculatának feltárulása felől közelítő elemzések, kritikák – s ilyenekkel is lehet nagy szám-

ban találkozni – logikai torzultságuk révén aligha igényelnek különösebb odafigyelést, eddig 

is, és ezek után is elhatárolódnánk ezektől. A korabeli események hitelesebb feltárását re-

méljük, s Heidegger személyes döntéseinek hátterében álló indítékokat is jobban megérhet-

jük, ha ragaszkodunk a történelmi tényekhez, s ragaszkodunk Heidegger előadásainak, mű-

veinek kibontakozó üzeneteihez. A korszellem a nyugati civilizáció válságára, közelebbről a 

német káoszra válaszként valamiféle (értékelhető előzmények nélküli, teoretikusan, de még 

gyakorlatában is megalapozatlan) nemzeti újjászületés ígéretét indította útjára. Ez az éretlen, 

politika felől érkező impulzus egy zseninek (Heideggerre gondolunk, aki ekkor már túl van 

főművének, a Lét és idő-nek a megírásán – 1927), de még egy jóval szerényebb intellektus-

nak is szűk mozgásteret kínált. A szituáció, a személyes ittlét cselekvésre szólító ereje nyil-

vánvaló; a politikai "mozgalom" kínálta szűk mozgástér formálásának (tágítása, tisztítása, új 

irányok kijelölése) lehetőségét nem felismerni intellektuális vakságról, morális érzéketlen-

ségről árulkodna. Heidegger fundamentál-ontológiájának alapüzenete szerint a romokba 

heverő létezők világa, a nyugati kultúra zsákutcája új gondolkodási útirány iránt kiált; "az 

emberi létnek a létező egészéhez való megváltozott viszonyára vonatkozó tudás" ideje jött 
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el, amely – és erről szól a rektori székfoglaló előadás is – "a tudományok és az egyetem 

felől kiindulva egy másfajta céltételezést"[36] állít fel. A frissen kinevezett rektor már első 

döntéseiben (az antiszemita plakát kifüggesztésének megtiltása, az egyetemen tervezett 

könyvégetés megakadályozása) kénytelen volt szembesülni az agresszív politikai "mozga-

lom" és az általa nyitott és képviselt szellemiség közötti diszkrepancia tarthatatlanságával. A 

visszalépéssel, a menekülő utak megtalálásával ezúttal nem foglalkozunk; ismételjük: Hei-

degger 1934. februárjában lemond rektori tisztéről, majd kilép a Nemzetiszocialista Német 

Munkáspártból. 

Heidegger pontosan látta, hogy a csíraszerű és az önmagát megmutató korszellem tudomá-

nya tökéletesen illeszkedik abba a pozitivista, utilitarista nyugati tudományba, amely az 

utolsó szegeket veri a görög örökség koporsójába. S ekkor mit lehet tenni? – teszi fel a kér-

dést Heidegger. 1937-ben így válaszol: "Rezignáció? Nem. Mindent vakon helyeselni? 

Nem. Egyedüli lehetőség: a jövőnek építeni." … "Maradni, és kihasználni, hogy egyes em-

berekkel találkozni lehet. Mindezt nem azért, hogy előkészítsük az egyetemet (ez most ér-

telmetlen volna), hanem a hagyomány megőrzése végett, a példaképek felmutatása végett, 

hogy itt-ott a lényeges egyesekben új igényeket ültessünk el – valahol, valamikor, valaki 

számára."[37] A hagyomány, a példaképek talaján építkezni képes "itt-ott lényeges egyesek" 

napjainkra, ha lehet, még tovább gyérültek, maga Heidegger is – egyes interpretációk szerint  

− besorolódik a zavaros posztmodern szerzők népes táborába. Vajda Mihály így érvel emel-

lett: "A condition postmoderne egyik leglényegesebb mozzanata az embernek az az egyre 

inkább meggyökeresedő meggyőződése, hogy a természet és történelem nem az egyetemes 

ész megtestesülései: physis, a mindent megerőszakoló, s mi megbukunk rajta, mert végesek 

vagyunk. A végességünkkel való őszinte szembenézés – ez a nyugati filozófia döntő új 

fordulata. Ez az, ami Heidegger filozófiájában történik meg."[38] Ha nem sikerül (mert nem 

célszerű, s mert nem is lenne igaz és nem lenne korrekt, bár ezek a megfontolások nem 

játszanak meghatározó szerepet a posztmodern szerzők nézeteiben) Heideggert diszkvalifi-

kálni a nemzetiszocialista váddal, akkor állítsuk szolgálatunkba – így gondolkodnak a 

liberálszocialista és természetesen egyben posztmodern szerzők. Véleményünk szerint Hei-

degger  nem a modern kritikusa, nem is romantikus antimodernista, nem is posztmodern stb. 

szerző, ezek a skatulyák Heidegger számára túl szűkek, szerencsésebb őt olyan példaképnek 

tekinteni (maradva az ő értelmezési terében), aki a nyugati gondolkodás legigényesebb tar-

tóoszlopainak jelenleg utolsó képviselője; Platón, Arisztotelész, Augusztinus, Aquinói Szent 

Tamás, I. Kant, S. A. Kierkegaard, F. Nietzsche és M. Heidegger. Pontosan ez a meggyőző-

désünk késztetett bennünket, hogy parafrazáljuk a tudományról és az egyetemről írott gon-

dolatait. 
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KIVONAT 

Egy ország tudományos kutatói alapvetően a felsőoktatás berkeiből kerülnek ki, így fontos 

kérdés azt vizsgálni, hogy mennyire jellemző a hallgatók körben már a tanulmányai alatt a 

tudományos életben való részvétel, vagy az arra való felkészülés. Természetesen nem min-

denkiből válik kutató, ez nem is cél, viszont azt vizsgálni, hogy hány hallgató érintett a 

kérdésben, úgy gondoljuk, releváns téma. Több kutatás vizsgálta már a felsőoktatási hallga-

tók karrierelvárásait (pl. GUESSS), de a kutatói/tudományos élet területére vonatkozóan 

kevés információk állnak rendelkezésre. 

Először röviden felvázoljuk, hogy mi jellemzi a magyar kutatói életet, majd azt vizsgáljuk, 

hogy a felsőoktatásban milyen lehetőségei vannak a hallgatóknak bekapcsolódni a tudo-

mány világába: pl. TMDK, szakkollégiumok, kutatások, stb. Az általános helyzetkép felvá-

zolása után a Széchenyi István Egyetem hallgatói körében folytatott kérdőíves kutatás ered-

ményeit mutatjuk be. A kutatás célja, hogy választ kapjunk arra, hogy milyen a megkérde-

zett hallgatók TDK aktivitása, van-e lehetőségük részt venni egyetemi kutatásokban, illetve, 

hogy mennyire találják vonzónak a kutatói életpályát. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

The academic researchers graduate at the higher education institutions, so it is important to 

deal with the question: how typical is among the students taking part in the academic life? 

Of course not everybody will be a researcher, it is not a goal, but to know how many poten-

tial students are in the system is relevant to examine. Although the GUESSS research has 

examined the career intentions of the higher education students, there are no researches 

dealing with the attitudes of the students towards the academic life.  

At first we show briefly the characteristics of the Hungarian academic research life, after it 

we show those methods which are appropriate for students to join to the research life: scien-

tific student competitions, special student hostels, researches, etc. After showing the theoret-

ical background, we introduce the results of a questionnaire survey at the Széchenyi István 

University. The aim of the research is to get answers to the following questions: how active 

the students are in taking part in scientific student competitions, can they join to academic 

researches, what they are thinking about the academic research life? 

 

Kulcsszavak: kutatói életpálya, felsőoktatás, tudományos élet, TDK, szakkollégiumok 

 

1. A tudományos kutatások
4
 – a kutatói utánpótlás 

Egy ország versenyképességét több tényező határozza meg, melyek közül az egyik legfonto-

sabb a tudományos (K+F) kutatók és kutatóhelyek száma. A kutatás és a versenyképesség 

összefüggéseként a Tudománypolitikai Stratégia (2014–2020) [1] az alábbiakban határozza 

                                                            
4 A fejezetben feltüntetett adatok forrása: KSH 
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meg a versenyképesség fogalmát: Egy állam versenyképességét jelentős mértékben megha-

tározza az adott ország gazdasági teljesítőképessége, amelynek kulcsa a vállalatok által 

„birtokolt‖ megfelelően kvalifikált munkaerőben rejlik. Az oktatási intézmények minden 

szintjén – az óvodától a felsőoktatási intézmények tudományos diákköri mozgalmáig, szak-

kollégiumi rendszeréig – fejlesztő programok indultak, tehetséggondozó műhelyek alakul-

tak, amelyeknek a szakszerű és hatékony működtetését, fejlesztését a tudományos (tehetség-

pszichológiai és -pedagógiai) kutatások segítik [2]. A kiváló humánerőforrás biztosításában 

meghatározó szerepet tölt be a felsőoktatás. A jól képzett munkaerő „kitermelésének‖ azon-

ban fontos feltétele a felsőoktatás magas minősége, amely megköveteli a színvonalas szel-

lemi erőforrások (kiváló oktatók, kutatók) jelenléte mellett, az effektív financiális háttér 

meglétét is. Az oktató a minőségi, nemzetközi szinten is helytálló tudományos kutatás 

eredményeként válik versenyképessé. A fentiek miatt a Stratégia kiemelt célként fogalmazza 

meg a felsőoktatási kutatások és az akadémiai kutatóhálózat fejlesztését. „A felsőoktatás és 

az akadémiai kutatóhálózat kutatás-fejlesztést érintő kérdései pragmatikus szempontból is 

központiak, hiszen a hazai kutatási kapacitások több mint felét a felsőoktatási intézmények, 

illetve az akadémiai kutatóhálózat kutatóhelyei képviselik. Ezen kapacitások átgondolt fej-

lesztése, valamint működési feltételeinek javítása nemzetgazdasági szempontból is alapvető 

feladat, […].‖[3] 

A fentiek alapján tehát kijelenthető, hogy a tudományos (K+F) utánpótlás kulcskérdés egy 

ország fejlődése szempontjából, fontos vizsgálni, hogy ehhez milyen eszközök és humán-

erőforrás szükséges. Ennek eszközeinek meghatározása előtt rövid áttekintést adunk a jelen-

legi hazai kutatói élet állapotáról. 

2012-ben összesen 3 039 kutató-fejlesztő hely működött hazánkban 1990 óta számuk közel 

2,5 szeresére nőtt, az utóbbi években számuk már csak kis mértékben nőtt. A rendszerváltás 

óta teljesen átrendeződött a kutatóhelyek összetétele, míg 1990-ben a kutatóhelyek közel 

háromnegyede a felsőoktatásban működött, arányuk 2012-re nem éri el a 45%-ot (bár szá-

muk másfélszeresére nőtt), ezzel szemben a vállalkozási kutató-fejlesztő helyek száma és 

aránya jelentősen megnőtt (174-ről 1 583-ra, ez kb. kilencszeres növekedést jelentett, ará-

nyuk 13,85%-ról 51,23%-ra nőtt). Hasonló tendencia (bár eltérő arányokkal) figyelhető meg 

a kutató-fejlesztő helyek létszámában is5.  

2012-ben összesen 56 486 fő dolgozott kutatóhelyeken (teljes létszámot figyelembe véve), 

számuk az elmúlt másfél évtizedben növekedést mutatott, azonban ha az 1990-es létszám-

hoz viszonyítunk, visszaesés tapasztalható. Az átrendeződés az egyes kutatóhelyeken dolgo-

zók létszámában is megtörtént, viszont eltérő arányokkal. Míg a kutató-fejlesztő intézetek 

száma kb. 8%-kal, addig az ott dolgozók aránya több mint 50%-kal csökkent, a felsőoktatási 

kutatóhelyeken dolgozók aránya a 2000-es évek közepéig nőtt, csökkenés azóta tapasztalha-

tó. A vállalkozási kutatóhelyeken dolgozók száma 1990-hez képest nem, viszont a ‘90-es 

évek közepéhez képest jelentős mértékben nőtt.  Az átrendeződés miatt jelentősen változott 

az egy kutatóhelyre jutó dolgozók száma, a legnagyobb mértékben a vállalkozási kutatóhe-

lyeken: 1990-ben még közel 100 fő jutott egy kutatóhelyre, addig 2012-ben csak 14,7 fő.   

 

A magyar kutatás-fejlesztés leginkább köztudott „hibáiként‖ a következőket sorolja fel a 

Tudománypolitikai Stratégia [4]. 

 

                                                            
5 A létszám kétféle formában mérhető (KSH): teljes létszám és számított létszám. Ez utóbbi 

a kutató-fejlesztő munkára fordított idő arányában a teljes munkaidejű munkavállalókra 

átszámított létszámot foglalja magában. A két érték között jelentős a különbség: 2001-ben 

22 734 fővel volt több a tényleges létszám, míg 2012-ben 20 754 fővel. 
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I. A kutatási kapacitások megoszlásának tekintetében tapasztalható vidék és főváros közötti 

kiegyenlítettlenség: 

A tudományos kutatók és fejlesztők számának több mint a fele (52%, számított létszám 

esetében 56,15%) Budapesten tömörült (1. ábra: az ábra a számított létszámot mutatja be), 

és a kutatóhelyek 43%-a (2. ábra) is a fővárosban székelt 2012-ben.  

A kutatók számát illetően (számított értéket vizsgálva) nagy az eltérés az egyes megyék 

között, három megyében a 250-et sem éri el a kutatók száma és mindössze két megyében 

haladta meg a kétezret 2012-ben. A régiókat tekintve a legnagyobb lemaradás az Észak-

magyarországi, a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli régiókban tapasztalható, ahol összes-

ségében kevesebb, mint kétezer kutató dolgozik. A kutatóhelyek tekintetében is nagy a me-

gyék közötti különbség, a legkevesebb kutatóhely Nógrád megyében működött (12 db), míg 

a legtöbb Csongrád megyében (262 db). Hét olyan megye található az országban, ahol 2012-

en a kutatóhelyek száma nem érte el az 50-et.   

1. ábra Tudományos kutatók és fejlesztők számított száma a kutató-fejlesztő helyeken  

megyénként, 2012 [fő] 

 
Forrás: KSH 

 

2. ábra Kutató-fejlesztő helyek száma megyénként, 2012 

 
Forrás: KSH 

 

II. A kutatási kapacitások koncentrálódása a felsőoktatási intézményekben és az MTA kuta-

tóhálózatában: 

A fejezetben korábban ismertetésre került a kutatóhelyek és az ott dolgozók összetétele. A 

kutatóhelyeket illetően az említett két intézménytípus aránya 48,77%, míg a létszám alapján 

a részesedésük 58,75%, ami valóban magas értékeket jelent, azonban ha megnézzük az 

elmúlt 20 év adatait, akkor azt láthatjuk, hogy a kutatóhelyek és a létszámadatok alapján a 

koncentráció mértéke folyamatosan csökken, 1990-ben még a kutatóhelyek 86,15%-a volt 

felsőoktatási intézmény vagy kutatóintézet, az itt dolgozók aránya pedig 71,31% volt. Az 

adatok alapján úgy gondoljuk, hogy a koncentrálódás jelen van, de egyre kisebb mértékben, 
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ami a piaci kutatások felé nyitást jelenti, az elmúlt két évtized alapján egyre nagyobb mér-

tékben.  

 

III. Alacsony K+F ráfordítás: 

2012-ben összesen 363 milliárd Forintot fordítottak kutatás-fejlesztésre Magyarországon, 

ami az előző évhez képest 8,1%-os növekedést jelent. 1990 óta egy év kivételével (1991) 

minden évben nőtt a ráfordítások összege folyó áron, a legnagyobb mértékű növekedés 

1997-ben, 2000-ben és 2001-ben volt (rendre: 38,16%, 34,79%, 33,42%). Összességében 

1990-hez képest közel 11 szeresre nőtt a ráfordítások értéke folyó áron. Teljesen más képet 

mutat a ráfordítások reálértékének alakulása, egészen 1997-ig folyamatosan reálcsökkenés 

volt tapasztalható, azóta néhány év kivételével kismértékű reálnövekedés történt, de összes-

ségében a rendszerváltás óta gyakorlatilag nem változott a K+F ráfordítások tényleges érté-

ke, ami nem túl jó jövőképet jelent.  

Ami pozitívnak tekinthető, hogy folyamatosan nő K+F ráfordítások GDP-hez viszonyított 

aránya, 2011-ben elérte az 1,2%-ot, míg 2000-ben csak 0,8% volt. A 2013-ban elfogadott 

K+F és innovációs stratégia leírja, hogy 2020-ra ezt az arányt 1,8%-ra, 2030-ra pedig 3%-ra 

kell emelni. Bár hazai viszonylatban pozitív a növekedés ténye, nemzetközi összehasonlí-

tásban nem állunk jól. 

 

IV. Kutatók számának stagnálása6: 

A K+F helyeken dolgozók létszáma, ahogy már említettük, 1990-hez képest alacsonyabb, a 

‘90-es évek elejéhez képest jelentősebb növekedést mutatott, az elmúlt években viszont 

inkább stagnáló tendenciát tapasztalhatunk. A stagnálás a következő okokra vezethető visz-

sza: 

 elvándorlás, 

 a nem megfelelő szakmai feltételek miatti pályamódosítás, 

 kutatóhelyek szétaprózottsága, 

 bonyolult akadémiai kutatóhálózat (Ezen a problémán volt hivatott segíteni az 

elmúlt években lezajlott akadémiai reform, melynek keretében átalakították az 

MTA kutatói hálózatát, pl. intézményi összevonásokkal.), 

 elöregedés, 

 nem versenyképes fizetés, 

 nem egyértelmű teljesítménymérés, 

 a doktori képzés nem egységes, jelentős különbségek vannak az egyes iskolák 

képzési színvonala között. 

 

A hazai tudományos élet javítását, fejlődését és a kutatói állomány növelését tűzte ki célul 

hazánk tudománypolitikai stratégiája, mely egyelőre még mindig csak tervezet, elfogadása 

nem történt még meg. A dokumentum kijelenti, amivel mi is maximálisan egyetértünk, hogy 

a versenyképes kutatói állomány alapjait a közoktatásban kell lefektetni, akkor lesznek jó 

oktatók és kutatók a felsőoktatásban és a tudományos életben, ha már az általános és közép-

iskolákban is megfelelő képzést kapnak. Tehát a kutatói utánpótlás kérdésköre nem csupán a 

felsőoktatást érinti.   

Elfogadásra került (2013. június 13-án) viszont a 2013 és 2020 közötti időszakra szóló 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia, melyben részletesen leírják a kutatói 

utánpótlás elősegítését célzó terveket [5].  

                                                            
6 Ez nemcsak magyar sajátosság, Sadlak által szerkesztett tanulmánykötetben [6] több szer-

ző kifejti, hogy Európának 600–800 ezer új kutatóra lenne szüksége a versenyképesség 

fenntartása érdekében.  



121 

2. A tehetséggondozás eszközei 

Feltehető a kérdés, hogy milyen módon lehet a kutatói életpályát vonzóvá tenni, mik azok az 

eszközök, amelyek megfelelőek lehetnek arra, hogy a jövőben minél többen válasszák a 

tudományos életpályát? 

Úgy gondoljuk, hogy a tudományos életpályára készülés már gyerekkorban elkezdődhet, a 

családban, baráti körben látott minta mindenképpen meghatározó lehet egy fiatal számára 

(természetesen nem minden kutató szülő gyermeke kerül erre a pályára, és ez viszont is 

igaz). Nemcsak a kutatói utánpótlás, hanem a többi szakma szempontjából is fontosnak 

tartanánk, ha már a közoktatásban lennének olyan fórumok, ahol a fiatalok megismerhetnék, 

hogy milyen pályára készülhetnek, azoknak milyen előnyei, hátrányai vannak, itt ki lehetne 

térni a tudomány világának specialitásaira is. Az otthonról hozott minta mellett így már 

viszonylag fiatalon képet kaphatnak a diákok arról, hogy mit is jelenthet kutatónak lenni. 

Információk birtokában már nagyobb valószínűséggel élnek a tanulók azokkal a lehetősé-

gekkel, amiket a jelenlegi rendszer kínál. A 24/2013 (II.5.) Korm. rendelet a nemzeti felső-

oktatási kiválóságról szabályozza ma a tehetséggondozás rendszerét. Egyrészt ismerteti a 

nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményeit, a kiválóságok (oktatók, hallgatók) állami 

elismerésének rendszerét, továbbá bemutatja azokat az eszközöket (részletesen lásd a 3. 

alfejezetet), melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a tudományos élet iránt érdeklődők 

kibontakoztathassák tehetségüket. Természetesen, akik élnek ezekkel a lehetőségekkel még 

egyáltalán nem biztos, hogy a tudományban „kötnek ki‖, viszont akiknek ez a tervük, azok-

nak segítséget nyújthatnak. 

 Tudományos és Művészeti Diákkör (TMDK, sokszor TDK-ként említik), 

 szakkollégiumok rendszere, 

 ösztöndíjak, 

 mobilitási és egyéb állami vagy EU-s programok, pályázatok. 

Fináncz Judit [7] doktori dolgozatában úgy fogalmazott, hogy a tudományos pályafutás a 

doktori fokozatszerzéssel kezdődik, így a tudományos utánpótláshoz a doktori képzés iránt 

kell felkelteni az érdeklődést. A tudomány világába való belépéshez valóban a PhD fokozat 

a kulcs, azonban ahhoz, hogy valaki a belépéshez affinitást érezzen, már jóval a doktori 

képzésre való jelentkezés előtt tenni kell. Fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy milyen elő-

nyei vannak a doktori képzésnek és lehet népszerűsíteni, de ha valaki korábbi tanulmányai 

alatt nem volt nyitott a tudományos tevékenységre, ezután sem lesz. Mi úgy gondoljuk, 

hogy a tehetséggondozás eszközei alkalmasak lehetnek azok kiválogatására, akik később a 

tudományos pályára kívánnak lépni, természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki 

részt vett TDK versenyen, vagy szakkollégista volt, vagy eltöltött külföldön egy–két sze-

mesztert, abból automatikusan kutató fog válni. Viszont ezen tevékenységek nélkül ritkán 

van belépő erre az életpályára és ritka is az a hallgató, aki a felsőoktatási tanulmányai alatt 

nem volt nyitott a tudomány felé, később mégis ezt az életpályát választja (természeten nem 

kizárt, de nem általános dolog). Ha már van valamilyen tudományos tapasztalat a felsőfokú 

tanulmányok alatt, akkor már lehet arról beszélni, hogy a potenciális kutatójelöltet mivel 

lehetne motiválni. Enders és de Weert [8] megállapították, hogy a doktori képzés vonzerejét 

növelné, ha a doktorjelöltek magasabb ösztöndíjat kapnának, ez különösen azért lehet fon-

tos, mert a magánszektorban előbb előre lehet jutni a ranglétrán, mint a tudomány világában, 

így már a kutatói életpálya elején biztosabb anyagi bázissal indulhatnának a doktorandu-

szok. Motiváló lehet még az is, ha a doktori képzésnek egyértelmű követelményei vannak, a 

teljesítmény mérése egzakt.  

A továbbiakban a kormányrendeletben felsorolt eszközök rövid bemutatására kerül sor.  
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3. A tudomány világa és a felsőoktatási intézmények 

Ahogy az előző alfejezetben kifejtettük a tudományos kutatói utánpótlás alapjait már a köz-

oktatásban le kell fektetni, konkrét tehetséggondozással pedig a felsőoktatási intézmények 

azok, melyek olyan lehetőségeket nyújthatnak a hallgatóknak, melyek megalapozhatják a 

tudományos karrierjüket. Ezek rövid ismertetésére kerül sor a következőkben (a teljesség 

igénye nélkül).  

 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA 

A tudományos karrier felé vezető úton az első mérföldkő lehet a tudományos és művészeti 

diákköri tevékenység vagy röviden TMDK (gyakrabban használt TDK), amely a tehetség-

gondozás sajátos formája a felsőoktatási intézményeknél, egyfajta hallgatói–oktatói mű-

helymunka.  

Lényege, hogy a hallgatók főként önszorgalomból (belső indíttatásból) felsőoktatási intéz-

ményük oktatóinak a segítségével, saját kutatást folytatnak le egy általuk szabadon válasz-

tott témában. A tudományos dolgozat előnye, hogy elkészítése során a hallgatók tapasztala-

tokat szereznek a későbbi szakdolgozat/diplomamunka megírásához, illetve megméretethe-

tik képességeiket, tudásukat tényleges tét nélkül.  

A legfrissebb rendelkezésre álló hivatalos adatok alapján a 2010/2011-es tanév őszi félév-

ében országosan összesen 5 323 tudományos mű került prezentálásra 5 971 hallgató munká-

jának eredményeként. Az említett félévben 2 011 helyezést osztottak ki országszerte a tu-

dományos konferenciák alkalmával [9]. 

A bíráló bizottság által megfelelően színvonalasnak ítélt dolgozat készítője továbbjuthat a 

kétévente megrendezésre kerülő OTDK-ra is, amely már országos szintű megmérettetés. A 

2010/2011-es tanév őszi félévében a dolgozatok 63%-a tette jogosulttá készítőit a nevezésre 

[10]. A XXXI. OTDK-n 5 241 szerző 4 612 munkája került bemutatásra. Összesen 1 487 

dolgozat ért el helyezést, a különdíjas pályaművek száma pedig 619 volt. A legnépszerűbb a 

társadalomtudományi, a közgazdaságtudományi, a pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és 

könyvtártudományi, illetve a műszaki tudományi szekció volt [11].  

Fontos kérdés, hogy mi motiválhatja a hallgatókat TDK munka megírása során? Motiváló 

tényező lehet, hogy később könnyebb megírni tapasztalatokkal felvértezve a szakdolgozatot, 

vagy kapnak plusz pontot, vagy aláírást, vagy egyszerűen csak a kutatás kedvéért, annak 

élményéért teszik ezt. Ki kell emelni, hogy a TDK részvétel jó ajánló levél lehet a későbbi 

munkahelyen vagy doktori iskolába történő jelentkezésnél is, hozzá kell tennünk, hogy ez 

utóbbi két szempont nem feltétlenül széles körben köztudott a hallgatók körében. Úgy gon-

doljuk, hogy TDK-t írni mindenképpen előnyt jelent, mind a tanulmányok, mind a későbbi 

munkavégzés során. A TDK programok természetesen az intézmények számára is pozití-

vummal járnak, kiváló lehetőséget biztosítanak a tehetséges hallgatók megtalálására, a po-

tenciális PhD hallgatók kiválasztására.  

 

SZAKKOLLÉGIUMOK 

Meglátásunk szerint, a sokszor tudományos műhelyként is emlegetett szakkollégiumok 

komoly mozgatórugói lehetnek a hallgatók tudomány életpálya felé történő orientációjának. 

Mivel a hungaricumnak számító intézmények fontos sajátossága, hogy biztosítják a hallga-

tók számára azt a környezetet, amelyben kiteljesedhetnek és elmélyíthetik tudásukat.  

Mit jelent ez pontosan? A szakkollégium tulajdonképpen öntevékeny hallgatók köre, akik 

nem elégednek meg az egyetem keretei között megszerezhető tudással. Ők többre vágynak, 

mint egy átlagos hallgató. Tudatosan építik szakmai karrierjüket szakmai előadások, konfe-

renciák, kutatások és versenyek révén. Így a munkaerő-piacon kerülve gyakran már komoly 
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szakmai és gyakorlati tudással, illetve kapcsolati tőkével felvértezve jelennek meg. Mivel 

jellemzően átlagon felüli képességekkel és belső motivációval rendelkeznek a szakkollégis-

ták potenciális kutatói utánpótlásként is számon tarthatók. 

Hazánkban a rendelkezésre álló 2011. évi adatok alapján 132 szakkollégium működik. A 

szakkollégiumok többsége szorosan kapcsolódik valamilyen felsőoktatási intézményhez, 

vagy karhoz. A nagyobb felsőoktatási intézmények büszkélkednek a legtöbb szakkollégi-

ummal, azonban ez alól is van kivétel pl. Miskolc vagy Kaposvár. A szakkollégiumok terü-

leti elhelyezkedését tekintve a fővárosban koncentrálódik a szakkollégiumok egyharmada. 

Ha belegondolunk ez logikus is, hiszen számos felsőoktatási intézmény található Budapes-

ten. Tehát a szakkollégiumok és az adott városban tanuló főiskolai, egyetemi hallgatók szá-

ma között szoros összefüggés tapasztalható [12]. Fontos megemlíteni, hogy tudományos 

dolgozatot bármely hallgató készíthet, szakkollégista azonban csak az lehet, aki eleget tesz 

az adott szakkollégium által meghatározott kritériumoknak. Sőt, a szakkollégiumi státuszt 

akár el is lehet veszíteni, ha a hallgató nem nyújtja a szakkollégium által elvárt színvonalat. 

Az esetek többségében a szakkollégiumi tagság megtartásának feltétele a tudományos dol-

gozatkészítés. 

A szakkollégiumokban közös vonás, hogy magas szintű oktatási tevékenység folyik a falaik 

között, a hallgatóknak lehetősége van kutatásokban részt venni, tanulmányutakra menni, 

belelátni az egyetemen, főiskolán folyó tudományos életbe. Ahhoz, hogy egy hallgató tag 

legyen és helytálljon elengedhetetlen a motiváció, ami nem más, mint egy belső ösztönző 

erő, amely cselekvésre készteti az embereket, hogy eleget tegyenek elképzeléseiknek és 

megvalósítsák terveiket, álmaikat7. 

 

PROGRAMOK 

A) Tudományos képzés műhelyeinek támogatása – TÁMOP program 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázati kiírásra került sor 2010-ben 

a Tudományos képzés műhelyeinek támogatása címmel. A sikeresen pályázó felsőoktatási 

intézmények az alábbi három területen kaptak támogatást a 2011 és 2013 közötti időszakra a 

tehetséges diákok megtalálására, tanulmányuk elősegítésére és az intézményben folyó tu-

dományos élet felpezsdítésére (a rendelkezésre álló összeg kb. 8,5 milliárd Ft volt): 

 a doktori képzés minőségének javítása 

 a TDK tevékenység fejlesztése 

 szakkollégiumok támogatása 

 

B) Nemzeti Kiválóság Program 

„A program az emberi erőforrásokat fejleszti a kutatás és innováció területén, többek között 

a jövő nemzedék kutatói életpályára vonzásával, illetve a tapasztalt kutatók tevékenységé-

nek támogatásával. A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, így hozzájárul a kutatói 

életpálya vonzóvá tételéhez, a kutatói korfa kiegyensúlyozottabbá válásához, a felhalmozott 

tudás Magyarországon tartásához. A projekt közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, 

a kiemelkedő kutatói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismeré-

sére, elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási 

eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanak az európai és nemzetközi közös-

ség számára. Hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíjrendszer épül ki a program megvaló-

                                                            
7 Mit jelent a motiváltság fogalma egy szakértő véleménye alapján [13]? Lelkiállapotként, 

gondolkodásmódként, hozzáállásként határozza meg azt a kézzel meg nem fogható erőt, 

amit mi belső ösztönző erőnek nevezünk, és amelyen keresztül tetteink és magatartásunk 

hozadéka túlszárnyalja akár legmerészebb elképzeléseinket, vágyainkat is.  
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sítása során, amelynek fő célja, hogy a kutatói életpálya minden szakaszában nemzetközi 

színvonalú támogatást nyújtson a kimagasló tehetségű hallgatóknak és a kiváló oktató-

kutatóknak.‖ [14]  

Az ösztöndíjfelhívásokra a jelentkezők köre a következő lehet: mesterszakos hallgatók; 

doktorandusz hallgatók; doktorjelöltek; hazai fiatal és tapasztalt oktató-kutatók; külföldön 

dolgozó, magyar állampolgárságú fiatal és tapasztalt oktató-kutatók; külföldi fiatal és ta-

pasztalt oktató-kutatók; külföldi hallgatók; határon túli magyar anyanyelvű hallgatók és 

oktató-kutatók.  

 

C) „TiJöttök!” Program [15]  

A műszaki- és természettudományos életpályát népszerűsítő program célja, hogy minél 

többen megismerjék a tudományos életpálya lehetőségeit. A program az Új Széchenyi Terv 

keretében közel 50 millió Ft támogatással indult el 2013-ban. Az alapelv az volt, hogy siker-

történeteken keresztül mutatják be a pályakezdőknek a műszaki és természettudományos 

pályákat országjáráson keresztül.  

 

4. Tehetséggondozás a Széchenyi István Egyetemen 

Módszertan 

Magyarországon eddig több kutatás is zajlott már a PhD hallgatók és a tudományos életben 

dolgozók körében [16], azonban még nem vizsgálták azt, hogy az aktív BA (BSc) és MA 

(MSc) szakokra járó hallgatókat mennyire vonzza a tudományos élet. Tanulmányunkban 

erre tettünk kísérletet a Széchenyi István Egyetem hallgatói körében. Először szekunder 

adatok alapján feltérképeztük, hogy jelenleg az egyetemen a tehetséggondozás égisze alatt 

milyen tevékenységek folynak, majd empirikus kutatás segítségével megkérdeztük a hallga-

tókat, hogyan vélekednek a TDK írással, a kutatásokban való részvétellel kapcsolatban, 

illetve rákérdeztünk a későbbi doktori iskolába jelentkezés terveire és a kutatói léttel kap-

csolatos attitűdökre is.  

On-line kérdőíves kutatást folytattunk az egyetem hallgatói körében 2014 tavaszán, összesen 

226 értékelhető kérdőívet kaptunk vissza. Mintánk véletlenszerű volt, így nem reprezentatív, 

ennek következtében kutatási eredményeinket kizárólag a megkérdezettekre fogalmazzuk 

meg. A mintánkban a nemek aránya 50–50%, a nappali tagozatosok aránya 93,4%. A Kautz 

Kar hallgatói kis mértékben felülreprezentáltak (a mintában az arányuk 37,6%, a teljes soka-

ságban 19,9%), kb. ugyanilyen arányban kevesebb a Műszaki Karon tanulók aránya. A 

kitöltők között viszonylag alacsony a 18–19 évesek aránya (8%), inkább az idősebb felső-

évesek töltötték ki a kérdőívet.  

 

Tehetséggondozás a Széchenyi István Egyetemen - áttekintés 

A fejezet célja, hogy rövid áttekintést adjunk arról, hogy a Széchenyi István Egyetemen 

melyek a tehetséggondozás eszközei és mi jellemzi őket. Kitérünk a TDK-ra, a szakkollégi-

umokra, a doktori iskolákra és a tehetséggondozást elősegítő TÁMOP projektre. 

A 3. ábra [17] azt mutatja be, hogy 2008 és 2014 között hányan vettek részt helyi TDK ver-

senyen. Megállapítható, hogy a hallgatók száma egy-egy verseny alkalmával 100 és 200 

között mozog, két szemeszterben (2009 és 2011 tavasz) nem rendezett az egyetem helyi 

fordulót (ezekben az években volt az OTDK,a 2013-as OTDK évben viszont volt helyi for-

duló). Megállapítható, hogy a hallgatók száma minden félévben magasabb volt, mint az 

előadott pályamunkák száma. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a hallgatók szíve-

sen készítenek társaikkal együtt is tudományos művet. A résztvevők száma átlagosan 161 

fő, a pályaművek átlagértéke pedig 130 db volt a vizsgált időszakban. Pozitív adat, hogy 
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egyre több hallgató jut ki az OTDK-ra [18] és egyre többen lesznek díjazottak is, míg a 

2005-ös OTDK-n 28 díjazott volt, addig 2013-ban 37. Az Egyetem fontosnak tartja a TDK 

mozgalmat, az utóbbi években jelentős számú projekt kötődött a verseny népszerűsítéséhez 

és 2013 ősze óta egész napos programként jelenik meg a féléves menetrendben. 

3. ábra A TDK pályaművek és készítőik számának alakulása a Széchenyi István Egyetemen 

2008 és 2014 között 

 
Forrás: tud.sze.hu 

 

A Széchenyi István Egyetem jelenleg 5 szakkollégiummal büszkélkedik, amelyek tagságá-

nak átlagos létszáma 30 fő (1. táblázat [19]). A Műszaki Tudományi Kar, a Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Kar és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar hallgatói számára 

áll rendelkezésre „szakmai műhely‖. A Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési 

Intézet és a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóinak azonban nincs lehetőségük 

képzésüknek megfelelő, szervezett szakkollégiumi keretek között tevékenykedni.  

 

1. táblázat A Széchenyi István Egyetem szakkollégiumai 20148 

SZAKKOLLÉGIUM NEVE 
ALAPÍTÁS 

ÉVE TAGOK, FŐ 

Baross Gábor Építő- és Építészmérnöki Szakkol-

légium 
2002 33 

Batthyány Lajos Szakkollégium 2001 44 

Jedlik Ányos Szakkollégium (4 szekció) 2009 104 

TAI-s Önképző Kör 

SZEnergy Team 

SZENgine 

Informatikai Szekció 

2004 19 

2007 23 

2008 50 

2009 12 

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 1997 35 

Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium 2013 25 

Forrás: bgsz.sze.hu/-tortenet, bgsz.sze.hu/tagjaink, blszk.sze.hu/2013-2014-es-tanev-2, 

blszk.sze.hu/szakkollegium, jasz.sze.hu/tortenet, jasz.sze.hu/tai-s-onkepzo-kor-tok-, 

jasz.sze.hu/szenergy-team, szengine.hu/hu/rolunk, jasz.sze.hu/informatikai-szekcio, 

KGYKSZ levelezőlista, kolosz.sze.hu/tagjaink Letöltve: 2014. 03. 19. 

 

Van egy több szempontból is „vegyes‖ szakkollégium, amelynek tagjai lehetnek közleke-

désmérnöki, illetve logisztikai tanulmányokat folytató hallgatók is. Attól „vegyes‖, hogy 

egyrészt logisztikai tanulmányokat a Műszaki Tudományi és a Kautz Gyula Gazdaságtudo-

                                                            
8
 Megjegyzés: A tagok száma a feltüntetett források alapján került rögzítésre. Így előfordul-

hat, hogy eltérnek a táblázatban feltüntetett számok a tényleges létszámtól. 
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mányi Karon is lehet folytatni, másrészt pedig attól, hogy a szakkollégiumnak más egyete-

mekről pl. ELTE, DE, SZTE is vannak külsős tagjai. 

Az Egyetemen kiemelt figyelmet kapnak a szakkollégiumok, minden évben folyik toborzás, 

a tagok rendszeresen képzéseken, kurzusokon vehetnek részt, ezáltal a kötelező tudásanya-

gon kívül is ismereteket szerezhetnek, kapcsolatokat építhetnek ki.  

A Széchenyi István Egyetem is sikeresen pályázott a Tudományos képzés műhelyeinek tá-

mogatása című TÁMOP programra, 2011 és 2013 között közel 400 millió Ft támogatással 

futott a „Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Széc-

henyi István Egyetemen" című projekt. A támogatásból három doktori iskola, négy szakkol-

légium és a TDK tevékenység részesült. Pl. a támogatás hatására újult meg az egyetemen a 

TDK mozgalom, immár egész napos programmá nőtte ki magát számos, az szekció előadá-

sokon túli programok, rendezvények biztosításával.  

Az egyetemen jelenleg három Doktori Iskola működik (mindegyik karon 1–1: Regionális- 

és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori 

Iskola; Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola), hallgatói bázisának egy részét az egyetem 

volt hallgatói adják. Például a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolába az el-

múlt néhány évben jelentkezők átlagosan 40%-a végzett az Egyetemen (ez kb. 8–10 főt 

jelent évente). Ez alapján kijelenthető, hogy a végzett hallgatók egy része lát perspektívát a 

tudományos életben és célként tűzi ki a doktori képzést.  

A végzettek egy része (főleg a teljes idejű képzésben tanulók) az oktatói és kutatói utánpót-

lást jelentik az intézmény számára. Például a Kautz Karon működő Doktori Iskolában eddig 

17 állami finanszírozású hallgató szerzett PhD fokozatot, közülük 14 fő jelenleg a Kar al-

kalmazottja, 1 fő pedig egy másik szervezeti egységnél dolgozik.  

„Az elmúlt években a tudatos humánerőforrás fejlesztések eredményeképpen jelentős minő-

ségi megújulás történt az egyetemen. A tudományos minősítéssel rendelkezők száma a vizs-

gált ötéves periódusban folyamatosan emelkedett, létszámuk közel 37%-kal nőtt. Az egye-

temen 2012. október 15-én 205 teljes munkaidős aktív minősített oktató dolgozott, ami a 

teljes munkaidős oktatók 56%-át jelentette9. A dinamikát figyelembe véve reális célkitűzés-

nek számít az egyetem 2012. évi Intézményfejlesztési Tervében 2016-ra kitűzött 61%-os 

arány.‖ [20]  

A doktori iskolákban 2012. október 15-ei állapot szerint 173 hallgató volt aktív jogviszony-

ban (vagyis még nem szerzett abszolutóriumot), az ösztöndíjas hallgatók száma 39 fő volt. 

Az egyetem minden évben kb. 15–20 főnek ad ki PhD fokozatot, ez a tendencia a felvételi 

adatok és a lemorzsolódás10 alapján tartható lesz a jövőben is. 

 

Kérdőíves felmérés az egyetem hallgatói körében 

Beadandó készítés és TDK 

TDK-t írni nem egyszerű dolog, tudni kell hozzá jól fogalmazni, szakirodalmat feldolgozni, 

saját szavakkal, saját rendszerben leírni gondolatokat, adatokat feldolgozni. A beadandó 

dolgozatok jó „előszobái‖ lehetnek a TDK-nak, hiszen részben megköveteli a TDK írása 

során is szükséges kompetenciákat. Ezt a megkérdezett hallgatóknak azonban csak a fele 

gondolja így, 37%-uk szükséges rossznak, 14%-uk felesleges kényszernek éli meg a be-

adandók írását. Közülük nagyobb valószínűséggel kerülnek ki olyan hallgatók, akik nem 

írtak és nem is akarnak írni TDK-t.  

                                                            
9 A Kautz Karon az arány ennél sokkal magasabb, kb. 80%. 
10 Kb. a felvételre került doktoranduszok negyede végzi el az iskolát, ez az érték az országos 

átlagnak felel meg.  



127 

Megkérdeztük a hallgatókat, hogy tudják-e egyáltalán, hogy mit jelent a TDK rövidítés. Az 

elmúlt években az egyetemen Konczosné Dr. habil Szombathelyi Márta vezetésével sok 

olyan platform született, ahol a hallgatók találkozhattak a TDK-val, továbbá az oktatók is 

rendszeresen népszerűsítették a lehetőséget. Így nem is tartottuk meglepőnek, hogy a min-

tánk 80,5%-a tudta, hogy mit jelent a kifejezés, a 22–25 éves korosztály esetében az arány 

89% volt. Továbbá megállapítható, hogy a gazdász hallgatók kis mértékben, de nagyobb 

arányban voltak tisztában a rövidítés jelentésével, mint a Műszaki Karon tanulók (85,9 és 

73,9%). 

A megkérdezettek 17,7%-a mondta azt (40 fő), hogy írt már korábban vagy a 2013/14-es 

tanév tavaszi félévében ír TDK-t, továbbá 29,2%-uk ugyan még nem írt, de később tervezi. 

A karok esetében találtunk szignifikáns kapcsolatot, a gazdász hallgatók kb. egyharmada írt 

vagy ír TDK-t, míg a Műszaki Karon ez az arány 9,7%. Az eltérés okaira a kérdőív nem 

világított rá.  

A továbbiakban a már csak TDK-t írt vagy író 40 fő jellemzőit mutatjuk be röviden. Jellem-

ző, hogy inkább a felsőbb évfolyamokról kerültek ki a TDK-t író hallgatók, ez nem megle-

pő, hiszen akkorra már több tudás és információ birtokában vannak a hallgatók, így köny-

nyebb egy ilyen jellegű munkának nekiállni. A megkérdezettek között többen is voltak, akik 

már többször megmérettették magukat, 9 hallgató kétszer, ketten háromszor írtak már TDK-

t és voltak olyanok is, akik egy félévben több dolgozatot írtak (4 fő). Fontos kérdés a moti-

váció, 18 esetben a tapasztalatszerzés, 16 esetben a kihívás, míg 13 esetben a gyakorlati 

életben való könnyebb előrejutás került megjelölésre11 (4. ábra).  

4. ábra A TDK-t író hallgatók motivációi, N = 40 fő 

 
Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés. 

 

Kb. minden negyedik TDK-t író hallgatót befolyásolta már a dolgozat készítésének döntés-

hozatalakor az, hogy környezetében ismert olyan személy(eke)t akik korábban már készítet-

tek TDK dolgozatot, a befolyásolás mértéke átlagosan 3,93 volt egy 1-től 5-ig terjedő ská-

lán. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a hallga-

tók korábban már TDK-t író diáktársaiktól halljanak erről a lehetőségről, ez hatékonyabb 

figyelemfelhívás lehet, mint az oktatók részéről a toborzás, természetesen ez utóbbi sem 

elvetendő, de szükséges lenne minél nagyobb mértékben a hallgatók bevonása is (ami rész-

ben már most is működik). 

                                                            
11 Hét tényező közül választhattak ki hármat a hallgatók. 
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Mindenképpen a TDK írás hasznosságát mutatja, hogy a megkérdezett TDK-zók fele a 

későbbiekben is szeretne dolgozatot írni, 8 fő zárkózott el teljes mértékben, a 12 fő bizony-

talan fele az időhiányt említette, mint korlátozó tényezőt.  

Nem meglepő, hogy azok a hallgatók, akik TDK-n részt vesznek nagyobb arányban vettek 

már részt kutatásban (a TDK-zók között az arány 15%, míg a nem TDK-zók esetében4,8%). 

Érdekesség, hogy a 6 fő, akit bevontak már kutatásba és TDK-t is írt, mindegyikük a Kautz 

Kar hallgatója. Jelentős különbség van a TDK-t írók és nem írók között a tekintetben is, 

hogy tervezik-e tanulmányaikat doktori képzésben folytatni, a TDK-zó hallgatók körében az 

arány 32,5% (a határozott elutasítás 30%, a bizonytalanok aránya 37,5%), míg a dolgozatot 

még eddig nem írók körében csak 10,3% (esetükben magasabb az elutasítók aránya, közel 

50%-os).  

 

Kutatásokban való részvétel 

Az egyetemen az elmúlt években egyre több EU-s és nemzeti finanszírozású kutatás folyt és 

folyik jelenleg is, ezek egy részében lehetősége van hallgatóknak is részt venni, akár plusz 

pontokért, vagy egy tárgy teljesítése fejében, vagy megbízási díj ellenében. A megkérdezet-

tek 6,6%-a, vagyis 15 fő vett már eddig részt kutatásokban (9 fő a Kautz, 6 fő a Műszaki 

Karról), a hallgatók motivációit az 5. ábra szemlélteti. Leginkább a szakmai tapasztalat 

gyűjtése, a kapcsolati háló kiépítése, a munkahelyi tapasztalatszerzés és ezzel összefüggés-

ben a pályakezdéskori előnyt jelölték meg a hallgatók. Az talán jó hír, hogy nem a plusz 

pont volt a fő mozgatórugó, hanem hosszabb távú gondolkodásra vallanak a megjelölt vála-

szok. Azok, akik nem vettek részt eddig kutatásokban kb. egyharmad–egyharmad arányban 

az idő- és az információhiányt jelölték meg. Az mindenképpen pozitívum, hogy a 15 főből 

13 később is szeretne kutatásokba bekapcsolódni, ez arra utal, hogy pozitív tapasztalatokkal 

gazdagodtak a hallgatók a munka során. 

5. ábra A kutatásokban való részvétel motivációi, N = 15 fő 

 
Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés. 

 

A hallgatók az alábbi területeken tudtak bekapcsolódni a kutatásokba: GYIK (Győri Jármű-

ipari Körzet), pénzügyi terület, Career Advantage, marketing, napelempark készítése, Eras-

musra jelentkező hallgatók motivációja, teljesítménymérés, Formula Student, logisztika, 

szelektív hulladékgyűjtő. Fő feladataik a következők voltak: adatgyűjtés, ötletelés és infor-

mációgyűjtés, terepmunka, kvantitatív kutatás adatainak elemzése, kutatási jelentés írása, 

Fókuszcsoportos interjúztatás, forgalomszámlálás. 
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Doktori iskolába való jelentkezés terve 

A megkérdezettek közül összesen 32 hallgató mondta azt, hogy szeretne doktori iskolában 

tovább tanulni, nagyobb részük a Széchenyi István Egyetemet jelölte meg. Ez az arány ma-

gasnak számít, különösen az a bíztató, hogy a 102 elutasító válasz mellett, 92 fő még bi-

zonytalan, tehát ők még akár potenciális jelentkezők is lehetnek a későbbiekben. Ez jó hír az 

intézménynek is; ha magas a jelentkezők száma, a doktori iskolák a felvételi során jobban 

tudnak szelektálni és ki tudják választani a valóban tehetséges hallgatókat. Másrészt jó a 

tudományos kutatás szemszögéből is, hiszen ha van érdeklődés a doktori iskolák iránt, akkor 

a kutatói utánpótlás is biztosítva lesz. A doktori iskolába való jelentkezés terve azon hallga-

tók esetében jellemző inkább, akik korábban TDK-ztak, illetve értek is el helyezést, továbbá 

inkább a 20-as éveik közepe felé közelednek.  

 

A kutatói lét 

A kutatói utánpótlás szempontjából nemcsak azt fontos vizsgálni, hogy a hallgató mennyire 

aktív a tudomány terén az egyetemi, főiskolai tanulmányai során, hanem azt is fontos tudni, 

hogy mit gondol egyáltalán a kutatói életről és mi kellene ahhoz, hogy a jövőben kutatóvá 

váljon. A 6. ábra a kutatói lét jellemzőiről ad képet (a hallgatók a 16 tényező közül maxi-

mum 5-öt jelölhettek be). A megkérdezettek több mint a fele kihívásokkal telinek érzi a 

kutatói életet, továbbá meghatározó még ebben az életformában a tanulmányok készítése, 

publikációk írása és a konferenciákon való részvétel12. A legkevésbé a monotonitás, az egy-

hangúság és a változatosság került megjelölésre.  

 

6. ábra A kutató élet jellemzői a hallgatók szemével, fő, N = 226 fő 

 
Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés. 

 

Arra a kérdésre, hogy mitől lenne vonzó a kutatói életpálya (7. ábra) egyértelműen a magas 

jövedelmet jelölték meg a legtöbben (61,1%), ez a vágyálom azt gondoljuk, hogy minden 

                                                            
12 Lévén, hogy a szerzők egyike 9 éve aktív kutató, megállapíthatjuk, hogy a hallgatók meg-

ítélése helyén való, ha a kutatói lét tevékenységét nézzük, akkor valóban ezek a legjellem-

zőbbek.  
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szakmánál releváns lehet, azt azonban szerintünk nem tudják a hallgatók, hogy a kutatói 

életpálya, főleg az első 1–2 évtizedben inkább befektetés, mint jól jövedelmező állás.  

 

7. ábra Mitől lenne vonzó a kutatói életpálya? fő, N = 226 fő 

 
Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés. 

 

Ezt az életpályát annak célszerű választani, aki kellő alázattal, türelemmel tudja vállalni 

ezeket a feltételeket, a befektetett munka pedig meghozza a gyümölcsét. Megállapítottuk, 

hogy a magas jövedelem a férfiaknak nagyobb arányban fontos (itt megjelenik a családfenn-

tartó szerep is ebben a kérdéskörben), illetve inkább a fiatalabb (22 év alattiak) válaszadók 

jelölték ezt meg szempontnak, tehát az idősebb korosztály számára talán már köztudottabb, 

hogy a kutatói lét nem a magas jövedelemről szól. A magas jövedelem mellett a biztos 

munkalehetőséget és az elismertséget jelölték még meg viszonylag magas arányban. Ami 

kevésbé meghatározó az a munkavégzés jellege (teljes vagy mellékállás), illetve a kutatói lét 

presztízse.  

Daniel H. Pink motivációs elmélete alapján [21] a hallgatók többségére az ún. X típusú 

magatartás a jellemző, mivel nekik a külső jutalom jelenti a legfontosabb ösztönző erőt. A 

kutatási mintában azonban megjelenik a másik kategória is, az ún. I típus. Ők a belső moti-

váció által vezérelt személyek, számukra az adott tevékenység elvégzése során jelentkező 

elégedettség érzése erősebb befolyással bír, mint bármely más külső elismerés. Ők azok, aki 

hosszabb idő távlatában jobban teljesítenek, vagyis egészen biztosan túlszárnyalják X típusú 

társaikat. Mivel ők kitartóan dolgoznak és él bennük a vágy, hogy maradandót alkossanak. 

 

Összegzés 

Tanulmányunk célja az volt, hogy egyrészt bemutassuk a jelenlegi magyarországi kutatás-

fejlesztés főbb jellemzőit, kitérve a hiányosságokra, melyek között az egyik legfontosabb 

tényező, hogy a kutatói utánpótlás megoldásra vár. Bemutattuk azokat a szempontokat és 

eszközöket, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a tehetséges hallgatók érdeklődését 

felkeltsék és nyitottak legyenek a tudományos élet felé. Hangsúlyoztuk, hogy a kutatói élet-

pályára való felkészítés nem a felsőoktatásban kezdődik, hanem már a családban, továbbá 

meghatározó szerepe van egy jól működő közoktatási rendszernek is.  
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Az elméleti keretek felvázolása után célunk volt egy konkrét intézmény, a Széchenyi István 

Egyetem esetében megvizsgálni, hogy a hallgatók mennyire nyitottak a tudomány felé, 

vettek-e már részt TDK konferencián, egyetemi kutatásban, mennyire érdekli őket a doktori 

képzés, mit gondolnak a kutatói létről és megkérdeztük őket, hogy számunkra mitől lenne 

vonzó a kutatói életpálya.  

A megkérdezett 226 főből (nem reprezentatív minta) 40 fő írt már TDK dolgozatot, többsé-

gük szívesen újra írna a későbbiekben is. A legfőbb motiváló tényező a tapasztalatszerzés 

volt, véleményünk szerint a hallgatók reálisan látják a TDK célját, mind a kommunikációt, 

mind az ember- és az önismeretet erősítheti a TDK-n való részvétel. Kutatásokban nem sok 

hallgatónak volt eddig lehetősége részt venni, leginkább az időhiány és az információ hiánya 

volt meghatározó. Megállapítottuk, hogy azok a hallgatók, akik vettek már részt TDK-n, 

vagy kutatásban nagyobb arányban tervezik doktori képzésre a jelentkezést a jövőben.  

A kérdőívből kiderült, hogy a válaszadók számára a kutatói életpálya felé történő orientáció 

három legfontosabb feltétele a magas jövedelem mellett, a biztos munkalehetőség és a 

szakmában történő elismertség. Vajon melyek azok az elvárások, amelyek teljesíthetőek 

ezek közül? Véleményünk szerint a kutatói bérek jelentős emelkedésére nem számíthatunk a 

közeljövőben, a további két lehetőség teljesülésének még viszonylag nagyobb az esélye. 

Garantálni azonban semmit sem lehet, mivel a legfontosabb feltételek biztosítása önmagá-

ban nem feltétlenül elegendőek. Tehát hiába teremtjük meg a válaszadók által kívánt feltéte-

leket, ha hiányzik a tényleges érdeklődés, a szakma iránti elhivatottság, vagyis a belső moti-

váció, akkor nem fogjuk elérni a kívánt eredményt.  

Felmerülhet a kérdés: mivel, hogyan ösztönözhetők a hallgatók tudományos dolgozatírásra, 

illetve a tudományos élet irányába, ha hiányzik a belső indíttatás? Ebben az esetben vélemé-

nyünk szerint az a leghatásosabb, ha megpróbáljuk felkelteni a hallgató érdeklődését egy 

adott téma iránt. Ha ez nem működik, akkor olyan témát kell találni, amellyel szívesen fog-

lalkozna a hallgató, amely kapcsolódik érdeklődési köréhez. Természetesen külső motiváci-

ós eszközöket is alkalmazhatunk: pl. egy tantárgy teljesítésénél, ha a kurzushoz kapcsolódó 

témában ír dolgozatot a hallgató pluszpontokat szerezhetne. Tapasztalataink alapján az is 

előfordul, hogy egy tantárgy teljes egészében kiváltható egy tudományos dolgozattal, ha a 

tárgy szempontjából releváns témában készült. Ez inkább a szabadon választható, alacso-

nyabb kreditértékű tantárgyaknál jellemző. 

Azonban nem elég egyszer meggyőzni a hallgatókat a TDK előnyeiről, fontosságáról vagy 

arról, hogy induljanak a helyi konferencián. Fontos elgondolkodni azon is, hogy vajon a 

hallgatók többsége miért csak egy alkalommal TDK-zik. Meglátásunk szerint egyszerűen 

azért nem jelentkeznek újra a hallgatók, mert elveszik a kedvüket, csalódnak. Miért? Mert 

az értékelés során az esetek többségében kizárólag negatív megjegyzések hangzanak el, 

amely által a hallgató számára leértéktelenedik vagy értékét veszíti munkája. Bárhogy is 

nézzük, ha valaki nevez a megmérettetésre, elismerésre vágyik – itt nem feltétlenül a díja-

zásra kell gondolni. Tulajdonképpen egy visszacsatolást várnának arról, hogy érdekel-e 

másokat is az a téma, amit kutattak vagy jó úton járnak-e vagy sem, alkalmasak-e a feladat-

ra. 

Ez a negatív élmény véleményünk szerint kezelhető lenne azzal, ha nem kizárólagosan a 

hibák, hiányosságok hangsúlyozására koncentrálnának a bírálók. Negatív kritikát könnyű 

megfogalmazni, elviselni azonban nem kellemes. Építő jellegű tanácsokkal – kiemelve a jót 

is – kellene ellátni a hallgatókat és bíztatni őket a kutatás folytatására. Az „azért ügyes volt‖ 

és a hasonló jellegű kijelentések korántsem elegendőek. Mögöttes tartalom nélkül épp az 

ellenkező hatást érik el vele. Mivel, ha nincs meg az áhított, akár csekély mértékű pozitív 

visszajelzés sem, akkor a hallgató számára a TDK alternatív költsége túlságosan megnő. E 

nélkül a hallgató azt érezheti, hogy feleslegesen dolgozott, pazarolta idejét. Így le is vonja a 

következtetést: nem éri meg időt fektetni saját kutatás lebonyolítására. Nyilvánvaló és ter-

mészetes is, hogy mindenki nem nyerhet. Azonban célszerű lenne egy új koncepció kidol-
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gozása, amelyben külön értékelnék azoknak a hallgatóknak a műveit, akik először TDK-

znak. Továbbá különbséget tennének a képzés szintje szerint is, azaz nem versenyezne egy-

mással az alap és a mesterszakos hallgató. 

Továbbá hasznos lenne, ha a dolgozatról rövid írásos véleményt is kapnának a versenyzők, 

akár a prezentálás előtt, hogy a hiányosságokra építve készítsék el az előadásvázlatot. Illet-

ve, ha a dolgozatra, prezentációra kapott pontszámokat a hallgatók tudtára adnák. Ugyanis 

ez így „kívülről‖ bizony eléggé megfoghatatlan és a miért nem te nyertél vagy miért nem 

kaptál helyezést kérdések egyértelműen megválaszolhatóak lennének. Mert természetesen 

fontos a szóbeli értékelés, azonban annak a számokban meghatározott formája még érhe-

tőbb, kifejezőbb, sőt maradandóbb. Jónak tartanánk azt is, ha előzetesen értékelhetnék a 

hallgatók egymás, illetve hallgatótársaik munkáit az absztrakt alapján. Így kirajzolódna az, 

melyik az a témakör, amely megmozgatja a hallgatók fantáziáját. 

A figyelemfelkeltés és a meggyőzés során azonban a legnagyobb „ellenfél‖ a közöny lesz. 

Ezzel úgy véljük nem is igazán lehet mit kezdeni, próbálkozni persze szabad és nyilvánva-

lóan kell is. Képessé teszi az egyéneket arra, hogy kölcsönösen megértsék egymást, hogy 

viselkedésüket, cselekedeteiket összehangolják, így méltán mondhatjuk, hogy a nyelv az 

egyes kultúrák alapja, hordozója és letéteményese egyaránt [22]. Azonban el kell tudni fo-

gadni azt is, hogy nem mindenki alkalmas a feladatra vagy a tudományos életpályára. Ter-

mészetesen mi sem ezt hangsúlyozzuk, hanem azt, hogy ezt a világot is meg kell mutatni a 

hallgatóknak: legyenek bátrak és merjenek kilépni új világokba is, a tudomány egy ilyen 

világ, érdemes kipróbálni, mind emberileg, mind szakmailag sok újat, sok szép élményt tud 

nyújtani ez a világ, még akkor is, ha utána nem a tudományos élet a cél. A megszerzett ta-

pasztalatokat senki nem veszi el az embertől, ettől csak gazdagodni lehet tudásban és lélek-

ben is. 
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KIVONAT 

A hazai kutatói szféra tudományos eredményeit bemutató publikációk a világ tudományos 

közleményeit gondozó, referált adatbázisokban alulreprezentáltak. Mindezek nem csupán a 

tudományos közlemények ismertségének és elismertségének (impact-factor) jelentenek 

komoly akadályokat, hanem Magyarországon tevékenykedő tudományos potenciált is hátrá-

nyos helyzetbe hozza (citációs-mutatók). A tudomány- és bibliometriai módszerekkel vég-

zett, kvantitatív vizsgálat alapján bemutatjuk, hogy a világ tudományos szakirodalmát fel-

vonultató legfontosabb szakirodalmi adatbázisok milyen mértékben reprezentálják a ma-

gyarországi tudományos eredményeket, folyóiratokat és a bennük megjelenő közleménye-

ket, rámutatunk arra, hogy e mérések alapján a hazai kutatók nemzetközi, tudományos repu-

tációja emelésének, versenyképesebbé tételének milyen objektív akadályai vannak. A vizs-

gálat alapját azok a szakirodalmi adatbázisok jelentik, amelyek a világ tudományos közle-

ményeinek meghatározó reprezentánsai: Web of Science (WOS), Scopus, SciVal Experts, 

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.). A hazai folyóirattermés nem-

zetközi szintű mérésének, minősítésének bemutatására a Journal Citation Reports (JCR), az 

UlrichsWeb Global Serials Directory és a Scimago Scientific Journal Rank szolgál.  

 

ENGLISH ABSTRACT 

The pressure and possibilities of ―publish or perish‖ in Hungarian higher education Publica-

tions demonstrating the academic results of Hungarian researchers are underrepresented in 

referenced databases that include the world‘s scientific publications. This fact poses a seri-

ous limit to the awareness of these academic publications and to their impact factor, while it 

also puts academic potential in Hungary at a disadvantage in terms of citation indices. The 

presentation applies methods of science metrics and bibliometrics to demonstrate the degree 

to which the most important academic databases of international academic literature repre-

sent published Hungarian academic results and periodicals. The presentation also points out 

the objective obstacles in the way of increasing the academic reputation of Hungarian re-

searchers abroad, and of making them more competitive in the international field. The study 

is based on those dominant academic databases that represent the world‘s academic publica-

tions: Academic Search Complete, Web Of Science (WOS), Scopus, SciVal Experts, Cen-

tral and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.). To illustrate the measurement and 

evaluation of Hungarian periodicals based on international standards, the Journal Citation 

Reports (JCR), the UlrichsWeb Global Serials Directory, Hirsch-index, Eigenfactor, SCI-

mago Journal and Country Rank were used. During the presentation, the results, tendencies 

and interpretation of the quantitative analysis are demonstrated using metric data and dia-

grams with accompanying explanations, and the presentation also includes descriptions of 

models that can be used to mitigate the above mentioned obstacles.  

 

Kulcsszavak: tudománymetria, folyóirat minősítő rendszerek, „publish or perish”, tudomá-

nyos kutatás, tudományos publikálás, szakirodalmi adatbázisok 
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1. Bevezetés  

A tudomány és a tudományos tevékenység mérésére irányuló, a két világháború között meg-

jelenő első kezdeményezések, majd a huszadik század hetvenes éveire tehető 

tudománymetria létrejötte [1, 2, 3, 4] óta eltelt évtizedekben mind a vizsgálati alany, vagyis 

maga a tudomány, továbbá az arra vonatkozó vizsgálati módszerek is sokat változtak és 

jelentősen differenciálódtak. A rendkívül összetett jelenségnek csupán talán egyetlen szeg-

mense kivétel ez alól: a tudománymetria és a hozzá szorosan kapcsolódó bibliometria, majd 

az éppen napjainkban formálódó informetria és webometria megítélésében a tudományos 

közéletben tapasztalható megosztottság. Szeretnénk előrebocsátani, hogy a pro és kontra 

megnyilvánuló, e téren megosztó véleményeket jól ismerjük, és kifejezetten hasznosnak 

tartjuk, mivel azok nagyban hozzájárultak a tudomány működési mechanizmusának részle-

tező megismeréséhez, továbbá a tudományos teljesítmények kvantitatív módon történő vizs-

gálatának differenciálódásához, finomításához, pontosításához. A témával kapcsolatos szél-

sőséges véleményekkel kapcsolatosan az az álláspontunk, hogy ez esetben is az igazság 

valahol középen van: nem vagyunk hívei az elvtelen, diszciplínáktól elszakított, azok sajá-

tosságait, szempontjait figyelmen kívül hagyó véleményeknek, mint ahogyan nem vagyunk 

hívei a tudománymetriát, továbbá a tudományos tevékenység mérését, mérhetőségét diffa-

máló állásponton lévőknek sem. Meggyőződésünk, hogy a tudományra és a tudományos 

teljesítményekre irányuló, mennyiségi vizsgálatok hasznosak, ám csak abban az esetben, ha 

az e téren létező módszereket jól ismerjük, helyesen alkalmazzuk, továbbá amennyiben a 

számszerű méréseknek nem csupán egyetlen metódusát alkalmazzuk, hanem ismerjük, 

használjuk az impakt faktoron kívüli, valamint a Citation Indexeken túli opciókat, valamint 

mindezek lehetőségeit és korlátjait is.  

Hazánkban a tudománymetriai alaptételek és azok működési mechanizmusai, továbbá az 

azokra épülő tudományos információszolgáltatási rendszerek valamelyest és elsősorban az 

úgynevezett hard-tudományok művelői körében már az 1970-es, 1980-as években is ismer-

tek voltak, különösen onnantól kezdve, amikor Derek J. de Solla Price alapműve, a Little 

Science, big Science (1963) magyar fordításban is, Kis tudomány – nagy tudomány címmel 

(1979) megjelent [5], illetve az 1970-es évek közepétől, amikortól az akadémiai könyvtár-

ban hozzáférhetőkké váltak az Institute for Scientific Information (ISI, Philadelphia) inde-

xei. Mindazonáltal a hazai tudományos közélet általánosságban csupán az 1990-es évek 

közepétől ismerkedett meg közelebbről a tudomány- és bibliometriai axiómák diktálta nem-

zetközi követelményekkel, ám onnantól számítva egyre erőteljesebben kénytelen a nemzet-

közi színtéren általánosan elfogadottá vált követelményekkel szembesülni. Nem tagadható 

az sem, hogy hazai tudományos közélet szereplőinek többsége jelentős lépéshátrányban van 

a tudománymetriai szempontok szerint rangsorolt nemzetközi mezőnyhöz képest, hiszen 

míg azok az immár több évtizedes múlt során úgymond „hozzászocializálódtak‖ e követel-

ményekhez, addig a volt szovjet tömb országainak kutatóinak erre lényegesen kevesebb 

ideje volt. Véleményünk szerint az úgynevezett volt szocialista országok tudósai, amelyek a 

volt KGST és a NTMIR nemzetközi együttműködés emlőin nevelkedtek, csak meglehetős 

késéssel adaptálták a más szempontú megmérettetéseket, és az is idetartozik, hogy a hazai 

tudománypolitika, továbbá az annak megvalósulását segítő intézményrendszer és apparátus 

egészen az utóbbi évekig nem sok segítséget nyújtott ebben, és az újólag megjelenő támoga-

tások, szolgáltatások is gyakran kétes értékűek.  

Mindezek mellett, és különösen az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk adott ezeknek a 

folyamatoknak nagy nyomatékot, a hazai tudományos tevékenységet végzők egyre inkább 

kénytelenek szembesülni a nemzetközi szinten történő megmérettetés követelményeivel, 

hiszen az EU-szintjén a tudományos kutatások, fejlesztések, innovációk finanszírozásában a 

kvantálható mutatók, értékek a pályázatok megítélésében és az azok nyomán megvalósuló 

finanszírozásban döntő bírálati szempontot képviselnek. E jelenségekkel szorosan össze-

függ, hogy a kutatói aktivitás, valamint a tudományos közlemények hivatkozásainak meny-

nyiségi mutatói szoros kapcsolatban állnak a tudományos folyóiratok minőségét szintén 



137 

számszerű mérésekkel igazoló szempontokkal. Ma már egyáltalán nem mindegy, hogy mely 

folyóiratokban nyilvánul meg a kutató, illetve a kutatócsoportok publikációs aktivitása, 

hiszen a magasabb reputációjú folyóiratokban történő megjelenés nagyobb értéket képvisel, 

míg az alacsonyabbnak minősített lapokban történő publikálás lényegesen kisebbet. Az EU-

s pályázatok finanszírozási rendszerei mentén az egyes tudománymetriai és biblometriai 

elemek, jelenségek a hazai tudományos közélet mindennapos diskurzusainak részévé váltak 

és fokozatosan beszivárogtak, beépültek a belföldi értékelési rendszerekbe is. Mindazonáltal 

a tudományszervezéssel, a tudománymenedzseléssel foglalkozók körében a 

tudománymetriára és a bibliometriára vonatkozó bonyolult és komplex ismeretek, de főként 

azoknak a gyakorlatra történő alkalmazási szintjei csak mérsékelten terjedtek el, a többség 

megragadt a felszínes lózungok, mint például impakt faktor, citációs index, referált folyóirat 

stb. szajkózásánál/ismétlésénél. Tegyük hozzá, hogy e téren nem csupán az övék a felelős-

ség, hiszen – leszámítva azt a néhány tudomány művelésének ismereteit e szempontból is 

művelő intézményt – ma ezek a tartalmak nem épülnek be sem a tudósok, sem pedig a tu-

dományszervezéssel foglalkozók képzésének, továbbképzésének rendszerébe. Ma, amikor a 

tudományos magatartással szemben egyre inkább elvárássá válik a nemzetközi szintű prof-

izmus, egyre nagyobb anakronizmust jelent a tudomány menedzselésében megmaradó ama-

tőrizmus.  

Mindezeken túl azt is tudnunk kell, hogy tudománymetriai és a bibliometriai rendszereknek 

kétségkívül vannak korlátjai és gyakran rejlenek buktatók is azok alkalmazásaiban. Ezek 

nagyobb részben a tudományos információk feletti rendelkezés monopóliumaira, diszcipli-

náris sajátosságokra, a tudomány művelésében eluralkodó angol nyelv dominanciájára, az 

angolszász kultúrkör tudományos folyóirat kiadási túlsúlyára, továbbá a volt szovjet befo-

lyási övezet országaiban megjelenő tudományos kiadványokkal szemben – indokoltan, in-

dokolatlanul – ma is meglévő fenntartásokra, az egyenlőtlen fejlődés regionális sajátosságai-

ra és még számos más, kisebb, önmagában kevésbé meghatározó, de összességében mégis 

kedvezőtlenül ható tudományszociológiai tényezőre vezethető vissza. Írásunk keretében 

nem áll módunkban ezek részletező elemzése, így csupán a nagyobb részben meghatározó 

elemek rövid bemutatására vállalkozhatunk.  

A tudományos információk feletti rendelkezés monopóliuma összefügg azzal a szellemi és 

anyagi tőke akkumulációval, amely az elmúlt néhány évtizedben a nagy tudományos kiadó-

vállalatok és az új tudományos publikációknak döntően helyet adó tudományos folyóiratok, 

továbbá a bennük megjelenő dolgozatok nyomtatott és elektronikus változataival való ke-

reskedést, értékesítést jellemzi. Mára néhány nagy, többnyire tengeren túli kiadó, kereskedő 

és döntő részben amerikai, illetve európai vagy multinacionális vállalat kezében összponto-

sul a világ szellemi termésének helyet adó folyóirat és könyvkiadás döntő többsége. A tu-

dományos információ felett rendelkezők lényegében monopolhelyzetben vannak a világpia-

con, így termékeikre alig hat a piac szabályozó mechanizmusa. A tudomány- és 

bibliometriai kérdésekkel foglalkozó szakemberek körében már régóta ismert jelenségről 

van szó, ám a tudományos közélet leginkább a közelmúltban, az egyes kiadókkal szembeni 

bojkott felhívások [6], továbbá a nyílt hozzáférésű repozitóriumok [7] széles körű terjedésé-

nek apropóján szembesült ezzel. Mindazonáltal e jelenség ma még megváltoztathatatlannak 

tűnő körülményeket teremt a tudományos közlemények piacán.  

A tudomány- és bibliometriai törvényszerűségek alkalmazásában és az azok nyomán kiala-

kuló értékelésekben komoly problémát jelent, hogy azok gyakran mellőzik a diszciplináris 

sajátosságokat. Jóllehet a releváns szakirodalom és a tudománymetriát valóban komolyan 

művelők, továbbá annak elméleti kérdéseivel foglalkozók rendre hangsúlyozzák az e szem-

pontok a figyelmen kívül hagyásának veszélyeit. [8, 9, 10] E téren a legfőbb bajt a termé-

szet- és alkalmazott tudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok, valamint 

azok diszciplínáinak azonos mércével történő mérése és azonos szempontú, többnyire a 

természettudományi szakirodalmat jellemző és a társadalom- valamint a humántudomá-

nyokban csupán jelentős korlátokkal, mérsékelten érvényesülő értékelési metódusok okoz-
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zák [11, 12, 13]. A diszciplináris sajátosságok között feltétlenül meg kell említenünk azt is, 

hogy míg a természettudományok és az alkalmazott tudományok tudományos közéleti szín-

terét mindenekelőtt a nemzetköziség, addig a humán- és társadalomtudományi diszciplíná-

két – kivéve néhány a hard tudományok mintájára viselkedő tudományágat – a nemzeti 

jelleg uralja. Ezért az utóbbiak esetében a nemzetközi színtéren történő megmérettetés csak 

korlátozottan lehetséges. Amint majd az empirikus kutatásunk eredményeit ismertető ré-

szekben látjuk, ez a kérdéskör az adatokban rendre igazolódik is.  

Az angol nyelv dominanciájának kérdéseivel napról napra szembesülünk, amikor a magyar 

nyelvű publikációkhoz is angol nyelvű abstractot kérnek a szerkesztőségek, de természete-

sen nem saját jó szántukból, hanem azért, mert ennek hiányában (sőt, gyakran ennek ellené-

re) semmi esélye nincs a kiadványoknak arra, hogy a nemzetközi szinten meghatározó, 

referált adatbázisokba és azok révén a nemzetközi tudományos körforgásba bekerüljenek. 

Számos empirikus vizsgálatunk igazolja, hogy a szakirodalmi adatbázisokban szinte bármi-

lyen témára történő keresés találati halmazának 92-95 százaléka angol nyelvű szakirodalom. 

(Csupán zárójelben áll itt módunkban megjegyezni, mivel nem tartozik a dolgozat témakör-

éhez: a nemzeti nyelv helyett a világszerte jellemzően használt angol nyelvű tudományos 

publikálás nem vezet-e majd a nemzeti tudományos nyelvek elcsökevényesedéséhez?)  

Az angolszász kultúrkör folyóiratkiadásának túlsúlyának érzékeltetésére néhány igen beszé-

des adatot szeretnék bemutatni. Az egyik legismertebb szakirodalmi adatbázis-rendszer a 

Web of Science mintegy tízezer folyóiratot dolgoz fel, amelyből az adatbázisban referált és 

a kelet-közép-európai országokban megjelenő folyóiratok száma mindössze 115 darab, ami 

a teljes folyóiratállomány mintegy egy százalékát teszi ki. A másik közismert folyóiratkiadó 

és adatbázisforgalmazó, az Elsevier SCImago Journal & Country Rank szolgáltatásában az 

országok rangsorában több mint 7 millió tétellel az Egyesült Államok áll az élen, majd a 

következő ország mintegy harmada mennyiséggel, 2,5 milliós tétellel Kína, őt követi Ang-

lia, nem egészen kétmilliós tétellel, továbbá egymillió tétel felett van még Németország, 

Japán és Franciaország. A többi ország mind egymillió tétel alatti teljesítményt mutat, töb-

bek között Magyarország a 37. helyen áll, az alig több mint százezer tételével [14]. A jelen-

ségre írásunk további részeiben még visszatérünk.  

A fenti és az idő- valamint a helyhiány miatt nem tárgyalt körülmények meghatározóan 

befolyásolják a hazai tudományos közélet szereplőinek publikációs és ezen keresztül nem-

zetközi tudományos érvényesülési, s hogy még tovább menjünk, a kutatásokhoz szükséges 

anyagi javakhoz való jutás lehetőségeit. A tudománymetria és a bibliometriai rendszerek 

korlátjai és hibás alkalmazásaiból eredő buktatók gyakran hozzák hátrányos helyzetbe a 

hazai kutatói gárdát, de különösen a társadalom- és a humántudományok művelőit. Írásunk 

célja, hogy ezt a hendikepet az empirikus kutatásokból származó, kvantitatív adatokkal és az 

azok nyomán készült diagramokkal igazoljuk, továbbá, hogy javaslatot tegyünk a hátrányok 

csökkentésének lehetséges módjaira. Írásunk terjedelmi keretei nem teszik lehetővé a poten-

ciális szakirodalmi adatbázisok e szempontú elemzését, ezért csupán a legmeghatározóbb és 

idehaza is a legismertebb szakirodalmi információs forrásokat vizsgáltuk meg: UlrichsWeb; 

Thomson-Reuters: Web of Science, Journal Citation Report; Elsevier: Scopus; Elsevier: 

SciVal Experts; Elsevier: Scimago Scientific Journal Rankins; C.E.E.O.L., Central and 

Eastern European Online Library. 

 

2. A hazai kiadású tudományos folyóiratok az UlrichsWeb adatbázisban 

Az 1932 óta nyomtatott formában megjelenő, elsősorban kereskedelmi célokat szolgáló, 

nagy teljességet reprezentáló, megbízható, pontos Ulrich's Periodicals Directory, továbbá az 

1993 óta elektronikus formában, majd 1999 óta online változatban megújított adatbázis 

mára az időszaki kiadványok között történő tájékozódásnak, a folyóirat értékelési és a folyó-

irat-ellátottsági vizsgálatoknak nem csupán a kereskedelemben, hanem a tudományos és 

könyvtári szférákban is az egyik legfontosabb mérőeszközévé vált. Ezért nagyon fontos 
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minőségi mutató, hogy az egyes országokban közreadott folyóiratok megtalálhatók-e az 

adatbázisban, avagy kimaradnak abból. Az UlrichsWeb jelenleg mintegy háromszázezer 

időszaki kiadvány adatait tartalmazza, gyűjtőköre kiterjed a világ teljességére és valamennyi 

diszciplína folyóirataiból állítja össze kollekcióját. Az időszaki kiadványok között feltétle-

nül orientáló UlrichsWeb gyűjteményében a hazai kiadású tudományos folyóiratok száma 

mindössze 396 darab [15]. A számadatokon kívül érdemes azt is megvizsgálni, hogy az 

adatbázisban regisztrált folyóiratok elsősorban mely kiadóktól származnak, továbbá azt is, 

hogy mely diszciplínákat képviselik. Az alábbi táblázatban annak a tíz kiadónak a nevét, 

továbbá folyóirataiknak számát tüntettük fel, amelyek a legnagyobb folyóirat reprezentált-

ságot mutatják az adatbázisban. (1. táblázat)   

 

1. táblázat A hazai tudományos folyóiratok kiadóinak reprezentáltsága az UlrichsWeb 

adatbázisban 

Ssz. A kiadó neve 
A tudományos folyóirat-

ok darabszáma 

1. Akadémiai Kiadó Rt. 127 

2. Szegedi Tudományegyetem 10 

3. Agroinform Publishing House 8 

4. 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-

tem 
8 

5. Eötvös Loránd Tudományegyetem 7 

6. Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület 6 

7. Magyar Természettudományi Múzeum 6 

8. Miskolci Egyetem 6 

9. Agroinform Kft. 5 

10. Magyar Mezőgazdaság Kft. 5 

 

Az adatbázisban szereplő 396 tudományos folyóirat közül 288 periodikát a fenti kiadók 

jelentetik meg, és a maradék 108 kiadvány között osztozik az összes többi, egyetemi, tudo-

mányos egyesületi, társasági, hatósági, profitorientált és egyéb típusú kiadó. A táblázatból 

az is kiolvasható, hogy az UlrichsWeb adatai szerint az Akadémiai Kiadónál gondozott 

folyóiratokban történő publikálás esetén van a hazai kutatóinknak a legnagyobb esélye arra, 

hogy írásaik a nemzetközi tudományos körforgásba bekerüljenek, a többi kiadó esetében 

erre jóval kisebb az esély, illetve vannak olyan kiadók is, amelyeknél ez a szándék esélyte-

len.  

Figyelemreméltó eredményeket látunk abban az esetben is, ha az UlrichsWeb által regiszt-

rált magyarországi tudományos folyóiratok tematikus megoszlását vizsgáljuk. (1. ábra és 2. 

táblázat) Itt szeretnénk egy lényeges kérdésre felhívni az olvasó figyelmét. A szakterületi 

megoszlásnál egy-egy folyóiratot annak tematikájától függően két, esetleg több téma alá is 

besorolhatnak az adatbázisban, így történhetett meg, hogy a 396 féle időszaki kiadvány 

ebben az esetben nem annyit, hanem 519 tételt mutat. A témakör szerinti megoszlásnál azt 

láthatjuk, hogy jóllehet a legnagyobb szeletet a humán- és a társadalomtudományok mutat-

ják, majd azt követik az élet- és mezőgazdasági tudományok, utána az orvosi és egészségtu-

dományok, míg a művészetek és irodalom, valamint a technikai és mérnöki tudományok 

azonos mértékben részesülnek a nyilvántartott hazai folyóirattermésből, ám amennyiben 

meggondoljuk, hogy milyen hatalmas szeletet jelentenek a tudományok teljességén belül a 

humán- és a társadalomtudományi területek, úgy már azonnal látható azok alacsony repre-

zentáltsága. Mindennek alapján kijelenthető, hogy a humán- és a társadalomtudományi 

területek szakfolyóirataiban publikálók jelentős hátrányban vannak a más szakterületeket 

művelőkhöz képest. További meghatározó jellemzője még ennek az elemzésnek, hogy míg 

az élet- és mezőgazdasági tudományok 68, továbbá az orvosi és egészségtudományi diszcip-

línák 63 folyóirattal, valamint a technika és a mérnöki tudományok 55 kiadvánnyal, addig 
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például a nevelés és oktatás mindössze 16 folyóirattal, továbbá a sport, a hobbi és a rekreá-

ció mindössze 4 folyóirattal van jelen. A hasonló jellegű megoszlások egyáltalán nem isme-

retlenek a tudománymetria művelői között: a nemzetközi szakirodalmat reprezentáló adat-

bázisok mindig is kiemelten kezelték az úgynevezett hard tudományokat, és ehhez képest 

igen marginálisan a soft tudományokat. 

1. ábra A hazai tudományos folyóiratok szakterületi megoszlása az UlrichsWeb adatbázis-

ban 

 
A szerző gyűjtése és szerkesztése. Az adatok forrása: Ulrichsweb Global Serials Directory 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/search/-968722401 

 

2. táblázat A hazai tudományos folyóiratok szakterületi megoszlása az UlrichsWeb 

adatbázisban 

Szakterület A folyóiratok száma 

Társadalom-és humántudományok  103 

Élet- és mezőgazdasági tudományok  68 

Orvos- és egészségtudomány  63 

Művészetek, irodalom  56 

Technika és mérnöki tudományok  55 

Üzlet- és közgazdaságtudomány 39 

Kormányzás, jog, hatóságok 32 

Kémia 21 

Föld- és környezettudományok 18 

Nevelés, oktatás  16 

Matematika 16 

Filozófia és vallás 10 

Fizika 9 

Néprajz, gender-tanulmányok, életmód kutatások 6 

Sport, hobby, rekreáció 4 

Bibliográfia, referensz irodalom 3 
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Amennyiben a fenti elemzések summáját kellene megvonnunk, úgy arra a következtetésre 

kell jutnunk, hogy a nemzetközi szintű beágyazottság tekintetében a legjobb helyzetben 

azok a kutatók vannak, akiknek szakterülete rendelkezik akadémiai folyóirattal és abban 

publikálnak, valamint a hard tudományok közül is az élet- és mezőgazdasági, továbbá az 

orvosi és egészségtudományokat, illetve a technika és a mérnöki tudományokat művelik. 

Ennek analógiájára a legnehezebb megfelelő nemzetközi reputációt szerezni azoknak, akik 

olyan szakterületen tevékenykednek, amelyeknek nincs akadémiai folyóirata, a soft tudomá-

nyok körébe tartoznak, és a humán- valamint a társadalomtudományok diszciplínáit műve-

lik.  

 

3. A hazai kiadású tudományos folyóiratok minősítése a Journal Citation 

Reports (JCR) adatbázisban 

A Journal Citation Reports (JCR) minősítési rendszerének alapját a folyóiratok, illetve az 

azokban megjelenő tanulmányok idézettsége jelenti. Az Thomson Reuters féle Institute for 

Scientific Information (ISI) 2007-ben újította fel, tette teljesebbé és egyben komplexebbé a 

Journal Citation Reports adatbázisát. Az addigi Impact Factor és immediacy indexen túl 

azóta szolgáltatják  az 5 éves Impact Factor, az Eigenfactor, továbbá az Article Influence 

értékeit is. A többféle, de minden esetben számszerű adatokkal operáló minősítési rendsze-

rek célja, hogy az alkalmazott módszerek sokaságával minél inkább reális és megfelelően 

árnyalt képet adjanak egy folyóirat tudományos hasznosságáról, hasznosulásáról. A mutató-

rendszerek alkalmasak az egyes országokban, így a hazánkban közreadott tudományos fo-

lyóiratok hatástényezőinek vizsgálatára is. Az Institute for Scientific Information által ösz-

szeállított indexek sok szempontból kereshetők, és többféle mérési metódus eredményeit 

teszik közzé. Elsőként a magyarországi megjelenésű tudományos folyóiratok öt éves impakt 

faktor mutatóiról szeretnénk néhány adatot és néhány értékelő mondatot felvonultatni. Az 

intézet által feldolgozott folyóiratok száma mintegy 8,5 ezerre tehető, ezek közül mintegy 3 

ezer tudományos folyóirat került be a JCR-be, ami azt jelenti, hogy valamelyik mérési me-

tódus, vagy több mérési módszer szerint citációs értékekkel rendelkezik a lap. A háromezer 

folyóiratban mindössze 36 hazai kiadású folyóirat található; ebből 31 az úgynevezett hard 

(többnyire a természet- és alkalmazott) tudományok köréből [16] és mindössze 5 folyóirat a 

társadalomtudományi [17] területről. Amennyiben tovább vizsgáljuk a citációs mutató va-

lamelyikével rendelkező folyóiratok összetételét, úgy ugyanazt látjuk, mint az UlrichsWeb 

esetében: az Akadémiai Kiadó Actái, valamint a hazai vezető egyetemek – Budapesti Mű-

szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, Corvinus Egyetem stb. – , 

továbbá a multinacionális Springer Kiadó gondozásában megjelenő néhány lap került be az 

élenjáró folyóiratok kategóriájába. Ugyanakkor az is igen beszédes adat, hogy e tudományos 

folyóiratok döntő többsége teljes egészében angol nyelvű, esetleg angol és magyar, a legrit-

kább esetben pedig magyar nyelvű publikációkat tesz közzé.  

A továbbiakban, még mindig a JCR-index adatainak felhasználásával szeretnénk rámutatni 

azokra a jelenségekre, amelyekre a bevezetőben már utaltunk. Tekintettel arra, hogy a világ 

valamennyi országának adatait nem áll módunkban bemutatni, ezért ennek bemutatására 

tetszőlegesen kiválasztottunk 15 ország JCR-indexben lévő impakt faktor adatait.  A mintát 

igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy azok között legyenek mai, illetve egykori publikációs 

nagyhatalmak és szerényebb teljesítményű országok is, valamint különösen a hazai eredmé-

nyek összehasonlíthatósága érdekében, Kelet- és Közép-Európában fekvő országok. A vizs-

gált országok körébe egy ázsiai országot,  Kínát is beemeltük, tekintettel arra, hogy az utób-

bi évtizedekben ebben az országban valódi tudományos és publikációs boomnak lehetünk 

tanúi. Úgy véljük, hogy az adatok alapján összeállított diagram adatai önmagukért beszél-

nek. (2.ábra) A világban a mintegy 8,5 ezer impakt faktorral rendelkező folyóiratok közül 

6705 darab (80,4%) a két publikációs nagyhatalomnak számító országban (USA, Anglia) 

jelenik meg. Amennyiben az Egyesült Államok elsöprő dominanciájának adatait vizsgáljuk, 

úgy azt látjuk, hogy a 8,5 ezer folyóiratnak mintegy fele itt jelenik meg. Elgondolkodásra ad 
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okot az is, hogy a XIX-XX. században még a tudományos nagyhatalmak egyik vezető or-

szága, Németország mára e kategóriától messze elmaradva, az impakt faktorral rendelkező 

folyóiratokból mindössze 682 tétellel (8,18%) részesedik. E jelenséghez hozzá kell még azt 

is tenni, hogy e folyóiratok többsége ma már nem német, hanem döntően angol, esetlegesen 

angol és német vegyes nyelven jelennek meg. Valamelyest enyhíti, vagy súlyosbítja (az 

olvasóra bízzuk ennek eldöntését) a kialakult aránytalanságokat, hogy mindez nem jelenti 

egyben azt is, hogy az európai tudományos élet teljesen kiszorult volna a meghatározó pub-

likációs lehetőségekből. Inkább azt mutatja, hogy az európai országokban dolgozó kutatók 

erőteljesen orientálódnak az angol nyelvű publikálás, továbbá a tengeren túli folyóiratokban 

történő megjelenés irányába. E jelenség pedig már egy újabb tudománymetriai aránytalan-

ságra mutat rá, amit a tudományos közéletben Robert Merton [18] óta Máté-effektusnak 

nevezünk: „Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincs, 

attól az is elvétetik, amije van.‖ (Máté 25:29). Vagyis minél erősebb tudományos teljesít-

ményt mutat egy ország, annál inkább vonzza a kiemelkedő alkotók közleményeit, és ez a 

folyamat tovább gerjeszti önmagát.  

2. ábra Néhány ország impakt faktorral rendelkező folyóiratainak száma és aránya 

 
A szerző gyűjtése és szerkesztése 

Az adatok forrása: Journal Citation Reports, Journal Summary List http://admin-

apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL 

 

4. A hazai kiadású tudományos folyóiratok minősítése az Elsevier B. V. adatbázi-

saiban 

Az Elsevier a világ egyik legnagyobb tudományos folyóirat és szakirodalmi adatbázis kiadó-

ja, szerkesztője, forgalmazója. E feladatainak keretében több olyan szolgáltatást működtet, 

amelyek kapcsolódnak a tudománymetriai és a bibliometriai funkciókhoz. Ez részben a 

folyóiratok minősítési rendszerének folyamatos és többféle mutatót alkalmazó gondozása, 

részben pedig a kiadó által közreadott folyóiratokban publikáló kutatók, szakemberek tudo-

mányos minősítési szempontjaihoz való hozzájárulás. Az utóbbi években, évtizedekben 

végrehajtott fejlesztések eredményeként az Elsevier mára már világméretekben is meghatá-

rozó szerepet tölt be a tudományos publikációk közzétételében, továbbá a tudományos köz-

élet intézményeinek, szereplőinek differenciált minősítési rendszerében. A hazai folyóiratok 
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és publikációk empirikus vizsgálatát az Elsevier által nyújtott szolgáltatások felhasználásá-

val és több szempont szerint végeztük.  

Elsőként azt vizsgáltuk meg, hogy a világ egyik legnagyobb multidiszciplináris szakirodal-

mi adatbázisában a Scopusban milyen arányban szerepelnek Magyarországra vonatkozó 

publikációk. Az eredmény egyáltalán nem meglepő és egyáltalán nem kedvező. A Scopus 

adatbázisban napjainkban mintegy 53 millió bibliográfiai tétel található, amelyből – a rele-

váns szűrés eredményeként – mindössze 190 ezer tétel vonatkozik Magyarországra, vagyis 

alig 0,4 %. Amennyiben megvizsgáljuk a Magyarországra vonatkozó tételek szakterületi 

összetételét, úgy azt látjuk – amit a korábbi vizsgálataink is mutattak – , hogy a 190 ezer 

tételből több, mint 50 ezer (26,31%) az orvostudományi, közel 35 ezer (18,42%) az előző-

höz szorosan kapcsolódó biokémiai, genetikai, molekuláris biológiai szakirodalom. Ezzel 

szemben a társadalomtudományokat mindössze 6,5 ezer tétel (3,42%), míg a művészeteket 

és a humántudományokat még ennél is jóval kevesebb, 2,7 ezer tétel (1,42%) képviseli. 

Terjedelmi okok miatt nem áll módunkban minden szakterület részesedésének bemutatás, és 

ez nem is célunk. Csupán arra szerettünk volna ez esetben is rámutatni, hogy a világ tudo-

mányos szakirodalmát meghatározóan reprezentáló, multidiszciplináris Scopus adatbázisban 

is elsősorban az úgynevezett hard tudományok képviselői kapnak lényegesen nagyobb nyil-

vánosságot és egyben lehetőséget a világ tudományos színpadán megjelenni.  

Vizsgálódásainkat a 2014 februárja óta használható SciVal Experts, [19] magyar kutatói 

adatbázis adatainak elemzésével folytatjuk, amely mintegy háromezer magyar kutató szak-

mai tevékenységét, kapcsolati hálóját, publikációit, életútját, kutatási szakterületeit bemutató 

adatbázis. Ez a sajátosan a hazai tudományos közéletet feltérképező és bemutató adatbázis 

adattartalma a fentebb tárgyalt Scopus-ból származik, ezért nyilvánvalóan magán viseli az 

alapadatbázis szakmai jellemzőit. Mindezeken túl azonban érdekes új elemeket hoz a hazai 

tudományos kutatás és publikálás jellemzőnek definiálásához és hozzájárul a differenciál-

tabb kép megrajzolásához. A hazai tudományos publikációknak helyet adó száz legnépsze-

rűbb folyóiratról készített kimutatást nem áll módunkban teljes címlistában közölni, ezért 

most csupán azt a tíz folyóiratot soroljuk fel, amelyek a legtöbb publikációval vannak jelen 

a Scopusból származtatott SciVal Experts, magyar kutatói adatbázisban. Orvosi Hetilap 

(4964 tétel), Magyar Állatorvosok Lapja (665 tétel), Lege Artis Medicinae (617 tétel), Acta 

Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae (607 tétel), Acta Pharmaceutica Hungari-

ca (570 tétel), Acta Physiologica Hungarica (568 tétel), Magyar Onkologia (562 tétel), Acta 

Veterinaria Hungarica (539 tétel), Fogorvosi Szemle (527 tétel), Journal of Chromatography 

A. (456 tétel). A további címek felsorolása helyett a számszerű okok miatt kiemelt folyó-

iratok tematikus megoszlását vázoljuk fel. A 100 legnépszerűbb folyóirat között a további-

akban is a fentihez hasonló tematikai megoszlást láthatunk: orvostudomány, biológia, bio-

kémia, bioinformatika, fizika, anyagtudományok, mérnöki tudományok, informatika, agrár-

tudományok stb. Ugyanakkor a listában nem találhatók társadalomtudományi és humántu-

dományi, valamint művészeti szakterületű folyóiratok, és a listára felkerült folyóiratok 

többnyire angol nyelvűek, esetenként hazai megjelenésűek, de többségükben nem magyar-

országi kiadásúak.  

Adatgyűjtésünk és elemzésünk következő fázisa az Elsevier B.V. SCImago Journal and 

Country Rank szolgáltatás Scimago Scientific Journal Rankins (SJR) indexére épül. A 

SCImago Journal Rank jelenleg az 1999-2012 közötti adatokat mutatja, és lehetőség van az 

egyes folyóiratok, továbbá az egyes országok adataira keresni, módunkban áll mind a folyó-

iratok, mind az egyes országok teljesítményeit, valamint H-indexeit összehasonlítani. Az 

adatbázisban a hazai kiadású folyóiratok számokban kifejezett értékeit gyűjtöttük össze. 

Összesen 88 hazai kiadású folyóirat található az indexben, [20] ám arra itt nincs módunk, 

hogy mindegyik lap ismérveit bemutassuk, ezért – hasonlóan a korábban is alkalmazott 

módszerekhez – most is csak első tíz folyóirat mutatóit tárjuk az olvasók elé, mégpedig az 

SJR mutató szerinti sorrendben. (3. táblázat) A mutatóban azonban lehetőség van más 

szempontok, mint például H-index – szerint történő rendezésre is.  
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3. táblázat A legrangosabb tíz hazai tudományos folyóirat a SCImago Journal and 

Country Rank szolgáltatás alapján 

 Title SJR 
H 

index 

Total 

Docs. 

(2012) 

Total 

Docs. 

(3years) 

Total 

Refs. 

Total 

Cites 

(3years) 

Citable 

Docs. 

(3years) 

Cites / 

Doc. 

(2year

s) 

Ref. / 

Doc. 

1 Combinatorica 1,626 30 36 111 645 103 109 0,8 17,92 

2 
Express Polymer 

Letters 
0,828 23 117 304 3 250 641 271 2,46 27,78 

3 
Community 

Ecology 
0,593 17 29 93 1 844 139 93 1,35 63,59 

4 

Electronic Jour-

nal of Qualitative 

Theory of 

Differential 

Equations 

0,568 13 98 284 2 148 241 283 0,99 21,92 

5 

Journal of 

Evolutionary 

Psychology 

0,431 9 14 81 594 78 74 0,78 42,43 

6 

Journal of Planar 

Chromatography 

- Modern TLC 

0,418 22 90 266 1 976 270 258 1,07 21,96 

7 

Applied Ecology 

and 

Environmental 

Research 

0,386 12 30 95 1 190 71 95 0,63 39,67 

8 
Acta Veterinaria 

Hungarica 
0,385 21 45 150 1 254 169 149 1,12 27,87 

9 

Studia 

Scientiarum 

Mathematicarum 

Hungarica 

0,353 14 41 113 630 56 113 0,49 15,37 

1

0 

Mentalhigiene es 

Pszichoszomatik

a 

0,331 5 21 55 1 039 31 55 0,54 49,48 

 

Amennyiben az itt ki nem emelt további folyóiratok szakterületi megoszlását is vizsgáljuk, 

úgy ebben az esetben is azt látjuk, amit a fenti táblázaton, illetve a korábbi vizsgálódásunk 

során: a természet- és az alkalmazott tudományok folyóiratai képviselik a döntő mértéket. 

Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy e témák ebben az esetben nem kizárólagosak: 

elszórtan ugyan, de találunk a humán- és a társadalomtudományok köréből is folyóiratokat, 

jóllehet azok többsége itt is az akadémiai folyóiratok köréből kerül ki.  

Érdemesnek tartottuk a hazai teljesítmények nemzetközi szintű összehasonlítását is.  

(4. táblázat) E téren nem láttuk annak értelmét, hogy a publikációs nagyhatalmakkal mérjük 

össze a hazai eredményeket, ezért az adatbázisban a Kelet-Európának nevezett régió orszá-

gaival végeztük el az összehasonlítást. [21]  
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4. táblázat A Kelet-Európai országok folyóiratainak adatai a SCImago Journal and 

Country Rank szolgáltatás alapján 

 Country Documents 
Citable 

documents 
Citations 

Self-

Citations 

Citations 

per 

Document 

H 

index 

1 
Russian 

Federation 
586 646 579 814 

3 132 

050 
938 471 5,52 325 

2 Poland 346 611 339 712 
2 441 

439 
652 956 8,25 302 

3 Czech Republic 163 740 160 193 
1 265 

709 
313 836 9,28 239 

4 Hungary 112 177 109 150 
1 189 

497 
202 337 11,76 254 

5 Ukraine 110 291 108 782 452 610 131 479 4,29 142 

6 Romania 92 264 91 247 396 795 100 983 6,34 135 

7 Croatia 57 454 55 909 305 003 71 781 6,45 143 

8 Slovakia 56 552 55 454 389 078 82 646 7,78 148 

9 Slovenia 50 565 49 471 403 209 83 402 9,53 153 

10 Bulgaria 45 348 44 609 319 449 56 183 7,8 138 

11 Serbia 28 882 28 312 81 010 23 288 8,75 68 

12 Belarus 24 801 24 466 122 850 24 438 5,08 106 

13 Lithuania 24 755 24 434 151 748 37 377 8,61 109 

14 Estonia 19 141 18 774 204 306 38 547 13,58 130 

15 Latvia 10 082 9 918 67 924 10 428 8,61 85 

16 Armenia 9 365 9 194 73 659 13 718 8,78 105 

17 Georgia 7 490 7 309 50 895 7 781 7,74 78 

18 Azerbaijan 7 472 7 373 18 607 4 318 3 45 

19 Macedonia 5 753 5 611 30 344 3 717 6,98 62 

20 Moldova 4 553 4 513 27 987 5 555 6,5 60 

21 
Bosnia and 

Herzegovina 
4 448 4 336 14 364 2 274 6,92 44 

22 Albania 1 543 1 500 7 407 769 7,88 36 

23 Montenegro 1 091 1 076 2 209 548 1,79 17 

24 Bouvet Island 2 2 1 0 0,5 1 

 

Az Elsevier B.V. által nyújtott folyóirat minősítési  rendszerek és az egyes országokra vo-

natkozó mutatók a fentieken kívül még számos olyan elemzésre, értékelésre adnak lehetősé-

get, amelyeket a tudományos élet szereplőinek feltétlenül érdemes megismerni és böngész-

ni. Ezek segítségével sokkal pontosabb képet kaphatunk az egyes folyóiratok különböző 

teljesítményeiről, minőségéről. 

 

5. A hazai kiadású tudományos folyóiratok minősítése a Central and Eastern 

European Online Library (C. E. E. O. L.) adatbázisban 

A korábban már részletesen ismertetett angolszász dominanciájú szakirodalmi adatbázisok, 

folyóirat minősítési rendszerek mellett a Közép- és Kelet-Európai, továbbá a Dél-Kelet-

Európai régió országai társadalom- és bölcsészettudományi, kiemelten a közép-és kelet-

európai tanulmányok szakirodalmának regisztrációja és hozzáférése (és talán valamelyest 

kompenzációja) érdekében az 1990-es évek végétől önálló szakirodalmi adatbázis is készül. 

Az adatbázis technikai működtetője a frankfurti Questa.Soft (Gesellschaft für Software-
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Entwicklung GmbH), és bár az adatbázis a folyamatos fejlesztések ellenére, ma még közel 

sem ad olyan jól differenciált szolgáltatási rendszert, mint az előzőkben ismertetettek, ám 

ennek ellenére, különösen a Közép- és Kelet-Európai régió országai szakirodalmi termésé-

nek áttekintéséhez, továbbá ahhoz, hogy a Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő orszá-

gokkal végezzünk összehasonlításokat, mégis nagyon jól használható. Az adatbázis szolgál-

tatásai közé tartozik azoknak a folyóiratoknak az országonkénti, szakterületi stb. nyilvántar-

tása, amelyek bekerülnek az adatbázisba. [22] Az adatbázisban a mai napi adatok szerint 

mintegy 1100 folyóirat folyamatos monitorozása zajlik, közel 250 ezer írást archiváltak, és 

2,8 millió oldalnyi terjedelmű dokumentumállomány érhető el teljes szöveggel. Írásunk 

keretében nem áll módunkban, hogy az adatbázisban feldolgozott valamennyi ország folyó-

iratainak adatait ismertessük, ezért a hazai reprezentáció bemutatása és nemzetközi szintű 

összehasonlítása érdekében csupán néhány, elsősorban a hozzánk hasonló országot válasz-

tottunk ki. Az adatokból és a diagramból (3. ábra) egyértelműen kitűnik, hogy ebben a régi-

óban is igen eltérő a különböző országokban megjelenő folyóiratok jelenléte, de ami minde-

nekelőtt fel kell, hogy tűnjön, az a hazai részesedés igen szerény mértéke. Mindez azt jelen-

ti, hogy a hazai kutatógárda publikációi még ebben a szűkített, és nem a teljes világot meg-

jelenítő adatbázisban is igen szegényesen, hiányosan érhetők el, mert a hazai bölcsészeti és a 

társadalomtudományi folyóiratok jelentős része hiányzik onnan.  

 

3. ábra A Kelet- és Közép-Európai, valamint a Dél-Kelet-Európai régió folyóiratainak 

száma a C. E. E. O. L. adatbázisban 

 

 
A szerző gyűjtése és szerkesztése 

Az adatok forrása: http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx 

 

6. Javaslatok, lehetőségek a problémák enyhítésére 

Amint azt dolgozatunk bevezetőjében részletesebben is kifejtettük, a fentebb csupán vázla-

tosan és egyáltalán nem részletezően bemutatott, a tudománymetriában létező korlátok és 

buktatók még nem teszik indokolttá, hogy azok alkalmazását Magyarországon mellőzzük, és 

nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy azokat mellőzhetnénk. Magunk részéről azon az 

http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx
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állásponton vagyunk, hogy nem kikerülni, negligálni, hanem megismerni kell az ide vonat-

kozó teóriákat, módszereket és a tudománymetriai, biblometriai információs forrásokat. Ma 

már megkerülhetetlen, hogy a tudomány művelésével és annak szervezésével, menedzselé-

sével foglalkozók e téren is alapos felkészültséggel és biztos tudással rendelkezzenek, kom-

petenciáik körébe ezeknek is bele kell tartozni. Éppen ezért úgy véljük, hogy e téren is első-

sorban a humán erőforrás fejlesztése lehet célravezető: a tudomány- és bibliometriai ismere-

teknek be kell épülnie a felsőoktatás azon szintjeibe, amelyeken a jövő potenciális tehetsé-

geit, tudósait készítik fel. Ezen a téren igen nagy a lemaradásunk, és tegyük hozzá, hogy a 

jövendő tudósainak felkészítését végző tanárok, oktatók igen jelentős része maga sem ismeri 

e jelenségeket és lehetőségeket. Javaslatunk szerint és optimálisan már a mester-szintű kép-

zésen szükség lenne ilyen tartalmú kurzusok meghirdetésére, hiszen a tehetségek kibontako-

zásának és a tudománnyal való komolyabb foglalkozás első lépései itt, e szinten történnek 

meg. Ám ahol már semmiképpen sem halasztható tovább a tudomány- és bibliometriai isme-

retek képzésbe történő beemelése, az a PhD-szintű képzés. Véleményünk és javaslatunk 

szerint valamennyi PhD-s hallgatónál kötelező kurzus keretében lenne szükséges az ide 

vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. Ezeknek az ismereteknek a hiányá-

ban a tudományos közélet újonnan érkező, pályakezdő szakemberei, szinte „vakrepüléssel‖ 

kezdik meg kutató munkájukat. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a doktori képzések 

többségében – véleményünk szerint helyesen – felkészítik a hallgatókat a tudományos kuta-

táshoz szükséges pályázatok kezelésére, a kutatási projektek lebonyolításával kapcsolatosan 

szükséges ismereteket sem mellőzik e képzések, ám a tudomány- és bibliometriai ismeretek, 

források ma még csupán „fehér hollóként‖ tűnnek fel a jövő tudósainak képzésében.) 

A másik réteg, akiknek az eddigieknél jóval alaposabb felkészítésre, tudásuk bővítésére 

lenne szükség, azok az egyes akadémiai és felsőoktatási intézményekben és az országos 

hatóságoknál, szervezeteknél a tudományszervezés és a tudománymenedzselés, a tudomá-

nyos publikációk nyilvántartása, tárolása területén alkalmazott kollégák, továbbá a tudomá-

nyos könyv- és folyóiratkiadásban dolgozók. Véleményünk szerint ezek esetében minimális 

programként a szervezett továbbképzések és optimális esetben, a felsőoktatásba integrálódó 

képzés segítségével lehetne előbbre jutni. E két javaslat megvalósulása esetén Magyarország 

jelentősen közelebb kerülhetne a hazai tudományos eredmények nemzetközi szinten történő 

láthatóságának követelményeihez. A folyamat megvalósulásához kedvező politikai támoga-

tás érzékelhető a kormány Befektetés jövőbe címmel közreadott, nemzeti kutatás-fejlesztési 

és innovációs stratégia (2013-2020) tervében.[23] 
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KIVONAT 

A kutatás célja: a siketoktatás hazai helyzetének feltérképezése, a külföldi gyakorlat tanul-

mányozása, hatékony akadálymentesítés, és felhívni a figyelmet a változtatás szükségessé-

gére.  

A siket diákok zökkenőmentes továbbtanulásának érdekében megfogalmazott észrevétele-

immel szeretném segíteni a magyarországi siketoktatás átalakítását: a magyar jelnyelv egy-

ségesítése, igényteremtés a továbbtanulásra a társadalomban, hatékony siket középiskolai 

oktatás, akadálymentes siket felsőoktatás, felsőfokú siket hallgató toborzó stratégiák kidol-

gozása.  

 

ENGLISH ABSTRACT 

Current challenges in higher education for the deaf 

The aim of this research: mapping the state of education for the deaf, studying foreign 

practice, effectively facilitate accessibility, and bring attention to the need for change. 

I would like to help reform deaf education in Hungary with my conceived observations in 

the interest of deaf students‘ smoother studying: standardization of the Hungarian sign 

language, creating demand for further studying in society, effective deaf education in 

secondary schools, accessible higher education for the deaf, developing strategies for 

recruiting deaf students into higher education. 

 

Kulcsszavak: siket felsőoktatás, átalakítás, észrevételek   

 

1. A siketség fogalma 

A Földön mindenhol élnek siketek. A népesség körülbelül 10 %-a valamilyen mértékben 

hallásveszteséggel él. [1] Magyarországon is a lakosság közel 10 %-a halláskárosult. E kö-

zösségen belül 3-4% súlyosan nagyothallónak vagy siketnek tekinthető. Egyes becslések 

szerint 30-40 ezer, mások szerint akár 60 ezer emberből állhat a hazai siket társadalom, 

amely így a harmadik legnagyobb nyelvi kisebbségként jelenik meg. [2] 

A siketek közössége nem homogén, hanem nagyon változatos csoport. Különbségek tapasz-

talhatók a hallásvesztés ideje (prelingvális siketség – az egyén a nyelvelsajátítása előtt vált 

siketté / posztlingvális siketség – azután veszítette el a hallását, hogy egy nyelvet már elsajá-

tított), módja, mértéke és a siket személy identitása miatt is. [3] 

A siketség nem genetikailag kódolt jelenség, nem fordul elő minden generációban. Sőt gya-

koribb, hogy halló családokba érkezik siket gyermek. A siket közösségek összetétele így 

folyamatosan nemzedékről nemzedékre változik, mindig születik egy újabb siket generáció, 

így nem történhet meg a többségi társadalomba való teljes asszimiláció. [4] 

A siketség definícióját keresve a Magyar Értelmező Kéziszótárban a következők találhatók: 

(1) aki nem hall, (2) más szavára, intésére, kérésére szándékosan nem hallgató, (3) ami han-

got nem ad, (4) rosszul vagy nem működő, (5) ostoba, hülye, (6) süket ember. [5] 

A köznapi értelmezés szerint a siketség halláshiányt és hallásképtelenséget jelent. A hétköz-

napi felfogás nem veszi figyelembe sem a hallásvesztés különböző fokozatait, sem a létrejö-

vetel módját. [6] 

mailto:hengl.melinda@ajk.pte.hu


153 

Az orvosi megközelítés szerint a siketség a hallás hiánya. Ez a definíció a patológiai szemlé-

let alapján, a normálistól való eltérésként, valaminek (hallásnak) a hiányaként írja le a siket-

séget. A hallás hiányának fokozatai skála szerint mérhetőek, amelynek beosztása a hallóknál 

regisztrált általános tartománytól való eltérés nagysága mentén alakul: részleges hallásvesz-

tés, közepes hallásvesztés, súlyos fokú nagyothallás és siketség. Az objektivizálására deci-

beles mérési adatokat használnak. Országonként jelentős eltérés tapasztalható a hallásvesz-

tés fokozatainak meghatározásában. [7] A Magyarországon alkalmazott tipológia szerint a 

következőképpen alakul a skála: 1. nem jelentős nagyothallás (hallásküszöb 25 dB), 2. eny-

he nagyothallás (hallásküszöb 25-40 dB), 3. közepes nagyothallás (hallásküszöb 40-55 dB), 

4. kifejezett nagyothallás (hallásküszöb 55-75 dB), 5. súlyos nagyothallás (hallásküszöb 70-

90 dB), 6. hallásmaradványos állapot, 7. siketség (90 dB). [8] 

Az orvosi hozzáállás szemlélete figyelhető meg a WHO (Egészségügyi Világszervezet) 

rendszerezésében is, amely szerint impairment-nek („károsodás‖) tekintendő bármilyen 

fizikai, pszichikai, anatómiai felépítésbeli vagy működésbeli veszteség, illetve 

„abnormalitás‖ (hiányzó, vagy sérült testrész, szerv), mint például a siketség. [9] 

A kulturális, antropológiai értelmezés szerint a siketség egy embercsoport létállapota és 

adottsága. E csoport tagjainak közös vonása, hogy elsődlegesen vizuálisan érzékelik a vilá-

got, hasonló tapasztalatok és viselkedési szokások jellemzik őket, és közös nyelvként a 

jelnyelvet használják. A jelnyelv a kommunikációs és megismerő szerep mellett, az önazo-

nosság szimbóluma is. [10]    

A jelnyelvek a környezetükben élő hangzó nyelvektől független, konvencionális jelekből 

szerveződő, sajátos, jelnyelvenként eltérő szabályokkal rendelkező, önálló, természetes 

rendszerek. [11]   

A jelnyelvek nem pantomimszerű gesztusrendszerek, amelyek kölcsönösen érthetők a világ 

bármely siket közössége számára. Hanem egymástól is független, autonóm, összetett és 

teljes grammatikájú természetes nyelvek, amelyekben olyan nyelvtani részrendszerek és 

hasonló kategóriák különíthetők el, mint a hangzó nyelvekben. A nyelvtani kategóriák kife-

jezése összetett és szabályszerű. Úgynevezett háromdimenziós térbeli nyelvtan jön létre: a 

jelelési tér, a mozdulatok iránya, a kézformák, az arckifejezések, a száj, a fej és a test moz-

gása által. [12]   

A jelnyelvek szerkezete nagyon összetett, több nyelvtípus is keveredik bennük. A flektáló 

jelleg a legdominánsabb. Sok igepár töve annak függvényében változik, hogy ki a cselekvő 

és ki a cselekvés elszenvedője. Az inkorporáló jelleg abban érhető tetten, hogy ha az elemek 

fonológiai szerkezete bizonyos pontokon megegyezik, akkor össze tud épülni az ige a tár-

gyával. Az izoláló jelleg abban mutatkozik meg, hogy a szófaji határok kevésbé élesek, mint 

a többi kutatott nyelvben. Sokszor a mondatbeli pozíció alapján dönthető el, hogy az adott 

elem igeként vagy névszóként szerepel. Továbbá a jelnyelvekben fontos szerep jut az úgy-

nevezett proformoknak (névmási szerepű jelnyelvi szófaj, amely tárgyak, emberek térbeli 

elhelyezkedésére, mozgásának jellemzőire utal ) és a térindexálásnak (térpontok és térszele-

tek kijelölése) is. [13]   

Magyar jelnyelv a hallássérült személyek által használt, vizuális nyelvi jelekből álló, saját 

nyelvtani rendszerrel és szabályokkal rendelkező, Magyarországon kialakult önálló, termé-

szetes nyelv. [14]   

 

2. A kutatás célja 

A kutatás célja: a siketoktatás hazai helyzetének feltérképezése, a külföldi minták tanulmá-

nyozása, hatékony akadálymentesítés, és felhívni a figyelmet a változtatás szükségességére.  
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3. A kutatás menete és módszertana 

A magyarországi helyzet áttekintésekor nyilvánvalóvá vált, hogy kevés szakirodalom fog-

lalkozik a siketek oktatásával. Kapcsolatba lépve a Pécsi Tudományegyetem Támogató 

Szolgálatával a gyakorlatban jelentkező problémák is láthatóvá váltak.  

Nemzetközi kitekintésben az amerikai Gallaudet Egyetemen és a finn Jyväskylä-i Egyete-

men is folyik siket hallgatók képzése, így ezeket az intézményeket kerestem meg e-mailben. 

Érdemben a Gallaudet Egyetemmel sikerült felvennem a kapcsolatot.   

A kutatás következő fázisában a hazai és a külföldi szakirodalom és gyakorlat tanulmányo-

zása, összehasonlító elemzése következett.  

Végül javaslatokat fogalmaztam meg a siketoktatás hatékonyabbá és korszerűbbé tételére.  

 

4. A hazai helyzet feltérképezése 

A siketoktatás hazai intézetei a XIX - XX. században jöttek létre. 1802-ben Cházár András 

megalapította a Siketnémák Váczi Királyi Országos Intézetét. Elkezdte működését a Cházár 

András Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Speciális Szakiskola és Szakmunkásképző. Az 

1830-40-es években már három magániskolában is tanulhattak a siket diákok. Majd újabb 

intézmények nyitották meg kapuikat Temesváron (1885), Kaposváron (1885), Aradon 

(1885), Kolozsváron (1888), Budapesten (1897), Egerben (1901), Szegeden (1901), Debre-

cenben (1903) és Sopronban (1903). [15] 

Hazánkban jelenleg hét városban (mind a hétben külön jelnyelvjárás él) működik kifejezet-

ten siket és nagyothalló gyerekek számára létrehozott speciális oktatási intézmény (Vác, 

Budapest, Eger, Debrecen, Szeged, Kaposvár, Sopron). Növekszik azon hallássérült diákok 

száma, akik integrált formában a többségi iskolákban tanulnak. Az általános iskola elvégzé-

sét követően folytathatják tanulmányaikat speciális szakiskolákban, szakmunkásképzőkben, 

szakközépiskolákban és gimnáziumokban, illetve az utóbbiakban kialakított speciális osztá-

lyokban. A leggyakoribb „siketszakmák‖ közé tartozik: a varrónő, a mechanikai műszerész, 

az asztalos, a kárpitos, a lakatos és a nyomdász. 2005-ös adatok szerint a hallássérültek 

közül csak körülbelül 50-en tanulnak a felsőoktatásban. Egy felmérés szerint az aktív korú 

siketek 98,1 %-a fizikai és csak 1,9 %-a szellemi foglalkozású (nagyrészt ügyintézői mun-

kakör), továbbá csak 0,01 %-a dolgozik vezető beosztásban. [16] 

A tapasztalatok alapján a hallássérültek általános iskoláiban végzett diákok nagy része elő-

ször szakmát tanul (szakmunkás végzettséget szerez). Majd ezt követően esti vagy levelező 

tagozaton elvégzi a dolgozók gimnáziumát is. Tehát van igény a továbbtanulásra. Ennek 

ellenére közvetlenül (az általános iskola elvégzése után) szakközépiskolát vagy gimnáziu-

mot csak évente 2-3 siket és 5-6 nagyothalló gyermek választ. 

A fentiek azt jelzik, hogy a középfokú végzettség megszerzése (szakközépiskolai, gimnázi-

umi) a siket gyermekek számára nem egyszerű. A középfokú oktatásban való részvétel, 

pedig meghatározza a felsőfokú oktatásban való továbbtanulás esélyét. Amiből egyenesen 

következik, hogy a siket fiatalok felsőoktatásba való bekerülése akadályozott. [17] 

A drámai adatok hátterében az állhat, hogy a tapasztalatok szerint az ép értelmű siket diákok 

nem tanulnak annyit és olyan mélységben, mint halló társaik. Érdekes probléma például az 

írástudás – írástudatlanság kérdésköre a siket társadalomra vonatkoztatva. Az írás tudása 

jelenti egyrészt a betűk világával való kapcsolatot, másrészt azt, hogy valaki a saját kommu-

nikációs és egyéb szükségleteinek megfelelően tud írni, olvasni és számolni. A siketek „írás-

tudatlansága‖ nem azt jelenti, hogy nem képesek leírni a nevüket, vagy elolvasni egy szöve-

get, hanem azt fejezi ki, hogy gyakran képtelenek a többségi társadalom nyelvén olyan szin-

ten írásban kommunikálni, amennyire a mindennapi életben (ügyeik intézéséhez, informá-

ciószerzéshez, továbbtanuláshoz) szükségük lenne. [18] 
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A fenti tények elkeserítőek.  A siket társadalom nagy része a létminimum alatt vagy annak 

határán él. Az alacsony iskolázottság, és a munkalehetőségek hiánya visszatérő probléma-

ként jelentkezik. A siket közösség társadalmi megbecsülése rendkívül alacsony. A kommu-

nikációs nehézségek miatt nem lehetséges a társadalmi életben való aktív és egyenrangú 

részvétel. A siket iskolákból kikerülő gyermekek teljesítménye általában alacsony szintű, 

ami magyarázatot adhat a magasabb presztízsű foglalkozások gyakorlására, a diplomaszer-

zésre és a siket értelmiségi réteg kialakulására való esélytelenségre. [19] 

Ami a pécsi felsőoktatást illeti, a PTE Támogató Szolgálatának adatai szerint az 1999/2000-

es tanévben még csak 16 fogyatékos hallgató, de a 2011/2012-es tanévben már 496 fogyaté-

kos diák tanult a PTE-n. Ezek az adatok még összesítve tartalmazzák a fogyatékos hallgató-

kat, nem került lebontásra a fogyatékosság típusa: hallássérült, mozgássérült, stb. A 2013-as 

kimutatás azonban már részletező, így megállapítható, hogy jelenleg öt hallássérült hallgató-

ja van a Pécsi Tudományegyetemnek. Közülük ketten az Állam- és Jogtudományi Karon 

tanulnak, egy-egy fő pedig az Általános Orvostudományi Karon, a Bölcsészettudományi 

Karon és a Természettudományi Karon. Ez a szám nagyon kevés, fontos lenne ezen változ-

tatni.   

Összefoglalva elmondható, hogy a következő égető problémákkal találkozhatunk hazánk-

ban.  

1. Nem egységes a magyar jelnyelv. (Az alapfokú iskolák mentén létrejövő jelnyelvjá-

rások problémája.)  

2. Felmerülhet a motiváció hiánya a siket társadalom részéről. (Mivel a történelmi ta-

pasztalatok alapján nem általános a felsőoktatásban való továbbtanulásuk, ezért akár 

ellenállásba is ütközhet az erre a lehetőségre való figyelemfelhívás.)  

3. A siket középiskola és egyetem (vagy egyetemi karok, szakok) hiánya. (Nincsen kö-

zépiskola sem Magyarországon, amely kifejezetten a siket tanulók érettségihez jutta-

tását tekintené céljának. Ellentétben például a vakok speciális iskolájával. Így nincs 

meg az alap, amelyre a felsőoktatás építkezhetne.) 

 

5. A külföldi gyakorlat tanulmányozása (Gallaudet egyetem)  

A siketek oktatásának kezdetei a XVI. századig nyúlnak vissza. [20] Az első siketiskolák a 

XVIII - XIX. században kezdték meg működésüket. Thomas Braidwood a nagy-britanniai 

Edinburgh-ban (1760, majd 1783-tól Londonban) megalapította a siketek első iskoláját. 

L‘Abbé de l‘Epée Franciaországban (1759-1771 között) létrehozta a Siketnémák Francia 

Nemzeti Intézetét, amely az első állami iskola volt siketeknek. Samuel Heinicke Lipcsében 

(1778) megalapította az első orális állami iskolát a siket gyermekek számára. Bécsben  

(1779) is indult siket iskola. José Fernandez Navarrette Madridban (1795) alapított iskolát a 

siket gyerekeknek. Feodorovna anyacárné iskolát hozott létre a siketeknek Pétervárott 

(1806). Per Avon iskolát indított Svédországban (1809). Majd 1811-1838 között iskolák 

jöttek létre Svájcban is a siket tanulók számára. [21] 

1817-ben Thomas Hopkins Gallaudet és Laurent Clerc megalapította az amerikai Washing-

ton államban a Connecticut Asylum for the Education of the Deaf and Dumb Persons intéz-

ményt (az iskola mai neve: Gallaudet Egyetem). [22] 

A jelenleg működő Gallaudet Laurent Clerc Országos Siketképző Központ része a kisebb 

gyermekekkel foglalkozó Kendall Bemutató Elemi Iskola, a Siketek Minta Középiskolája, 

valamint a Gallaudet Egyetem. [23] 

A Kendall Bemutató Elemi Iskola létrejötte Amos Kendall tehetős újságírónak volt köszön-

hető, akit 1856-ban felkeresett egy férfi és támogatást (adományt) kért tőle egy siket és vak 

gyerekek számára működtetett iskolához. Ekkor adományozta a Kendall Green nevű terüle-

tet (saját birtokából) bentlakásos iskola létrehozására. Az iskola 12 siket és 6 vak diákkal 

indult. 1864-ben az amerikai kongresszus megadta a működési engedélyt, amelyet Abraham 
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Lincoln írt alá. A tanulók száma évről-évre növekedett. 1952-től pedig fekete diákok is részt 

vehettek az oktatásban. 1970-ben a Kongresszus átalakította a történelmi Kendall Iskolát 

egy demonstrációs általános iskolává, így lett az új név Kendall Bemutató Elemi Iskola 

(KDES), amelynek célja az oktatás mellett, a kutatás és a tapasztalatok, módszerek terjeszté-

se is. [24] A KDES a születéstől 15 éves korig felügyeli a diákokat. Kezdve az anya-és cse-

csemő programokkal és befejezve a 8. évfolyamon. A KDES célja, hogy egy tudományos 

program keretében tanulóik önállóak, kreatívak legyenek, számot tudjanak adni tudásukról, 

rendelkezzenek a szükséges szociális és kommunikációs készségekkel, hogy hatékonyan és 

eredményesen legyenek a társadalom hasznos tagjai. [25] 

Siketek Minta Középiskolája (MSSD) 1969-től működik, jelenleg Gallaudet Egyetem Cam-

pusának keleti végén található. Az MSSD tandíj-mentes, átfogó, nappali, bentlakásos rend-

szerű, négyéves középiskolai képzést biztosít a siket és nagyothalló diákok számára. Az 

iskola elképzelése szerint: végzősei készen állnak a kihívásokkal teli felnőtt életre. A közép-

iskola célja, hogy független és találékony tanulókat neveljen, akik bizonyítani képesek tudá-

sukat, műveltségüket, valamint szociális és kommunikációs készségeiket. Így minden esé-

lyük meglegyen ahhoz, hogy a társadalom hatékony és sikeres tagjaivá válhassanak. [26] 

Az egyetem első elnöke Edward Miner Gallaudet volt, akinek édesapját, Thomas Hopkins 

Gallaudet-et a siketoktatás úttörőjeként tartottak számon, és akinek tiszteletére1894-ben 

Gallaudet Főiskolára változtatták az intézet nevét. Ez a világ jelenlegi egyetlen olyan felső-

oktatási intézménye, ahol mindent kifejezetten a siket és nagyothalló diákok számára tervez-

tek. A Gallaudet kétnyelvű egyetem: a tanárok és a diákok egyaránt használják az ASL-t és 

az angol nyelv írott változatát. Minden kurzust amerikai jelbeszéddel és angolul tartanak.  

Ulysses S. Grant elnök írta alá az első végzős osztály oklevelét (3 fő), s azóta is él az a ha-

gyomány, hogy az érvényben lévő elnök szignál minden oklevelet. Az egyetem hitvallásá-

ban a következő célok kerültek megfogalmazásra. (1) Törekvés a tudományos és kutató 

tevékenység büszke hagyományának fenntartására. (2) Felkészítése az itt végzetteknek az 

erőteljesen versenyszellemű, technikai beállítottságú és gyorsan változó világban választha-

tó pályákra. (3) Fejlesztése mind helyi, mind nemzetközi szinten a siketek intellektuális, 

szociális, nyelvi és gazdasági vitalitásának, a siketek történelmi hagyományainak ápolása. 

(4) Valamint annak tudatosítása, hogy a siketek jelbeszéde hatalmas erőforrás, mely kogni-

tív, kreatív és kulturális téren egyaránt hozzájárul az emberi sokféleséghez. [27] 

A Gallaudet Egyetem szövetségileg bejegyzett, magántulajdonban lévő non-profit oktatási 

intézmény, amelynek szövetségi költségvetése az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt áll. 

Mérföldkőnek számított az 1988-as rektorválasztás, amelynek eredményeként I. King Jor-

dan lett a Gallaudet első siket-rektora, a posztot 2006-ig töltötte be. [28] 

2012-es adatok szerint egyetemi oktatásban alapképzésen 1100, a mesterképzésen 400 siket 

vagy nagyothalló vesz részt. A washingtoni Gallaudet Egyetem jelenleg több mint 40 vá-

lasztható tárgyban ajánl Bachelor of Arts és Bachelor of Science képzést. A hallgatók tanul-

hatnak többek között: számvitelt, szociológiát, kriminológiát, művészeteket, történelmet, 

filozófiát, etikát és nyelvészetet.  Graduális képzéseinek nagy része a siketek és nagyothal-

lók szükségleteit ellátó professzionális szolgáltatásokra készíti fel a hallgatókat. A kritikai 

tanulmányok program (amely a siketek oktatásával kapcsolatos) például arra helyezi a hang-

súlyt, hogy az itt végzettek gyakorló szakemberként, adminisztrátorként, kutatóként, vagy 

tanárokat oktatva, kritikus szemmel vizsgálják a művelődési, szociális és politikai tényező-

ket, s mozdítsák elő a szükséges változásokat. A hallás-beszéd-nyelvi tudományok tanszék 

hallgatói biológiai, társadalmi és kulturális oldalról is tanulnak a siketségről, és a statisztika, 

a kutatási módszerek valamint a felsőoktatási pedagógia tantárgyak segítségével arra készí-

tik fel őket, hogy az egyetemeken és a kutatóintézetekben oktatói vagy kutatói feladatokat 

lássanak majd el. Az egyetem graduális programjai mesterfokozatot kínálnak például a köz-

igazgatás és a nemzetközi fejlesztés terén is, és doktori fokozat szerzésére adnak lehetőséget 

a klinikai pszichológia és a nyelvészet területén. [29] 
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2014-ben ünnepli az intézmény, egyetemként való fennállásának a 150. évfordulóját. A 

rendezvény témája „az irányadó jövőkép 150 évének ünnepe‖, bemutatja, hogy a Gallaudet 

milyen úttörő szerepet játszik a siketek és nagyothallók lehetőségekhez juttatásában és sike-

rességében. [30] 

 

6. Javaslataim megfogalmazása 

Kutatásom eredményei alapján a következő javaslatokat fogalmaztam meg:  

- 1. A magyar jelnyelv egységesítése.  

- 2. Igényteremtés a siket társadalomban a továbbtanulásra.  

- 3. Siket középiskolai rendszer kialakítása.  

- 4. Siket felsőoktatási rendszer kialakítása. 

6.1. A magyar jelnyelv egységesítése.  

Amennyire csak lehetséges közelíteni kell egymáshoz a magyar jelnyelvjárásokat. Tehát 

egyetértek a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Dok-

tori Iskolája által Nyelvészeti Műhelybeszélgetések címmel 2001-ben szervezett előadásso-

rozat összefoglalásaként megfogalmazott azon tennivalóval, hogy meg kell teremteni a 

magyar jelnyelven belül az egységes standard változatot. [31] A közös, egységes jelnyelv 

alapjául szolgálhat például a budapesti jelnyelvjárás, mert ezt igen nagyszámú siket közös-

ség használja, és a média közvetítésével, a televíziós tolmácsolás által is ez jut el minden 

sikethez. Akár a leendő siket középiskola nyelvjárását is alapul lehetne venni az egységesí-

tés során. A jelnyelv egységesítése megfelelő szakértelemmel bíró szakemberek közremű-

ködése által valósulhatna meg.  

Nagy előrelépés, hogy kutatási program indult a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 

Nyelvtudományi Intézetében a magyar siket jelnyelv egységesítésére, a JelEsély elnevezé-

sű projekt a jelnyelv iskolai oktatásban történő bevezetését készíti elő (a törvényi előírásnak 

megfelelően 2017-től). [32] 

6.2. Igényteremtés a siket társadalomban a továbbtanulásra.  

Ami a történelmi tapasztalatok alapján nem általános, ezért a siket kisebbség tagjainak mo-

tiválására van szükség. Fel kell keresni az alapfokú iskolákat és tájékoztatni kell a diákokat 

és szüleiket lehetőségeikről (ajánlott karok, szakok bemutatása, törvényi háttér, támogatási 

lehetőségek). Az információk átadására alkalmasak még a SINOSZ rendezvények, az inter-

netes lehetőségek (facebook profil, netes hirdetések), a média felületein való megjelenések 

(TV, rádió, újságok), a diplomás siketekkel való beszélgetések és interjúk, valamint a közte-

reken elhelyezett reklámok, stb. Nyílt napok szervezésével megismerkedhetnének a közép- 

és felsőfokú siketoktatás módszereivel, a rendelkezésükre álló tanulást segítő eszközökkel, 

szolgáltatásokkal. Szülői fórumokon (szülőértekezlet) a továbbtanulási lehetőségek ismerte-

tésén túl fel kell hívni a figyelmet a diplomaszerzés előnyeire, és meg kell válaszolni a fel-

merülő kérdéseket. A már diplomás siketek civil szervezetek létrehozásával segíthetnék 

tanulni akaró társaikat (tapasztalatok átadása).   

6.3. Siket középiskolai rendszer kialakítása.  

Létre kell hozni középiskolákat (kezdésnek legalább egyet), kifejezetten a siket tanulók 

számára. Így a siket diákok az érettségi megszerzését követően könnyebben kapcsolódhat-

nának be a felsőoktatásba, és szerezhetnének diplomát. Emelni kell a siketoktatás színvona-

lát, megfelelő jelnyelvismerettel rendelkező szaktanárokat kell képezni. [33] Az anyagi 

források előteremtéséhez intenzív pályázatfigyelő és pályázatíró tevékenységet kell folytat-

ni, nem szabad kizárólagosan az állami támogatásokra hagyatkozni. 
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6.4. Siket felsőoktatási rendszer kialakítása.  

Fel kell venni a kapcsolatot siket külföldi egyetemekkel (az amerikai Gallaudet Egyetem és 

a finn Jyväskylä-i Egyetem), meg kell ismerni működésüket, szervezeti felépítésüket, okta-

tási módszereiket. Be kell vonni a munkába a már értékes tapasztalatokkal rendelkező dip-

lomás siketeket.  

Meg kell teremteni a magyarországi jogi hátteret, amelynek kidolgozásában segítséget je-

lenthetnek az amerikai törvények (ADA - Az amerikai fogyatékos törvény, IDEA - A fogya-

tékossággal elő személyek oktatásáról szóló törvény, 504. § - A rehabilitációs törvény). 

Anyagi forrást kell biztosítani szakemberek képzésére és az akadálymentesítésre. Ez utóbbi-

nál ki kell emelni az ügyintézést, az oktatást (internet, e-learning, jeltolmácsolt előadások, 

stb.), az oktatási eszközöket és az azokhoz való hozzáférést, valamint a speciális vizsgázta-

tást.  

A felsőoktatásban való részvételre nézzünk néhány gondolatébresztő példát. Siket pedagó-

gusok jobban tudnának reagálni a siket iskolákban felmerülő problémákra, közvetlen lenne a 

kommunikáció tanár és diák között. Könnyebbé válna a terápia, ha a pszichológusnál nem 

lenne szükség egy harmadik személy (jeltolmács) bevonására a munkába, mert maga a 

pszichológus is siket és így segítség nélkül megértené a páciensét. A siket orvos hatékonyan 

tudná elősegíteni siket páciensei gyógyulását. Természetesen, erőfeszítések nélkül megérte-

nék egymást, a fontos információk (tünetek, gyógymód) biztonságosan, a megértés magas 

fokán áramolhatnak. A felmerülő jogi problémák megoldására siket jogászok lehetnének 

siket társaik segítségére. Ezzel is megkönnyítve a kommunikációt és csökkentve a félreérté-

sek lehetőségét. Valamint növelné a bizalmat a két fél között (mivel nem lenne szükség 

jeltolmács bevonására), ami a hatékony együttműködés egyik alapfeltétele. De kiváló szak-

emberekként dolgozhatnának egyes műszaki pályákon, sikereket érhetének el kutatóként 

(TTK, ÁOK), és a művészetek terén is jelentőset alkothatnának (szobrászat, festészet, stb.).  

A leendő siket hallgatók számára is felvételi előkészítő tanfolyamokat kell szervezni. A 

siket egyetemisták számára ösztöndíj lehetőséget kell biztosítani a Gallaudet és a Jyväskylä-

i Egyetemre (jelnyelvi „átképzéssel‖ Erasmus-szerűen). 

Legyen a jövő feladata egy teljesen siket magyarországi egyetem létrehozása, és legyen a 

jelen feladata siket karok vagy siket szakok megteremtése! Már az is nagymértékben emelné 

a siketoktatás színvonalát, ha a meglévő egyetemi szakok akadálymentesítése által, a siket 

diákok a halló társaikkal együtt, integrált képzésben „természetesen‖ vehetnének részt a 

felsőoktatásban.  

7. Zárszó 

A siketség állandó jelenség, mindig lesz újabb siket generáció, ezért mindig aktuális lesz 

ezzel a kisebbséggel foglalkozni. 

Kutatásom során a siketség antropológiai megközelítésére támaszkodtam, amely a siketséget 

adottnak veszi, igyekszik értékes sajátosságait feltárni, fejleszteni és azokra építeni. [34] 

Véleményem szerint a siket kisebbségnek és a halló többségi társadalomnak együtt és nem 

egymás mellett kell élnie.  

A siketoktatás korszerűsítése nehéz és összetett feladat, amihez nélkülözhetetlen a rendszer 

akadálymentessé és hatékonyabbá tétele.  

Célom az volt ezzel a tanulmánnyal, hogy a hazai siket oktatási helyzet feltérképezését kö-

vetően, a változtatás szükségességét hangsúlyozzam, és a külföldi gyakorlatot is figyelembe 

véve javaslatokat fogalmazzak meg.  

A tudás más emberré tesz, az ismeretek által kitágul a világ. 
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KIVONAT  

Milyen módszertani kihívások jellemzik ma a magyar felsőoktatást? Miért nincs módszerta-

ni megújulás? Az okokat a vizsgálat a felsőoktatás felé támasztott külső elvárásokon kívül 

az oktatók attitűdjeiben keresi és Csíkszentmihályi Mihály Maya-fátyol hasonlatát vetíti rá a 

problémára. Ezt követően megoldási javaslatokat vázol fel a tanulmány abból a célból, hogy 

a felsőoktatás végre tudatosan használja a felsőoktatás-módszertan és a tanuláselméletek 

kutatási eredményeit.  

 

ENGLISH ABSTRACT 

What kind of challenges characterize Hungarian higher education today? Why is it, that 

there is no methodological renewal? The research is seeking the reasons in the attitude of the 

lecturers besides the external expectations towards higher education and projects 

Csíkszentmihályi Mihály's "the Veil of Maya' simile on the problem. Then the research tries 

to give give solutions so that higher education at long last could deliberatley use higher 

education methods and the findings of the theory of learning. 

 

Kulcsszavak: felsőoktatás-módszertan, felsőoktatási megújulás, problémás oktatói attitűdök 

 

1. Problémafelvetés 

Az egyre élesedő nemzetközi felsőoktatási versenyben az az intézmény tesz szert előnyre, 

amely képes érvényes válaszokat adni a kihívásokra, annak az országnak lesz versenyképe-

sebb a felsőoktatása és végső soron a gazdasága, amely módszertanilag hatékonyabban 

képezi a hallgatókat. A felsőoktatás-módszertan kutatásának már most is vannak hasznosít-

ható eredményei, mégis úgy tűnik, valamiért nehézkes az átültetésük a gyakorlatba. Felső-

oktatásunk jellemzően ma is a szeminárium-előadás-gyakorlat formáiból áll, az oktatás 

erőteljesen tartalomalapú. Az előadásomban felvázolok egy javaslatcsomagot arról, miként 

lehetne változtatni ezen a helyzeten, azaz hogyan juthatna el egy-egy intézmény egy olyan, a 

mainál jobb állapothoz, amelyet modern módszertani sorszínűség jellemez, hogyan lehetne 

megismertetni szélesebb oktatói körben a felsőoktatás-módszertani elméleti tudást, hogyan 

kellene beépíteni a gyakorlatba az elméletet és a máshonnan elleshető jó gyakorlatokat. 

Mindezek mellé kell ma helyezni a felsőoktatási képzési keretrendszer szakterületi 

deskriptorait és megvizsgálni a kérdést, hogy a leírásokból mi következik az intézmények 

számára és milyen felsőoktatás-módszertani innovációk segíthetnek megvalósítani azokat. 

 

2. A módszertan hiánya és ennek szimptómái 

Kiindulópontunkat, mely szerint a felsőoktatás-módszertan kutatásának már most is vannak 

hasznosítható eredményei, talán nem is szükséges hosszasan alátámasztani. A webes infor-

mációk könnyű elérhetősége, a kooperatív munkaformák hatékonysága, a konstruktivista 

tanuláselmélet, csak néhány példa az általánosan ismert, több szakértő által is leírt lehetősé-

gek közül. Ennek ellenére a magyar felsőoktatásban általánosan az tapasztalható, hogy vol-

taképpen a tudás tartalomalapú átadásának helyszínéül tekinti oktató és hallgató az egyete-
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met és főiskolát. Az elmúlt években a felsőoktatásban lezajlott Bologna-folyamat jól pél-

dázza, hogy mennyire sikeresen kerülte ki a felsőoktatás a reform valódi céljait, az alapkép-

zések gyakorlathoz közelítését. A kétségtelenül jelen lévő magyarországi felsőoktatás-

módszertani kutatások és kísérletek sem igazán tudnak valami miatt átütő erejűek lenni. 

Persze a mennyiségük sem túlságosan nagy. A német Google a felsőoktatás-didaktika 

(Hochschuldidaktik) szóra rákeresve 381.000 találatot adott 2014.05.22-én. A magyar felső-

oktatás-módszertan 989 találatot eredményezett ugyanezen a napon (felsőoktatásdidaktika, 

felsőoktatás-didaktika és felsőoktatás didaktika = kb. 100 találat). 

Aligha téved tehát Bókay Antal a bolognai folyamatot bölcsészettudományi területen össze-

foglaló munkájában: „Alapvetően hiányzik a módszertani megújítás.‖ [1] 

 De miért van ez így? Látszólag elmehetnénk a kérdés mellett, ám akkor csak tüneti kezelést 

alkalmaznánk, és lehet, hogy éppen az a baj ma is, hogy nem tudjuk, miért változik oly 

nehezen a felsőoktatás-módszertan súlya és elismertsége. Nem tudjuk, de azért sejtjük. Ter-

mészetesen különböző hasonló tárgyú konferenciák résztvevői sokkal tájékozottabbak a 

területen, mint az átlagoktatók. De talán már az utóbbiak is érzik, hogy lehetne, kellene 

változtatni, még akkor is, ha sokan közülük ellenzik a módszertani kérdések bevonását a 

felsőoktatási intézmények gyakorlatába.  Nem tudunk persze igazán sokat a felsőoktatásban 

tanítók attitűdjeiről, a módszertani megújuláshoz való viszonyulásukról.  Néhány szubjektív 

élményt és egy kutatást szeretnék ismertetni ezzel kapcsolatban. Egy tudásmenedzsment 

továbbképzés keretében, melyet az ország egyik vezető egyetemének oktatója tartott, szóba 

került a fenti probléma. Az előadó azon a véleményen volt, hogy intézményében is nagy az 

ellenállás bármilyen módszertani megújulással szemben. A kérdésre, hogy mit lehetne tenni, 

hogy a professzorok ellenállása megtörjön, a kolléga egy folyosói beszélgetésből idézett: 

„Meg kell várni, míg kihalnak, más megoldás nincs.‖ Természetesen a viccnek szánt meg-

jegyzés feltételezés, mely szerint az idősebbek zárkóznak el leginkább, egyáltalán nem tá-

masztható alá objektív érvekkel.  Arra azonban mindenképpen rámutat, hogy még vezető 

egyetemek oktatási szakértői is tanácstalanok. A beszélgetést folytatva az is elhangzott, 

hogy egyáltalán nem korfüggő a felsőoktatás-módszertan ellenesség, vannak nyitott idősebb 

oktatók is, ugyanakkor sokszor leginkább a feltörekvő karriertudósok viszik tovább a meg-

csontosodott, hagyományos tudományegyetemi felfogást és akadályozzák minden eszközzel 

a felsőoktatás-pedagógiai kezdeményezéseket. Ez a tapasztalat arra utal, hogy esetleg vala-

miféle, módszertani szempontból kontraproduktív oktatói szocializációs mechanizmus mű-

ködik a felsőoktatásban: ha átveszem a konzervatív professzori szerepet, könnyebben jutok 

előre.  Másik példám szintén egy beszélgetés közgazdász szakon matematikát oktató kollé-

gákkal egy átlagos munkanap végén.  Természetesen szóba kerültek a nap eseményei. Az 

egyik oktató negatív tapasztalatokról számolt be. A hallgatóik nem képesek elemi szintű 

matematikai feladatok megoldására sem.  Senki sem tudott például az egyik csoportban 

egyenletet megoldani, a másik csoportban pedig átlagot számolni. Idézem az egyik oktatót: 

―Mondtam is nekik: nem azért vagyok én, hogy középiskolai matekot tanítsak maguknak!‖ 

Hosszasan panaszolta nekem, hogy ilyen hallgatókkal nem lehet teljesíteni a tantervet. 

Hosszasan sorolhatnánk a példákat, az olvasó is nyilván hozzá tudná tenni ezekhez a saját 

tapasztalatait. 

 

3. Maya-fátylak 

A következőkben megkísérlek felállítani egy hipotézist arról, hogy a megfigyeltek alapján 

vajon miben is áll az ellenállás lényege? 

Ebben a Maya-fátyol allegóriája lesz segítségünkre, amelyet Csíkszentmihályi Mihálytól 

veszünk kölcsön, de más szerzők (Schopenhauer, Pirsig) is hasonlóképpen használják arra a 

jelenségre, hogy a bennünket körülvevő valóságot csak saját illúzióink fátylán át, mintegy 

eltorzítva látjuk.  
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„A legtöbb ember a csalóka fátylakra nézve a valóságot véli látni, ám ezzel becsapja magát. 

Csak türelmesen, a fátylakat egyenként felemelve, vethetünk egy röpke pillantást az élet 

valóságára. Ezt nevezik a hinduk a maják fátylának, vagy másképpen illúziónak... Sokféle 

dolog történik körülöttünk, amiről fogalmunk sincs, mert ingerküszöbünkön kívül esik. 

Szemünk, fülünk és a többi érzékszervünk éppen annyi információval szolgál, hogy fennma-

radjunk... Lehet, hogy a valóságot torzító szemüvegen át látjuk, mégis jobb megelégedni 

azzal, amit felfogunk, semmint mindenestől elutasítani, mert nem tökéletes. .-.. Saját való-

ságunk megteremtése és az ott kialakított élet éppen annyi örömmel járhat, mint egy szim-

fónia megírása. 

De nem könnyű egy új valóságot, egy személyes érvényű világot megalkotni. Sokkal köny-

nyebb elfogadni a gének és a kultúra által táplált illúziókra épülő bizonyosságot vagy ... 

radikális cinizmusba menekülni, elutasítva a megismerésre való törekvés és erőfeszítés 

minden formáját.‖ [2] 

Ez az idézet találóan jellemzi a helyzetet, azaz az oktatók hozzáállását a felsőoktatás-

módszertanhoz. Saját illúzióink foglyai vagyunk, amelyeket egyszerűen a gének egoizmusa 

– minél kisebb energia felhasználásával minél nagyobb haszonra szert tenni – és a minket 

körülvevő kulturális-társadalmi kontextus elvárásai táplálnak. Milyen fátylak is tehát azok, 

amelyeket szeretnénk fellibbenteni? Tipikus, sematikus magától értetődőségek ezek, ame-

lyeket szándékosan egy-egy jellemző hétköznapi kifejezéshez kapcsolok, mint például:  

- „Minek tépjem magam?‖ Kényelmesebb, könnyebb hagyományos módon tanítani. Az 

elvárás sem más. Voltaképpen tehát a jelenlegi rendszer elvárásainak felelek meg, ha nem 

„bohóckodok” az órán csoportmunkával vagy konstruktivista elemekkel, hanem egyszerűen 

leadom az anyagot. 

- Tudomány és megismerésének módja tulajdonképpen azonos a hagyományos egyetemi 

oktatással.  

Nem lehet tudományos gondolkodásra nevelni játékosan, csoportmunkában, mert a logika és 

a saját szakterület szabályrendszerét meg kell ismerni. 

- A mai hallgató nem képes sem erre, sem arra, alapvető kompetenciái hiányoznak, régen 

persze jobbak voltak a diákok.  

Arról, hogy milyen képe is van az oktatónak a hallgatókról, a Kodolányi János Főiskolán 

végeztünk egy kvalitatív felmérést. A nyolcvan válasz alapján az derült ki, hogy hallgatóin-

kat valójában nem tekintjük felnőttnek. [3]  Nem gondoljuk róluk tehát, hogy képesek önál-

lóan a megismerés útjára lépni, ránk, a segítő útmutató oktatóra, a tudás forrására feltétlenül 

nagy szüksége van, nélkülünk elveszett lenne.   

- ÉN, az egyetemi oktató vagyok a csúcs, és a világ nem ért, többek között a hallgató sem, 

mert nehéz engem tudásban és bölcsességben utolérni.  

Még akkor is, ha lehetne találóbb idézeteket találni az oktatói tudatot befolyásoló illúziók-

ról, abban valószínűleg egyetérthetünk, hogy a fentiek jellemzőek. Vizsgáljuk meg, miért is 

Maya- fátyol a tudatunkat saját érdekünkben voltaképpen eltorzító illúzió, a fenti vélekedé-

sek mögött meghúzódó gondolati konstrukció! Avagy Csíkszentmihályit idézve: a gének és 

a kultúra által táplált illúziókra épülő bizonyosság vagy radikális cinizmusba menekülés, 

elutasítva a megismerésre való törekvés és erőfeszítés minden formáját. 

Az, hogy hagyományos módon tanítani kényelmesebb, csak akkor igaz, ha az úgynevezett 

tananyag leadása a célom és nem a hallgató fejében lévő folyamatok befolyásolása. Tipiku-

san ez jellemzi az előadást és az azt követő számonkérést. Legtöbbször létezik egy tananyag, 

amely nem tanulási eredmények alapú, tehát az adott szak hagyományaira építve tartalma-

kat, tudást kíván közvetíteni, függetlenül a hallgatók meglévő kompetenciáitól, érdeklődésé-

től, motivációitól. Azonban, ha fellibbentjük ezt a fátylat, akkor rá kell jönnünk, hogy az 



164 

oktatás célja nem az anyag leadása, hanem a hallgató fejlődése a velem és társaival való 

interakcióban az anyag kapcsán. Ha úgy tetszik, a konstruktivista tanuláselmélet figyelem-

bevételével kellene tehát tanítani. Hogy lehet elérni ezt? Már az egy nagy lépés lenne, ha ezt 

várná el a felsőoktatási környezet az oktatótól! Nem lenne szabad úgy órát tartani, hogy nem 

tudom, milyen előzetes ismeretekkel és kompetenciákkal ül ott a hallgató, mert akkor az 

órám túl könnyű vagy éppen teljesíthetetlenül nehéz lesz. Ezt természetesen össze kellene 

kapcsolni a tanulási eredmények alapú tervezéssel. Ez utóbbi akár külső elvárásként is meg-

jelenhetne az egyetemi vezetés vagy a külső minőségbiztosítás elvárásrendszerében.  

A második tézis, mely szerint a tudomány megismerésének módja tulajdonképpen azonos a 

hagyományos egyetemi oktatással, elitista felfogás, de - mint ilyen - védhető. Ugyanakkor 

ez a modell nem alkalmas tömegoktatásra, és igen sok energiát kíván hallgatótól oktatótól 

egyaránt. Nem más, mint generalista elit-tudósképzés.  

Mérő László Maga itt a tánctanár? című könyvében ezt a fajta felsőoktatást jellemzi: „Az 

egyetem, azaz az universitas lényege éppen az, hogy egy általános képzést ad, amelynek 

segítségével a diplomásnak meglesz az alapja ahhoz, hogy specialistává váljék. (...) Az 

egyetemistát arra edzették öt éven át, hogy bármikor meg tudjon tanulni valami egészen 

újat, meglegyen hozzá az általános szakmai alapja, és legyen gyakorlata az egészen új dol-

gok megtanulásában. Csak megtanulnia kell valami újat, nem kitanulnia. (...) Ebből a szem-

pontból majdnem mindegy, hogy valaki a római jog, a parciális differenciálegyenletek vagy 

az ószláv grammatika tanulmányozásával szerezte meg ezt a képességet.‖ [4]   

Szemere Pál Antimetodológia, avagy iskola-e az egyetem? című írásában hasonlóképpen 

fogalmaz: 

„Ez a módszertani forradalom gyakorlatilag érintetlenül hagyta a felsőoktatást. Az elsőéves 

nyelvszakosok számára megdöbbentő lehet az egyetemi képzés sivársága, a "tudni nem 

érdemes dolgok tudományának" belterjes, unalmas és öntelt művelése. 

Véleményemet három gondolatban szeretném összefoglalni: 

1. A felsőoktatás nem fektet energiát a színes, élvezetes és hatékony módszertani 

megoldások alkalmazásába. 

2. A felsőoktatás kifejezetten rossz szemmel nézi a színes, élvezetes és hatékony 

módszertani megoldásokat. 

3. Ez jól van így. 

Az első két gondolat illusztrálására képzeljünk el egy irodalmi szemináriumot, ahol egy 

Shakespeare-szonett elemzése folyik: az előadó hangosan gondolkodik, kérdéseket tesz fel, 

a hallgatók csendben figyelnek, jegyzeteket készítenek, a kérdésekre válaszolnak, időnként 

hozzászólnak. Valószínűleg így volt ez már Goethe idejében is. El tudjuk képzelni ugyanezt 

az órát „feldobva‖ az idegennyelv-tanítás módszertanával? Például a szonettben minden 

konkrét főnév helyett kis rajz található (pl. test, kenyér, zápor, föld), de összekeverve. A 

hiányzó szavakat azután — tréfás feladat keretében — a hallgatóknak kell beírniuk.‖ [5] 

Gyakran hangoztatott vélekedés, hogy oktatóként a feladatom leadni az anyagot, a hallgató 

viszont sajnos nem képes befogadni azt. Ki a hibás? – kérdezhetnénk. A válaszok is gyakran 

hallhatók: a mai hallgatóság, a középiskola és a hátrányára megváltozott világ. (Elemi ma-

tematikát kell nekik tanítanom gazdász szakon? Mi lesz így?) Fel sem merül az ilyen véle-

ményt hangoztató oktatóban, hogy a csoportjának a fejlesztése a célja és nem az anyag le-

adása. De akár az is lehet olykor a probléma, hogy maga a tananyag nem is olyan fontos az 

adott szakmaprofil szempontjából. Mindannyian ismerünk történeteket közgazdaság-

tudományi elveket kiválóan alkalmazó, de még érettségivel sem rendelkező zseniális vállal-

kozókról. Vagy egyenletet megoldani nem képes bölcsészek kiválóak lehetnek vállalatveze-

tői pozícióban is.  
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Az egyetemi oktató az evolúció csúcsteljesítménye ‒ ez a fátyol egy szociálpszichológiai 

probléma. Önigazolása egy társadalmi rétegnek és magának az egyénnek. Tipikusan ez az 

attitűd jellemzi azt a vizsgáztatót, aki nevet a diákok suta hibáin, vagy olyan zárthelyiket 

írat, amelyet talán saját - kissé ugyan eltérő szakterületen dolgozó - kollégája sem tudna 

megoldani. 

 

4. A fátylak fellibbentésének lehetőségei 

A fátylak attitűdökként, tradicionális társadalmi szerepekben jelennek meg, ráadásul újra-

termelődnek. Mi a teendő? Hogyan lehetne ezen a helyzeten esetleg mégis változtatni? A 

hagyományos tudósképzést, úgy vélem, meg kell hagyni úgy, ahogyan belső logikája diktál-

ja, ám ezt a belső logikát nem szabad a felsőoktatás általános normájává emelni sem az 

oktatási formák, sem a módszerek tekintetében, sem pedig külső, például akkreditációs 

elvárásként.  

Meg kellene próbálnunk rámutatni arra, hogy bizony nem dől össze a világ, ha a hallgató 

nem képes arra, amit előzetesen elvárunk tőle. Vagy nem is olyan fontos az adott kompeten-

cia, vagy ha igen, akkor meg kell értenie magának az oktatónak, hogy fontosabb kis lépé-

sekben fejlődni, mint leadni az anyagot, függetlenül attól, hogy az valóban megérkezik-e a 

hallgatóhoz.  

A hallgató nem gyámoltalan, mihaszna, motiválatlan és csak a kütyüjeit nyomkodó zavaró 

tényező az órán, hanem önállóan gondolkodó felnőtt ember, aki ha pl. érdektelen, befelé 

fordul, facebookozik, annak van oka. Esetleg az, hogy nem érti, miért kellene neki egyenle-

teket megoldani. Ha ez fontos, akkor meg kell vele először értetni, ha nem annyira fontos, 

akkor viszont valódi kérdésekkel kellene megtölteni az órát. 

Szükség van tehát a magyar felsőoktatásban (is) a szemlélet formálására, ám ez a szociálp-

szichológiai vonatkozások miatt csak közösségfejlesztésben, felsőoktatás-módszertani tré-

ningek keretében lehetséges. Fontos lenne a képzéseken kívül vagy azok keretében az okta-

tók önreflexiója és a kölcsönös óralátogatások bevezetése az egyetemeken, főiskolákon. 

Ugyanakkor mindezt nem szabad kényszerből működtetni, mert azt szintén tudjuk a tanulás-

ról, hogy kényszer alatt nem lehet sikeres.  

Azonban társadalmi elvárásként mégiscsak meg kellene jeleníteni azt az igényt is, hogy a 

felsőoktatás valóban oktatás legyen szó szerinti értelemben. Ezek az elvárások lehetnek 

belsők - mondjuk szenátusi határozat formájában, amely elvárja az oktatótól a módszertani 

tudatosságot és sokszínűséget. Ilyen például a Kodolányi János Főiskola pedagógiai modell-

je, illetve a 2014/2015-ös tanévben elsőként a KJF-en bevezetésre kerülő PIQ and Lead 

felsőoktatási képzési modell. Szükség van azonban jogszabályi jellegű, akkreditációs elvárá-

sokra is, mint például a European Standard Guidelines, amelyet a MAB is figyelembe vesz 

ma már a vizsgálatai során, még ha nem is döntő fontosságúak ezek a szempontok az eljá-

rásban. Valószínűleg ez így helyes, hiszen hiba lenne kikényszeríteni a módszertani megúju-

lást, mely ily módon csak látszólag, papíron teljesülne.  

Még a legkonzervatívabbnak látszó oktató sem reménytelen eset, ha másként dolgozó kollé-

gája óráját megnézi, arra reflektál és esetleg egy beszélgetés keretében kérdéseket fogalmaz 

meg. Elindulhat egy diskurzus arról, hogyan is tanítsunk. A valódi tudós átérzi, hogy meny-

nyi mindent nem tud, és ebből az érzésből építkezve közelebb áll a hallgatóhoz, mint a tu-

dós, mint társadalmi funkció, amelyet oly gyakran láthatunk a katedrán.   
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KIVONAT 

Napjainkban egyre több neves egyetem kínál szabadon elérhető, online kurzusokat nagy-

számú hallgató részére. A tömeges, nyitott online kurzusok (MOOC) hallgatói létszáma 

folyamatosan nő. A legismertebb, online kurzusokat kínáló portáloknak (például edX, 

Coursera) több millió regisztrált hallgatójuk van. Az online kurzusok célja, hogy mindenki 

ingyenesen hozzáférhessen magas színvonalú oktatáshoz. Nyilvánvaló, hogy ez a cél kizáró-

lag online tanulási formában érhető el. Online tananyagokkal oldható meg az, hogy minden 

résztvevő – a megadott időhatárokon belül- saját tempójában és saját időbeosztása szerint 

haladhasson. Nagyszámú, kurzusonként akár 150-200 000 hallgató kezelése is csak számí-

tógépes, internetes környezetben valósítható meg.  

Előadásunkban olyan e-learninges képzéseket vizsgálunk, amelyek elvégzésével hivatalosan 

elismert diplomát szerezhetnek a hallgatók. Ezeket hasonlítjuk össze a MOOC kurzusokkal. 

Elemezzük, hogy módszertani és technikai megoldásaik milyen hatással lehetnek egymásra.  

 

ENGLISH ABSTRACT 

More and more prestigious university offer nowadays free online courses for large number 

of students. The number of participants of massive open online courses (MOOC) is 

increasing continuously. The most well-known educational platforms (such as EDX, 

Coursera) have millions of registered students. The online courses are designed to make 

access to high-quality education for everyone. This courses offer for students learning in 

their pace within the specified time limits. Some courses have more than 150-200000 

students. This kind of education can be only managed via internet. 

In our paper we examine e-learning based degree courses and compare them with MOOCs. 

We analyze their methodological and technical properties and the possible impact one 

another. 

 

1. Bevezetés 

A harmadik évezred elejének jellemzője a személyi számítógépek elterjedése és felhasználá-

sa az oktatásban, az oktatásirányításban, a tájékoztatásban [1]. Napjainkban egyre több ne-

ves egyetem kínál szabadon elérhető, online kurzusokat nagyszámú hallgató részére. A 

tömeges, nyitott online kurzusok (MOOC) hallgatói létszáma folyamatosan nő. A legismer-

tebb, online kurzusokat kínáló portáloknak (például edX, Coursera) több millió regisztrált 

hallgatójuk van. 

Az edX és a Coursera a kurzusokkal azt szeretné elérni, hogy mindenki ingyenesen hozzá-

férhessen magas színvonalú oktatáshoz. Nyilvánvaló, hogy ez a cél kizárólag online tanulási 

formában érhető el. Online tananyagokkal oldható meg az, hogy minden résztvevő – a meg-

adott időhatárokon belül- saját tempójában és saját időbeosztása szerint tudjon haladni. 

Nagyszámú, kurzusonként akár 150-200 000 hallgató kezelése is csak számítógépes, inter-

netes környezetben valósítható meg. 

A számítógép és az internet oktatásban való alkalmazása nem az MOOC-kurzusokban jelent 

meg: több intézmény (közöttük a Széchenyi István Egyetem) hosszú ideje folytat e-learning 

alapú képzést, amelynek legfontosabb jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze: 

mailto:kovacsm@sze.hu
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– a tananyagok elérése, illetve a résztvevők közötti kommunikáció az interneten, az 

erre a célra létrehozott keretrendszerben történik; 

– a hallgatók munkájukhoz online tanári (tutori) segítséget kapnak; 

– a tananyagok speciálisan az önálló hallgatói munka céljára készülnek; 

– a vizsgák legtöbbször ellenőrzött körülmények között, személyes jelenlétet feltéte-

lezve folynak (azaz nem lehet távolról, online módon vizsgát tenni), 

– a képzés hivatalosan elismert végzettséget ad. 

A felsorolt jellemzők közül több a MOOC-ra is igaz. Eltérést általában a tutori segítség 

igénybevételének lehetőségében és a vizsgázás módjában találunk:  

– a nyitott online kurzusokban legtöbbször nincs lehetőség tutori segítséget kérni, il-

letve  

– nem kell személyesen megjelenni a vizsgán. 

A közös jellemzőket vizsgálva is találunk azonban eltéréseket az e-learningben és a nyitott 

kurzusokban alkalmazott konkrét megoldások között. A továbbiakban ezeket vesszük sorra, 

és megvizsgáljuk, hogy az egyes képzési formák mit „tanulhatnának egymástól‖. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy ha egymástól átvett, új oktatási módszereket, megoldáso-

kat szeretnénk bevezetni egy intézményben, akkor a humán erőforrás fejlesztése, az új mód-

szerek alkalmazására való felkészítése elengedhetetlen. Ezt saját példánkon, a duális mér-

nökképzés, vagy korszerű blended-learning képzések bevezetése során is tapasztaltuk. [2] 

 

2. Eltérések a keretrendszerekben 

Az e-learninges képzéseknél a legtöbb esetben a Moodle keretrendszert használják, amely a 

világban rendkívül népszerű. A Moodle hivatalos oldalán (https://moodle.org/stats/) az aláb-

bi adatok voltak megtalálhatók a rendszer használatával kapcsolatban 2014. május 26-án:  

1. ábra: A Moodle használatának jellemző adatai 

 

Az adatok azt mutatják, hogy a Moodle mára egy szinte megkerülhetetlen rendszerré vált a 

világban. Emellett számos hazai kutató szerint is jelentős eredményeket ért el a mind a tanu-

lásszervezés (LMS), mind a tartalomkezelés (CMS) terén. [3] A két vizsgált MOOC-

szolgáltató, az edX és a Coursera mégsem emellett az ingyenes rendszer mellett döntött. 

Kérdés, hogy mi lehet ennek az oka. A válasz valószínűleg ott keresendő, hogy megpróbál-

tak a Moodle-nél egyszerűbb, áttekinthetőbb hallgatói felülettel rendelkező keretrendszert 

https://moodle.org/stats/
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létrehozni. Saját tapasztalatunk, hogy a Moodle-ben tanuló hallgatóink számára készíteni 

kellett egy leírást arról, hogyan kell a rendszert használni. A másik két rendszerre ez nem 

jellemző, a regisztrációt követő belépés után mindenféle leírás, vagy ismertető nélkül köny-

nyen el lehet igazodni a lehetőségek között. 

Lényeges szempont lehet a keretrendszer esetén, hogy hány kattintással lehet elérni a rend-

szernek a leggyakrabban használt funkcióit. Az edX és a Coursera esetén a belépés után 

három kattintással eljutunk a tananyagnak arra a pontjára, ahol a legutóbbi kilépéskor abba-

hagytuk a munkát. Ebből a szempontból a Moodle is jól működik, a tananyagok felépítésétől 

függően 3-5 kattintással a legutóbb megnézett leckére léphetünk. 

Az edX és a Coursera rendszerében a tananyagok struktúrája is egyszerű, az egyes funkciók 

közötti navigálás könnyen megoldható. 

2. ábra. Az edX-en található tananyagok struktúrája 

 

Ahogy az a 2. ábrán megfigyelhető, az edX rendszerében a tananyag minden eleme elérhető 

egyetlen képernyőoldalról. 

A felső sorban látható első menüpontra kattintva a tananyag (Courseware) tekinthető meg. A 

tananyag heti beosztása a képernyő bal oldalán megjelenő menüben követhető. Egy adott 

hétre kattintva jelennek meg a leckék, a képernyő középső részén pedig az adott leckéhez 

tartozó videók. Megjegyzendő, hogy a képernyőt nem kell gördíteni ahhoz, hogy a kurzus 

anyagában navigáljunk, ez pedig nagyon kényelmessé teszi a használatot. Ez mindenképpen 

követendő példa az e-learninges tananyagok szerzői számára. Ez utóbbiakra sok esetben 

jellemző, hogy 4-8 képernyőoldalon fér el egy lecke. Ezen lehetne változtatni úgy, hogy a 

leckéket további logikai egységekre osztjuk, és egyszerre egy logikai egység (leckerész) 

jelenik meg a képernyőn. 

A kurzussal kapcsolatos információk (Course Info) között a kurzus időbeosztása és egyéb 

hasznos tudnivalók mellett minden héten megjelenik a tárgy oktatójának 3-4 bekezdésnyi 
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üzenete. Ez fontos, mert a hallgatók látják, hogy a tanár is jelen van a folyamatban, és fon-

tosnak tartja, hogy tanácsaival segítse a munkát. A Discussion menüpontban érhető el a 

tárgy fóruma, illetve a Supplements menüben a tárggyal kapcsolatos kiegészítő tananyagok 

(pl. egy statisztika kurzusban ide került fel az egyik tétel bizonyítása). 

Fontos még megemlíteni a Progress menüt. Itt tájékozódhat a hallgató arról, hogy milyen 

eredményességgel töltötte ki az ellenőrző feladatsorokat (lásd 3. ábra!). 

3. ábra A hallgató tanulmányi előrehaladása a Progress menüben 

 

Ez a diagram szemléletesen mutatja a teljesítményt, és a jobboldali „Total‖ oszlopban a 

félév során folyamatosan követhető, hogy az addigi eredmények elegendőek-e a tárgy telje-

sítéséhez. Ez az e-learninges kurzusokban is nagyon hasznos funkció lenne, annak ellenére, 

hogy ott legtöbbször nem számít bele a félévközi feladatok megoldása az év végi eredmény-

be. A hallgató számára alapvető jelentőségű az a visszajelzés, hogy addigi teljesítménye 

hogyan viszonyul az elvárásokhoz. 

A keretrendszer használatának egyszerűbb volta kedvező a hallgatók számára, mert a tech-

nikai nehézségek nem vonják el figyelmüket és energiájukat az érdemi a munkától, azaz a 

tanulástól. Nem utolsó szempont a keretrendszer dizájnja. A Moodle ebben a tekintetben 

kicsit elmarad a másik két rendszer mögött, az alapbeállításokkal futó rendszer gyengébb 

felhasználói élményt nyújt a hallgatóknak, mint a másik kettő. Megjegyzendő, hogy a 

Moodle felülete is szebbé tehető annál, mint ahogy az alapbeállítások esetén megjelenik. 

Az oktató felület tekintetében ugyanaz a saját tapasztalatunk, mint a hallgatói felületnél: a 

Moodle kurzusok oktatói számára leírást kellett készíteni, és képzést kellett tartani a rend-

szer használatáról. Az edX és a Coursera oktatói felületét nem ismerjük, de valószínűleg 

kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a Moodle, így vélhetően a használata is egyszerűbb. 

A keretrendszerek közötti különbségeket vizsgálva megállapítható, hogy követendő cél lehet 

a felhasználói felület könnyű kezelhetőségének biztosítása, és a leggyakrabban használt 

funkciók elérési útjának rövidítése. 
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3. Online tutori munka 

A vizsgált nyitott online kurzusok esetén nincs lehetőség arra, hogy a hallgatók közvetlenül 

a tárgy oktatójához forduljanak, pedig a Coursera-n közzétett felmérés13 szerint erre volna 

igényük.  

4. ábra A Coursera hallgatóinak igénye a tutori segítségnyújtásra 

 

Kérdés, hogy ha adott lett volna a lehetőség a közvetlen kérdezésre, akkor a hallgatók mi-

lyen mértékben éltek volna ezzel. Az e-learning alapú képzések egyik jellemzője, hogy a 

hallgatók a keretrendszer levelező funkciójának segítségével kérdést intézhetnek a tutorhoz. 

Tutori munkánk során azonban azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók nem voltak aktívak ezen a 

téren, csak kis részük fordult kérdéssel a tutorhoz. Egy olyan félévben, amelyben nyolc 

tantárgyuk volt, 33%-uk egyáltalán nem tett fel kérdést, további 28% pedig mindössze 1-2 

alkalommal élt ezzel a lehetőséggel. A kevés számú kérdésnek is csak egy része vonatkozott 

a tananyagra, a hallgatók inkább a vizsgák technikai részletei és lebonyolítási módja iránt 

érdeklődtek. 

Saját tapasztalatunk az, hogy a hallgatók mind a Coursera-n, mind az edX-en igyekeztek 

egymástól a fórumon segítséget kérni. Csak néhány esetben fordult elő, hogy kifejezetten az 

oktatót megszólítva tettek fel kérdést, vagy kértek tanácsot a fórumon. A Széchenyi István 

Egyetemen a Coedu keretrendszerben tanuló hallgatók tevékenységének elemzése alapján 

azt láttuk, hogy a fórumnak fontos szerepe van a tanulásban. „Az oldalon eltöltött átlagos 

idő elemzése azt mutatja, hogy a hallgatók a fórumon, üzenetküldéssel töltik el a legtöbb 

időt. Itt beszélik meg csoporttársaikkal az összes tanulmányi problémáikat. Tapasztalataink 

szerint csak akkor szoktak a tutorokhoz fordulni, ha egymástól nem kapnak válasz valami-

re.‖[4]  

A fórumnak a hallgatói munkában betöltött meghatározó szerepét a tutoroknak is figyelem-

be kell venniük. Rendszeresen figyelniük kell a fórumon folyó hallgatói kommunikációt, és 

szükség esetén aktívan bekapcsolódni abba. Ez főleg akkor fontos, ha kifejezetten a tutort 

szólítják meg kérdéssel a hallgatók. Emellett azt is figyelniük kell, hogy a hallgatók egy-

másnak nyújtott segítsége nem szorul-e pontosításra, kiegészítésre. 

                                                            
13 A Coursera oldalán található egy kérdőív, amelyet több mint százezren töltöttek 
ki. A kérdőív adatai nyilvánosak. Az itt szereplő adatok és „Coursera Poll” feliratú 
ábrák ebből a felmérésből származnak. 
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4. A tananyagok jellemzői 

Az e-learninges kurzusok és a MOOC között a legtöbb eltérés a tananyagokban fedezhető 

fel. A legszembetűnőbb különbség a tananyagok megjelenési formája: míg az e-learninges 

kurzusokban általában a szöveges információ a domináns, MOOC esetén főleg videók hor-

dozzák a tartalmat.  

A videókkal a tanulás egyszerűnek tűnik: nem kell olvasni a szöveget, az előadó elmond 

minden szükséges tudnivalót. Akkor is követhetjük az előadás menetét, ha átmenetileg né-

hány másodpercig nem tudunk a képernyőre nézni (pl. tömegközlekedéssel való utazás 

során). Amennyiben az előadó szuggesztív személyiség, akkor jobban odafigyelünk, haté-

konyabb lehet az elmondottak megjegyzése. Ugyanakkor korlátként jelentkezhet az internet 

hozzáférés sávszélessége, vagy a mobil eszközök intelligenciája, mely behatárolja az elérhe-

tő tartalmak jellegét (web 2.0, flash, audio, video). [5] 

A videóknak azonban több hátránya is van. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a hallgató 

passzív a tanulás során. Hasonló a helyzet ahhoz, mintha egy frontális egyetemi előadáson 

venne részt. Az ilyen módon történő tanulásnak nagyon alacsony a hatásfoka. 

A videók között nagyon hosszúakat, akár 30 perceseket is találunk. Ez egyrészt megnehezíti 

a folyamatos odafigyelést, másrészt bonyolulttá teszi az ismétlést (az összes videót újra meg 

kell nézni, ha át szeretném ismételni a tananyagot?). A videókban a keresés is nehézkes, 

nem könnyű megtalálni egy hosszabb videóban egy konkrét tananyagrészt.  

Sok esetben hasznosabb lenne, ha a tananyag egy része szöveges információként, képekkel 

illusztrált módon jelenne meg, és csak a nehezen érthető, vagy szöveggel, statikus ábrával 

nehézkesen magyarázható részekhez készülne videó. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 

a jelenlegi e-learninges gyakorlat (szövegek, képek), és a nyitott online kurzusokra jellemző 

gyakorlat (videók) ötvözése révén lehetne hatékonyan tanulható tananyagokat készteni. [6] 

A nyitott online kurzusok közül sokra jellemző. hogy van egy bevezető videójuk. Ezt már 

akkor megnézheti a hallgató, amikor még be sem iratkozott a kurzusra. Ebben a videóban 

többnyire a tárgy oktatója mutatja be a tárgyat, utalva a tananyag hasznosságára, gyakorlati 

életben való felhasználhatóságára. Ez pozitív példa lehet az e-learninges kurzusok létrehozói 

számára: ha egy ilyen videóval sikerül felkelteni az érdeklődést a tárgy iránt, akkor az ko-

moly motivációs tényező lehet a hallgató számára, és elősegítheti a sikeres tanulást. 

Szükség volna arra is, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a tanulásban. Scott Freeman-

nek és munkatársainak e tárgyban végzett kutatásai azt mutatják, hogy eredményesebb a 

tanulás, ha a hallgatókat bevonjuk a munkába, és valamilyen konkrét, a tananyaghoz kap-

csolódó tevékenységet végeztetünk velük. Hasznos lenne tehát, ha nem csak néznék a vide-

ókat, vagy olvasnák a szövegeket, hanem különböző feladatokat végeznének el tanulás köz-

ben. Lehetne például olyan feladatot adni, hogy: 

 gyűjtsék ki egy adott anyag, tárgy, jelenség stb. jellemzőit, és írják le a jegyzetfü-

zetükbe; 

 helyettesítsenek be adott értékeket egy képletbe, értelmezzék a kapott eredményt; 

 készítsenek szabadkézi vázlatot egy ábráról; 

 olvassanak le diagramról értékeket stb. 

Bár az említett kutatások a jelenléti képzésre vonatkoznak, a hallgatók aktivizálása elektro-

nikus tananyagokkal is elérhető. Az e-learninges kurzusokban egyre inkább látni törekvése-

ket arra, hogy a hallgatókat aktivizálják a tanulás során: a tananyag szövegében megjelennek 

azok a tanulás-módszertani tanácsok (pl. készítsen szabadkézi vázlatot egy ábráról), ame-

lyek alapján a hallgató eredményesebben tanulhat. A nyitott online kurzusokból ez teljesen 

hiányzik. 
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Gyakori hiányossága a nyitott online kurzusoknak, hogy a tanulás megkezdése előtt nem 

jelzik, mit kell megtanulnia a hallgatónak az adott leckéből. A hallgató így nincs tisztában 

azzal, mire kellene figyelnie a tanulás során. Az e-learninges tananyagok ebből a szempont-

ból több segítséget adnak a hallgatóknak. A leckék elején követelmények formájában ponto-

san, a hallgatók számára is érthetően és egyértelműen jelzik, hogy mit és hogyan kell teljesí-

teni a lecke megtanulása után (illetve a vizsgán). Példák az e-learninges tananyagokban 

található követelményekre: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha 

 a modul és a fogszám alapján ki tudja számítani a fogaskerék fejkörének átmérőjét elemi 

fogazat esetén; 

 térhatású ábra alapján szabadkézzel jelképes nézeti és metszeti ábrát tud készíteni egy 

kúpfogaskerékről; 

 felsorolásból ki tudja választani a kúpfogaskerék jellemzőit; 

 stb. 

A követelmények ilyen módon történő megfogalmazása már a lecke megtekintése előtt 

orientálja a hallgatót, így fokozott figyelmet tud fordítani a tananyag lényeges részeire. A 

követelmények emellett a vizsgára való felkészülést is segítik. Ennek során sokszor elegen-

dő a követelményeket áttekinteni, és azokra a részekre koncentrálni, amelyekben bizonyta-

lan a hallgató. 

Az a tény, hogy a nyitott online kurzusokban nem jelennek meg konkrét követelmények, 

részben érthető. Az ezeken a kurzusokon résztvevő hallgatók többségének motivációja az, 

hogy bővítse ismereteit egy adott témakörben (lásd 4. ábra!).  

4. ábra. A Coursera hallgatónak tanulási motivációja 

 

A követelmények azt jelzik, hogy a tananyag készítője mit tart fontosnak, és mit fog számon 

kérni a vizsgán. Ha nincs követelmény, akkor a hallgató saját maga döntheti el, számára mi 

a fontos. Emellett azonban figyelembe kell venni azt is, hogy sok hallgató elveszti a kedvét, 

ha az önellenőrző kérdéseket nem tudja megoldani, és abbahagyja a tanulást. A követelmé-

nyek ismerete segítené a kérdések megoldására való felkészülést, és nagy valószínűséggel 

emelné azoknak a hallgatóknak a számát, akik sikeresen fejezik be a nyitott online kurzuso-

kat. 
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5. A hallgatók teljesítményének értékelése 

A tanulás egyik fontos eleme, hogy a hallgatónak visszajelzést kell kapnia munkája eredmé-

nyességéről. A folyamat adott pontjain tudnia kell, hogy sikeres volt-e a munkája, folytat-

hatja-e a tanulást, vagy még foglalkoznia kell az adott tananyagrésszel. Ez a visszajelzés 

legtöbbször önellenőrző kérdések segítségével oldható meg. Egyes MOOC kurzusokban 

látható az a megoldás, hogy nem a tananyag végén, hanem közvetlenül egy – egy fontosabb 

tananyagrészt követően jelenik meg önellenőrző kérdés, aminek megoldását a keretrendszer 

kiértékeli. (A videó egy adott ponton megáll, megjelenik a kérdés, majd a válaszadás után a 

videó folytatódik.) A hallgató számára fontos információ, hogy tudott-e helyesen válaszolni 

a kérdésre, vagy sem. Amennyiben nem, akkor nem érdemes továbbhaladnia. A kérdés 

ugyanis olyan dologra kérdez rá, amelynek ismerete a későbbi tananyagrészek megértése 

szempontjából fontos. Ekkor a hallgatónak vissza kell lépnie a tananyagban, és megkeresnie 

a helyes választ a kérdésre. Ez a megoldás az e-learninges tananyagokban nem fordul elő, 

alkalmazása pedig hasznos volna. 

A visszacsatolás kérdésében mégis az e-learninges tananyagok járnak előbbre, mert ott min-

den lecke végén található egy önellenőrző kérdéssor, amely segít a hallgatónak annak eldön-

tésében, hogy tudása megfelel-e a követelményeknek. A nyitott online kurzusokban általá-

ban hetente egyszer történik ellenőrzés, a hallgató egy-egy lecke megtanulása után nem kap 

visszajelzést munkája sikerességéről. Ez probléma, mert a hallgató nem tudhatja, hogy kell-

e még foglalkoznia az adott leckével, vagy továbbléphet a következőre. Ez különösen akkor 

jelent gondot, ha a leckék tananyaga egymásra épül, és egy adott lecke nem kellő szintű 

megtanulása akadályozni fogja a későbbi leckék megértését és megtanulását. 

Az e-learninges tananyagokra jellemző, hogy a leckéket úgynevezett modulokba rendezi.  

Általában kettő és nyolc közé tehető az egy modulba tartozó leckék száma. Ezek a leckék 

logikailag összefüggenek. A modulok végén modulzáró feladatok találhatók, amelyekben 

olyan kérdések is helyet kapnak, amelyek csak több lecke tananyagának együttes ismerete 

alapján oldhatók meg. A modulzárók így elősegítik a tananyag szintetizálását. A tananyag 

modulokra osztása hiányzik a nyitott online kurzusokból. 

A hallgatók teljesítményét a kurzus végén vizsga formájában értékelik mind az e-learninges, 

mind a nyitott online kurzusokban. Mindkettőre jellemző a számítógépes értékelés: hallga-

tók a számítógép által megadott kérdésekre online módon válaszolnak, a gép automatikusam 

értékeli a válaszokat. E-learning esetén személyes megjelenés szükséges, tehát otthonról 

nem lehet vizsgát tenni. 

Mindkét esetben vannak olyan tantárgyak, ahol a tárgy jellegéből adódóan nem lehet számí-

tógéppel értékelhető kérdések segítségével mérni a hallgatók tudását. Ilyen lehet például, 

amikor esszét kell írni a vizsgán, vagy rajzot kell beadni stb. A nyitott online kurzusok al-

kalmazzák ilyen estekben a „peer assessment‖ megoldást. A hallgatók egymás munkáit 

értékelik előre megadott szempontok alapján. R. Snow és munkatársainak e tárgyban végzett 

vizsgálatai azt mutatják, négy hallgatói értékelés elegendő ahhoz, hogy az értékelések átlaga 

megegyezzen a tanár által adott értékeléssel.  

Vannak olyan e-learninges kurzusok, amelyekben a félév végi számonkérés írásbeli vizsga 

révén valósul meg. Ezek tehát nem számítógépes vizsgák, az írásbeli dolgozatokat a tanár 

javítja. A vizsgafeladatok lehetnek olyanok, amelyekre hosszabb írásos válasz kell adni, de a 

válasz lehet matematikai levezetés, műszaki rajzi ábra stb. Ilyen esetekben lenne hasznos az, 

ha félév közben a hallgatók olyan minta feladatokon keresztül ellenőrizhetnék tudásukat, 

amelyek hasonlóak a vizsgán várható feladatokhoz. Nagy létszámú hallgató esetén a félév 

közbeni feladatok tanári javítása megoldhatatlan, a peer assessment-tel viszont lehetne ke-

zelni a problémát. 

Az a megoldás lenne járható, hogy a tanár közzétenne több kijavított és pontozással ellátott 

mintafeladatot, a hallgatók ez alapján végeznék el egymás feladatainak érékelését. A tanár 
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szúrópróba-szerűen megnézhetne néhány javított feladatot, és beavatkozhatna, ha szükséges. 

A peer assessment a hallgató tanulási folyamatban való aktív szerepvállalásának egyik for-

mája is lehet. Egyrészt éreztetné a hallgatóval, hogy a munkája a többi hallgató szempontjá-

ból fontos, másrészt nagyban hozzájárulhatna a tananyag sikeres elsajátításához. 

 

6. Összefoglalás 

A tömeges nyitott online kurzusok bizonyos mértékig az e-learninges oktatás alapjaira épül-

nek, de több jellemzőben lényegesen különböznek attól. A legnagyobb eltérés az, hogy a 

tananyagot videók testesítik meg. Sok olyan videót láthatunk, amelyet híres egyetemek 

előadótermeiben vettek fel, neves professzorokkal. A kurzusok népszerűsége egyrészt talán 

ennek is köszönhető: a hallgatók számára fontos, hogy az adott szakterület elismert tudósai-

tól tanulhassanak. Az e-learninges oktatás ezzel szemben főleg szöveges és képi informáci-

ókra épít. Az ilyet használó keretrendszerek jellemzője, hogy az alkotói és fejlesztői nagy 

hangsúlyt fektettek arra, hogy széles skáláját teremtsék meg az oktatói tevékenységeknek, 

teret adva a kooperatív közös munkáknak. [7] 

A két képzési forma célja is eltérő: a nyitott online kurzusokban főleg az információbővítés, 

egy-egy tudományterület szélesebb kör számára való megismertetése a fő törekvés, az e-

learninges kurzusokra többnyire valamilyen végzettség megszerzése érdekében jelentkeznek 

a hallgatók. Az ilyen típusú oktatásra való felkészítés, és a felsőoktatásban dolgozó oktatók 

info-kommunikációs technológiában (IKT) való jártasságának fejlesztése merőben új mód-

szertani eljárásokat igényel. [8] 

A két képzési forma jellegzetességeit összehasonlítva megállapítható, hogy az e-learninges 

tananyagok nagyobb hangsúlyt fektetnek a tanulás hatékonyságára, a nyitott online kurzusok 

pedig igyekeznek a tanulást egyszerűbbé, élményszerűbbé tenni. Amennyiben megpróbál-

nák átvenni egymástól a jó gyakorlatokat és megoldásokat, akkor valószínűleg csökkenthető 

lenne a nyitott online kurzusokról lemorzsolódó hallgatók eléggé tetemes száma, illetve az 

e-learninges kurzusok hallgatói szívesebben, nagyobb motivációval tanulnának. 
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KIVONAT 

A hazai és nemzetközi gyakorlat számos kísérletet és példát mutat a legújabb IKT (Informá-

ciós és Kommunikációs Technológiák) tanítási-tanulási folyamatba közvetlen, vagy közve-

tett módon történő alkalmazására. A hagyományos tanulás mellett megjelenő elektronikus, 

mobil tanulás létjogosultsága a változó környezetünkhöz, életmódunkhoz és időbeosztáshoz 

való rugalmas alkalmazkodása révén ma már nem kérdéses. A mai IKT által átjárt és támo-

gatott mindennapi tanulási környezetünk, ahol a legmodernebb mobil és telekommunikációs 

eszközöket használjuk, egyértelműen alátámasztják e tanulási/oktatási forma eredményessé-

gét és hatékonyságát. Mindez jól alkalmazkodik a XXI. századi ember dinamikus életmód-

jához, s az új típusú hálózatalapú tanuláselméletekhez. 

A cikk keretében bemutatásra kerül néhány olyan a felsőoktatási gyakorlatban is jól alkal-

mazható IKT és web 2.0 alapú technikai és technológiai módszer és eljárás, mely a hallga-

tók és oktatók mindennapi tanítási-tanulási tevékenységét segítheti elő.  

A fókuszpontban a hallgatói teljesítmény ellenőrzés-értékelés modern online alapú módsze-

rei, a tananyag feldolgozás és elsajátítás elektronikus formái, valamint mobil kommunikáci-

ós eszközökkel támogatott tanítási-tanulási megoldási formák állnak. a leírása mellett a 

szerző empirikus vizsgálatok eredményeire is támaszkodik a témában. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

In domestic and international practice, many attempts set an example of direct or indirect 

use of the latest ICT (Information and Communication Technologies) in teaching-learning 

process. In addition to the traditional one electronic and mobile learning adaptates flexibily 

to changing environments and ways of life. 

The modern learning / teaching environment supported by ICT uses the latest mobile 

devices and telecommunications and and posesses a high efficiency and effectiveness. This 

is well adapted to the XXI. century man dynamic way of life, and a new types of network-

based learning theories. 

In the article is presented in a number of academic practice well suited for ICT and web 2.0-

based technology as well as technical methods and procedures that would assist students and 

faculty in the daily teaching and learning activities. 

The focus of the study is on student performance based on online monitoring-evaluation of 

modern methods, knowledge acquisition and procession, and mobile communication devices 

supported forms of teaching and learning. In addition to the description of the results, the 

author's empirical studies based on the subject are presented too. 

 

1. Bevezető gondolatok 

Információs társadalom legfőbb ismérve az, hogy az információ elsőszámú értékké válását 

állítja a középpontba. Kialakulásának előidézője a gazdaság globalizálódása és a vállalatirá-

nyítás ebből fakadó válsága, fő motorja a számítástechnika és a távközlés rohamos fejlődé-

se, legfontosabb állomásai a személyi számítógépek elterjedése és a szélessávú adatátviteli 

hálózatok megjelenése, szimbolikus jelentőségű technológiai újításai az Internet és a mobil-

telefon. E gyors iramban fejlődő folyamatok eredményeként mára az élet egyetlen területén 

sem kerülhető meg az információtechnológia alkalmazása. Ez fontos társadalmi változások-
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kal is jár: az információs szektorban foglalkoztatottak aránya radikálisan nő, lehetővé és 

szükségessé válik a távmunka, illetve az egész életen át tartó tanulás.  Mindezek hatására az 

informatikai infrastruktúra fejlesztése és a digitális írástudás terjesztése kiemelt stratégiai 

célként jelenhet meg. Ugyanakkor az információs társadalomban élő embernek számos, 

korábban ismeretlen problémával kell szembesülnie, mint például a korlátlan mennyiségben, 

de változó minőségben rendelkezésre álló információk megfelelő értékelése, szűrése és 

feldolgozása, vagy a magánszféra védelme az információk megszerzésére és ellenőrzésére 

törő gazdasági vagy politikai hatalommal szemben. E hatások a társadalom tagjainak kör-

nyezetét, munkájának jellegét is megváltoztatják, ami összefüggésben van az egyének tanu-

lási folyamataival, attitűdjükkel, kialakult tanulási szokásaival, vagy éppen a megváltozott 

tanári és tanulói szerepekkel. 

 

2. A mobilkommunkációs technológia jelenléte napjainkban 

Napjainkban világszerte kialakult társadalmi berendezkedésében, multikulturális környezet-

ben élő mindennapi embereket tekintve ma már elmondható, hogy a mobiltelefon felhaszná-

lók körében átlagosan egy emberre már 2-3 mobiltelefon jut személyenként, figyelembe 

véve, hogy pl. Afrikában átlagosan tíz mobiltelefon jut száz emberre, vagy éppen a digitális 

szakadék által leginkább érintett elszakadt peremterületi szegény világrészek esetén ez jó, ha 

eléri az egyet. Az alábbi ábra az IKT alapú hétköznapjainkban leginkább megjelenő eszkö-

zök használatának statisztikai megoszlását és fejlődését mutatja 3 éve távlatában. Ez alapján 

érzékelhető egyfelől az asztali számítógép használat mérséklődése, a hordozható és kézi 

notebook, tablet használat expanziója, másfelől egyre erősödni látszik a mobiltelefon hasz-

nálók, vagy a szélessávú internethasználók aránya [1].  

1. ábra: Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartásokban és a vállalati 

(üzleti) szektorban, 2012, forrás: 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=15910 

 

Ez azt jelenti, hogy az emberek egyre inkább bevonják a mindennapi kommunikációs tevé-

kenységük és mindennapjaik tervezésének, szervezésének támogatására. A statisztikai soro-



179 

kat tovább folytatva egy adott napon 4-5 millió mobiltelefon eladás történi a világon. Ma-

gyarországon 2013.-ban több mint 1 millió ember már okostelefont használt az internetes 

oldalak eléréséhez, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden tizedik embernek már okos tele-

fonnal is rendelkezett. A nagyiramú fejlődést szemléltetve 2014 januárjában a magyar inter-

net felhasználók 57%-a rendelkezett okostelefonnal. E ponton fontos azt is tisztáznunk, 

hogy mit is takar az okostelefon kifejezés. Nos, ennek definíciójára nincs egységes kiforrott 

fogalmi meghatározás, de egy olyan operációs rendszerrel is rendelkező mobiltelefon, amely 

rendelkezik a számítógép egyenértékű funkcióival és interfészeivel (képességeivel), s ugya-

nakkor mobiltelefonként is használható. Ennek megértését szolgálja az alábbi ábra, mely az 

okostelefonok fő funkcióit mutatja 5 nagy csoportra bontva [2]. 

2. ábra: Az okostelefonok funkciói, forrás: Okostelefonok HVG kiadvány, 2014 

 
 

A mobiltelefonok fejlődésének legújabb tendenciái napjainkban a következő nagyobb tren-

dek köré csoportosíthatóak: 

• Operációs rendszerek növekvő térnyerése (1. helyen az android, 2. helyen az iOS, 

3. helyen már a Windows Phone) 

• Használati funkciók, mire alkalmasak 

• Közösségi alkalmazások: Skype-Viber-Line 

• Okostelefonok világa  

• NFC – Rövid hatótávolságú kommunikáció (10 éves technológia) 

• Mobiltárca – online fizetés, biztonság 
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• Népszerű, praktikus alkalmazások mint pl.: google play music, adobe photoshop 

touch, walk up alarm clock, 7 minute workout, duolingo, spendee, Any.Do, App 

flow, bills reminder, mastercasd mobile, waterbot, mark on call, all cast premium, 

dayframe 

Az okostelefonok teljes vertikumát szemlélteti a következő ábra az alkalmazások és a hoz-

zárendelhető tevékenységek relációjában. 

3. ábra: Az okostelefonok világa, forrás: Okostelefonok HVG kiadvány, 2014 

 
 

Ha megvizsgáljuk a legújabb mobiltelefonok fejlesztésével kapcsolatos trendeket, akkor a 

következőkben ismertetett, a modern világ felé tett néhány jellemző technikai, módszertani 

áttöréseket fedezhetjük fel. 

A különböző mobiltelefonos platformon elérhető applikációk rendkívül gyorsan fejlődnek, 

melyek a munkánkban, a mindennapi életünkben, vagy éppen a közigazgatási és közéleti 

tevékenységeink végrehajtását segítik elő igen nagy hatékonysággal. A következőkben a 

legújabb és leghasznosabb 7 mobilalkalmazást villantjuk fel a lényegi elemének a bemutatá-

sával. Az első ilyen a bills reminder mely segít a számláink, hitelünk befizetési határidejé-

nek pontos betartására és ütemezésére, a második a mastercasd mobile alkalmazás, amely a 

számlák követésén túl az azonnali, akár QR (Quick Respons) kód segítségével történő gyors 

befizetést támogatja. A következő ilyen applikációa waterbot, mely inkább a hölgyeknek 

imponálhat nagyon, mely a lakásban lévő növények öntözési rendjére emlékezteti a tulajdo-

nost, a mark on call nevű alkalmazás a lakás belső bútorainak átrendezését támogatja méret-

arányos lakás-, illetve bútorméretek figyelembevételével. Az all cast premium segítségével 

szinte távitányítóként használhatjuk az okostelefonunkat, jeleníthetjük meg a tartalmakat az 
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okos TV-nken akár a goolge driveból, vagy dropboxból előhívva. A dayframe segítségével 

digitális képkeretté varázsolhatjuk a mobiltelefonunkat, mely bármely közösségi fiókból 

képes betölteni az anyagokat, s végül a 7. ilyen kiváló alkalmazás a houzz interior design 

ideas, mely a teljes körű digitális lakkberendezést teszi lehetővé a tervezéstől kezdve a meg-

valósításig bezárólag. ezen kívül még számos hasznos kis alkalmazás futhat a mobilunkon, 

mint pl. a cam scanner, mely helyben megoldja a dokumentumok beszkennelését és továbbí-

tását, vagy a goji, mely egy ajtóra szerelhető zárrendszer vezérel, ami egyben tulajdonkép-

pen zárkulcsként funkcionál alapozva az NFC-re (rövid hatótávolságú kommunikációs pro-

tokollra). A sort még folytathatnánk a teljes lakásbiztonságot támogató G4S eyesecure prog-

ramot, mely okos riasztóközpontok új generációját jelenti, vagy a relaxációt és meditációt 

támogató Buddhiffy 2 alkalmazást, s végül a mindennapos mozgást, testnevelést segítő 7 

minute workout seven nevű 7 perces edzőprogram [3]. 

 

3. Az új technológiák hatása a tanulási környezetekre 

Az fentiekben leírt modern, napról napra változó világunk hatására a felsőoktatási intézmé-

nyek is próbálnak alkalmazkodni az új generációs hallgatói attitűdhöz, szokásrendszerhez, 

tanulási stílushoz, s az e-learning címszóval jelzett elektronikus alapú oktatási rendszerekre 

kezdtek átállni. Ennek hatására elektronikus tanulási környezet bevezetését és működtetését 

vállalták fel az oktatási intézmények. Ilyen tanulási környezet hozható létre a Moodle, Olat, 

Ilias, Coedu, Claroline, CooSpace, vagy Share point rendszerek segítségével, melyek egy 

része a felsőoktatásban jelen lévő adminisztrációs és tanulmányi rendszerrel, mint pl. 

Neptun, ETR, szinkronizált kapcsolatban működhet. Emellett egy másik jellemző tendencia 

az élő előadások videóra történő rögzítését és a rögzített videófájlok közzétételét szorgal-

mazza egyre több intézményben. 

E rendszerek segítségével, többéves felsőoktatási tapasztalatok mikro és makroszinten azt is 

igazolták, hogy míg az oktatói aktivitások a tanulási környezetekben a nappali időszakra 

tehető jobbára, addig a hallgatói tevékenységek nagy része jellemzően a késő esti, éjszakai 

(nappali tagozatosok) órákra tehető. S az előbb említett online, web alapú tanulástámogató 

rendszerek a folyamatos hálózati csomópontok közti kommunikációt szinkron vagy aszink-

ron formában biztosítja, mely a hallgató-oktató kommunikációt jelenti.  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszékén 

folyó pedagógusképzések (posztgraduális és szakirányú továbbképzések) rendszere is para-

digmaváltáson ment keresztül, nevezetesen szakítania kellett a tananyagközpontú, oktató-

központú hagyományos tanuláselméletekkel és módszerekkel, s helyette az úgynevezett IKT 

alapú atipikus tanulási formákra kellett átállnia. Ezt az attitűdváltást számos oktatásban is 

adaptálható jelenség, lehetőség és eszközrendszer támogatja, mint például a következők: az 

interaktív IKT alapú rendszerek világában és ezzel együtt a digitális bennszülöttek (akik már 

a mai információs társadalom generációi) környezetésben is egyre nagyobb szerepet kapnak 

az okostelefonok, az iPad-ek, a valósághű szimulációt előállító Kinect interaktív egységek 

és hozzájuk tartozó játékok, valamint a hálózatalapú web2.0-ás szolgáltatások köre (pl. 

közös dokumentumok, prezentáció megosztók, csoportok, elektronikus kérdőívek, mobil 

alkalmazások, közös naptárak, blogok, közösségi oldalak, online tesztek, közös tárhelyek 

(google)), a 3dimenziós világok (Leonar3Do), s végül a virtuális környezetek (Second life). 

Ezen rendszerek és mobil eszközök alkalmazásához szükségesek az ún. ―újmédia kompe-

tenciák‖ elsajátítása [4].  

3.1 Mobil tanulás a tanítás-tanulás folyamatában 

Az m-learning fogalom alatt általában a bárhol, bármilyen mobileszközön hozzáférhető, 

tanuláshoz kapcsolódó tartalom elérését, az ezzel kapcsolatos tanulási tevékenységet értjük. 

Pontosabban azt a típusú tanulást, ahol egy létező online CMS, LMS rendszert egy mobil, 

kommunikációra alkalmas, hálózati eszközzel érhetünk el. Ezen feltételeket elsősorban az 
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okostelefonok, tablet PC-k és iPad-ek halmaza teljesíti. Ilyen okostelefon pl. az android 

platformon működő Samsung GalaxyTab érintőképernyős eszköz, mellyel már tetszőleges 

webtartalom, teljes körű multimédia is elérhető. A mobileszközök intelligenciája behatárolja 

az elérhető tartalmak jellegét (web 2.0, flash, audio, video). A manapság fellelhető 

okostelefonok különböző operációs rendszerek alatt futnak, mely a kompatibilitást kisé 

nehezíti. Ilyen főbb rendszer a már régóta ismert Symbian, a Windows phone, az új 

Android, Apple IOS, Bada és Blackberry platformok. A másik fő kihívás ezen eszközökkel 

szemben, hogy az online tartalmaknak a mobilképernyőre optimalizált webes megjelenést 

(egyedi CSS, optimalizált tartalmak) kellene biztosítaniuk a zökkenőmentes tartalomkeze-

léshez. Mindezen szempontok mellett már nagyon nagy számban használják az m-learning 

adta lehetőségeket, sőt a fejlesztések jó része is ez irányba mutatnak, pl. a már jól ismert 

Moodle LMS rendszerhez elkészült a hivatalos Moodle Mobile kliens is [5]. 

4. A mobil tanulás iránti igény felmérése
14

 

4.1 A vizsgálat jellemzői és körülményei 

A mobil és IKT alapú tanulásra vonatkozó felmérés 2013. szeptember 10. és 25. között 

zajlott a BKV és a MÁV egyes egységeinek bevonásával. A vizsgálat kérdőíves adatfelvé-

tellel történt, melyet a Google űrlapalapú adatfelvételt lehetővé tevő szolgáltatásával oldot-

tunk meg. A kérdőív bevezető kérdései a válaszadók egyes szociológiai jellemzőinek feltá-

rására irányultak, melyeket a számítógépes felszereltségre, a korszerű információáramlási 

módszerek ismeretére és használatára, valamint ezek távoktatásban történő alkalmazási 

fogadókészségének felmérésére irányultak. Az anonim adatszolgáltatásban összesen 73 fő 

vett részt. Közülük 64 a BKV, 9 a MÁV alkalmazottja. A vizsgálat kijelölt célszegmensébe 

mindannyian beletartoztak, szellemi munkát végző alkalmazottként, illetve alsó és középve-

zetőként dolgoznak munkahelyükön.  

A vizsgálat adott vállalatoknál dolgozó válaszadók bevonásával készült. Ennek megfelelően 

a feltárt eredmények csak az adott cég adott beosztású dolgozói számára lehet lokálisan 

reprezentatív. Reprezentativitásról tehát általános értelemben nem beszélhetünk, a feltárt 

jellemzők csak körültekintéssel alkalmazhatóak más cégekre, illetve csak jelentős korlátozá-

sokkal értelmezhetőek országos adatként. Az izomorf értelmezésű reprezentativitás helyett 

tehát meg kell elégednünk a reprezentativitás homomorf felfogásával. Annak érdekében, 

hogy eredményeink más területeken, más cégek dolgozóival kapcsolatosan is értelmezhető-

ek legyenek, a következőkben megadjuk a vizsgált minta jellemzőinek 95 %os 

konfidenciaintervallumait. Azoknál a további cégeknél, ahol e jellemzők beleesnek a 

konfidenciaintervallumokba, a kapott eredmények fenntartás nélkül elfogadhatóak (itt most 

tehát reprezentatív a felmérésünk). Minél több szempontból és minél nagyobb eltéréseket 

tapasztalunk egy konkrét vállalat esetében, annál inkább szükséges az eredményeket közelí-

tő jellegűnek tekintenünk. 

4.2 A felmérésben alkalmazott összefüggés vizsgálatok eredményei 

Az adatok feldolgozása által az összes válaszadó adatai alapján végzett elemzéseket foglal-

tuk össze az egyszerű leíró statisztikai módszerivel, majd a mélyebb összefüggések feltárá-

sára a sokváltozós elemző módszereket használtuk fel. 

 

 

                                                            
14 A felmérés egy K+F Kutatás Fejlesztési projekt keretében keretében zajlott a Magyar 

Telekom támogatásával 
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4. ábra: A felhasznált IKT eszközök repertoárja, forrás: saját szerkesztésű ábra 

 

A 4. számú ábra jelzi, hogy legtöbben (asztali) számítógépükkel (44 %) kapcsolódnának egy 

távoktatási rendszerre, de már 22 % jelzi, hogy tablettel, 12 % pedig okostelefonnal lépne 

be. 15 % részesítené előnyben egy belső vállalati keretrendszer, 6 % a közösségi oldalak 

ilyen célú felhasználását. 

A sokváltozós statisztikai elemző módszerek (pl. sokdimenziós skálázás, klaszteranalízis) 

mind azt mutatták, hogy a személyes beszélgetés, a telefonálás és az e-mail különül el mar-

káns módon a többi kommunikációs módtól. Értelmezésünk szerint ezek az alkalmazás 

gyakoriságával, kedveltségével, attitűdjével függnek össze. Ennek alapján elmondható, hogy 

e színtéren az elektronikus keretrendszeren keresztül történő kommunikáció látszik még 

elterjedni. 

A fentiek még látványosabban érzékeltethetőek klaszterezéssel készített dendrogramok 

segítségével.  

A dendogram egyes szinten leszakadó fürtjei szépen alátámasztják a fenti következtetéseket. 
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5. ábra: Az összes válaszadóra vonatkozó dendogram, forrás: saját szerkesztésű ábra az 

SPSS forrás alapján 

 

A felhasznált kommunikációs módozatok tekintetében a három kommunikációs színtér nem 

tér el egymástól. Mind a munkahelyi, mind a cégek közötti, mind a magánjellegű kommuni-

kációban az e-mailezés, a telefonbeszélgetés és a személyes beszélgetés (tárgyalás) dominál. 

Ugyancsak mindhárom színtérre korlátozottan jellemző még az SMS-ezés. A hagyományos 

postázás, a chat-elés, a skype és facebook használata és a keretrendszeren keresztül történő 

kommunikáció mindenhol elhanyagolható mértékű. 

A kommunikációs eszközök szempontjából a három színtér nagyban hasonlít egymáshoz, 

kisebb (ám jelentős) eltérések azonban felfedezhetőek közöttük. Mindháromra jellemző az 

élőszavas (eszköz nélküli) kommunikáció, az asztali számítógép (kivéve a magánkommuni-

kációt, mert itt ennek szerepét egyre inkább átveszi a laptop és az okostelefon). A hagyomá-

nyos posta igénybe vétele egyre inkább háttérbe szorul, az IP-telefon, a videotelefon, a 

tablet, a notebook és a netbook (még) nem tudott elterjedni. 

Távoktatásra épülő vállalati továbbképzésen a munkavállalók 86 %-a venne részt, 44 %-uk 

asztali (nem mobil) számítógépen keresztül tanulna. A többség (82 %) egyébként saját esz-

közét használná, ám jelentős azok aránya (22 %) is, aki munkahelyüktől rendelkezésre bo-

csátott tablettel tanulnának. A továbbképzésre az átlagos válaszadó heti 2 órát szánna, de 

minden kilencedik válaszadó heti 5-nél több, minden hatodik pedig heti 1-nél kevesebb 

óraszámot szánna erre.  

Az egyes válaszadói szegmensek közül a nemek között észlelhető a legtöbb eltérés. A nők 

változatosabb kommunikációs formákat és eszközöket használnak, de egyes, általában ma-

gasabb árfekvésű módok és eszközök tekintetében a férfiak az új alkalmazók. A végzettsé-

geket tekintve lényegesen kevesebb az eltérés, de az elmondható, hogy a magasabb végzett-

ségűek szélesebb spektrumát használják mind a módoknak, mind az eszközöknek. A beosz-

tás szerinti elemzésben csak néhány eltérés tapasztalható. Általánosságban elmondható, 
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hogy az alacsonyabb beosztásúak több módszerrel és eszközzel kommunikálnak. A többi 

elemzés nem adott számottevő eltérést. 

6. ábra: Az összes válaszadóra és összes független paraméterre vonatkozó dendogram, 

forrás: Kata János ábrája alapján 

 
 

A válaszadók között a pedagógus csoport tájékozottsága a kommunikáció formái és eszkö-

zei körében lényegesen meghaladja a többiekét. Használatára a különböző színtereken egya-

ránt a többiekénél magasabb használati arányok, illetve szélesebb alkalmazási körök jellem-

zőek körükben [6].  

Meg kell jegyeznünk azt a tényt tehát, hogy az iskolán belüli képzés nincs teljes mértékben 

összehangolva a piaci igényekkel. Ennek következményeként tudható be, hogy a rendszer-

ben tanulók nem rendelkeznek maximális mértékű önálló munkavégzési képességgel, vala-

mint elméleti, gyakorlati tudásuk labilis [7]. Látens változókat vizsgáló elemzéseink egyér-

telműsítik, hogy kisebb eltérések mellett mind a két vizsgált célcsoportban (versenyszféra, 

közoktatás) minden kommunikációs színtéren a személyes beszélgetés, az e-mailezés és a 

telefonálás a döntő fontosságú módszer, míg az eszköz nélküli kommunikáció, az asztali 

számítógép és a telefon (legtöbbször a hagyományos változata) a leggyakrabban használt 

eszköz. A két szféra között számos kisebb eltérés fedezhető fel, de összességükben ezek 

nem befolyásolják a hasonlóság nagy mértékét. 

5. Következtetések, továbbfejlesztések 

Az igényfelmérő vizsgálat eredményei alapján megfogalmazódott egyfelől egy szoftveres 

fejlesztés révén kialakításra kerülő tananyag-kezelő kliens oldali rendszer, amellyel egysze-

rűen és könnyen hozható létre kis tanegységek rendszere (mikrotartalom), felhasználva az 

okostelefonok multimédia képességeit (kép, szöveg, hang, videó). A kliens oldali keretrend-

szer figyelembe véve a ma használatos mobil platformokat Android operációs rendszerű 

telefonokhoz készül majd el. A demo változatban már működő m-learning keretrendszer az 

alábbi tevékenységek kezelésére képes: 

 Központosított tudáselem előállítás  

 Mobil felületen sorrendi elérés  

 Visszacsatolás, visszajelzés a felhasználónka és a tartalomelőállítónak egyaránt 

 Push üzenetek küldése értesítésekhez (pl. ha új tartalom kerül a rendszerbe) 

 Személyre szabott bejelentkezés 

 Statisztikák az aktivitásról, különféle tevékenységekről és számonkérés ered-

ményeiről 

A tesztelés fázisában a kifejlesztett mobil tanulási keretrendszer kölcsönös szimpátiát fejtett 

kis a felhasználók irányába, mely ugyancsak megerősíti a mobiltanulás létjogosultságát, a 
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tanulás formáinak tervezhetőségét napjainkban kijelölve a korszerű technológiai alapú vilá-

gunk jövőbeli irányait. 
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KIVONAT  

A munka a felhő informatika létjogosultságának ismérveit taglalja a XXI. századi felsőokta-

tásban. A kutatás abból a hipotézisből indul ki, hogy a felhő informatika alkalmazása kimu-

tatható előnyökkel jár az információs technológiát alkalmazó cégeknél. A felsőoktatásban 

így azon alkalmazási területek kerülnek elemzésre és bemutatásra, ahol a felhő informatika 

használata mérhető, de legalább becsülhető előnyöket biztosít. A munka külön figyelmet 

fordít a felhőinformatikai szolgáltatások igénybevételének veszélyeire, azokra a kockázati 

tényezőkre, amelyek az ilyen szolgáltatások használatától elválaszthatatlanok. A dolgozat 

kitér a felhő informatika alkalmazhatóságára a második, harmadik és negyedik generációs 

egyetemeken, figyelembe véve az ott zajló oktatástechnológiai változásokat, amelyek az új, 

innovatív utak keresésére összpontosítanak a felsőoktatásban. 

 

ENGLISH ABSTRACT  

This work deals with cloud computing in 21st-century higher education. The study sets out 

from the hypothesis that the application of cloud computing has measurable advantages with 

companies implementing informational technologies. The paper examines those fields of 

application within higher education, which can provide benefits that can be measured, or at 

least safely estimated. Particular attention will be paid in this paper to the hazards and risk 

factors of cloud computing application, often accompanying the use of these services. The 

paper also discusses the applicability of cloud computing in second-, third-, and fourth-

generation universities, taking into consideration the current changes regarding educational 

technologies, focusing on the novel, innovative methods in higher education. 

 

Kulcsszavak: felhő informatika, felsőoktatás 

 

1. A felhő informatika 

"Száz évvel ezelőtt a vállalatok megszüntették saját áramtermelő berendezéseiket, gépeiket, 

és csatlakoztak az elektromos hálózathoz… Napjainkban ugyanez a forradalom közeleg az 

informatika világában." [1] 

A felhő alapú informatika a számítógépes erőforrások, valamint a különböző rendszer-, 

segéd- és felhasználói programok interneten keresztüli használatát biztosítja, és azoknak, 

mintegy közmű szolgáltatás szintű megfizettetését végzi. Mindezt teljes körűen szoftver 

irányításával, vezérlésével és nyilvántartásával, emberi beavatkozás nélkül.  

Az elképzelés régi keletű, nemkülönben a felhő megnevezés. John McCarthy már 1961-ben 

azt jósolta, hogy az adatfeldolgozást egyszer akár közszolgáltatásként is megszervezhetik. 

[2] A felhő fogalmát a telefontársaságok már a múlt század kilencvenes éveinek elején is 

használták azokra a helyzetre, amikor a szerződött sávszélességet nem konkrét vezetékpáro-

kon biztosították, hanem az átvitel pillanatában éppen szabad telefonvonalakat állították 

hadrendbe a garantált sávszélesség biztosításához. A felhő ekkor arra a tényre/állapotra 

utalt, hogy nincsenek előre kijelölt átviteli vonalak az egyes szolgáltatások számára. [3] 

mailto:peti@ef.uns.ac.rs
mailto:peti@vts.su.ac.rs
mailto:ptumbas@ef.uns.ac.rs
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A felhőnformatika fogalmát, előnyeit és alkalmazási lehetőségeit sok helyen megtalálhatta a 

napi hírek után érdeklődő olvasó is, az Index-től kezdve a HVG-n át egészen a Magyar 

Narancsig. [4] [5]  

A felhő informatika megjelenése óta nagyon sokféle jellemzés, vélemény, értékelés, bírálat 

és jóslat látott napvilágot. Mint minden újdonság esetében, itt is sok megnyilatkozás vált 

tévessé, nevetségessé, de mára már nagyjából tisztázódott a felhő alapú informatika legfon-

tosabb jellemzőinek listája:  

 igény szerinti önkiszolgálás, nagy flexibilis konfigurálhatóság (rugalmas skálázha-

tóság) mellett; 

 bárhonnan (internetes kapcsolat megléte persze szükséges) és minden időben 

igénybe vehető szolgáltatás; 

 helyfüggetlen erőforrás-pufferezés, földrajzilag eltérő helyen nagy sávszélességű 

szerverparkokban található erőforrások felhasználásával; 

 használat szerinti fizetés (pay-per-use vagy pay-as-you-go). 

 

A felhőinformatika-szolgáltatók száma az utóbbi időben, különösen az USA-ban és a nyu-

gat-európai országokban igen magas. Ajánlataikban a felhő alapú szolgáltatások nyújtotta 

leggyakrabban hangsúlyozott előnyök a következők: 

 Az információs technológiát használó és szoftverfejlesztő cégeknél nincs szükség 

kezdeti nagy befektetésre a hardverbe, az esetleges későbbi hardverbővítések sem 

járnak külön költségekkel, ehelyett igénybevétel szerinti szolgáltatás-megfizettetés 

történik; 

 A tulajdonolt, nem virtualizált szerverek kihasználtsága 5 és 50% között mozog, a 

felhő informatika szolgáltatásainál ez a kihasználtság, a rugalmas skálázhatóságnak 

köszönhetően 80-90%-os; 

 A felhasználónak az az érzése, hogy korlátlan számítógép-erőforrással rendelkezik, 

amivel mindig ki tudja elégíteni a szükségleteit, legyenek azok akár váratlanok, 

akár mértéktelenül változóak is;  

 A felhő informatika nyújtotta hardver költségei mindenképpen alacsonyabbak a tu-

lajdonolt hardver költségeinél, de a teljes számítógépek bérlésénél is; 

 A vállalkozás elején a cégek alacsony (hardver és szoftver) használati költségekkel 

indulnak a vállalkozásba (nem kell számolni a végső hardverszükséglettel, a szoft-

verlicencezésekkel, stb.), ehelyett a működésbe, az üzletbe történik befektetés; 

 Költséghatékony, megbízható, komoly szoftvermegoldásokat nyújt a felhő infor-

matika a szolgáltatások megvalósításában, fokozott biztonsági intézkedések meg-

valósítása mellett (biztonságos azonosítás és hozzáférés-ellenőrzés).  

 

A felhő alapú informatika szolgáltatásait közvetlenül vagy közvetett módon is igénybe lehet 

venni (részletesen később). A nagyszámú kínálatban a következő költségmegtakarítási lehe-

tőségekre hívják fel a figyelmet: 

 Elhelyezési (terem) költségek; 

 Hardverköltségek (szerver, kommunikációs hálózat költségei); 

 Szoftverköltségek (beszerzés, licencdíjak, frissítési költségek); 

 Energiaköltség (hűtési költségek is); 

 Informatikai munkaerő bér- és továbbképzési költségei. 

 

Egyelőre még igen nagy a bizalmatlanság a cloud computinggal kapcsolatosan, az eltérő 

definíciók, elképzelések és felfogások miatt, valamint a használati és architekturális model-

lek eltérő értelmezése miatt, de talán még a szolgáltatók erőszakos reklámjai és kampányai 



189 

is növelik a potenciális felhasználók rossz előérzéseit. A félelmeket, hiányosságokat többen 

is megfogalmazták ([6] és [7]), lássunk belőlük néhányat: 

 A szolgáltatók eltérő fogalomhasználata az egyes szolgáltatások háttértartalmát il-

letően; 

 A szolgáltatások korlátos hordozhatósága a szolgáltatók között, ennek következté-

ben a szolgáltatótól való függés veszélye; 

 A szolgáltatások szegényes (kisszámú) halmaza, valamint a szolgáltatási szerződé-

sek hiánya, merevsége, rossz minősége (előnytelen volta); 

 A piaci szegmens éretlensége, kiforratlansága; 

 A szolgáltatások elérhetősége és az adatátviteli szűk keresztmetszetek (az energia- 

és internet szolgáltatók üzemkiesései, korlátozott sávszélesség az átvitelben); 

 Az üzemzavarok megjelenése (megjelenésének valószínűsége) ilyen bonyolult 

rendszerek esetében. 

 

A felhő alapú informatika elutasítását, illetve a vele szemben megfogalmazott bizalmatlan-

ságot kiváltó objektív és szubjektív okok különböző tévhitek kialakulásához és megfogal-

mazásához vezettek: 

 A felhőalapú szolgáltatások nem minden vállalat számára előnyösek (azok számá-

ra, akik egyébként is használják az IT-t a mindennapi életben, a megállapítás téves 

- persze vannak pillanatok/időszakok, amikor valóban nem előnyös a bevezetésük: 

pl. közvetlenül hardver/szoftver beruházások után); 

 A felhőalapú informatika nem biztonságos (mivel a szolgáltatók elismert biztonsági 

szakértőket alkalmaznak a szolgáltatások biztonságának kiépítésére és felügyeleté-

re, a felhő alapú szolgáltatások nem kevésbé biztonságosak, mint a helyi/cégben 

működtetett informatika – persze van NSA/Nemzetbiztonsági Ügynökség, és más 

nsa-k is, de az nem lehet mérce a biztonság elbírálásában); 

 A vállalat elveszíti az ellenőrzést a felhőben tárolt adatok fölött (a publikus felhő-

szolgáltatás esetében is van lehetőség az egyes szolgáltatóknál a tárolt adatok elhe-

lyezésének földrajzi/országon belüli korlátozására, privát felhők esetében ez a kité-

tel/korlát teljesen egyértelmű); 

 A felhőalapú számítástechnika drágább, mint a hagyományos (ezt a tévhitet a gya-

korlat cáfolja, a szolgáltatók számának növekedése pedig az ár szempontjából ked-

vező a felhasználók számára); 

 A vállalati alkalmazottaknak sok idejét veszi igénybe, mire megtanulják, hogyan is 

kell az új rendszerben dolgozni (semmivel sem nehezebb, mint egy új alkalmazás 

használatának betanulása). 

 

2. A felhő informatika modelljei és szereplői: az ökoszisztéma 

Három fajta felhőinformatikai modellcsalád érhető tetten a gyakorlati megvalósítások alap-

ján: (a) használati/szolgáltatási modell, (b) szolgáltatói modell és (c) telepítési/megvalósítási 

modell. A használati/szolgáltatási modellt általában háromszintűként ábrázolják, amelyen a 

felhasználóhoz legközelebb eső szint a szoftvert, mint szolgáltatást (SaaS – Software as a 

Service), a középső a platformot, mint szolgáltatást (PaaS – Platform as a Service), az alsó, 

felhasználótól legtávolabb eső szintje pedig az infrastruktúrát, mint szolgáltatást (IaaS – 

Infrastructure as a Service) jelöli. [8] Ismert még a négyszintű modell is, amely az infrast-

ruktúrát hardver (HIaaS – Hardware Infrastructure as a Service) és szoftver infrastruktúrára 

(SIaaS – Software Infrastructure as a Service) bontja, ahogy ez a 1. ábrán látható.  

1. ábra: A négyszintű felhőinformatikai használati modell 
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Forrás: Reewes et al (2009) 

A számítási felhő szolgáltatói modelljei azt ábrázolják, hogy hány szolgáltató milyen sze-

repkörben biztosítja a felhőinformatika-szolgáltatás összes rétegét. Az összes kombinációs 

lehetőséget tartalmazó szolgáltatói modell, amely jól tükrözi az USA-beli viszonyo-

kat/igényeket/lehetőségeket, igen bonyolult is lehet. Ennek a bemutatására ebben a munká-

ban a számítási felhő e3value értékhálózati térképe hivatott, amely a 2. ábrán látható. [9] Az 

ábra bal oldalán helyezkednek el a szolgáltatók: a szoftvert, platformot, infrastruktúrát, 

valamint az energiát és internetet biztosító cégek. A jobb oldalon a felhasználón/fogyasztón 

kívül találhatók még a végfelhasználót/fogyasztót ellátó brókerek és rendszer integrátorok, 

majd a szolgáltatások minőségét ellenőrző auditosok és a használattal kapcsolatos tanács-

adásokat nyújtó szervezetek zárják az ökoszisztémát.  

 

2. ábra: A számítási felhő ökoszisztéma e3value értékhálózati térképe 

 

 

Forrás: Petkovic et al. (2013) 

 

Telepítési/megvalósítási modellek pedig a következők: 

 Privát felhő – speciális, igény szerinti szolgáltatások biztosítása egy felhasználónak 

vagy egy felhasználói csoportnak internetes titkosított kapcsolaton keresztül vagy 

VPN (Virtual Private Network) segítségével (nagy cégek, egyetemek, kórházak) – 

drágább, de biztonságosabb szolgáltatás; 
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 Publikus felhő – általános, interneten keresztül biztosított szolgáltatások (Amazon 

EC2, Google App Engine, Salesforce CRM) – olcsóbb, de kevésbé biztonságos 

szolgáltatás; 

 Hibrid felhő – az előző két szolgáltatástípus kombinációja. 

 

A felhőtípusok, a fizikai elhelyezése szempontjából lehetnek: 

a) Belső számítási felhők – a cég tűzfalán belül elhelyezkedők és 

b) Külső számítási felhők – a privát felhő külső fizikai elhelyezésére a virtuális privát 

felhő kifejezést használják. 

 

A karbantartás szempontjából kétféle megoldás lehetséges: 

a) Saját karbantartás és 

b) Kiszervezett karbantartás (outsourcing). 

 

3. Az egyetemi generációk 

Az egyetemek fejlődéstörténetével és továbbfejlesztési lehetőségeivel sokan foglalkoztak és 

foglalkoznak manapság is. Az egyetemi generációk első három szintje tisztázottnak és elfo-

gadottnak látszik. Néhány alapvető jellemzőjük az 1. táblázatban található. [10] A mai egye-

temek természetesen a második, illetve a harmadik generációs csoportba sorolhatók, bár már 

fogalmazódnak a negyedik generációs egyetemek ismérvei is. A mai modern egyetemek a 

tudásalapú társadalom elvárásainak igyekeznek megfelelni, szoros kötődéssel a gazdasági 

szervezetek (versenyszféra) felé, ugyanakkor nem feledkezve meg a társadalmi szféra (kor-

mányzat) igényeiről sem. A negyedik generációs egyetemek rendelkeznek az előzőekben 

leírt jellemzőkkel, csak viselkedésükben agilisabbak, nagyobb szerepet vállalva a környeze-

tük fejlesztésében, illetve a fejlődési irányok kijelölésében. Az oktatási és kutatási alapfunk-

ciók mellett tehát a negyedik generációs egyetemek fokozottabban vannak jelen a gazdaság-

ban, a gazdaság fejlődésének alakításában. 

 
 

A harmadik és negyedik generációs egyetemeknek leginkább az Etzkowitz és Leydesdorff 

által kialakított „triple-helix‖ modellt vagy a Carayannis és Campbell által megfogalmazott 

„quadruple helix‖ modellt feleltetik meg. Az utóbbi modell az egyetem-gazdaság-

kormányzat dimenziók mellett negyedikként figyelembe veszi a széles társadalmi réteg: a 

közvetlen felhasználók és azok szervezeteinek motiváló hatását is. Ezek a modellek az egye-

temek szoros kapcsolatát fogalmazzák meg a környezetükben található szervezetekkel, utal-

va a külkapcsolatok fontosságára. 
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4. Felhő informatika a felsőoktatásban – tanulási és tanítási folyamatok segítése  

A mai felsőoktatásban az alapfunkciót képviselő tanulási és tanítási folyamatban kitapintha-

tó egyfajta paradigmaváltás. A tömegképzés került előtérbe (lásd az amerikai állami – és 

nemcsak az állami egyetemek gyakorlatát, de ilyen irányba mutat a Bolognai folyamat is 

Európában), ahol a gazdasági gyakorlatban jelentkező és a gazdaság által elvárt területeken 

közvetlenül jelentkező problémák megoldására készítik fel a hallgatókat, komoly elméleti 

háttértámogatás ismertetése nélkül. Ide sorolható az az igény is, úgy a hallgatók, mint az 

intézmények részéről is, hogy a végzősök legyenek felkészülve a felhő informatika alkalma-

zására és a számítási felhőben futtatható alkalmazások fejlesztésére is. Emellett korlátozott 

számú intézmény elitképzéssel is rendelkezik, hiszen a kutatói utánpótlást is biztosítani kell. 

Ezeknek a leendő kutatóknak is szükségszerű az informatikai felhő ismerete legalább alkal-

mazási szinten. 

A tömegképzésben az egyetemek a nagyszámú hallgató oktatását, de főleg az ellenőrzéseket 

megfelelő szoftvertámogatás segítségével végzik, mégpedig minden találkozás alkalmával. 

A tanítási folyamatban aktívan alkalmazzák a távoktatás, a közösségi oldalak, és az on-line 

kurzusok (MOOC) nyújtotta lehetőségeket és előnyöket. A jelenlét és a figyelmi szint elle-

nőrzését, valamint a tudásellenőrzőket és vizsgákat pedig erre a célra kifejlesztett alkalma-

záscsomagokkal végzik. Alapfeltételnek számít, hogy a hallgatók rendelkezzenek mobil 

eszközzel, amely kapcsolódhat a tanítási-tanulási folyamatot nyomon kísérő szoftverrel. 

Az előző bekezdésben szereplő korszerű oktatástechnológiai eljárások nagymértékben segí-

tik, segíthetik az eredményes képzést. Annak ellenére, hogy teljes szoftvertámogatottságot 

élveznek/élvezhetnek, az említett újdonságok komoly feladatokat rónak az oktatókra, hiszen 

tartalommal a tárgyakat mégiscsak nekik kell megtölteniük. Egy gördülékeny, érdekes, 

interaktív kurzus elkészítése nem is egyszerű feladat, figyelembe véve, hogy a nagyszámú 

heterogén technika lehetőségeit, előnyeit és hátrányait is ismerni kell, emellett csokorba is 

kell fogni valamennyit, a kívánt cél és eredmény elérése érdekében. 

A modern felsőoktatásban az oktatástechnológia támogatásában a következő techni-

kák/megoldások/eljárások a leggyakoribbak: 

a) Mobil technológia (BYOD - Bring Your Own Device), 

b) Közösségi hálók/oldalak, 

c) Osztálytermi (a tanulási/tanítási folyamatot és a tudásellenőrzést felügyelő) szoft-

ver, 

d) Big data, 

e) Analitika és 

f) Intelligens eszközök jelenléte az interneten (Internet of Things). 

 

Nos, ha felhő informatika nem szerepel a fenti listán, akkor mégis hogy kap/kaphat szerepet 

a felsőoktatásban? A feltett kérdésre a válasz nagyon egyszerű: valamennyi fent említett 

technika, szolgáltatás felhő alapú informatikai infrastruktúrában (is, és egyre inkább csak 

abban) üzemel.  

A felsőoktatás alapfunkcióját képező tanulási és tanítási folyamat másik, körülbelül tíz évvel 

ezelőtti paradigmaváltásáról sem szabad megfeledkezni, a mobilitásról és a közös tanulmá-

nyi programok megjelenéséről. 

A hallgatói és oktatói mobilitás, és a két vagy nagyobb számú felsőoktatási intézmény szer-

vezésében kialakított közös tanulmányi programok nagyon nagyszámú és heterogén jellegű 

adathalmazt generálnak és hasonló nagyságrendű funkcióhalmazt igényelnek a sikeres meg-

valósításhoz. A fent említett területeken a tervezés, megvalósítás, nyomon követés és az 

értékelés feladatainak elvégzésében a számítási felhő jelentős segítséget tud nyújtani a szol-

gáltatások és közös aktivitások minőségének biztosításában és továbbfejlesztésében, kisebb 

költségteher mellett. [11] 
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5. Felhő informatika a felsőoktatásban – kutatás támogatása 

A felsőoktatási intézmények másik alapfunkcióját a kutatások képezik. A kutatásokat az 

esetek nagy százalékában a többszálú gazdasági kötődés fényében kell vizsgálni. Az egye-

temek és a gazdaság együttműködésére ugyancsak a sokszínűség a jellemző. A sokfajta 

közös törekvés különböző ismérvek szerint csoportosítható. Kondo [12] a következő csopor-

tokat különbözteti meg:  

1. Közös tudás létrehozása 

 Közös kutatások útján (bár az egyetemek közötti közös kutatások is gya-

koriak), 

 Szerződéses kutatások alapján, 

 Együttműködési megállapodás eredményeként és 

 Donáció segítségével. 

2. Tudástranszfer megvalósítása 

 Szakfolyóirati cikkek és könyvek formájában, 

 Konferencia előadások alapján, 

 Végzős hallgatók szakmai gyakorlatának a vállalatokban történő megszer-

vezésével, 

 Duális képzésen keresztül, 

 Vállalati dolgozók továbbképzésével, 

 Tanácsadás nyújtásával és 

 Licencezés formájában. 

3. Tudásalapú start-up cégek alapításával az egyetemi kampusz területén, különböző 

szervezési formában: 

 Inkubátorok, 

 Szakértői/kiválósági központok, 

 Műszaki hálózatok és platformok (felhőinformatikai szolgáltatások) köz-

pontjai és 

 Technológia (számítási felhő) központok és parkok. 

A gazdasági vállalatok és a felsőoktatási intézmények szoros együttműködése (itt elsősorban 

a közös kutatásokra kell gondolni) felhőinformatikai támogatással mindenképpen nagymér-

tékben ésszerűsíthető és költséghatékonyabbá tehető, de a többi felsorolt együttműködési 

forma is csak nyerhet a számítási felhő alkalmazásával, a tervezés, megvalósítás, nyomon 

követés és az értékelés feladatainak végrehajtásánál (ahogy ez fentebb már megfogalmazó-

dott az egyetemek tanulási és tanítási alapfunkciójának támogatásánál). 

A felsőoktatási intézményekben azonban vannak olyan, belső kutatások is, amelyeket az 

alkalmazott dolgozók, oktatók és kutatók közösen végeznek. Ilyen esetben a felhő informa-

tika alkalmazásának lehetősége más megközelítést igényel. Az egyetemeken általában már 

rendelkezésre állnak megfelelő (vagy kevésbé megfelelő) számítógépes/információs erőfor-

rások, amelyek a kutatás támogatására szolgálnak. Mégis, vannak olyan helyzetek, amikor 

ilyen feltételek mellett is számolni kell az informatikai felhővel [13]:  

 Időben rövid lefolyású nagy számítási kapacitást igénylő követelmények esetében 

egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb felhőt bérelni, mint kivárni a vásárlást és beüze-

melést, 

 Ritkán igényelt információs erőforrások esetében a géppark/az infrastruktúra fenn-

tartása elfogadhatatlanul költséges, 

 A meglévő számítógépes erőforrások kapacitásán felüli erőforrás-igény esetén elő-

nyösebb a számítási felhő igénybevétele (akár a meglévő privát felhő bővítése a 

nyilvános felhőbe), 
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 A kutatási termék külső (béta) tesztelése, esetleges továbbfejlesztése, illetve keres-

kedelmi célú felhasználása mindenképpen indokolja a felhő informatika alkalmazá-

sát, 

 Rugalmas számítási kapacitást nyújtó rendszert igénylő helyzetekben, amikor a 

hardver és szoftver frissítések problémakörét el szeretnék kerülni a felsőoktatási in-

tézmények, jó döntés az informatikai felhő bérlése és 

 A kutatást támogató, véletlenszerűen felmerülő, egyéb módon nem, vagy csak na-

gyon nehezen biztosítható információs erőforrás-igény megjelenésekor ésszerű 

igénybe venni a számítási felhőt. 

 

6. Zárszó 

A felhő alapú informatikának, mint közműszolgáltatásnak több vezető elemzőcég (Gartner, 

IDC) is fényes jövőt jósol: a növekedési üteme többszöröse (négy-ötszöröse) lesz az átlagos 

információs technológiai növekedésnek a 2013-tól 2017-ig terjedő időszakra nézve. A fel-

sőoktatás számára is kedvező a számítási felhő alkalmazása az ismertetett előnyei és költ-

séghatékony alkalmazási lehetősége miatt. Még a meglévő számítógépeket is érdemes privát 

felhőbe szervezni a kihasználtságuk fokozására. A legtöbb új alkalmazás, így természetesen 

a felsőoktatásnak szánt szoftverek is, már eleve felhő alapúak, de a meglévő alkalmazások 

átírása a felhő alapú infrastruktúrára is folyamatos jelenség. Most úgy tűnik, hogy más, 

járható út nincs is: Secundum non datur! 
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ENGLISH ABSTRACT 

Is it possible to create a competitive structure in which all institutional players are able to 

achieve their targets simultaneously and efficiently and, at the same time, to meet the higher 

education expectations of the government and the national economy?  

The methodology used in the study is performed according to the methods of competitive 

analysis, mostly in view of the works of D. North, J. Buchanan, K. Arrow and J. Kornai. 

The adverse selection mechanism is assessed with an own model according to the approach 

of G. Akerlof. 

Given the unfavourable demographic, budgetary and social norm compliance conditions, a 

simultaneous achievement of targets would be possible only by an overall implementation 

of market-leader quality assurance procedures and by launching an offensive against, and 

mostly at the expense of, foreign competitor institutions.  

Those players could be among the winners who are willing to make both tactical and strate-

gic sacrifices in order to become the members of a close and indispensable co-operation or 

alliance 

Keywords: competition, quality, adverse selection, institutions, cooperation, selection 

 

1. The reduction of uncertainties and the institutions 

The label of institutional economics is attached to the community and scientific activity of 

economists who claim that social and economic institutions have a major impact on eco-

nomic behaviour. The existing sets of rules play a decisive role in the economic operators‘ 

targets, activities and efficiency in achieving their targets. Nevertheless, the economic oper-

ators are also able to influence these sets of rules including the cases, in particular, when the 

applicable sets of rules do not enable them to achieve their targets with the required level of 

efficiency. 

Institutions do not only mean entities defined by the applicable legislation. In fact, an insti-

tution can be anything that repeatedly narrows the possible alternatives of action for an 

economic operator in a given action situation. Although it may occur in the case of a given 

player or in the case of a community consisting of several players, the repetition typically 

concerns the life cycle of all players. Accordingly, the decision situations are subject to 

written and unwritten or formal and informal rules, conventions, norms and action patterns. 

Therefore the outcome of decisions becomes relatively narrower but, in return, the players 

may obtain a relatively better knowledge of each other. All this may give rise to an econom-

ic environment which is less uncertain – at least in the short run. 

According to Douglas North [1], ―institutions exist to reduce the uncertainties and to build a 

stable (but not necessarily efficient) structure for human interactions‖. Under uncertainty 

North means a situation when the player is ―unable‖ to determine the probability of occur-

rence of a given event in the future [2]. 
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According to Frank Knight [3], we live in a world of uncertainties. Actually, people do not 

show the same level of confidence in their own achievements either. This kind of ―inner‖ 

uncertainty or confusion mostly characterises the probability of estimates. According to 

Knight, the true uncertainty considered by him very important in terms of competition and 

profit, is the objective inaccuracy inherent in the probability of estimates. 

Tjalling Koopmans [4] has identified two types of uncertainties. According to him, primary 

uncertainty arises from ―random‖ acts of nature and unpredictable changes in concurrent 

preferences. In contrast, secondary uncertainty arises not from the unpredictable future but 

from the fact that the cost of acquiring certain important information merely exceeds the 

level of potential benefits and, in lack of that information, players are not in the position to 

make a more informed decision. This secondary uncertainty is caused by the players them-

selves as, in fact, the actual conditions would make it possible for them, at least in theory, to 

know more about each other‘s parallel plans or decisions regarding investment, develop-

ment or other (e.g. consumption) issues. 

When defining uncertainty, Kenneth J. Arrow [5] also seeks recourse to the theory of proba-

bility. Accordingly, the state of the world is a description of the world so precise that it 

completely defines all initial holdings of input goods and all technological possibilities. 

Uncertainty stems from the fact that the technological possibilities are, for external players, 

unpredictably connected to the initial inputs, whereby the resulting outputs cannot be accu-

rately predicted. At the same time, a part of these outputs represents the initial input of other 

economic operators for the subsequent season. In this manner the players mutually keep 

each other in uncertainty. For each single player the optimum solution would be to have the 

ability to decide, knowing the actual state of the world, on his production quicker than the 

others and to evade this way the uncertainty caused by the rest of the players.  

James Buchanan [6] has examined how the share within a community of players always 

observing the applicable rules and players always making expedient decisions may influence 

the efficiency of economic operators in achieving their targets.  

Table 1: The types of the World 

State of Society Moral law (§) or private rules ($)? 

Individuals „Others” 

The worst possible world 

 

§ Everyone $ 

Mondo cane 

 

$ Everyone  $ 

Commitment in a mixed 

world 

§ ½ §      ½ $ 

Expediency in a partially 

committed world 

 

$ ½ §      ½ $ 

The generalized world 

 

§ Everyone § 

Expediency in a duty-

bound world 

 

$ Everyone § 

Source: Own illustration, following Buchanan [7] 

 

Obviously, a given economic operator may either strictly adhere to the applicable rules or 

apply them expediently, in his discretion, if required. In accordance with Arrow‘s theory 

described above, each player could perform the least uncertain and, thus, the most success-

ful economic operation if he could freely decide on whether to comply with the applicable 
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rules, while all other players would need to observe them strictly. However, the most uncer-

tain and, therefore, the ―worst possible‖ world would be where a player is left alone in his 

compliance with the rules, while all other players would be free to choose. 

According to Buchanan, the smaller the community, for example oligopolistic market, the 

less it will tolerate any attempt by any of its members to make expedient decisions by even-

tually ignoring the applicable rules. The reason is that in this particular case the member 

making a creative use of the rules has a directly perceptible adverse impact on the successful 

operation of the other members. However, smaller community means smaller transaction 

costs, which may be crucial with a view to acquiring information, and smaller enforcement 

costs. Yet, a smaller community may more efficiently introduce rules that render unneces-

sary any evasion of compliance for the simple reason that it would not make sense to risk, in 

the hope of probably very small benefits, the level of success ―guaranteed‖ by these rules for 

the players.  

It is worth mentioning the ―mixed worlds‖ where the share of players making expedient 

decisions reaches a critical level in a community – it is 50% as suggested by Buchanan. A 

player pondering on his commitment may dramatically improve his effectiveness if he acts 

in a manner unpredictable for the others, which means that he switches to the side of expe-

dient decision-makers, against which the community‘s resistance could remain low. 

 

2. Constraints and bottlenecks 

The production constraints limiting the economic operators‘ activities and the output vol-

umes play a central role in the works of Professor János Kornai. According to his theory, 

there are three types of constraints. [8] The resource constraint may emerge separately for 

each individual input type, enforcing economic operators to adapt to the circumstances or 

compromising the success of their efforts to increase production. The demand constraint 

may similarly affect any output type. Last but not least, the budget constraint limits the total 

expenditure of economic operators, including the cost of producing and selling their output 

and their other maintenance expenses. It is impossible to overcome the resource constraint 

as it physically limits the output volumes. However, the demand and budget constraints are 

not the result of physical necessities but rather the reflection of social and community norms 

concerning the activities and conduct of economic operators and, as such, they may be ex-

ceeded and violated with the acceptance of clearly defined consequences. 
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Figure 1: The budget and demand constraints and a bottleneck 

 
Source: Own illustration 

 

The one (of the three constraints) actually determining the output volume depends on which 

of them is reached earlier by economic operators during their production process. ―Narrower 

constraints are always more effective as any attempt to increase output reaches them more 

easily. Wider constraints are not effective.‖ [9] 

As termed by Professor Kornai, economic bottlenecks may affect the output of economic 

operators when the resource constraint becomes effective. In particular, bottlenecks emerge 

particularly for those resources which show the highest relative scarcity. [10] 

In market economies, with properly functioning market mechanisms, players must first face 

the demand constraint – this determines the output volumes produced by the players. In fact, 

if the other two constraints became effective instead of the demand constraint, the market 

would eliminate, through rising input and/or output prices, the established bottlenecks and 

would expand the margin of manoeuvre provided by the budget line. That is why capitalist 

economies are called demand-constrained economies by János Kornai. [11] 

However, higher education in most market economies, including Hungary, is financed by 

the state. One of the peculiarities of this kind of financing is that, when compared to market 

mechanisms, it gives a distorted evaluation of inputs and outputs. It is not the actual educa-

tion expenditure which is being financed and, also, it is not the market value of graduates 

which is being compensated. As a result, the relationship between budget and demand con-

straints will differ from the same relationship found in an average product market: the budg-

et constraint could either foster an even higher output or, just the opposite, become effective 

similarly to the demand constraint.  

Education in general, and higher education in particular, is considered to generate positive 

externalities. [12] Accordingly, society has a greater need for higher education than the level 

which the market could provide without public intervention. The state is able to create 

greater demand by ensuring additional revenues and/or reducing the costs. Naturally, the 

reduction of revenues, which typically means the reduction of state subsidies, will widen the 

P1  

Input1 (Q) 

Input2 (Q) 

Budget line 

P5 
P3 

P2 Demand constraint 

P4  

Bottleneck Input2 
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gap between the demand side of society and the supply side of higher education, to the bene-

fit of the former.  

Corruption means the enforcement of private interests to the detriment of public interests 

during the operations of governments and legislators. Mauro [13] has statistically proved a 

robust relationship between corruption and the decline in government expenditure on educa-

tion. Education stands out as a particularly unattractive target for rent-seekers, presumably 

in large part because its provision typically does not require high-technology inputs to be 

provided by oligopolistic suppliers. Obviously, the decline in public spending on education 

must be coupled with an increase of other items in public spending, which would mean, in a 

corrupt environment, typically the items that are attractive targets for rent-seekers. Tanzi 

[14] has pointed out that corrupt governments tend to reduce public spending mostly on 

healthcare and education because these areas are the least capable of safeguarding their 

interests. 

 

3. Adverse selection in higher education 

In his famous study, George Akerlof [15] has shown how information asymmetry between 

the demand and supply sides of a market may result in adverse selection which, in turn, may 

eventually lead to the collapse of the market. The process may become intensified due to a 

high and growing level of uncertainty, because the market has no institutions in place for 

minimising this uncertainty. In Akerlof‘s model the buyers are unable to assess actual prod-

uct quality and, therefore, the products must be continually underpriced. In turn, this fact 

will keep away, to a growing extent, the vendors of higher-quality products from the market. 

In lack of help from institutions, the market may actually collapse when, like in this case, 

buyers cannot properly assess the quality of products. 

In his study of the relationship between quality and quantity in the practice of socialist coun-

tries, János Kornai has stated [16] that a special shift may occur between quality and quanti-

ty. In other words, quantity growth takes place at the expense of quality. As far as the rele-

vant market is concerned, it would be desirable to maintain or improve quality also in the 

case of growing quantities but, as Kornai has pointed out, the bureaucratic coordination is 

either not able or nor willing to enforce it. If dictated by their own interests, socialist com-

panies may regularly and freely breach their contracts. [17] Unlike in the above example, 

where buyers are not able to properly assess product quality, buyers here are actually not 

willing to assess product quality. However, the outcome will be the same as for Akerlof‘s 

market: the continual deterioration of quality will lead to market failure unless an institution 

emerges and makes buyers both able and motivated to assess product quality. 

In view of the foregoing, adverse selection is the process in which buyers in a given market 

are unable or unwilling to show such degree of preference to product quality required for the 

survival or expansion of the market which would enable the product to maintain or increase 

its share on the supply side. Adverse selection will lead to the deterioration, shrinkage, mar-

ginalisation and, finally, collapse of the market. 

Adverse selection becomes stronger as the relative advantage of a product of desirable quali-

ty becomes smaller in comparison with a product of inferior quality. 

 Adverse selection is strong when quality is penalised; 

 Adverse selection is average when quality neither enjoys any advantage 

nor suffers any disadvantage; 

 Adverse selection is weak when quality enjoys disproportionately small 

advantages. 

Obviously, the result will be the same when the products of inferior quality, or their produc-

ers, are awarded and not, or not sufficiently, sanctioned. Although the institution of adverse 
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selection will actually reduce uncertainty in the short run (at least when compared to anar-

chy or chaos), it may gradually lead to the collapse of the underlying market. 

As to higher education, the processes of adverse selection are basically present in eight 

areas.  

1. Admission of students. Typically, schools are continually lowering their quality 

standards in order to attract the required number of students. As a result, quality 

standards, representing the realistically expected professional input requirements, 

will become generally lower in time. As to their input characteristics, the admitted 

students show a great variation and there is a gradual quality deterioration in gen-

eral. 

2. Training of students. The lowering quality of students will, in time, make it diffi-

cult or impossible to expect the same quality from them as before. They will be 

able to learn less material with lower efficiency. High-performing students will not 

like the continual erosion of requirements because their low-performing counter-

parts will work less hard but will still be able to obtain good grades. The use of 

prohibited methods during examinations will have similar impacts. The spreading 

of such disagreeable patterns is caused mostly by the presence of adverse selection 

in education and, also, by similar general trends in the field of social norms. 

3. Lecturers. The remuneration of lecturers is inadequate in comparison with private 

sector salaries. In addition, no general arrangements have been made yet for the 

proper remuneration of those lecturers who excel with quality work. Often, the ca-

reer development system shows only formal commitments to the pursuit of quality 

training and academic activities. Furthermore, in an environment of worsening 

general student quality it is hard to expect any quality improvement of the lectur-

ers. 

4. Graduates. Most graduates find jobs at government or municipality entities where 

social capital tends to be more important than actual skills or competencies. The 

private sector is still not sensitive or responsive enough to quality, yet it is typically 

attributable not to the lack of willingness but rather to the lack of adequate infor-

mation. It is also detrimental to the general assessment of quality when qualified 

professionals migrate from various regions of the country and the remaining work-

force (of poorer quality) is assessed similarly to better qualified persons. 

5. School selection of students. As for the majority of students the purpose of obtain-

ing a diploma is not to obtain knowledge and as the market fails to make any quali-

ty-based difference between the diplomas, many students are naturally interested in 

the selection of schools offering poor quality and low standards. It is also true for 

students who would equally be able to meet higher requirements. 

6. Course selection of students. The students typically do not aim to obtain adequate 

knowledge rather than determined amount of credits or sufficient average of 

grades. The courses with high requirements are not popular with students. There-

fore the lecturers of these courses became avoided when there are available parallel 

courses with them. If there were no other similar course, the students would try to 

bring requirements under standards.  

7. Accreditation of educational institutions and field of study. In theory as a result of 

accreditation process the differences between requirements of institutions or fields 

equalize, in this way the accreditation reduces the uncertainty of employers. In fact 

lot of accreditation do not severe enough, thus some educational institutions or 

fields could work and abuse confidence of employers for a time. If these period is 

short enough, the market operates effectively, but it is not easy. Usually the actors 

have not got information enough about educational institutions and fields for a long 

time.  
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8. Investment projects, tendering funds, individual aids. The development of institu-

tions from own funds is negligible when compared to tender-based (mostly EU 

funded) assistance or ad hoc targeted state subsidies. Success in winning funds is 

not in harmony with the inventory of quality assets produced by the universities. 

Certain ties to political circles or a good tender counselling agency may be a major 

factor in fund allocation. Besides, many investment or development projects do not 

properly match the main activity of the schools. They may even be contrary to the 

long-term interests of the applicant as they create capacities which cannot be main-

tained later in lack of funds. Therefore it may happen that a university of interna-

tional reputation is unable to acquire funds, while a small town college offering 

low-quality training enjoys lots of student hostel beds and researcher positions at 

one of its departments considered of secondary importance even by the college it-

self. 

 

4. Institutional foundations of the higher education market 

According to Douglas North, institutions are the rules of the game and economic operators 

are the players. However, the game is very complex. The rules of the game are not limited to 

constraints and may require the fulfilment of certain conditions in the course of this complex 

game. Therefore the rules of the game also set targets for the players who must achieve a 

series of tactical targets in order to reach the strategic targets. The emergence of institutions 

may be helpful in defining the right tactical targets for the achievement of the strategic tar-

gets, or the right alternative for a player to efficiently attain his goals in an action situation. 

The presence of these institutions is perceived by the player not as a constraint but rather as 

a solution to his problems. The first university was born under similar circumstances in 

Bologna in 1088. Initially, these institutions have an easy job: inputs are not limited by 

bottlenecks, demand seems infinite and there is practically no budget constraint either, given 

that intensive consumer demand guarantees proper output prices. The only restriction in 

terms of output is represented by the strategic considerations of the producer – the Roman 

Catholic Church in this case. The University of Bologna did not have to struggle for stu-

dents or scholars, and had abundant revenues to carry out its functions. The situation was 

similar for all subsequent universities established in the initial period. 

Things had somewhat changed by the time a university in Pécs and Óbuda was established 

in 1367 and 1395, respectively. These had to face a shortage of lecturers, plan the expected 

revenues more cautiously and even enter some rivalry for the right students. Nevertheless, 

popes and kings usually made efforts to achieve that universities would complement each 

other rather than compete with each other. These efforts were more or less successful until 

the end of the 18th century. Universities conquered Europe as the representatives of Samu-

elson‘s settler society. Evidently, the coordination of the existence and operation of various 

universities and other higher education establishments required the development of addi-

tional rules and institutions. These were developed either by regulators or by the market 

players themselves, similarly to the guild network. Competition generates uncertainty and, 

at least in the short run, additional expenditure for the players. Obviously, the players want-

ed to avoid these impacts as long as possible. 

As a general tendency of early 19th century caused by the large number of universi-

ties/colleges, the rivalry between nation states and the emergence of widely differing and 

confronting strategies, the former institutions of coordination lost their strength and gave 

way to the institutions of competition. This was the time when competition started for lec-

turers, students and funds. Basically, there are two types of competition depending on the 

relevant knowledge/scarcity ratio of the players advocating institutionalisation. If 

knowledge is relatively larger, the affected players will be able to increase individual re-

sponsibility at the expense of coordination to such levels where, as a result of individual 
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efforts, both the individuals and the market may enjoy a better position. In this case the 

players, driven by extra responsibility for their own fate – and supporting each other through 

their knowledge – are able to expose operational reserves that will allow them to achieve 

their original strategic targets despite having less students, lecturers and funds. Any player 

can try the chances provided by the institution of fair play but he needs to make additional 

efforts. He continually needs to expose and tap reserves and – to make the system going – 

always create new reserves. If these reserve-exposing institutions are successful, each sur-

viving player may realistically expect to efficiently achieve their targets, just like under 

coordinated conditions. 

There are cases when reserve-exposing institutions cannot be established properly or when 

the level of scarcity is so high that despite the exposure of player reserves, it is impossible to 

keep all players on the market. Fight and war will also have their own institutions. These 

may be considered unfair mostly for the reason that players depend primarily on the efforts 

of others and that the relationship between efforts and success becomes rather indirect. Ba-

sically, players will be able to overcome their own problems at the expense of other players. 

The set-up of liquidation-selection institutions is forced by the relatively limited knowledge 

and by the level of scarcity growing in the background. In theory, the market is not big 

enough anymore for all players. However, the identity of the actual survivors makes a great 

difference with regard to the long-term survival of the market. In fact, the game should be 

continued by players who will be able to ensure the long-term operation of the market either 

in a coordinated state or under a reserve-exposing competition. In this respect, adverse se-

lection means when the survivors will be, for a temporary period within the long time span, 

players without the ability to create or ensure, instead of the liquidation-selection institution, 

a reserve-exposing competition based on cooperation between players or a public cartel to 

coordinate player operations. Long-term selection will weaken the remaining players and 

destroy the market. 

 

5. Higher education market in Hungary 

Hungarian higher education worked hard to reach and stay in the international forefront until 

about the 1930s, despite the former presence of major processes of adverse selection – on 

grounds of minority, religion, political beliefs or financial status – with regard to the admis-

sion of students and lecturers and the allocation of investment projects. Nevertheless, each 

government was, in general, committed to making developments in public education at that 

time. Subsequently, the adverse processes strengthened dramatically, causing great damage 

to Hungarian higher education. The Jewish persecution and the war itself represented the 

greatest trauma, the intellectual impact of which is still present in Hungary. Adverse selec-

tion was intensified by actual governments in several waves after 1945, 1947 and 1956 but 

mostly on political grounds. However, this kind of adverse selection became negligible 

before 1989. These negative phenomena were greatly counterbalanced in the socialist era by 

the fact that higher education permanently received more funds, adverse selection on 

grounds of minority and religious issues was eliminated, and corruption showed a declining 

trend. It should be noted though that lecturer salaries were not entirely free from certain 

elements of adverse selection even in that period. 

With the onset of Hungary‘s centrally planned economy, an institution of coordination was 

developed for the players of higher education. University and college strategies were subor-

dinated to an overall higher education strategy, and the roles of all players were clearly 

defined. These efforts had been efficiently institutionalised as shown by the fact that the 

relevant institutional frameworks survived the central planning reforms of 1968 and re-

mained operative even despite the reduced influence of the former bureaucratic mechanisms 

of coordination. 
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Soft budget constraints are unable to generate an innovation-friendly environment. In addi-

tion, it is especially hard for the institutions of coordination to handle any change in the 

activity or strategy of individual players. 

Following the change of the political system, there was a gradual increase in the number of 

students in higher education coupled with the establishment of additional capacities. This, 

alone, was enough for the deterioration of the average quality of students as formerly only 

the best students had been admitted to universities. Adverse selection intensified also in the 

case of lecturers. It was, at least partly, a response to deteriorating student quality. However, 

it was caused mainly by the low level of lecturer remuneration in comparison with wages in 

the private sector and public administration and by the distortions of the career development 

system. The permanent nature of these two trends, the spreading of corruption and the re-

vival of adverse selection on political grounds have increased the intensity of adverse selec-

tion also in the remaining 6 areas discussed above.  

As to Hungarian higher education, which is a small oligopolistic market, no such reserve-

exposing institution or fair competition has been put in place in the past 25 years which 

could enable all players to achieve their targets efficiently and concurrently. That is the 

reason for the emergence of selection institutions, and even adverse selection institutions, 

while, at the same time, no market player has ever been eliminated on the supply side, a fact 

that will finally lead to the depletion of the general reserves of players. By reducing the 

available funds, that is by artificially increasing the level of scarcity, the current government 

is making attempts to persuade market players to establish reserve-exposing institutions 

which will then improve both the cost-efficiency and the quality of Hungarian higher educa-

tion in all aspects. However, it is impossible to achieve in a single step, given that it has 

never been achieved even under circumstances with lower levels of scarcity. 

First, the cause of the failure to implement an endogenous institutional restructuring is that 

the short-term reduction of uncertainty resulting from adverse selection is perceived by the 

players as a somewhat distorted version of the formerly active institution of coordination, 

although coordination as such was finished long ago. Second, there are no institutions in 

higher education (as well as in the society as a whole) to facilitate or generate cooperation 

between market players, or the existing institutions are only formal ones such as the cham-

bers. Third, the capacity of interest representation in higher education has always been low, 

which is true not only for Hungary. Furthermore, most players in higher education would 

like to see expedience instead of the mostly informal institutions focusing on quality. Last 

but not least, most players still lack the adequate competence for the management of strate-

gic cooperation.  

 

6. Conclusion – possible solution 

The fact is that players on the supply side of Hungarian higher education are unable to effi-

ciently achieve their targets. The situation shows gradual deterioration, given that all 8 ad-

verse selection processes have become stabilised, the demographic trends have been unfa-

vourable, the government has been pursuing a short-term and medium-term policy of fund 

curtailment and all market players have survived. Even if a reserve-exposing ―fair‖ competi-

tion could emerge under such circumstances, it would lead to further deterioration and not to 

a strengthening of the sector (which could otherwise be rightly expected from this kind of 

competition). A good sign of it is that the budget constraint has become effective for most 

players, which is rather unusual in a market economy, indicating a struggle for life without 

almost any reserve. 

As the market and bureaucratic coordination mechanisms have so far been unable either to 

remove the least efficient players from the market or to expose/create adequate reserves, the 

market players will need to perform this task in the following two steps. 
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1. Acting with the approval of the government responsible for funding and in cooper-

ation with each other, the market players will need to eliminate any superfluous ca-

pacities by arranging for the shortest possible transitional period and giving one-

time compensation to those falling out from the market. For such purpose the mar-

ket players will need to be represented not only by today‘s typical scholar-type 

managers but also by financial/controlling professionals with strategic skills. 

2. After the elimination of the superfluous capacities and the allocation of funds ac-

counting for some 1.1-1.3% of the GDP (as is customary for an emerging OECD 

country), the sector will be put in a position to develop, jointly and with govern-

ment approval, a reserve-exposing competition system of institutions which could 

help minimise the trends of adverse selection and operate a sustainable and high-

quality higher education. 

Higher education managers and executives hold the key to both tasks. Their success depends 

on whether they will be able to cooperate at the level and in the manner expected from mar-

ket players and to recognise that any effort designed to conserve the current situation will 

mean risking everything. 
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KIVONAT 

A tanulmány célja bemutatni az oktatásnak a gazdaság növekedését elősegítő hatását, vala-

mint betekintést nyújtani a nemzetközi hallgatói mobilitás programokba. Összképet alkot-

tunk a migráció típusairól és az Európai Unión belüli jelentőségéről, továbbá bepillantást 

engedtünk a tanulmányi migráció hatásaiba. Kutatásukban rámutatunk, hogy melyek azok a 

tényezők, amelyek leginkább befolyásolják a hallgatók migrációs hajlandóságát. Online 

kérdőíves felmérés során jutottunk adatainkhoz. A kutatási eredményeink elemzésének 

alapján elmondhatjuk, hogy a válaszadóink inkább hazájukban szeretnének elhelyezkedni és 

munkát találni végzettségüknek megfelelően, viszont egyáltalán nem zárkóznak el a külföldi 

munkavállalás lehetőségétől sem.  

 

ENGLISH ABSTRACT  

The aim of this study is to present economic growth-promoting effect of education, as well 

as provide insight into the international student mobility programs. We also deal with migra-

tion types and importance within the European Union as well as the effects of migration. In 

the research we pointing out that what are the factors that most influence the students' will-

ingness to migration. We got our data during online survey. Based on our findings, we can 

analyze that more respondents would like to find a job in their home country and find a job 

according to their qualifications, but did not rule out any possibility of working abroad. 

 

Kulcsszavak: oktatás, nemzetközi hallgatói mobilitás programok, migráció,  

 

1. Az oktatás, valamint az ösztöndíjak motivációs szerepe 

Az oktatásnak napjainkban már nem csak az a feladat, hogy tudást és értékeket közvetítsen, 

hanem fontos szerepet játszik a gazdasági rendszer fejlődésében is, hiszen olyan tudással 

kell ellátni a „jövő nemzedékét‖, amely ezeknek az új kihívásoknak megfelel. Theodore W. 

Schulz, amerikai közgazdász szerint a tudás és a termelés között szoros kapcsolat áll fenn, 

hiszen „…a munkaerő gazdasági szerepében döntő szerepet játszó emberi tudás egy olyan 

hosszú, költséges folyamat eredményeképpen alakul ki, amely leginkább a beruházási fo-

lyamathoz hasonlít. Mindaz, ami a munkaerő munkavégző képességének létrehozásához és 

fenntartásához hozzájárul, valójában beruházás mind a társadalom, mind pedig az egyén 

szempontjából. Ahhoz, hogy egy ember beléphessen a termelésbe, hosszú időn keresztül, 

sokat kell fordítani a taníttatására, a képzésére, vagyis tartós beruházási folyamaton kell 

átmennie.‖ [1] Amellett, hogy a tanulás döntő szerepet játszik a személyiség fejlődésében, a 

társadalmi beilleszkedés folyamataiban, a megfelelő tudás hiányában ma már szinte elkép-

zelhetetlen, hogy megálljuk helyünket a munkaerő-piacon. [2] Az utóbbi évtizedekben egyre 

többet hallani a tanulás fontosságáról, minél több diploma és végzettség megszerzéséről, az 

egész életen át tartó tanulás szükségességéről. A gyakorlatban azonban számos tényező 

nehezíti meg a tudásalapú társadalom megvalósulását. Amióta a felsőoktatás tömegessé vált, 

„érdemi, magasabb szintű oktatásra, a tehetséges, motivált, szorgalmas és elkötelezett hall-

gatókkal való foglalkozásra már alig marad idő vagy energia‖. [3] Egyre több kutatás fog-

lalkozik a diákok tanulási motivációjának vizsgálatával. A tanuláshoz való nem megfelelő 

hozzáállás, motiválatlanság komoly következményekkel járhat a tudáselsajátítás, tudásal-

kalmazás területén, hiszen motiváció nélkül nincs hatékony tanulás. [2]  

mailto:korcsmaros.eniko@selyeuni.sk
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A szakirodalmakban temérdek meghatározást találhatunk a motivációra, de az egyik legy-

gyakrabban idézett szerint a motiváció „olyan belső állapot, amely befolyásolja az egyént 

abban, hogy elkezdjen vagy folytasson egy olyan viselkedéssorozatot, amellyel képes szük-

ségleteit kielégíteni, céljait elérni. A cél elérése érdekében kifejtett erőfeszítésre létrejött 

hajlandóság.‖ [4]  

Az egyre dráguló felsőoktatásban egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző ösztöndíjak, 

mivel nem mindenkinek adatik meg, hogy a családja támogassa. Egyes ösztöndíjak célja az 

esélyegyenlőség megteremtése a felsőoktatásban, ilyen például a szociális ösztöndíj, mások 

inkább a kimagasló készségekkel rendelkező hallgatókat próbálják megakadályozni az elkal-

lódásban, ilyenek a motivációs- illetve tanulmányi ösztöndíjak, hiszen elegendő inspiráció 

híján könnyű elpazarolni a tehetséget és az időt is. Megfelelő tanulmányi eredményekkel és 

ambiciózus hozzáállással európai ösztöndíjakhoz is hozzá lehet jutni, ilyen például az Eras-

mus program.  

 

2. Tanulmányi célú hallgatói mobilitás – Erasmus+, VELUX Scholarship 

Programme, CEEPUS 

Az Erasmus program célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy új tapasztalatokat sze-

rezzenek oktatási, nyelvi és kulturális téren Európa egy másik országában, ezen kívül a 

felsőoktatási intézmények közötti együttműködést is ösztönzi, valamint az oktatási környe-

zetet gazdagítja. „Az Erasmus program működési célkitűzései az egész Európára kiterjedő 

hallgatói és oktatói mobilitás minőségének javítása és mennyiségének növelése, valamint az 

európai felsőoktatási intézmények közötti többoldalú együttműködés minőségének javítása, 

mennyiségének növelése és az európai felsőoktatásban, illetve egyéb felsőszintű szakkép-

zésben szerzett képesítések közötti átláthatóság és megfeleltethetőség fokozása. Fontos az 

innovatív gyakorlatok fejlesztésének elősegítése a felsőszintű képzés terén, valamint e gya-

korlatoknak – többek között egyik részt vevő országból a többi országba történő – átadása és 

az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan az IKT-alapú innovatív tartalom, a szolgál-

tatások, a módszertan és a gyakorlat fejlesztésének támogatása.‖ [5]  

Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, 

ifjúsági szakma és sport megerősítésére. A legfontosabb változás az Erasmus+ programban 

az elődprogramokhoz képest, hogy ezentúl csak elektronikus formában történik a pályázás 

egy erre kifejlesztett online felületen. Itt kell regisztrálnia a pályázat benyújtása előtt a pá-

lyázatot benyújtani kívánó szervezetnek egyszeri alkalommal, majd később minden további 

pályázatát az itt kapott regisztrációs számmal tudja benyújtani a program 7 éves időtartama 

alatt. A bírálati szempontok között az eddigieknél is nagyobb súllyal esik latba a tervezett 

projekt relevanciája (azaz mennyire kapcsolódik az EU-s oktatási-képzési vagy ifjúsági 

szakpolitikákhoz, a legfontosabb kérdésekhez; a tervezett tevékenységek mennyire szolgál-

ják a projekt által kitűzött célokat), valamint a disszemináció, azaz az eredmények terjeszté-

sének és hasznosulásának módja. [5] 

Az új program három tevékenységtípus számára nyújt támogatást: 

 egyéni mobilitások, 

 intézményi együttműködések (oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalko-

zások, helyi és regionális hatóságok, civil szervezetek között), 

 a tagállamok oktatási és képzési rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott támoga-

tás. 

Elképzelések szerint nem az egyes szektorok szerint tagolódik majd, mint most, hanem a 

három fő tevékenységtípus köré épül az új rendszer. Ugyanakkor a célcsoportok szerinti 

kommunikáció minden bizonnyal meghatározó marad. [6]  
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2. ábra: Az Erasmus+ program struktúrája 

 
Forrás: European Comission 

A VELUX Scholarship Programme olyan tehetséges, ugyanakkor anyagilag hátrányos 

helyzetű fiatalok számára létrehozott ösztöndíj program, akik nappali tagozaton egyetemi 

szintű tanulmányokat folytatnak Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, 

Magyarországon, Romániában vagy Bulgáriában. Célja, lehetőséget nyújtani számukra, 

hogy egy vagy két féléven keresztül Dánia egyik felsőoktatási intézményében 

gyarapíthassák tudásukat és az ott megszerzett ismereteikkel javítsák a jövőbeli kilátásaikat 

a munkaerőpiacon. A program kisebb mértékben támogatja a rövid távú, általában egy hetes, 

tanári csereprogram lehetőségét is a részt vevő kelet-európai intézményekkel. A program 

létrejöttének hátterében az a gondolat állt, hogy a korlátozott anyagi erőforrásokkal 

rendelkező kelet-európai egyetemi hallgatók is lehetőséget kapjanak arra, hogy külföldön 

végezzék tanulmányaik egy részét, ami fontos előfeltétele a sikeres karrier kialakításának 

nemzetközi környezetben. Más európai ösztöndíj programokkal szemben, amelyek során 

szintén nem kell tandíjat fizetni, ez a projekt fedezi a hallgató utazását, étkeztetését, 

szállását és minden költségét, ami a külföldi tanulmányaihoz kapcsolódik. Három dániai 

felsőoktatási intézmény közül választhat a pályázó. [7] 

A több mint 100 éve ezelőtt Koldingben alapított International Business Academy (IBA) 

mára egy kiváló, nemzetközileg is elismert intézménnyé nőtte ki magát. Az ide érkező hall-

gatók széles körben válogathatnak az üzleti, marketing, pénzügyi és menedzsment szakok 

adta tömérdek kurzus között. Az IBA tanulmányi programjai egyesítik a szilárd tudományos 

és elméleti alapokat a legújabb tanulási és tanítási módszerekkel, beleértve a multidiszcipli-

náris, esettanulmányból kiinduló, csoportmunkát igénylő, valamint más gyakorlati tapaszta-

latokon alapuló technikákat. Az intézmény szorosan együttműködik vállalatokkal és más 

szervezetekkel Dániában és az egész világon, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hallga-

tók tanulmányaik során munkatapasztalatokhoz jussanak. Jelenleg körülbelül 1200 nappali 

tagozatos hallgatója van, akiknek 25%-a külföldi. 

A Copenhagen School of Design and Technology (KEA), több mint 30 üzlet-orientált felső-

fokú képzési és tovább képzési programot kínál az érdeklődők számára. Főbb területei a 

média-informatika, építészet-kivitelezés, üzleti tervezés, vállalatirányítás és menedzsment. 

A képzések része minimálisan 10 hét kötelező szakmai gyakorlat. Jelenleg körülbelül 4000 

hallgatója van az intézménynek hat iskolában elosztva, amelyek mind Koppenhága belváro-

sában helyezkednek el. 

Az Erhvervsacademi Midtvest (EAMV) akadémia székhelye Herning, de Holstebroban is 

található kihelyezettsége. Az intézmény széles választékát kínálja a felsőoktatási progra-

moknak üzleti, műszaki és informatikai területeken. Ezenkívül képzéseket és szolgáltatáso-

kat nyújtanak a régió vállalatai és munkavállalói számára egyaránt. [7]  
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A programra jelentkezőktől elvárt általános követelmény, hogy gazdasági, üzleti, műszaki, 

informatikai területen tanuljon, alap- vagy osztatlan képzésben másod- vagy harmadéven és 

aktív hallgatói jogviszonya legyen. Vállalnia kell, hogy teljesíti a félévenként előírt 30 kre-

ditet és csak orvosi igazolással hiányozhat az órákról. Amennyiben minimum 120 kredittel 

már rendelkezik a hallgató, bekapcsolódhat valamelyik dán intézmény Top-Up-Bachelor 

képzésébe, így akár másoddiplomát szerezhet 1,5 év alatt. Ebből egy félévet az ösztöndíj 

támogat, a fennmaradó egy szemesztert szintén tandíjmentesen elvégezheti, viszont ösztön-

díj nélkül, az utolsó szemeszter pedig egy szakmai gyakorlat, melyet hazájában is elvégez-

het a hallgató. További kritérium a megfelelő angol nyelvtudás, valamint a legalább átlagos 

vagy annál jobb tanulmányi eredmény. Kizárólag olyan hallgató jelentkezhet a programra, 

aki még nem vett részt más csereprogramban, mint például Erasmus.  

A pályázónak be kell nyújtania a kitöltött jelentkezési lapot, az angol nyelvű tanulmányi 

átiratot (Transcript of Records), a dékán helyettessel aláíratott tanulmányi szerződést 

(Learning agreement), a szülők jövedelemigazolását, amennyiben rendszeres szociális ösz-

töndíjban részesül, egyetemi igazolást az ösztöndíj mértékéről, egy egyetemi oktatója által 

írt ajánlólevelet és az angol nyelvvizsgáját igazoló másolatot, amennyiben rendelkezik vele. 

[8] 

A CEEPUS - Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram célja, hogy a felsőoktatás terüle-

tén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye az oktatói és hallgatói mobili-

tások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói ki-

rándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a 

térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését. 

A CEEPUS megállapodást 1993. december 8-án írták alá a tagországok oktatási miniszterei, 

így először az 1994/1995-ös tanév második szemeszterében indulhatott meg a hallgató- és 

oktatócsere a partner intézmények között. A program működési keretét a tagországok által 

felajánlott ösztöndíjas hónapok adják. Aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri 

Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított 

mobilitási keretet, valamint a vendéghallgatók és oktatók havi illetményét. Mivel minden 

ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országon-

ként változó. [9] 

 

3. Migráció értelmezése és annak típusai 

Vándorlás vagy migráció alatt a népesség tartós vagy ideiglenes helyváltoztatását értjük, 

amelyet számtalan kiváltó ok motiválhat. A migráció elkísérte az emberiséget az első nagy 

civilizációk megjelenése óta és mindig is az emberek általános taktikái közé tartozott az 

életszínvonaluk emelésének eléréséhez. Napjainkban a migráció soha nem látott méreteket 

ölt.  

A migrációt többféle megközelítésből értelmezhetjük és osztályozhatjuk. Beszélhetünk 

úgynevezett nemzetközi (extern) és belső (intern) migrációról. A belső migráció az egy 

adott országon belüli népességmozgást jelent, mint például a régiók közötti, vagy a falvak-

ból városokba irányuló vándorlások. Nemzetközi migráció esetében több különböző állam 

érintett a migrációban, azaz van egy „küldő‖ vagy „kibocsátó‖ és egy „fogadó‖ állam. 

Ezenkívül megkülönböztetünk intrakontinentális migrációt, ilyenkor kontinensen belül ma-

rad az egyén, illetve interkontinentálist, amikor a kontinensek között valósul meg a vándor-

lás. Jogi szempontból megkülönböztetünk legális és illegális migrációt. Legális népesség-

mozgásról akkor beszélünk, ha az egyén a szükséges okmányok birtokában vándorol egyik 

államból a másikba, illegális migráció során pedig ennek hiányában. Ez utóbbi esetben lehet 

szó átszökésről, vagy embercsempészetről és az azzal összefonódó emberkereskedelemről. 

Az ilyen jellegű vándorlások általában nagy távolságokat fognak át, másik jelentés része 

pedig viszonylag lokális jellegű. Ezek visszaszorítása érdekében a kormányok intézkedése-
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ket vezettek be határaik védelmében, mivel számos politikus szemében az összes illegális 

bevándorló bűnöző is egyben. Egy másik felosztási szempont lehet a helyváltoztatás tartós-

sága. Attól függően, hogy a mozgásfolyamat eredményeképpen bekövetkezett helyváltozta-

tás állandó jellegű-e, vagy magában foglalja a visszatérés szándékát, állandó, illetve ideigle-

nes migrációról beszélhetünk. Utóbbi típus tovább bontható aszerint, hogy a vándorlás alka-

lomszerűen következett-e be (mint például munkavállalás, tanulás, üdülés céljából), vagy 

rendszeres, ismétlődő folyamatról, ingázásról van szó. A naponta ismétlődő ingajárat külö-

nösképpen a határok mentén érvényesül. A migrációt kiváltó okok is különbözőek lehetnek. 

Kényszermigrációról akkor beszélünk, ha a mozgást kiváltó döntés hátterében valamilyen 

vallási, politikai, háborús, nemzetiségi, nyelvi stb. szempontú üldözés vagy katasztrófa áll. 

Önkéntes migráció esetében általában gazdasági vagy ahhoz kapcsolódó megfontolások 

(például munkaerő-migráció, tanulási célú mozgás) motiválják az elvándorló személyt. A 

két említett kategóriát viszont sok esetben nem egyszerű elhatárolni, mivel keverednek 

egymással a külső kényszerek és a saját elhatározások a migrációt kiváltó döntésben.  Föl-

dünk különböző térségei, országai, társadalmi csoportjai között jelentős eltérések tapasztal-

hatók, mobil és kevésbé mobil nemzetek, társadalmi csoportok egyaránt akadnak. Általános-

ságban mindenesetre elfogadható megállapítás, hogy a fejlettebb társadalmak migrációra 

való hajlama és migrációja is intenzívebb, mint a kevésbé fejlett társadalmaké. Előbbiekben 

a fejlettebb közlekedési infrastruktúra nagyobb távolságok gyorsabb leküzdését teszi lehető-

vé, míg utóbbiakban az infrastrukturális hiányosságok gyakran korlátai az intenzívebb né-

pességmozgásnak. Az egyes társadalmi csoportok mobilitása között is kimutathatók különb-

ségek, a kedvezőbb anyagi körülmények között élők gyakrabban és szívesebben utaznak, 

mint a szerény anyagiakkal rendelkezők. Az életkori sajátosságok is befolyásolják a migrá-

ciót, nagyobb hajlandóság a fiatal munkaképes korúak (itt is elsősorban a férfiak), illetve a 

stabil anyagi háttérrel rendelkező idősebb korosztályok esetében tapasztalható. Szintén na-

gyobb igény mutatkozik a helyváltoztatásra képzett, magasan kvalifikált munkavállalók 

körében, mint az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők esetében. [10] 

 

4. A mobilitás jelentősége az EU-ban 

Az EU-s szabályozásban gyakran hivatkoznak az ún. négy szabadság elvére, ami az áruk, a 

tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad áramlását biztosítja az EU belső piacán. Ezen 

felül az Európai Bizottság 2007 óta a tudás szabad áramlását is hangsúlyozza, mint az ötödik 

szabadságelvet. Az emberek szabad mozgása magában foglalja a hallgatók, a tanárok, a 

kutatók és a munkavállalók szabad mozgását. Az állampolgároknak alkotmányos joguk 

utazni, letelepedni, dolgozni az adott országban bárhol, ahol szeretnének, vagy akár elhagyni 

az országot mindaddig, amíg ezzel nem korlátozzák mások jogait és szabadságát. Az Euró-

pai Unió fundamentális célkitűzése az volt, hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyek lehe-

tővé teszik, hogy a tagországok békésen élhessenek egymás mellett. Ennek a békének a 

legjelentősebb kockázati tényezői a kulturális bezárkózás, a nacionalizmus és a gazdasági 

protekcionizmus. Az empirikus kutatások és a pszichológia egyaránt megerősítik, hogy az 

egymás megismerése, az egymás értékeinek és kultúrájának a megértése és a közös projek-

tek sikeres végig vitele segíti a barátságok kialakulását és a konfliktusok csökkentését. A 

közös és egységes piac növeli a versenyt, a specializációt és a mérethatékonyságot, ebből 

kifolyólag lehetővé teszi, hogy a termékek és a termelési tényezők oda áramoljanak, ahol a 

legmagasabb az értékük, növelve ezáltal az erőforrás elosztás hatékonyságát. A nagyobb 

hatékonyság nagyobb foglalkoztatást, jövedelmeket és profitot eredményez, ami elősegíti a 

gazdasági növekedést. A képzett munkaerő cirkulációja elősegíti a tudástranszfert és hosz-

szabb távon a reáljövedelmek konvergenciáját is. A nemzetközi mobilitás fejleszti az egyéni 

képességeket és készségeket, ezáltal javítja a foglalkoztatási esélyeket. Hozzájárul a nyelv-

ismeretekhez, ami viszont nemcsak az egyén számára hasznos, de visszahat a közös piacra 

és tovább mélyíti az együttműködést. [11]  
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Napjainkban a diplomás munkaerő mobilitása növekedő tendenciát mutat, de az is megfi-

gyelhető, hogy a folyamatot esetleges és átmeneti keresleti és kínálati sokkok mozgatják, 

emiatt az áramlások gyakran és hirtelen képesek megfordulni, ami inkább „agykörforgási‖ 

mintázatot mutat, mintsem folyamatos és egyirányú agyelszívást. Hosszabb távon a hazatérő 

diplomások nemcsak, hogy kárpótolnak a negatív hatásokért, de komoly gazdaságfejlesztő 

hatást fejtenek ki. Igaz, eddig mindössze néhány országnak sikerült hazacsábítania az emig-

ránsait, de megfelelően nyitott gazdasággal és befektetéseket, innovációkat támogató gazda-

ságpolitikával ez a többi államnak is sikerülhet. [11]  

A transznacionális felsőoktatási piac legnagyobb és legintenzívebb verseny szegmense a 

nemzetközi hallgatói mobilitás területe. Az Európai Unió tagországai közötti munkaerő-

migráció ösztönzésére a Bolognai Folyamat hivatott a hallgatói mobilitást serkenteni, min-

dezt a gazdasági versenyképesség növelése érdekében. A hallgatói mobilitási programok 

előkészítik az európai munkaerőpiacon való mozgást, amellett, hogy a programok fő célki-

tűzése olyan európai elit „kitermelése‖, amely jellemzően magasan képzett, mobil és kultu-

rálisan nyitott liberális értelmiséget jelent.  Az európai felsőoktatási reform immár tíz évre 

tekint vissza. Ez alatt az idő alatt, a kredit mobilitásról egyre inkább a diploma mobilitásra 

helyeződött a hangsúly. Mivel azonban a nemzetköziesedés stratégiai kérdés az egyetemek 

számára, a globalizáció következtében a nemzetközi mobilitás egyre jobban előtérbe került 

az Európai Felsőoktatási Térségbe történő mobilitás helyett. [12] 

A tanulmányi célú mozgás a humán tőke képzés részét, a szellemi erőforrások növelését 

jelenti, az egyik leggyorsabb csatornája és ennek számos történelmi hagyományon alapuló 

formája ismert. A régi időkben a felsőosztálybeliek külföldi egyetemjárása elterjedt volt. Az 

1990-es évek közepétől „a globalizáció minden bizonnyal a legnagyobb kihívás az egyete-

mek történetében‖ (Scott 2000).  A globalizáció és a nemzetköziesedés együtt új tartalmat 

adtak és új kontextusba helyezték a felsőoktatást.  Van der Wende (2001) egyenesen azt 

állítja, a felsőoktatás nemzetköziesedése maga a válasz a globalizációra. Már nem lehet a 

felsőoktatásra úgy tekinteni, mint klasszikus intézményi szerepre, amelyben a hallgatók és 

oktatók mobilitása zajlik, sokkal inkább a felsőoktatás politika fontos elemeként kell kezel-

ni, mind intézményi, mind nemzeti szinteken, annak érdekében, hogy a globalizációra a 

legmegfelelőbb válaszok fogalmazódjanak meg. [12]  

Napjainkban ennek egy tömegesebb, és több irányú formája jelenik meg. A migráció egé-

szének egy fontos részterülete, viszont nem végleges letelepedést jelent, hanem huzamos 

tartózkodást. A több helyen és ezáltal szélesebb körben szerzett tapasztalat, valamint a fej-

lett világ gyakorlatának felfedezése olyan gyorsító tényezővé vált, amivel fellendült az okta-

tás nemzetközi jellege és a minőségére is hatással volt. A gazdasági globalizáció, a munka-

erő szabad áramlása és az információs-tudástársadalom szerepének erősödése egyaránt nö-

velte a képzettek mozgása iránti érdeklődést. [13]  

Ma már az emberek mozgása – az új környezet, jobb életfeltételek, más kultúrák és külön-

böző emberek megismerése okán – az élet természetes részeként valósul meg. A képességek 

felértékelődése összefüggésbe került a folyamatos, életen át tartó tanulással. Azok, akik 

külföldön végeztek, maguk is befektettek, amit mielőbb megtérülni akartak látni, és ezzel 

indult útjára a korai karrierkezdés. [13]  

A hallgatói mobilitás pozitív hatásai közé sorolható, hogy fokozza az egyetemek közötti 

versenyt, ösztönzi az akadémiai kapcsolatrendszerek kialakítását és megerősítését, serkenti a 

kutatást és az innovációt, valamint motiválja az oktatói mobilitást is. Fejlődésre inspirálja az 

egyetemeket, mivel alulról felfelé irányuló nyomást gyakorol az intézményekre, mint példá-

ul jobb nyelvi képzés, több idegen nyelvű kurzus, transzferálható kreditek stb. 

A hallgatói mobilitást leginkább gátló akadályok közé a mobilitás előnyeinek nem megfele-

lő tudatosítása, a nyelvi és kulturális hiányosságok, a mobilitás pénzügyi feltételeinek hiá-
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nya, az egészségbiztosítás és a nyugdíj hordozhatóságának elmaradása és a külföldi tanul-

mányok hazai elismertetésének nehézségei sorolható. [11] 

 

5. Célkitűzések és a kutatás módszertana 

A tanulmány legfőbb célja bemutatni az egyes nemzetközi hallgatói mobilitás programokat, 

valamint, hogy melyek azok a tényezők amelyek leginkább befolyásolják a hallgatók migrá-

ciós hajlandóságát. Szeretnénk összehasonlítani, hogy bizonyos kérdésekben jelentős kü-

lönbség figyelhető-e meg, a cserediák programokban részt vett diákok, és azon társaik kö-

zött, akik ilyen programokban nem vettek részt. A fő cél elérése érdekében alcélokat állítot-

tunk fel, melyek közé tartozik: 

 bemutatni az oktatás gazdasági növekedést elősegítő hatását; 

 betekintést nyújtsunk a nemzetközi hallgatói mobilitás programokba; 

 feltárni, hogy a magyar egyetemisták minként látják majdani karrierlehetősége-

iket;  

 kideríteni, hogy miként befolyásolják a nemzetközi hallgatói mobilitás progra-

mokon szerzett tapasztalatok, élmények, a hallgatók migrációs hajlandóságát; 

Céljaink elérése érdekében online kérdőíves felmérést végeztünk több szlovákiai és ma-

gyarországi egyetem hallgatóinak bevonásával. 

Feltételezzük, hogy azok a hallgatók, akik egyetemi tanulmányaik során részt vettek bárme-

lyik cserediák programban, nagyobb arányban képzelik el jövőbeni karrierjüket külföldön, 

mint azok, akik nem kapcsolódtak be ilyen fajta programokba. Véleményünk szerint a ma-

gasabb szintű nyelvismeretekkel illetve nyelvvizsgával, valamint külföldön élő ismerősök-

kel rendelkező válaszadók, könnyebben hagyják el hazájukat és bátrabban vállalnak munkát 

más országokban. Meggyőződésünk továbbá, hogy a kedvezőbb megélhetési lehetőségek, a 

nyelvtanulás és a tapasztalatszerzés hat a legnagyobb motiváló erőként azon hallgatókra, 

akik külföldön vállalnának munkát az egyetem befejezése után.  

Empirikus kutatásunkhoz primer kutatást végeztünk, mivel nem állt rendelkezésünkre meg-

felelő számú és minőségű szekunder adat, amelyekkel válaszokat nyerhettünk volna kérdé-

seinkre. Primer adatainkhoz online kérdőíves felmérés során jutottunk, a Google adatbázis 

kezelőjét felhasználva. Itt hoztuk létre, hazai és nemzetközi irodalmat felhasználva, struktu-

rált kérdőívünket, amit 2014 tavaszán küldtünk szét kitöltésre. A kérdőív 42 kérdést tartal-

mazott, amelyek között volt egyszerű zárt feleletválasztós, valamint olyan nyitott kérdések 

is, aminél a hallgatók bővebben kifejthették véleményüket a témával kapcsolatban. Több 

témakörbe osztottuk a kérdéseket, melyek a következők: a minta alapvető jellemzésére vo-

natkozóak, a külföldi tanulmányi programokhoz kapcsolódóak, az elégedettség mérését 

vizsgáló, valamint a munkavállalás itthon vagy külföldön kérdéskörét tanulmányozó kategó-

riák. 

Azért ezt a megkérdezési formát választottuk, mivel az volt a célunk, hogy kérdőívünk mi-

nél több, a kritériumoknak megfelelő személyhez eljusson és megismerhessük véleményü-

ket. Tisztában vagyunk vele, hogy ezzel a módszerrel csak standardizált kérdésekre kapha-

tunk választ, de nem is az egyes válaszadók elképzeléseinek mélyebb megértése volt a cé-

lunk, hanem az általunk kijelölt célcsoportra összességében szerettünk volna következteté-

seket levonni. Kutatásunk célcsoportját a Szlovákiában és Magyarországon tanuló magyar 

egyetemisták alkották. Tisztában voltunk vele, hogy a célcsoportunkba tartozó összes egyén 

megkérdezése kivitelezhetetlen, ezért véletlenszerű mintavételi eljárást alkalmaztunk. 

Elsődleges kommunikációs csatornáink a szlovákiai és magyarországi egyetemek belső 

levelezőrendszerei, valamint a közösségi portálokon lévő csoportjaik voltak. Kérdőívünket 

két hét alatt több mint 185 hallgató töltötte ki. Megpróbáltuk minél több olyan hallgatóhoz 

eljuttatni, akik részt vettek valamelyik nemzetközi hallgatói mobilitás programban, valamint 
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igyekeztünk minél több különböző szakon tanuló diák véleményét begyűjteni a migrációs 

hajlandósággal kapcsolatban. 

 

6. A kutatás eredményei 

A kutatásunk során nyert információinkat tartalmuk szerint 3 kategóriába soroltuk. Először a 

minta általános jellemzőivel foglalkozó adatokat elemeztük, ezután a migrációs hajlandóság 

és az erre ható cserediákprogramokban való részvétel kérdéskörét boncolgattuk, majd a 

hallgatók jövőbeni munkahelyeikkel kapcsolatos elvárásaikat tanulmányoztuk. Ezt követően 

összehasonlítottuk a kapott eredményeinket az előre megfogalmazott feltételezéseinkkel, 

végül következtetéseket vonunk le a kutatásunkból.  

A kutatásunk kiértékelésének megkezdéséig összesen 185 kitöltött kérdőívet regisztrált 

online rendszerünk. A kérdőív kitöltésében jelentősen több nő vett részt, mint férfi. A 185 

kérdőívből 138-at nő (75%) és 47-et férfi (25%) töltött ki. A kutatásban részt vevők életkora 

18 és 43 év közé esett, ezekből az átlagos életkor 23,54 év volt. A legtöbben 23 és 24 éves-

nek vallották magukat, ők pontosan ugyanannyian voltak 43-43 fő ami összesítve 46,48%-a  

a megkérdezetteknek. A tőlük fiatalabb, azaz 18-22 éves korcsoportot 62 fő (33,52%), az 

idősebbeket 25-36 éves korosztályt 37 fő (20,00%) képviselte.  

A kérdőív kitöltők 77%-a (142 fő) szlovákiai, míg 23%-a (43 fő) magyarországi lakhellyel 

rendelkezett. Tanulmányaikat a legtöbben 58 fő (31,35%) 2009-ben kezdték meg, de akadt 

olyan is, aki már 2005 óta vesz részt a felsőoktatásban. Arra a kérdésünkre, hogy hány sike-

resen befejezett szemeszterrel rendelkeznek a hallgatók, a legtöbben, 57 fő azaz 30,81%, a 

9-et jelölték meg, valamint 35 fő azaz 18,91% az 5-öt,ami arra utal, hogy a válaszadók 

majdnem fele ebben az évben fejezi be alap- vagy mesterképzés szinten a tanulmányait.  

Kérdőívünket 8 város, ebből 4 szlovákiai és 4 magyarországi település, 11 egyetemén töltöt-

ték ki. A szlovákiai lakhellyel rendelkező magyar hallgatók 92,95%-a a komáromi Selye 

János Egyetem, 2,8%-a a budapesti Eötvös Lóránt Egyetem, 2,8%-a a pozsonyi Szlovák 

Műszaki Egyetem, 0,72%-a a Budapesti Corvinus Egyetem és 0,72%-a a nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem hallgatója. A magyarországi lakhellyel rendelkező kitöltők 42,85%-a a 

budapesti Eötvös Lóránt Egyetem, 23,8%-a a Szegedi Tudomány Egyetem, 16,67%-a a 

Pécsi Tudomány Egyetem, 4,76%-a a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 4,76%-

a a Debreceni Tudomány Egyetem, 4,76%-a a komáromi Selye János Egyetem és 2,40% a 

Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója. 

Ami a képzési szinteket érinti, válaszadóink 48%-a (88 fő) mesterképzésben, 39%-a (72 fő) 

alapképzésben és 11%-a (20 fő) osztatlan képzésben tanul. A maradék 2% (3 fő) doktori, 

illetve 1% (2 fő) felsőfokú szakképzésben vesz részt.  

A következő kérdésben arra kerestük a választ, hogy melyek a legnépszerűbb képzési terüle-

tek a válaszadóink között, azaz melyik területen tanulnak a legtöbben. A 3. ábrából egyér-

telműen kitűnik, hogy a legtöbben gazdaságtudományi szakterületen végzik tanulmányaikat, 

összesen a válaszadók 45%-a. Nagyjából egyforma számban érkezett kitöltés a nyelvé-

szet/irodalom-, és bölcsésztudományi/társadalomtudományi- (12-12%), jogtudományi- 

(9%), illetve egyéb (10%) szakos hallgatóktól. Kisebb létszámban képviseltették magukat a 

számítástechnika/informatika területéről (6%). 

 

 

 

2. ábra: Képzési terület szerinti megoszlás 
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Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

 

A kérdőívet kitöltők közül 95,13% beszéli az angol nyelvet. A másik legnépszerűbb világ-

nyelvet, a németet a válaszadók 60,54%-a beszéli leginkább alap és középszinten. A további 

nyelveket általában csak alapszinten ismereték a válaszadók, a spanyolt és a franciát 6,5-

6,5%, az olaszt pedig 4,86% jelölte meg. 

A legismertebb egyéb válaszlehetőségként megjelölt nyelv természetesen a szlovák volt, 

amit a kitöltők 37,83%-a ismer. Ők általában közepes, illetve ennél magasabb szinten érté-

kelték nyelvtudásukat, amit nagyon jó aránynak tartottunk. 

Kutatási eredményeink elemzésének második csoportjában azt vizsgáltuk, hogy milyenek a 

jövőbeni elképzeléseik a hallgatóknak, valamint, hogy miként hatnak a nemzetközi hallgatói 

mobilitás programok a migrációs hajlandóságra. Ehhez először kielemeztük az ösztöndíj 

programok ismertségét és a projektekben részt vett diákok tapasztalatait. Ezután jövőbeni 

külföldi tanulmányaikkal és munkavállalási terveikkel kapcsolatos ambícióikat boncolgat-

tuk. 

Arra a kérdésünkre, hogy mely cserediákprogramokat ismerik a hallgatók, több válasz lehe-

tőség megjelölése is engedélyezett volt. A megkérdezettek mindössze 15,67%-a (29 fő) nem 

ismerte egyik hallgatói mobilitás programot sem. A legismertebb az Erasmus volt (154 fő 

azaz 54%), majd ezt követte a Velux Scholarship Programme (57 fő azaz 20%) és végül a 

CEEPUS program (42 fő, 15%). További ismert programokként tüntették fel a válaszadók a 

Norvég civil támogatási alapot, a Leonardo da Vinci programot, a Kellner- és a Dada ösz-

töndíjat, valamint a Chinese Goverment Scholarsip Program-ot.  

A legnépszerűbb célország a hallgatók számára Magyarország volt (16 fő, azaz 59,25%), ezt 

követte Csehország (4 fő, azaz 14,85%), majd Lettország, Finnország, Dánia (egyaránt 2-2 

fő, azaz 7,4-7,4%) és végül Ausztria (1 fő, azaz 3,7%).  A hallgatók átlagosan 5 hónapot 

töltöttek külföldön (15 fő, azaz 55,55%), de akadt olyan is aki csak 1-4 hónapot (5 fő, azaz 

18,52%), valamint (7 fő, azaz 25,93%) aki 6-10 hónapot volt távol. 

A hallgatók minden esetben nagyon jól érezték magukat kint tartózkodásuk alatt. Ezen vé-

leményüket a válaszadók meg is indokolták. Mivel fiatal egyetemistákról van szó, ezért 

szinte mindenki első helyen említette a nagy városok adta szórakozási lehetőségeket, mint 

legszimpatikusabb tényezőt, ami nem csoda, hiszen ahol több ezer egyetemista van egy 

városban, ott természetes a pezsgő diákélet. A sportolási lehetőségek tárházát is pozitívum-

ként emlegették a megkérdezettek és sokan éltek is ezekkel a lehetőségekkel. Mivel minden 

intézményben külön odafigyeltek a cserediákokra, direkt programokat szerveztek nekik, 
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hogy ne csak a várost ismerhessék meg, hanem az adott régiót is, válaszadóinknak igazán 

színes programokban volt részük.  A hallgatók többsége nagyon élvezetesnek találta az 

interaktív, dinamikus órákat, ahol a diákokat is bevonták az előadások menetébe. A széle-

sebb kurzuskínálat és a gyakorlatorientáltabb oktatás is nagy sikert aratott a programban 

részt vevők között. A kutatás során kiderült, hogy hallgatóink nagyon szimpatikus, segítő-

kész és barátságos oktatókkal, valamint egyetemi munkatársakkal kerültek kapcsolatba, akik 

sok jó és hasznos tanáccsal látták el őket.  

Kérdőív kitöltőinktől azt is megkérdeztük, hogy tervezik-e tanulmányaikat külföldön foly-

tatni, és ha igen, akkor azt milyen formában szándékozzák. A válaszadók 30%-a (55fő) 

jelezte, hogy szándékában áll, viszont 70%-uk (130 fő) egyáltalán nem rendelkezik ilyen 

fajta ambíciókkal. Azok közül, akik tervezik a külföldi tovább tanulást 38% képzeli el mes-

terképzésként, 34% doktori képzésként és 28% pedig az egyéb kategóriát jelölte meg. Utób-

biak kizárólag nyelvtanulás céljából, illetve szakmai továbbképzésként tervezik folytatni a 

képzésüket külföldön. A legnépszerűbb célországok közé az Amerikai Egyesült Államok, 

Magyarország és az Egyesült Királyság tartozik, de többen szándékoznak még Kanadában, 

Ausztráliában és Ausztriában tovább tanulni, ahogy ezt a 7. ábra is jól mutatja. Az egyéb 

kategóriában Egyiptomot, Tunéziát és Marokkót jelölték meg a kitöltők. 

A kutatásunkból az is kiderült, hogy azon hallgatók közül, akik tervezik külföldön folytatni 

tanulmányaikat, 63,63%-a már rendelkezik valamilyen szintű nyelvvizsgával, illetve 

83,63%-uk beszél közép-, vagy felső szinten legalább egy idegen nyelvet. Az is nyilvánva-

lóvá vált, hogy azoknak a válaszadóknak  a 66,66%-a is latolgatja a határon túli továbbtanu-

lást, akik részt vettek valamelyik hallgatói mobilitás programban. 

3. ábra: Külföldi tanulmányok célországainak megoszlása 

 
Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

 

Megkértük válaszadóinkat, hogy értékeljék 8 különböző szempont alapján, 1-től (nagyon 

rossz) 5-ös (nagyon jó) skálán saját magukat a munkavállalás szempontjából. A válaszadók 

71%-a nagyon jónak, illetve 52%-a jónak ítélte meg egészségi állapotát a munkavállalás 

szempontjából és a családi hátterüket is 52%-uk nagyon jónak, illetve 28%-uk jónak minősí-

tette ebből a szemszögből. Jelentősen rosszabbnak ítélték meg anyagi helyzetüket és lehető-

ségeiket az érvényesülésre. Az előbbit 46%-uk közepesnek, 22%-uk viszont kimondottan 

rossznak értékelte, míg utóbbit 44%-uk ítélte meg közepesnek és 30%-uk rossznak. Saját 
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aktivitásukat az érvényesülésre, valamint továbbképzési ambíciójukat, rugalmasságukat és 

alkalmazkodó képességüket egyaránt jónak, illetve nagyon jónak tartják, ezzel szemben 

munkaerő-piaci ismereteiket meglehetősen hiányosnak vélik. Ebből is látni, hogy a törekvés 

a munkavállalásra meg van a hallgatókban, viszont úgy érzik, hogy a pénzügyi korlátaik és a 

lehetőségek hiánya gátat szabhat az érvényesülésüknek. 

 

4. ábra: Önértékelés munkavállalás szempontjából 

 
Forrás: Kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

 

Arra a kérdésünkre, miszerint találnának-e hazájukban végzettségüknek megfelelő munkát, 

a hallgatók 72%-a igennel, míg csupán 28%-a felelt nemmel. A magyarországi lakhellyel 

rendelkező diákok optimistábban álltak a kérdéshez, közülük mindössze 6-an (13,95%) 

gondolta úgy, hogy nem találna hozzáillő munkahelyet hazájában, míg a szlovákiai kitöltők 

31,69%-a (45 fő) véli úgy, hogy nem boldogulna szakmájában idehaza. Abból a szempont-

ból, hogy az ország melyik részén találnának munkát a végzettségüknek megfelelően a ma-

gyarországi lakhellyel rendelkező kitöltők több mint a fele egyöntetűen a fővárost, Budapes-

tet jelölte meg. Ezenkívül még a nagyvárosokra, mint Pécs és Szeged, valamint a megye-

székhelyekre érkezett jelölés. A szlovákiai hallgatók egyáltalán nem ennyire főváros centri-

kusak, persze tisztában vannak vele, hogy ott a legnagyobb a munkaerő kereslet, de ők in-

kább a Felvidéket, Csallóközt és a magyar lakta határ menti vidékeket részesítették előny-

ben. Valószínűleg ennek az a legfőbb oka, hogy nem beszélik a szlovák nyelvet felső szin-

ten, ami viszont Pozsonyban elengedhetetlen feltétel a legtöbb munkahelyen. 

Arra a kérdésre, hogy mennyi idejükbe fog kerülni, ennek a meglelése, elég eltérő válaszok 

születtek. A válaszadók mindössze 4%-a bízott abban, hogy rögtön a tanulmányai befejezté-

vel munkába állhat, a túlnyomó többség (70%), azt remélte, hogy féléven belül elhelyezke-

dik és a maradék 26% pedig ennél is több időt jósol ennek. 

Az is kiderült a kutatásunkból, hogy a válaszadók 69,72%-ának van olyan ismerőse, aki 

külföldön dolgozik, illetve él, és csak 30,27%-ának nincs ilyen személy a környezetében. 

Rákérdeztünk arra is, hogy mennyi ideje tartózkodnak válaszadóink hozzátartozói távol 

szülőföldjüktől. Ebből az derült ki, hogy mindössze 12,40%-ának dolgozik kevesebb, mint 

egy éve külföldön az ismerőse és 87,60%-ának több mint egy, de általában jóval huzamo-

sabb ideje már kint élnek, illetve ingáznak barátaik, avagy rokonaik. A legtöbben Angliá-

ban, Ausztriában és Németországban dolgoznak, de többen megjelölték Olaszországot, 
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Csehországot, Kanadát és az Amerikai Egyesült Államokat is. Mindazonáltal előfordult 

Afrika, Costa Rica, az Európai Unió szinte minden országa, Kína, Japán, Dubai, Svájc és 

Ciprus is, egyszóval elmondhatjuk, hogy a világ szinte minden részén találkozhatunk velük. 

Ezen adatok alapján megfigyeltük azt is, hogy azoknak a hallgatóknak, akik tervezik, hogy 

tanulmányaik befejeztével külföldön fognak munkát keresni, 79,56%-ának van olyan isme-

rőse, vagy rokona, aki huzamosabb ideje külföldön dolgozik. 

 

5. ábra: Külföldi munkavállalás célországainak megoszlása 

 
Forrás: Kérdőíves kutatásunk alapján saját szerkesztés 

 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy melyek a legnépszerűbb célországok a válaszadók között a 

munkavállalás szempontjából, és arra is, hogy miért éppen ezeket az országokat preferálják. 

Nem nagy meglepetésre, ahogy a 10. ábrában is látni lehet, az Egyesült Királyságot (13%), 

Ausztriát (13%) és Magyarországot (12%) jelölték meg a legtöbben, ezt követte Németor-

szág (8%) és az USA (7%), majd Kanada (5%), Csehország (5%) és Ausztrália (5%). Egyéb 

lehetőségként megjelölték még Spanyolországot, Oroszországot és Mexikót is a hallgatók. 

A leggyakoribb ok, amiért ezeket az országokat részesítenék előnyben a hallgatók, a jobb 

életkörülmények, a szakmai fejlődés esélye, az ország közelsége, a nyelvi készségek fejlesz-

tése és a jobb kereseti lehetőség volt. Sokuknál szerepet játszott még az ismerősök, család-

tagok megléte az adott országban, a másik kultúrával és mentalitással való szimpátia, az új 

ismeretekre való szert tevés és a meglévő pozitív tapasztalatok. 

A harmadik témakörben azoknak a kérdéseknek a válaszait elemeztük, amelyek a hallgatók 

jövőbeni munkakörükkel kapcsolatos elvárásaikkal foglalkozott. Érdekes tény, hogy míg 

Magyarországon az egyetemi képzések többségének kötelező része a szakmai gyakorlat, 

addig Szlovákiában rengeteg friss diplomás kerül ki úgy a felsőoktatásból, hogy tanulmá-

nyai alatt semmilyen szakmai tapasztalatra nem tett szert. Ez utóbbi kategóriába tartozó 

fiatalok, nem kis hátránnyal indulnak a munkaerő-piaci versenyben. 

A kutatás eredményeinek elemzése során egyértelműen megállapítottuk, hogy a válaszadók 

számára a biztos állás és a hosszú távú biztos kereset a legfontosabb, ahol a két legmagasabb 

(nagyon fontos és fontos) kategóriába a válaszadók 96%, illetve 93%-a tette le a voksát. 

Ebből az látszik leginkább, hogy a hallgatók nagyon szeretnék elkerülni a bizonytalanságot 



221 

munkahelyükön, valamint, hogy a biztonságérzet, a jövőbeni keresetük nagyságánál és 

munkájuknak tartalmánál is fontosabb számukra. A soron lévő szempont, amit a válaszadók 

nagyon fontosnak, illetve fontosnak jelöltek (89%), az optimális egyensúly megléte a munka 

és magánélet között. Erre nem is igazán számítottunk, hogy ez a szempont ilyen meghatáro-

zó a fiatalok számára, de örömmel vettük tudomásul, hogy már ebben a korban sem tekintik 

fontosabbnak a karriert a családnál.  A következő kritérium, amit ugyancsak fontosnak vél-

tek válaszadóink, miszerint ott dolgozzanak, ahol a legjobbak a lehetőségeik, szintén 89%-ot 

kapott. Mindössze 1 kitöltő számára nem fontos, illetve 19-en jelölték meg közömbös té-

nyezőnek.  

Az azonnali belépés (87%) és az általános képességek és készségek megszerzése (80%) 

szintén jelentős feltételnek bizonyult a hallgatók részéről. Mivel sokuk tapasztalat híján 

kezdik pályájukat, ezért nem meglepő, hogy az alapok elsajátítása nagyon fontos számukra. 

Valószínűleg ezzel a ténnyel, mármint a tapasztalat hiánnyal, függ össze az is, hogy a veze-

tői feladatok ellátását nem tekintik mérvadónak. A megkérdezettek 71%-a számára közöm-

bös, vagy nem fontos ez a szempont, és valószínűnek tartjuk, hogy a maradék 29%, aki 

számára ez fontos tényező, az rendelkezik már munkatapasztalattal. A magas kezdő fizetés 

(60%) és a gyors előre lépés (61%) szintén, egy fontos, nem elhanyagolható tényező a meg-

kérdezettek számára. Az is sokat elárul, hogy ezeknél a szempontoknál egyetlen jelölés sem 

érkezett miszerint bárki számára egyáltalán nem lenne fontos. Ennél a kérdésnél is bebizo-

nyosodott, hogy válaszadóink többsége szeretne külföldi tapasztalatot szerezni, hiszen 60% 

számára fontos kritérium. A sok időt lefoglaló, kihívásokkal teli munkával kapcsolatban 

javarészt közömbösek (63%) a hallgatók, de még mindig többen tartják fontosnak, mint akik 

nem. A belföldi munkavállalás (51%-nak fontos) és a saját régióban való elhelyezkedés 

(58%-nak fontos), nagyjából fele-fele arányban osztotta meg a válaszadókat, de itt az is 

megfigyelhető, hogy ezekre a szempontokra érkezett a legtöbb egyáltalán nem fontos jelölés 

is. Ez egyáltalán nem meglepő, hisz a kutatási eredményeink alapján már rámutattunk arra, 

hogy jó néhányan válaszadó tervezi a külföldi munkavállalást. A gyakornoki programmal 

szemben oszlik meg leginkább a vélemény a hallgatók között. Feltételezhetően azért, mert 

bár vitathatatlanul mindenki számára hasznos lenne egy ilyen programban való részvétel, az 

sem elhanyagolható tény, hogy ezek során nagyon alacsony a bérezés, ha egyáltalán van, és 

éppen ezért nem mindenki engedheti meg magának, hogy részt vegyen benne. A csapaton 

belüli felelősség megosztást a véleményezők nagy százalékban (65%) szintén fontosnak 

tartották, ami nagyon fontos, mivel a csapatmunka elengedhetetlen része a kreatív és haté-

kony munkavégzésnek egy vállalton belül. 

 

7. A kutatás során levont következtetések és javaslatok 

Összességében elmondhatjuk, hogy a válaszadóink inkább hazájukban szeretnének elhe-

lyezkedni és munkát találni végzettségüknek megfelelően, viszont egyáltalán nem zárkóz-

nak el a külföldi munkavállalás lehetőségétől sem. A kutatásunk egyértelműen visszaigazol-

ta feltételezésünket, miszerint a tanulmányi mozgás, még, ha csak időszakos jellegű is, po-

tenciálisan felerősíti a migrációs hajlandóságot. A válaszadóink többségének egyáltalán nem 

jelentene gondot, ha lakóhelyet kéne változtatnia egy ideális lehetőség kedvéért, sőt, egy 

részük akár egyedül is hajlandó lenne belevágni, hogy új életet kezdjen bárhol a világon. A 

kutatási eredményeink rávilágítottak arra, hogy legnagyobb motivációs erőként a külföldre 

vágyó hallgatókra a kedvezőbb megélhetési feltételek hatnak. Mindenekelőtt a magasabb 

bérezések, a jobb munkakörülmények és a magasabb életszínvonal teszi vonzóvá számukra 

a migráció gondolatát. 

A cserediákprogramokkal kapcsolatos kutatási eredményeinkből kiderült, hogy a nemzetkö-

zi hallgatói mobilitás programokban részt vett hallgatók közül senki nem bánta meg a je-

lentkezést, sőt kivétel nélkül mindannyian fantasztikusan érezték magukat és többségüknek 

egy életre szóló élményt nyújtott a külföldön eltöltött félévek. Mindenkinek csak ajánlani 
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tudnák a jelentkezést, akiben van egy kis bátorság és elszántság egy új világ megismerésére. 

Következtetésként levonhatjuk, hogy a programra pályázók között a nagy egyetemi városok 

a legnépszerűbb célpontok külföldi tanulmányaik számára, valamint véleményük szerint 

még jobban hangsúlyozni kellene a hallgatók számára, hogy mennyire fontos látókörük 

szélesítése és az idegen nyelvek fontossága. A külföldön megszerzett tapasztalataikat gyak-

ran használják fel tanulmányaikban és a mindennapi életükben egyaránt, emellett remélik, 

hogy a jövőbeni munkájuk során is fel fogják tudni használni megszerzett tapasztalataikat és 

nyelvtudásukat. 

Az előre megfogalmazott feltételezéseink közül mindegyik, ha nem is teljes mértékben, de 

legalább részben igazolást nyert. Bebizonyosodott, hogy azok a hallgatók, akik egyetemi 

tanulmányaik során részt vettek bármelyik cserediák programban, nagyobb arányban képze-

lik el jövőbeni karrierjüket külföldön, mint azok, akik nem kapcsolódtak be ilyen fajta prog-

ramokba. Igaz, közel nem olyan mértékben, mint ahogyan ezt vártuk, de ebben az is közre 

játszott, hogy a válaszadóink jelentős hányada nem vett részt ilyen fajta projektben.  

Azonban az az elméletünk, miszerint a magasabb szintű nyelvismeretekkel illetve nyelv-

vizsgával, valamint külföldön élő ismerősökkel rendelkező válaszadók könnyebben hagyják 

el hazájukat és bátrabban vállalnak munkát más országokban, nem teljesen nyert bizonyos-

ságot. Meglepően, az átlag feletti nyelvismeretekkel rendelkező kitöltőink nagyobb arány-

ban képzelik el karrierjüket hazájukban, mint azon társaik, akik nem beszélnek közép-, 

illetve felső szinten idegen nyelveket. Természetesen ez annak is köszönhető, hogy mindkét 

ország területén, ahol válaszadóink élnek, alapvető követelmény a jobb munkahelyek betöl-

téséhez az idegen nyelvek aktív ismerete. A kutatási eredményeink alapján megalapozottnak 

bizonyult a feltevésünk, hogy a külföldön munkát vállaló ismerősök, illetve családtagok 

megléte, jelentős pozitív hatással bír a migrációs hajlandóságra.  Többen külön is megje-

gyezték, ahol erre lehetőségük volt a kérdőívben, hogy a határon túli ismeretségeik által nem 

okozna nehézséget számukra kint azonnal munkát találniuk. 

Meggyőződésünk volt, hogy a kiutazással kapcsolatos motiváló erők megítélésénél, a ked-

vezőbb megélhetési lehetőségek, a nyelvtanulás és a tapasztalatszerzés hat legnagyobb in-

tenzitással a hallgatókra. Minden kétséget kizáróan alátámasztották ezt a feltételezésünket a 

hallgatók, mivel egyértelműen ezt a három tényezőt jelölték meg, mint legfontosabb szem-

pontot. 

Feltevéseink között szerepelt az is, hogy a válaszadók, a leendő munkájuk kapcsán, a karrier 

építését a cégen belül, a vonzó munkafeladatokat, valamint a munka és magánélet közti 

optimális egyensúly kialakítását tartják a legfontosabb szempontnak. A válaszadóink egyön-

tetű véleménye szerint mindhárom általunk felsorolt tényező elengedhetetlen feltétel a jövő-

beni munkájukkal kapcsolatban, hiszen fiatal pályakezdőkről lévén szó, szeretnék minél 

hamarabb elkezdeni építeni karrierjüket, valamint olyan tevékenységekkel szeretnének fog-

lalkozni, ami igazán érdekli őket. Természetesen a családalapítás kérdése is fontos számuk-

ra, tehát szükségszerű, hogy megfelelő egyensúlyt tudjanak majd teremteni magánéletük és 

munkahelyük között. 

A kutatási eredményeink tükrében elmondhatjuk, hogy egy összetett, de viszonylag bonyo-

lult képet kaptunk a magyar fiatalok jövőbeni elképzeléseikkel kapcsolatban. Erőteljesen 

érződik a kapott eredményből, hogy meglehetősen bizonytalanok jövőjükre nézve. Ez nem 

meglepő, hiszen mindkét vizsgált országban magas a munkanélküliség és labilis a gazdasági 

helyzet, így ez nem nyújt túlságosan biztos jövőképet a fiatalság számára.  

A kapott válaszokból észrevettük, hogy ahhoz képest, hogy mennyi ismeretük van a diákok-

nak a nemzetközi hallgatói mobilitás programokról, nagyon kevesen kapcsolódtak be a 

projektekbe. Ez azért is elgondolkodtató, mivel ezen programok többsége nem jár semmi-

lyen plusz anyagi kiadással a hallgatók részéről, ezt valószínűleg ők is tudják, mivel ismerik 

a projekteket, sőt, a jelentkezési kritériumok sem teljesíthetetlenek, így csak  a megfelelő 
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motiváltság és elszántság hiányozhat az érintett válaszadókból. Innentől kezdve felmerül a 

kérdés, hogy miként szeretnének külföldön munkát vállalni, ami esetenként nem kis költsé-

gekkel és adminisztrációs tennivalókkal jár, ha egyetemi éveik alatt sem élnek az adott kivá-

ló lehetőségekkel. Kizárólag csak javasolni tudnánk a hallgatóknak, személyes tapasztalatok 

alapján, hogy ha módjuk van rá, vegyenek részt valamelyik cserediákprogramban, mert 

garantáltan egy életre szóló élményben lesz részük, valamint számos olyan tapasztalatokkal 

fognak gazdagodni, amelyek nem csak a tanulmányaikban, de a jövőbeni munkahelyeiken is 

hasznukra fog válni.  

További javaslatunk volna, az egy szemeszteres kötelező szakmai gyakorlat bevezetése a 

szlovákiai felsőoktatásban is, azaz a diploma megszerzésének előfeltételévé válása. Ennek 

hiánya jókora hátránnyal indítja útnak a Szlovákiában végzett egyetemistákat a karrierépí-

tésnek. Ezenkívül a gyakornoki programok lehetőségének népszerűsítése az egyetemeken, 

ami szintén egy nagyon hasznos dolog a fiatal pályakezdők számára. 
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KIVONAT 

Jelen tanulmány a hatályos felsőoktatási jogi szabályozás áttekintése útján kíván képet adni 

a jelenlegi hazai felsőoktatási minőségbiztosítás komplex kérdésköréről. Felsőoktatási tör-

vényünk vizsgálata során azt látjuk, hogy a minőségbiztosítás kérdésköre a szféra önellenőr-

zésének, a belső eljárásokon alapuló, a felsőoktatási szektor szereplőiből álló MAB által 

végzett akkreditációs vizsgálatok irányából eltolódott a hatósági jogalkalmazás felé, amely-

ben az akkreditációs testület már csak az eljárásba bevont szakértőként jelenik meg. A szer-

ző kísérletet tesz a jelenlegi szabályozás építő kritikájának megfogalmazására, és de lege 

ferenda javaslatok tételére is. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

This paper intends to give an overview of today‘s Hungarian higher education law with 

regards to the question of quality assurance. We can see that recent legislation has put quali-

ty assurance within the field of administrative procedures, wherein the role of the Hungarian 

Accreditation Committee is reduced to giving an expert opinion on the matter. The author 

tries to give a critical analysis of today‘s regulations, and concludes the paper with recom-

mendations for the future legislation.  

 

Kulcsszavak: minőségbiztosítás, MAB, felsőoktatási jog, ESG 

 

1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben megfigyelhető felsőoktatási trendek, így különösen a tömegesedő 

képzés és a versenyhelyzet hatására egyre nagyobb jelentőséget kap a minőségbiztosítás 

kérdése is. A minőségbiztosítás jelentheti a választ a felsőoktatási rendszereket ért számos 

kritikára. Egyre inkább előtérbe kerültek ugyanis azok az aggódó hangok, amelyek szerint a 

tömegesedés szükségszerűen a minőség romlásával jár. A minőségbiztosítás jelentőségét 

hangsúlyozza a gazdaság szereplőinek azon álláspontja is, miszerint a felsőoktatási intézmé-

nyek nem a munkaerőpiaci résztvevők igényeinek megfelelően képzik a hallgatókat. Más-

részt ma már széles körben elfogadottá vált az a szemlélet is, hogy a felsőoktatás olyan 

szolgáltatás, amelynek felhasználói elsősorban a munkaerőpiacon hasznosítható eredménye-

ket várnak el tőle befektetésükért (tandíjukért, idejükért) cserébe [1]. Hajtóerőt jelent az is, 

hogy a gazdasági válság hatására az államok megszorításokra kényszerültek, így felsőokta-

tásban is előkerült a racionalizálás, a rendszer hatékony működtetésének igénye. Megjelen-

nek a felsőoktatásban is a szervezetfejlesztés modern eszközei, ezzel is közeledve a munka-

erő-piaci szereplők struktúráihoz [2]. Végezetül pedig maga a felsőoktatási szféra is egyre 

inkább rá van szorítva arra, hogy működéséről átlátható képet adjon, és a felsőoktatási szek-

torban folyó versenyben a minőségi képzésben próbáljon meg kitűnni.[3] Nem véletlen, 

hogy az Európai Unió következő évekre szóló oktatási stratégiája, az Oktatás és képzés 

2020 [4] címet viselő dokumentum is kiemelten kezeli a kérdést.  A stratégia második szá-

mú stratégiai célkitűzése az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javításáról 

szól. Ez a szakasz kimondja, hogy „fontos … az oktatási és képzési intézmények irányításá-

nak és vezetésének javítása, valamint a hatékony minőségbiztosítási rendszerek kialakítása.” 
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Az állam a minőségbiztosítás rendszerének működtetése során biztosíthatja a felsőoktatás 

feletti átfogó ellenőrzést, az erre feljogosított szervezet általi szakmai ellenőrzés útján. A 

Humboldt-i egyetemnek a 20. század közepére tehető válságát követően az állam egyre 

inkább szerepet vállalt ugyanis az intézmények finanszírozásában. Ezzel együtt jelent meg 

az állami igény arra, hogy a felsőoktatási szférát ellenőrzése alá vonja, a finanszírozást telje-

sítménymutatókhoz kösse, növelje az intézmények felelősségét az általuk nyújtott képzés 

tekintetében. Természetesen az állami minőség-ellenőrzés, illetve az intézmények és prog-

ramok akkreditációja beavatkozást jelentett az intézmények autonómiájának területére. A 

létrehozott akkreditációs testületek azonban maguk is a felsőoktatási szféra képviselőiből 

álltak, és tevékenységükben nagyfokú önállóságot élveztek. Az akkreditációs testületek 

ezáltal a felsőoktatási szféra többé-kevésbé autonóm szervezetei lettek, amelyek felett csak 

csekély mértékű közvetlen kormányzati kontroll érvényesült. Az akkreditáció intézménye 

útján a kormányok egy újfajta ellenőrzési modellt próbáltak meg megvalósítani, ami a köz-

vetlen beavatkozás helyett a közvetett irányítást jelentette. Az akkreditáció alapelve – a 

felsőoktatási és tudományos szféra szereplői: tudósok, egyetemi vezetők, kutatók és oktatók, 

vagyis „belső emberek‖ által alkotott minőségértékelő testületek általi értékelés – valójában 

a felsőoktatási, illetve az akadémiai szféra „önminősítésének‖ volt tekinthető, ami a hum-

boldti egyetem eszméjének bizonyos fokú továbbélését jelentette a modern környezetben, a 

belső folyamatokat elzárva a piac közvetlen hatásaitól. Ezáltal az akkreditáció ugyan köz-

vetlenül beavatkozást jelent az intézmények és a karok életébe, de mégis eszközül szolgált 

arra, hogy az intézményi autonómiák kisebb sérelme árán megőrizze a felsőoktatási szféra 

egészének önállóságát. [5] Más megközelítésben azonban azt is látjuk, hogy bár az akkredi-

tációs testület – és így a Magyar Akkreditációs Bizottság is – látszólag a felsőoktatási szféra 

autonómiájának egyik letéteményese, a konkrét jogi szabályozás szintjén vizsgálva arra 

juthatunk, hogy mégis az államot képviseli a tevékenysége során. [6] Mivel ebben a megkö-

zelítésben a felsőoktatás állam által irányított és felügyelt tevékenység, így a felsőoktatás 

aktív minőségfejlesztése csakis megfogalmazott kormányzati minőségpolitika, illetve meg-

felelő minőségbiztosítási rendszer alapján mehet végbe. Az európai felsőoktatásban minda-

zonáltal nincs egyetlen meghatározott és elfogadott minőségbiztosítási rendszer, elsősorban 

az oktatás minőségértékelése érdekében különböző rendszerelemek alkalmazása és az útke-

resés a jellemző. [7] Mindemellett napjainkra a felsőoktatási intézményektől olyan fokú 

rugalmasságot és a változó környezethez való alkalmazkodást várunk el, hogy a hagyomá-

nyos értelemben vett, centralizált állami kontroll nem valósítható meg. Így az állam a saját 

szerepét újraértelmezve inkább ellenőrző-kiértékelő szerepet kezdett el betölteni, és a felső-

oktatási intézmények előzetes, állami vizsgálatának helyét átvette az intézmények számára 

nagyobb fokú függetlenséget biztosító a posteriori minőség-ellenőrzés. [8] Itt két fontos 

fogalmat kell tehát elválasztanunk egymástól, amelyek mind működésükben, mind felelősü-

ket tekintve más mechanizmust fednek le. A minőségbiztosítás, valamint a minőségértékelés 

és hitelesítés (akkreditáció) ugyanis két egymástól független, de elemeiben egymásra épülő 

tevékenység. A minőségbiztosítás az autonómiával rendelkező felsőoktatási intézmények 

feladata, és az intézmény irányításának stratégiai feladatai közé tartozik, hogy megteremtse 

a minőségbiztosítás intézményi feltételeit, testületeit, felelősi rendszerét, eljárásait. Az akk-

reditáció pedig az intézményi minőségbiztosítási tevékenység rendszeres időközönként 

megvalósuló ellenőrzése az állam, vagy az ezzel a joggal államilag felruházott szervezet 

által. Ha az intézmények megfelelően működtetik a minőségbiztosítási rendszert, akkor az 

akkreditáció szinte csak formalitás, a sikeres működés nyugtázása. Nagyobb jelentőséget a 

minőség-ellenőrzés ott nyer, ahol a minőségbiztosítás belső mechanizmusai nem működnek 

kielégítően. Ott, ahol a minőségbiztosítás jól működik, az akkreditáció visszavonulhat és 

további feladata a minőségbiztosítás és minőségmenedzsment rendszeres irányítása és segí-

tése [9] 

Az akkreditációs testületek az európai államokban összetételüket tekintve rendkívül színes 

képet mutatnak. A centralizált akkreditációs rendszert alkalmazó Franciaországban például 

az akkreditációs testületekben egyaránt helyet kapnak a professzorok, az egyéb oktatók és 
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kutatók, a hallgatók, az egyéb egyetemi foglalkoztatottak képviselői, valamint a gazdaság 

szereplői, illetve a „jelentős nemzeti érdekeket képviselő‖ külső tagok. [10] Van példa az 

egyes oktatási szektorok szerinti tagságra is. [11] Nagy-Britanniában pedig a minőségbizto-

sítási szervezet tagjait a felsőoktatási intézmények vezetőit tömörítő fórumok, a felsőoktatás 

finanszírozását végző szervezetek és a felhasználói szféra legjelentősebb szereplői jelölik. 

[12]  

Az együttműködésen alapuló összhang kialakítása elengedhetetlen feladat a megfelelő mi-

nőség biztosítása érdekében, ahogyan az Kálmán Anikó speciális területre vonatkozó megál-

lapításából is következik: „Éppen ezért van szükség innovációra és kreativitásra az oktatás-

ügyben. A tanulás az élethez (munkához, gazdálkodáshoz stb.) alkalmazkodjon, az oktatás-

igazgatás pedig a tanuláshoz. Ennek megvalósulásához azonban továbbra is az oktatási 

rendszerrel kell valamit tenni, túl a beiratkozási létszámok növelésén. Az élethossziglani 

tanulás feltételeként és termékeként főként a foglalkoztathatósági képességek tanulását kell 

támogatni, hogy már az iskolában is az életnek tanuljunk és ne a bizonyítványnak. Ez a 

tényleges tudás (humán tőke) hiteles szimbóluma…‖ [13] 

A minőségbiztosítás léte és működése a felsőoktatásban a fentiekből kifolyólag feltételezi a 

tudományos autonómiát, és szükségszerűen függ a hatékonyság, a tudományos teljesítmé-

nyek és a versenyképesség elvein alapuló menedzsmenttől. A minőségbiztosítás azonban 

csak akkor lehet sikeres, ha az intézményi kultúra részévé válik. Az alábbiakban az állam 

minőségbiztosítási feladatainak, illetve az minőségértékelés rendszerének kereteit, valamint 

a jelenleg hatályos rendszer működését vizsgáljuk meg. 

A téma részletes kifejtését megelőzően azonban röviden ki kel térni a megfelelő fogalom-

használatra is, mivel a minőségügy kérdése nem csak a felsőoktatásban kap jelentős szere-

pet, hanem – és történetileg elsőként – a magánszektorban, a termelő és szolgáltató vállala-

tok működése körében jelentek meg az ide tartozó fogalmak. Ennélfogva érdemes jelezni, 

hogy a felsőoktatás esetében a hazai és nemzetközi fogalomhasználat eltér az egyéb terüle-

teken bevett sztenderdektől. [14] A felsőoktatásban a minőség ellenőrzésének és szavatolá-

sának folyamataira a minőségbiztosítás (quality assurance) kifejezés a leginkább elterjedt a 

nemzetközi és a hazai szakirodalomban, valamint a vonatkozó jogforrásokban. Ez a kifeje-

zés azonban a minőségügy felsőoktatáson kívüli területein alapvetően más értelemben kerül 

alkalmazásra, így például az ISO 9000 szabványcsoport szóhasználatában a minőségbiztosí-

tás a „minőségirányításnak (quality management) az a része, amely a bizalomkeltés megte-

remtésére összpontosít arra vonatkozóan, hogy a minőségi követelmények teljesülni fog-

nak”. [15] A minőségbiztosítás kifejezés a köznyelvi szóhasználatban a szabványok által 

minőségirányítás néven nevezett tevékenységeknek feletethető meg. A továbbiakban a fel-

sőoktatás specifikus területére vonatkozóan a bevett nemzetközi és hazai szóhasználatnak 

megfelelően a minőségbiztosítás (quality assurance) kifejezést fogjuk használni. 

 

2. A minőségbiztosítás hazai jogi szabályozása 

A minőségbiztosítás rendszerének vizsgálatakor elsőként a felsőoktatási törvényt [16] kell 

elővenni. Amit azonnal meg kell állapítanunk, az az, hogy a törvény külön nevesített minő-

ségbiztosítási fejezettel vagy címmel nem rendelkezik, így az erre vonatkozó szabályokat a 

különböző részeiben szétszórva kell megkeresnünk. A törvényt elemezve azt állapíthatjuk 

meg inkább, hogy a minőségbiztosítás nem önmagában való intézményként szerepel a fel-

sőoktatás működése során, hanem az államnak a felsőoktatással kapcsolatos különféle fela-

datainak gyakorlása során, az egyes eljárások integráns részeként kerülnek elő a minőség-

biztosítással, illetve a minőségüggyel kapcsolatos kérdések. Az Nftv. tehát a hatósági eljárá-

sokra koncentrál, és a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdések megválaszolása az eljárás 

során beszerzendő szakvélemény kiállítására jogosult szervezet feladata lett, vagyis az eljá-

rást megalapozó szakértői kérdés. A felsőoktatási minőségbiztosításért felelős szervezet a 

törvény szerint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), amelynek jelentő-
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sége miatt annak jogállásával a későbbiekben külön is foglalkozunk. Amennyiben az Nftv. 

által [17] a hazai minőségbiztosítás értékelési szempontrendszerévé tett ESG [18] felépítését 

vesszük alapul, úgy láthatjuk, hogy a minőségbiztosítási tevékenységek körében az intéz-

ményeknek van a legalapvetőbb és leginkább lényeges feladata, a külső minőségbiztosítás 

elemei erre épülnek. Jelen tanulmány kereteit azonban meghaladná a belső minőségbiztosí-

tási rendszerek elemzése, így csak a külső minőségbiztosítással foglalkozunk a továbbiak-

ban. 

 

3. A külső minőségbiztosításra vonatkozó hazai szabályok 

A jelenleg hatályos felsőoktatási törvényünk már teljes egészében a hatósági jogalkalmazás 

és a hatósági eljárások irányából közelíti meg a minőségbiztosítás kérdéskörét. Érdemes 

megfigyelni, hogy amíg az első, 1993. évi magyar felsőoktatási törvényben a minőségbizto-

sítási és ellenőrzési eljárások megindítója és letéteményese a MAB, addig az új törvény 

szóhasználatában már az eljárás egészében az Oktatási Hivatalhoz van telepítve, a MAB 

csak a szakértői vélemény erejéig bevont résztvevő. A törvény kimondja, hogy a felsőokta-

tási intézmény működésének engedélyezésével, a működési engedély felülvizsgálatával, a 

doktori iskola létesítésével, megszűnésével kapcsolatos eljárásokban, valamint az alap- és 

mesterképzés, felsőoktatási szakképzés indítása esetén a képzések indításával kapcsolatos 

eljárásban az Oktatási Hivatal köteles beszerezni a MAB szakvéleményét. Az itt felsorolt 

eljárások köre nagyrészt megegyezik a korábbi törvények szerinti felsorolással. A törvény 

az ESG kritériumrendszerét a vizsgálatba való bevonás előírása útján emeli a hazai szabá-

lyozásba, amikor kimondja, hogy a MAB a szakértői véleményét az intézmény létesítésével 

kapcsolatos eljárásokban az ESG figyelembe vételével hozza meg, és az oktatási hivatal 

határozatában ismertetni kell a MAB ESG-nek való megfelelésről hozott szakértői megálla-

pítását.  

Jelentős eltérés mindazonáltal a korábbi törvények szabályaihoz képest a MAB szakvéle-

ményének jogi súlya tekintetében jelentkezik. A hatályos rendelkezés úgy szól, hogy az 

oktatási hivatal a doktori iskola létesítésével kapcsolatos eljárásban megfogalmazott MAB 

szakértői véleményhez van csak kötve, amit úgy értelmezhetünk, hogy minden más eljárás-

ban a törvény megengedi a MAB szakvéleményétől való eltérést. Az Oktatási Hivatal dönté-

sével szemben előterjesztett fellebbezést a miniszter bírálja el, ám ebben az esetben a MAB 

már szakértőként sem jelenik meg, így a miniszter a döntését tulajdonképpen a MAB szak-

véleményével szemben is meghozhatja, ahhoz egyáltalán nincsen kötve.  

A minőségbiztosítási eljárások ciklikussága körében azt a rendelkezést találjuk, hogy az 

oktatási hivatal a működési engedélyt legalább ötévente köteles felülvizsgálni, ehhez pedig a 

fent írtak szerint köteles a MAB szakvéleményét is beszerezni. [19] Ebben az esetben tehát 

az eljárás megindítója már az Oktatási Hivatal lesz. Az Nftv. ugyan nem tartalmaz rendelke-

zéseket az egyes eljárásokban alkalmazandó határidőkről, azonban a Kormány rendeleti 

úton is szabályozott számos kérdést a MAB működése kapcsán, így az eljárási határidőkről 

a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet előírásaiból tájékozódhatunk. A törvény – az ESG 2.2, 

2.3, 2.5 pontjaival összhangban – kimondja, hogy a MAB-nak gondoskodnia kell a közér-

dekből nyilvános adatnak minősülő szakmai bírálati szempontrendszerének, az általa elfo-

gadott szakértői vélemények és állásfoglalások tartalmának, a közreműködő szakértők sze-

mélyének megismerhetőségéről. A MAB bírálati szempontrendszere a magyar felsőoktatás 

egészére egységes, fenntartótól függetlenül érvényes. [20] Összességében megállapíthatjuk, 

hogy a jelenleg hatályos felsőoktatási törvényünk tartalmazza a rendszerváltást követően 

született felsőoktatási jogszabályok közül a legkevesebb előírást a külső minőségbiztosítási 

folyamatra vonatkozóan, a MAB szakértői szerepét kevesebb eljárásra redukálta, és a dönté-

sének súlya is jelentősen gyengült azáltal, hogy a miniszter, illetve az Oktatási Hivatal ah-

hoz még a jogorvoslati eljárásban sincsen kötve. A testület eljárásait a felsőoktatási törvé-
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nyen kívül kormányrendelet is szabályozza, így egyes részletkérdések ebben a jogforrásban 

jelennek meg. 

 

4. A külső minőségbiztosításért felelős testület (a MAB) jogállása és tevékenysége 

A rendszerváltás utáni hazai felsőoktatási jogfejlődés egyik első lényeges eredménye volt a 

független, külső minőségbiztosítási szervezet létrehozása. Az így létrejött szervezet igen 

speciális szervtípus lett az állami szervezetrendszerben, a közigazgatási jogtudomány a 

MAB-ot a kvázi autonóm közigazgatási szervek alaptípusának tekinti. A kvázi autonóm 

szervek kategóriáját nem önmagában, hanem az autonóm közigazgatási szervek jellemzői-

nek tükrében lehet meghatározni, ezek függetlensége ugyanis korlátozottabb, mint az auto-

nóm közigazgatási szerveké, azonban a vonatkozó törvényi szabályozás számos garanciát 

tartalmaz az autonómiájuk tekintetében. Ha a közigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt 

helyét, illetve rendszertani szerepét vizsgáljuk, arra a következtetésre jutunk, hogy a Magyar 

Akkreditációs Bizottság több közigazgatási szervtípus egyes jellemzőit is magán hordozza, 

így megtaláljuk működésében a szakértői, illetve a szakhatósági tevékenység egyes jellem-

zőit, továbbá egyik jellemzőjében – miszerint bizonyos felsőoktatási szolgáltatások nyújtá-

sának lényegi kereteit önmaga határozza meg – a szabályozó hatóságok jellemzői is megje-

lennek a testület jogállásában. [21] Mindazonáltal a MAB jogállása, és így közigazgatás-

tudományi megközelítésben vett jellemzői is több alkalommal módosultak, és nagy ívű 

változáson mentek keresztül az elmúlt időszakban. A legújabb fejlemény ebben a körben a 

jelen kézirat lezárásakor15 még el nem fogadott (T/311. irományszámú) törvényjavaslat, 

amely a MAB tagságára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, biztosítva többek között a 

hallgatók, valamint a munkáltatói érdekképviseletek által delegált tag részvételét a testület-

ben. 

A hatályos szabályozás bemutatása során elsőként azt érdemes megvizsgálni, hogy miként 

definiálja a törvény a MAB feladatait, célját és funkcióit. [22] Az Nftv. eredeti, közlönyálla-

pot szerinti szövege egészen súlytalan szervezetként definiálja a MAB-ot: „a MAB a felső-

oktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos 

minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület, 

amely e törvényben szabályozott módon közreműködik a felsőoktatási intézményekkel kap-

csolatos eljárásokban, különös tekintettel a doktori iskolákra.” [23] Láthatjuk, hogy ebből a 

definícióból kimaradt a függetlenség deklarálása, illetve azt is, hogy ezek szerint a MAB 

csak elősegíti az értékelést, nem pedig ez működésének a célja. Ezt a szakaszt később a 

2013. évi CXXIX. törvény módosította, így az új meghatározás szerint a „MAB a felsőokta-

tásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének és a 

felsőoktatási intézmény belső minőségbiztosítási rendszere működésének külső értékelésére 

létrehozott, független országos szakértői testület, amely e törvényben szabályozott módon 

szakértőként közreműködik a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban.” Így az 

új szöveg már megjeleníti a függetlenségi elemet, valamint alapfeladatként nevesíti az érté-

kelési tevékenységet. A testület összetétele is jelentős átalakuláson ment át, több szempont-

ból is. Az új szabályozás szerint MAB-nak tizennyolc tagja van. Kilenc tagot delegál a mi-

niszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Aka-

démia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt 

fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A 

delegálók a delegálás során egyeztetni kötelesek a nagyobb tudományterületek arányos 

képviselete érdekében. A tagok megbízatási ideje is meghosszabbodik: a miniszter előter-

jesztése alapján a miniszterelnök immár hat évre nevezi ki őket (a doktorandusz képviselő 

kivételével, aki két évre nyeri el a tisztséget). A tagság elveszítette az elnökválasztás jogát, 

                                                            
15 2014. június 30. 
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az új szabályok szerint a személyére a bizottság tagjai közül a miniszter és a Magyar Tudo-

mányos Akadémia elnöke tesz egyeztetett javaslatot, az elnököt a miniszterelnök nevezi ki.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy a MAB jogállását tekintve a hatályos felsőoktatási 

törvény egy jelentősen gyengébb hatáskörű modellről indult, majd a törvény módosítását 

követően a kiindulási állapothoz képest némiképp erősebb, ám a korábbi felsőoktatási tör-

vényekkel összevetve összességében gyengébb hatáskörű testületet alakított ki. A korábbi 

törvény szerint a MAB függetlenségének biztosítéka volt az is, hogy a tagok kizárólag az 

érintettek – a felsőoktatási intézmények, illetve a tudományos testületek – képviselői voltak. 

Az új szabályozás a testület felét kitevő tagok esetében a delegálás jogát közvetlenül és 

minden más külső szempont figyelembe vétele nélkül a miniszterhez telepíti. A tagság ezen 

kívül nem jogosult megválasztani az elnököt sem, hanem itt is megerősödik a miniszter 

szerepe. A fent már hivatkozott, jelen kézirat készítésével egyidejűleg az Országgyűlés által 

tárgyalt módosító törvényjavaslat ezen a területen elmozdulást hozhat. Elfogadása esetén 

ugyanis a MAB testülete húszfősre bővül, amelynek így már kevesebb, mint a felét delegálja 

a miniszter. 

 

5. Következtetések 

A fent vázolt helyzetkép azt mutatja meg számunkra, hogy az állam a rendszerváltást követő 

időszak egyetemi autonómián, a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítási mecha-

nizmusain alapuló, a felsőoktatási szektor autonómiáját megőrző modell felől több, kisebb-

nagyobb lépésben elmozdult az erőteljesebb állami kontroll és beavatkozás irányába. [24] 

Amíg az 1993-as törvény a peer review elven alapuló, vagyis a szektor szereplőinek és ér-

dekeltjeinek, a tudós társadalom hazai és külföldi képviselőinek bevonásával zajló minőség-

értékelési rendszert alkalmazta, addig az Nftv. már a hatósági eljárások körébe sorolja, azok 

részeként szabályozva a minőség-ellenőrzés (akkreditáció) folyamatát. A hazai rendszer 

előtt mintaként állítható, korábban modellként is szolgáló európai államokban példa nélküli 

a felsőoktatásért felelős miniszter ilyen közvetlen befolyása a minőségbiztosítási szervezet 

tagságára, a tagok és az elnök jelölése tekintetében. Mint azt láthattuk, a minőségbiztosítás 

európai sztenderdjei is inkább a minőségbiztosítási testületek függetlenségét hangsúlyozzák, 

különös tekintettel az állami, kormányzati befolyástól való mentességre. Meglátásom szerint 

ezen a téren az elmozdulás feltétlenül szükséges volna, a szervezet nagyobb függetlensége, a 

tagok rekrutációjának állami befolyástól való mentessége irányába. Erre tekintettel különö-

sen üdvözlendő a felsőoktatási kormányzat olyan irányú törekvése, hogy a testület tagságá-

nak kibővítése útján csökkenti a miniszteri delegáltak döntő súlyát a testületben. 

Követhető irány lehet a MAB összetételének átalakítása során az, hogy a testület tagságát 

minél szélesebb körből, minél több érdekelt bevonásával lehessen kialakítani. A minőség-

biztosításnak a bevezetőben említett célját – a gazdaság, a felhasználók, a társadalom egésze 

felé történő nyitottság és a képzés minőségének ilyen körben valóigazolása – szolgálná az, 

ha az akkreditációs testület munkájába bevonnák a gazdasági élet, illetve az állami szektor 

más fontos szereplőit is. Erre a legteljesebb példát Franciaországban látjuk, ahol a Nemzeti 

Értékelő Bizottság (CNE) 25 fős tagságából 3 külföldi tagot az EUA javasol, további 22 

tagja az Akadémia, a Tudományos kutatások nemzeti központja (CNRS), Egyetemek Nem-

zeti Tanácsa (CNU), Egyetemek Rektori Konferenciája (CPU), valamint a Tanítóképző 

Intézet (IUFM) javaslatára delegált egyetemi oktatók, valamint az Államtanács és az Állami 

Számvevőszék 1-1 küldötte. A tagok között vannak a Gazdasági és szociális tanács javasla-

tára további – gazdasági és kutatási területen elismert – szakemberek. A tagok és a felkért 

szakértők, az egyetemi értékelések tradícióit követve, nem lehetnek az értékelés szakembe-

rei, a bizottságnak tudományos munkájuk alapján elismert tagokból kell állnia. [25] Tekin-

tettel arra, hogy hazánkban is léteznek olyan, a gazdasági élet szereplőit, a munkáltatókat és 

munkavállalókat képviselő, reprezentatív tagsággal rendelkező szervezetek, amelyek alkal-

masak lehetnek a tagjelölésbe történő bevonásra, a MAB tagság szélesebb körű társadalmi 
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megalapozásának ez a módja nálunk is megvalósítható lenne, ahogy az ebben az irányban 

történő elmozdulást mutató törvénymódosítási javaslat ezt mutatja is. 

Megfontolandó az a stratégiát érintő általános javaslat, amely a MAB működésének tartal-

mát és célját érinti. Érdemes volna olyan irányba eltérni a klasszikus hatósági vizsgálat és az 

ahhoz kapcsolódó szakvélemény készítés helyett, hogy a testület a felsőoktatási intézmé-

nyek partnereként jelenjék meg, segítséget nyújtva a minőségbiztosítási rendszerek fejlesz-

tésében, tanácsadással és érdemi, tartalmi vizsgálattal segítve a felsőoktatási intézmények 

munkáját. Ezáltal a MAB jelenlegi, jogszabályi alapú formális legitimációját kiegészíthetné 

egyfajta érdemi, szubsztantív legitimáció. Így a MAB olyan feladatot vállalna, hogy ne csak 

a minisztériumnak, hanem sokkal inkább az intézményeknek, a hallgatóknak, a „felhaszná-

lóknak‖ legyen a jövőben szüksége rá. [26] 

Ha a jogalkotó nagyobb lépésre szánja el magát, akkor megfontolandó a rendszer gyökeres 

átalakításával járó azon megoldás is, amelyet alább ismertetünk. Ez a beavatkozás mindazo-

náltal hosszabb távú hatásait tekintve egyáltalán nem elhanyagolható módon tehermentesí-

tené az államot és az állami szervezetrendszert, és egyúttal hozzájárulna néhány, az elmúlt 

években hangoztatott oktatáspolitikai cél eléréséhez is. Időről időre felmerülő, fontos ténye-

ző ugyanis a felsőoktatásról szóló hazai diskurzusban az állam véges anyagi teherbíró ké-

pessége, és ezzel együtt az elmúlt évtizedekben igen megszaporodott intézményi létszám, 

valamint a felsőoktatási alap- és mesterképzési szakok sokszor követhetetlenül kusza rend-

szere és egyre gyarapodó száma. Sokkal kevésbé jelentene direkt állami beavatkozást a 

felsőoktatási szféra autonómiájának területére az, ha a németországi modellhez hasonló 

megoldást vezetnénk be hazánkban is. Ez a megoldás egymással konkuráló minőségbiztosí-

tási ügynökségekre épül, amelyek a működési költségeiket az általuk folytatott eljárások 

díjából fedezik, így egy-egy szak akkreditációjának díja akár szignifikánsan magasabb ösz-

szeg is lehet, mint a jelenlegi eljárási költség. [27 Ez – jellegéből fakadóan – annak meg-

fontolására késztetné az intézményeket, hogy milyen mennyiségű, és különösen, milyen 

minőségű akkreditációs anyagot készítenek és nyújtanak be. Az önfenntartó ügynökségek 

anyagi és adminisztratív terhet is levesznek az állam válláról, egyúttal pedig kellően szigorú 

követelmények elé állítják az intézményeket, amelyek így vélhetően jobban kidolgozott, 

magasabb minőségű képzési anyagokkal készülnek majd el, mivel a sikeres és a sikertelen 

eljárások egyaránt anyagi relevanciával bírnak. A modell alkalmazását mindazonáltal ha-

zánkban leginkább a szakindítási kérelmek esetében, és nem az intézményi akkreditációnál 

tarthatjuk elképzelhetőnek, mivel itt akár szakterületenként vagy tudományterületenként 

létrejöhetnek az adott szakma legkiválóbb képviselőit tömörítő akkreditációs ügynökségek, 

amelyek egyúttal biztosítják a gazdasági szektor igényeinek becsatornázását és a piaci ön-

szabályozást is. A minőségbiztosítási tevékenységben mindazonáltal az egész európai tér-

ségben a leggyakoribb résztvevők éppen a munkáltatók képviselői, így ez a megoldás köze-

lítené hazánkat a nemzetközi megoldásokhoz. [28] Az állam szerepe abban állna, hogy az 

egyes akkreditációs ügynökségek számára kiadja az állami elismerést abban az esetben, ha 

megfelelnek az állam által az akkreditációs ügynökségekkel szemben támasztott követelmé-

nyeknek. 
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ABSTRACT 

Higher education in Hungary has seen major changes following the Act CCIV of 2011 

(related to Higher Education), which resulted in a dramatic drop in the number of newly 

enrolled students in several study fields, including business. Consequently, higher education 

institutions, especially business schools not located in Budapest may face enrollment 

problems that may, eventually, lead to financial difficulties. In the increasing competition 

for students, institutions may be forced to take a more customer oriented perspective and 

offer more value both to their direct (internal) customers (e.g., the students) and to the 

indirect (external) customers (e.g., employers of the graduates). The end-user, the company, 

will be satisfied and the students‘ investment will return a profit only if the graduates‘ 

competencies meet the requirements of the employers. This paper, through an extensive 

literature review explores how and through what mechanisms international business school 

accreditation contributes to quality improvement, customer satisfaction and sustained 

competitiveness. 

Keywords: higher education, accreditation, quality 

1. Introduction 

The higher education system in Hungary has seen a transition recently; which urges the 

leadership of universities to think as business managers, viewing higher education as a 

market with products, producers and customers.  

According to the Higher Education Law in Hungary, students studying in state-funded form 

are to sign a so-called ―students‘ contract‖. The two main points of the contract are that 

students agree to complete their studies and obtain their degree in 150% of the prescribed 

duration of studies, and agree to work for a minimum time of 200% of the duration of 

studies with a valid employment contract in Hungary[1]. In Hungary the government 

announces the number of state-funded students each year and also determines the 

subdivision of the student numbers among the institutions and study fields. The maximum 

numbers of admitted students and the distribution of places were dramatically reduced in 

some fields of study for the academic year 2012/13. The number of state-funded student 

placements in the field of business and economics has dropped from 4900 to 250[2]. The 

above mentioned new regulations affect some universities in the country negatively, which 

effect manifests in the decreasing number of newly enrolled students and as a result, in the 

decreasing incoming funds from the government.  

In addition, higher education institutions (HEIs) experience a decreasing pool of potential 

students, because of the demographic changes. The customers in each field are becoming 

more and more like conscious consumers, choosing carefully the products and services they 

buy, due to the easy access to information enabled by infocommunication technologies. As 

the customers are more and more conscious, their quality expectations are growing. 

In this new situation the competition between universities is more intense than ever before. 

The changing conditions urge universities to respond. Action was called for to respond to 

similar changes in the higher education sector in the USA, emphasizing passionately that 

                                                            
[1] Act CCIV of 2011 on Higher Education 
[2] Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága, 2012 
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change is needed in the ―academic core that facilitates learning and teaching, and into the 

administrative services that are the backbone of the academic core‖[3] . 

To remain competitive, higher education institutions must offer ―high quality, satisfaction-

creating service experiences‖, which should provide enriching educational experience and 

should even exceed student‘s expectations[4] . Others say that ―successful business schools 

will seek accreditation and quality improvement programmes to prove to the market that 

they are committed to excellence and innovation‖[5]. Before introducing the definition of 

accreditation, we must set the context by defining the products and customers of higher 

education. 

 

2. The higher education institutions’ products and customers 

In the 21st century when globalization pervades several areas of the everyday life including 

higher education - with students and lecturers more mobile than ever before - the concepts 

of business science are applicable and should be used in the management of higher 

education, such as the knowledge of marketing[6], thus identifying the customers and getting 

to know the market is essential for sustaining HEIs‘ operation. 

There have always been debates about what the products and who the customers of higher 

education are. The answers may vary depending on the culture the institution operates in, on 

its type of governance and of course, in which time it operates in. Despite the debates, it is 

beyond dispute that HEIs are complex organizations with several types of products (outputs) 

and customers. In the following the author gives an overview of the views on the products 

and customers of HEIs‘ in the literature. 

Researchers establish[7] that the product of higher education institutions can be seen as the 

creation and dissemination of knowledge. The former is done through research, while the 

latter is done through education. The education process can be further divided into the 

teaching process and learning process. It means that the three main processes of the 

‗production‘ are research, teaching and learning. We must emphasise that for the learning 

process the students are responsible. The following table (Table 1) presents the internal and 

external customers of the processes of higher education according to Pereira and Da Silva. 

Table 1. The customers of teaching, learning and research processes. 

Process Internal Customer External Customer 

Teaching Faculty Student 

Learning Student Employer 

Research Faculty Society/Government 

Source: Pereira & Da Silva, 2003, p. 14. 

According to Table 1 both internal and external customers of the education need to be 

considered, including the faculty (or the institution) itself, students and future employers. 

We must add that the paying customers are only the students; directly or indirectly. In the 

case of a private university it is obvious that the income source for the education process 

(not the research process!) is the tuition fee of students. Students are the direct paying 

                                                            
[3] Olian, 1995:245 
[4] Bowden and D‘Alessandro, 2011:36 
[5] Cornuel, 2007:90 
[6] Hrubos ed., 2012 
[7] Pereira and Da Silva, 2003 
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customers of the higher education institution, even if not themselves, but the parents pay the 

fee. 

A public university receives its income indirectly from students. In this case the government 

subsidizes the university. There are five typical models in Europe for financing higher 

education, out of which two are (to some extent) based on the number of enrolled students[8]. 

In Hungary the universities have three main resources: state budget, tuition fees and 

entrepreneurial activities, out of which the main part is the state budget, which is a formula-

based grant per student[9]. This way, students are indirect paying customers of the public 

HEIs, where the government pays for their tuition. 

Not all educators and academics agree that students are the customers of higher education, 

still he himself emphasises that those institutions who aim at further development should 

work on meeting the needs of students as their customers[10]. He introduces ‗customer 

satisfaction‘ from management science to higher education as ―intense dedication to student 

success‖[11]. He, at the same time, must admit, that some institutions consider faculty 

members as their mains customers, on the basis that having acknowledged professors is tool 

for attracting students. He considers it an unfortunate situation from the productivity‘s point 

of view, when professors have such power as though they were the customers of the 

universities.  

Other researchers identify a whole list of customer groups, who all lay claims on the 

universities‘ services, including researchers at peer institutions, business partners and 

accrediting bodies, too[12]. This view is challenged, arguing that such views do not 

distinguish customers from stakeholders.[13] ―Higher education should manage their 

administrative and support functions much like a service business, geared to treat students as 

customers rather than supplicants‖[14]. 

Here the focus is on the ‗knowledge dissemination‘ product (or with other words education). 

This product is in fact a service, where the production and the consumption take place 

simultaneously and where the education experience is produced by both the staff and the 

students[15].  Others find that the students and the staff are ―in a dynamic and mutual process 

of co-production and value exchange‖[16]. If we take a closer look into the learning process, 

we will see that learning is an ―ability to acquire new ideas from experience and to retain 

these ideas in memory‖[17]. Learning can occur anywhere and anytime, because it is a 

combination of experiences, practise and embedding into the long term memory with 

conversations and interactions and reflection[18]. It is also argued, that ―today‘s learning 

needs to focus on action and output and not on information‖[19]. Thus, the output, in one way 

can be characterised by the learning outcome, which in the curricula translates into learning 

                                                            
[8] Kovács, 2006 
[9] Fehérvári, Kocsis & Szemerszki eds., 2011 
[10] Schierenbeck, 2013 
[11] Schierenbeck, 2013:123 
[12] Olian, 1995 
[13] Schierenbeck, 2013 
[14] Schierenbeck, 2013:125 
[15] Binsardi & Ekwulugo, 2003; Hemsley-Brown & Oplatka 2006 in Bowden & 

D‘Alessandro, 2011 p. 37 
[16] Vargo & Lusch in Bowden & D‘Alessandro, 2011: 37 
[17] Kandel, 2001:565 
[18] Jennings & Wargnier, 2010 
[19] Jennings & Wargnier, 2010:14 
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goals. Learning goals can be achieved by using various methods such as problem-based 

learning as well as work-based learning[20]. 

Another output of the HEIs‘ processes is the ―university life‖, the so called ―university 

experience‖ from the students‘ perspective. This product is the intangible overall experience 

of students including the attendance (or missing) of lessons, studying in the dormitory room, 

clubbing with fellow students, memorable discussions with lecturers, attending study trips 

and –beside many more- paying the tuition fee. The author‘s idea of the ―university 

experience‖ product is supported by the fact that Electronic ArtsTM published its game 

software called ‗The Sims 3: University Life‘ simulating university life[21] . 

The author identifies students as investors (in their education) and therefore investors as 

customers. HEIs must attract these investors, who are at the same time inputs of the 

education process, during which they become outputs as knowledgeable graduates. An 

important question is how the quality of the outputs can be measured. Obviously, only the 

employers can estimate the quality of the outputs by assessing the knowledge, skills and 

aptitude of the hired graduates. If we measure the quality by the customers‘ expectations, we 

may come to the conclusion that the employers are the customers of universities. The 

employers add the hiring market of graduates, in this sense they are the customers of the 

graduates, more precisely; employers are the customers‘ of the graduate‘s abilities and 

skills. But of course, each product has substitutes. Freshly graduated students might be 

substituted by someone without a diploma but with several years of work experience.  

We saw that there are several products of higher education with several customers. 

Universities are so complex that it is almost impossible to integrate all their functions and 

products under one brand[22]. As a conclusion of the discussion, it is suggested that a 

consensus must be made on who the customers of a given institution are. No matter which 

group or groups are identified as the customers, but the identification must be done, and 

afterward all activities and resource allocation can be done accordingly. If customers are 

identified, that is one step closer to identifying the goal which then sets the way to 

productivity - which we know from Goldratt‘s best selling management novel -―is the act of 

bringing a company closer to its goal‖[22]. 

 

3. Quality issues in higher education 

After having identified that one of the products of higher education is the knowledgeable 

graduate, we turn to see the quality issues. 

Recently, concern has grown that students on average do not graduate with a high sense of 

satisfaction. It is argued that students‘ learning takes place often solely at a theoretical level, 

therefore students are not prepared adequately for the application of the theory they learned. 

There is a growing body of research investigating the gap between the companies‘ demand 

for skills and what higher education intuitions can offer. Researchers indicate a potential 

further widening of the gap in case if international business programmes[23]. They found that 

the most valued skills by employers are: business ethics, cultural differences, teamwork and 

presentation skills. Their researchers identified the ability to network and build 

relationships, the ability to partner with foreign business, cross-cultural management, 

general global awareness, organizational dynamics, knowledge management, emotional 

                                                            
[20] Jordan & Schraeder, 2011 
[21] www.ea.com, (03.04.2014) 
[22] Wæraas and Solbakk, 2009 
[22] Goldratt, 1984 
[23] Milhauser & Rahschulte, 2010 
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intelligence and communication skills as missing skills in their US survey of nine globally 

leading companies with headquarters in the USA.  

There is a further issue regarding students‘ learning, which is a key factor of the quality of 

the output (the graduates). The achievement of the learning goals may be hindered by 

certain elements of the hidden or implicit curriculum, such as the assessment methods. It is 

found that students direct their learning methods according to the assessment types; thus to 

pass exams students may engage in brainless memorizing and reproducing, instead of fully 

understanding and obtaining the knowledge[24]. Consequently, the learning goal of 

developing either innovative thinking or analytical skills may not be reached. Further 

researches showed that students in many cases prepare for the assessments themselves and 

not for the professional challenges that they will face during their future career[25].  

 

4. What is accreditation? 

In the following the definitions of accreditation will be summarised indicating the names of 

whom the given definitions originate from. 

Teichler defines accreditation as ―one type of decision‑making related, and thus practically 

relevant, assessment (i.e. analysis and valuation) exercise of the core functions and activities 

in higher education of HEIs (higher education institutions) and subunits‖[26]. Westerheijden 

captures the definition of accreditation by explaining the result of the process as ―a brief 

formal statement of reaching certain quality threshold levels, giving the judged unit (pro-

gramme or institution) an official right to exist in a higher education system‖[27]. Thus ac-

creditation is not a synonym of quality assessment or quality audit. Brennan adds that ―na-

tional purposes of quality assessment frequently refer to accountability for the use of public 

funds‖[28].  

Furthermore, Darchini distinguishes two separate meanings of accreditation; one is profes-

sional accreditation (assessing the qualifications‘ fitness for the given profession), the other 

is academic accreditation (determining whether certain quality goals are reached). Profes-

sional accreditation takes a ―fitness for use‖ perspective, however the ―fitness‖ is measured 

by third party evaluators and not by customers[29]. Darchini also defines that accreditation is 

based on minimum standards and the result of the accreditation process can be either ―yes‖ 

or ―no‖. Thus the outcome of accreditation is a binary decision[30].  

The author prefers Harvey‘s explanation, which gives a comprehensive overview of the 

types of accreditation. ―Accreditation is the establishment or re-statement of the status, legit-

imacy or appropriateness of an institution, programme (i.e. composite of modules) or mod-

ule of study‖[31]. Furthermore, institutional accreditation provides institutions ―a licence to 

operate‖, while programme accreditation or professional accreditation is given for the pro-

grammes‘ ―academic standing or they [the programmes] may be accredited to produce grad-

uates with professional competence to practice‖[32]. 

                                                            
[24] Snyder, 1971 
[25] Miller & Parlett, 1974 
[26] Teichler, 2007:56 
[27] Westerheijden, 2007:8 
[28] Brennan, 2007:22 
[29] Darchini, et al., 2006 
[30] Darchini, et al., 2006 
[31] Harvey, 2004:5 
[32] Harvey, 2004:6 
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The above listed authors all comment on national accreditations, though there are supra-

national accreditations too. With the internationalisation of HEIs, it is of high importance 

that the qualifications given by institutions to be accepted abroad; regionally or world-wide. 

As a response to this need field-specific, supra-national accreditation bodies have emerged 

in several study fields; for instance the Liaison Committee on Medical Education (LCME 

Accreditation), the Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET 

accreditation) and the European Network for Accreditation of Engineering Education (EUR-

ACE label). 

Such as in medicine and IT, accrediting bodies came to life in business studies as well. The 

most prestigious accreditations are AACSB, EQUIS (by EFMD) and AMBA. The fisrt two 

are institutional accreditations, while the letter one is programme accreditation. Obtaining 

all three accreditations (also referred to as triple-crown accreditation) ranks an institution 

into the elite of business education. 

AACSB, which stands for Association to Advance Collegiate Schools of Business is an 

accrediting body originating from the USA. There are 711 higher education institutions 

holding AACSB accreditation worldwide operating in the field of business and accounting. 

AACSB has 15 standards, which encompass all fields of operations and every day life of an 

institution. The accreditation puts much emphasis on the mission, vision, values and strategy 

of the institution, as well as on defining the market position, identifying the customers and 

even social responsibility. AACSB encourages institutions to take a market oriented 

perspective. Currently, there are no AACSB accredited institutions in Hungary[33].  

On the other hand, the European Foundation of Management Development (EFMD) 

provides both institutional and programme accreditations. As its title predicts, this 

foundation is a European initiative. EFMD‘s EQUIS accreditation is an institutional one, 

while its EPAS accreditation is for business and management programmes. EQUIS has 10 

standards covering nearly the same areas as AACSB, however EQUIS put more emphasis 

on the institution‘s corporate relations and the internationalisation dimension. Currently, 

there are no EQUIS accredited institutions in Hungary, but there are two EPAS accredited 

academic programmes at the Faculty of Business Administration, Corvinus University of 

Budapest.[34] 

The Association of MBAs (AMBA) is specialized strictly to MBA programmes, thus it 

offers programme accreditation. The association was founded in 1967 and its headquarter is 

based in London. Currently academic programmes are AMBA accredited in over 200 

institutions and in 70 countries, among which Hungary is not listed[35]. 

All three accreditation put high emphasis on the curricula. Managing the curricula is a key 

to the success of accreditation[36]. 

 

5. The benefits of obtaining an international accreditation 

Three key issues are identified that are critical in the strategy of business schools; primary 

markets, products and partnerships[37]. One of the biggest benefits of accreditation is that 

through the process institutions become clearer with their markets[38]. Knowing that the 

primary markets and the product is a key issue in the strategy of business schools, 

                                                            
[33] www.aacsb.edu (02.04.2014) 
[34] www.efmd.org (02.04.2014) 
[35] www.mbaworld.com (02.04.2014) 
[36] Gundersen et al., 2011 
[37] Friga et al., 2003 
[38] Zammuto, 2008 
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accreditation may serve as a good tool for forming future strategy. A study found in the case 

of four Canadian universities with business schools, that AACSB accreditation facilitated 

organizational learning[39]. EFMD's Director of Quality Services at the time, is confident 

that the value of accreditation (here meaning EQUIS accreditation) lays in three areas, 

namely, in the quality assessment, the brand recognition, and the contribution to the 

improvement of the institution[40]. Accreditation and re-assessment forces institutions to 

engage in continuous improvement[41]. 

The mentioned international accreditations put high emphasis on the design of the curricula, 

as they define the learning goals and outcomes, thus the characteristics of the graduate 

outputs. For instance, EFMD defines Intended Learning Outcomes (ILOs) to answer what 

the students should know and be able to do by the end of the programme[42]. Managing the 

curricula is a key to the success of accreditation[43].  

The end-user, the employer must trust that the student has up-to-date knowledge in the 

required fields. Of course during job interview it is not possible to asses all skills and 

knowledge that is needed for the fulfilment of the position. The ―momemt of truth‖ is when 

it turns out whether the hired graduate is suitable for the position or not. To respond to this 

issue, the most visible benefit of accreditation is that it promotes public confidence in 

academic programmes; helping to ensure that educational standards are established and 

maintained, facilitates students‘ ability to transfer between accredited institutions and fosters 

employee, student pride in their institutions and encourages continuous quality improvement 

through assessment[44]. The value of accreditation lies in its nature as a quality differentiator. 

Accreditation can be used as a tool for branding, too. It is of high importance, what image 

the accrediting body has. For instance, AACSB offers solutions to accredited members on 

how to market the institution and how to promote their accreditation (with e.g. providing 

institutions accreditation seal (for print and web), customizable ads, press release templates 

and web elements)[45].  

Beside the several benefits, there could be mentioned some drawbacks. Most international 

accreditations are costly and take vast efforts (in terms of various types of resources) from 

the institution. Unintended consequence may be the limited diversity[46] but then 

standardisation may improve the sense of confidence in the minds of both the internal and 

external customers. 

 

6. Conclusion 

Accreditation is a tool for continuous quality improvement, with the words of Louise 

Morley, it means to ―travel hopefully, but never to arrive‖[47]. In the sense of the student 

experience, it could be said that we travel hopefully, arriving at a plateau and then look to 

move on to an even better place as soon as we have arrived. Accreditation can help HEIs to 

convince both potential students and employers that the experience they offer has value to 

both internal and external customers. 
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KIVONAT 

A „Hármas Spirál‖ modell esetében, amely összeköti az egyetemeket, az ipart és a kor-

mányzatot, a Tudásháromszög igen hasznos szerepet játszik azáltal, hogy megfogalmazza, 

sőt lefekteti, az egyetemek saját ökoszisztémájukban játszott szerepét. A legalapvetőbb 

működési minta Neisser perceptuális ciklusa, amely szintén a háromszögű kapcsolatokon 

alapszik. A Tudásháromszög is egy sokkal általánosabb eszme példája, amely minden em-

berre és szervezetre alkalmazható, hiszen minden háromszögnek megvannak a maga megfe-

lelő „szögei‖: MIT (tudás), HOGYAN (cselekvés) és a MIÉRT (alkalmazás). Bemutatásra 

kerül ennek a megközelítésnek a hatása az egyetem és a gazdaság viszonyára, különösen a 

mérnöktovábbképzés területén, hangsúlyozva az érintettek konszenzusra jutásának fontos-

ságát a háromszög három szögének szerepéről és értékeléséről. A koncepció bemutatása 

„Tudásháromszög‖ modell értelmezéséhez a EUGENE kutatói csapat által készült feldolgo-

zás. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

In the ―Triple Helix Model‖ linking Universities, Industry and Government, the 

―Knowledge Triangle‖ is a useful concept, formulating – and even laying down – the role 

that universities have to play in their ecosystem. The most basic, elementary working pattern 

is Neisser‘s perceptual cycle, which is also a triangular relationship. Therefore, the author of 

this article argue that the ―Knowledge Triangle‖ is an example of a much more general 

concept, which can be applied to all human beings, and also all human organizations, each 

triangle having corresponding ―corners‖ : WHAT (knowledge), HOW (action) and WHY 

(use). Then, the authors consider the implications of this approach for the relationship 

between university and industry, and particularly for Continuing Engineering Education, 

namely the utmost importance to reach a consensus, between all stakeholders, about the role 

and the valuation of the three corners of their respective triangles. 

 

Kulcsszavak: Tudásháromszög, Hármas spirál, perceptuális ciklus, szocio-kognitív modell, 

mérnöktovábbképzés, egyetem-ipar együttműködése 

 

1. Megfigyelés és kérdésfeltevés 

Számos nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a felsőoktatási intézményeknek központi szerepük 

van egy olyan Európa felépítésében, ahol társadalmi és gazdasági fejlődésben mérhető a 

tudás építésének hatása. A Tudásháromszög koncepciója kiemeli a kutatás, oktatás és inno-

váció együttes támogatásának fontosságát, valamint a köztük lévő kapcsolat figyelemmel 

követését. A Tudásháromszög egyetemi szereplői az innovációs hálózat közepén vannak, 

ahol a kiemelkedő képességek, az integráció és az irányítás magas foka előfeltételei Európa 

innovációs teljesítményének javításához. A Tudásháromszög koncepciója létfontosságú 

eszköz ezek eléréséhez. 

Ennek ellenére kevés jó példa létezik arra vonatkozóan, hogy a Tudásháromszög mit jelent 

az egyetemi gyakorlatban és arra, hogy a Tudásháromszög elvei hogyan alkalmazhatóak a 

valós élet feladataihoz. Továbbá az egyetemek nem határozták meg a kulcsfontosságú siker-

tényezők prioritásait, úgymint az új kutatás-alapú tudás szükségessége, a meglévő és új 

tudás jobb felhasználásához szükséges új koncepciók és az új vállalkozói gondolkodásmód 
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kialakítása a tudásteremtés és innováció érdekében. Az összehangolás egy alapvetően új 

dimenzió az egyetemek vezetésében, amely hozzákapcsolódik az együttműködés és a közös 

tudásalkotás új kultúrájának kialakításához. Ez a regionális innovációs ökoszisztémán ala-

pul, amelyben az egyetem az innovativitás és átalakulás mozgatórugója. Az évezredeken át, 

monopol- helyzetben működő jelenléti, (az oktatás szereplői rendszeresen és huzamosan 

együtt vannak) az esetek nagy hányadában iskolarendszerű oktatás mellett, információs 

társadalmunkban egyre nagyobb teret kap az úgynevezett távoktatás. A távoktatás térhódítá-

sa nagymértékben segítette a felnőtt társadalom képzését. [1 

2. Az új egyetemi kultúra kialakítása – Az átalakulás, mint folyamat 

Az egyetemeknek elkötelezetteknek kell lenniük arra, hogy kialakítsák saját működési mó-

dozataikat, ha válaszolni akarnak a társadalmi szerepükkel kapcsolatos kihívásokra. . El kell 

engedniük a szektorokon és a nagy rendszereken alapuló tradicionális módszereket. Ehelyett 

hálózati kultúrát kell kialakítaniuk, amelyek átszövik az egész egyetemet. A célszint eléré-

séhez számos lényeges sikertényező és intézkedés felismerése, valamint egy célirányos, 

átfogó akcióterv kialakítása szükséges. Ha az egyetem sikeres és egyedi úttörő kíván lenni a 

maga területén, akkor ki kell használnia a globális környezetben működő intézmények szá-

mára elérhető lehetőségeket, és a legjobb vezetési elméletek és gyakorlatok segítségével 

változtatnia kell működési módozatain.  

A normál, stratégiai átalakulás tulajdonképpen elképzelés és működési változáskezelési 

tényezők előre meghatározott összekapcsolása: az alkalmazható két vezetési kulcselv az 

összehangolás és a közös tulajdon. Az egyetemi közösségnek meg kell határoznia az elkép-

zelést, ki kell dolgoznia a megvalósításához szükséges folyamatokat, valamint ki kell alakí-

tania a megvalósítás támogatásához szükséges kézségeket és struktúrákat. A globalizációnak 

és a működési környezet aktuális gyors változásának köszönhetően a közösségi kultúra, a 

hálózati gazdaság iránt fogékony gondolkodásmód, az együttműködési folyamatok és esz-

közök mind lényeges sikertényezővé váltak. 

Wallin szerint az összehangolást a következőképpen definiálhatjuk (Wallin 2006): 

„Az összehangolás az erőforrások mobilizálásának és integrálásának képessége annak 

érdekében, hogy az ügyfél részére ajánlatot tegyen és egyúttal értéket is teremtsen az ügy-

félnek, az összehangolónak és a hálózat résztvevő tagjainak. Az összehangoló figyelembe 

veszi a kikötéseket, amelyek alapján a párbeszéd kialakul, hogy meghatározhassa és megva-

lósíthassa a tervszerű erőforrás elosztásokat, azzal a céllal, hogy ajánlatot nyújthasson az 

ügyfélnek.”  

Az ajánlatok tartalmaznak alapfogalmakat és tevékenységeket, amelyek hozzáadott értéket 

teremtenek az együttműködő hálózatoknak pénztranzakciók nélkül. A nyílt innováció egyre 

nagyobb fontosságot nyerő jelenség az egyetem-ipar kapcsolatában, és ahhoz, hogy ez a 

tevékenység sikeres lehessen, alapvető jelentősége van az összehangolásnak, amely új di-

menziókkal gazdagítja a hagyományos projektmenedzsmentet. Az összehangolás segítségé-

vel a hálózat résztvevői közösen megerősítik az összegyűjtött értékeket azáltal, hogy erősítik 

az erőforrások elosztását, valamint a lehető legjobban támogatják és fejlesztik a hálózat 

képességeit. A különböző projektek és feladatok nem az egyéni kiindulópontjuktól és az 

optimalizálást szolgáló szükségleteiktől különállóan valósulnak meg, hanem ehelyett az 

összes tevékenység a teljes haszon optimalizálásának érdekében kerül megtervezésre és 

menedzselésre.  

Minden egyetemnek saját jellegzetes kiindulópontjából kell kifejlődnie, amely figyelembe 

veszi a helyi, regionális, nemzeti és globális dimenziókat. A több egymásba fonódó ágazat, 

amely hatással van az összes dimenzióra maga az egyetemi közösség, a működési környe-

zet, a kulturális és innovációs rendszer, az érintettek és a vevők, valamint a finanszírozási 

gyakorlatok is. Ha az egyetem a fejlődés élvonalába kíván kerülni, akkor a kezdeményezé-

seket a nyílt együttalkotásra és a célirányos előremutató tudásra kell koncentrálnia. Ezeket 
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az elveket minden működési területen hangsúlyozni kell. Ezt megfelelő kommunikációs 

stratégiákkal kell segíteni, nem elfeledkezve arról, hogy a kommunikációs jegyeink kezdet-

ben tapasztalható rohamos fejlődése, alakulása felnőtt korunkra általában lelassul, sosem 

mondhatjuk azt, hogy nincs már mit tanulnunk, vagy hogy ne lenne módunk tanulni ezen a 

téren: mindannyiunknak lehetősége van akár arra, hogy lexikális tudásunkat bővítsük, akár 

arra, hogy kommunikációs készségeinket tudatosan egy kívánt irányba fejlesszük. [2 

Az egyetemek sajátos kihívása a politikai döntéshozatalból gyökerezik, amelynek nem tíz év 

múlva, hanem a közeli jövőben kell jelentős eredményeket felmutatnia. Az egyetemek, 

jelenlegi működési struktúrájukkal és kultúrájukkal, nincsenek erre felkészülve. Hatalmas 

fejlesztési munkába kerül az egyetemeknek, hogy képesek legyenek saját működési folya-

mataik megváltoztatására. A legfőbb kiindulási pont a nagy struktúrák szétbontása és egy 

mélyreható, együttműködésen alapuló munkakultúra megvalósítása. Két működési elvre 

leegyszerűsítve: egyrészt a Hármas Spirál PPP együttműködési modell (egyetem-

vállalkozás-közszféra közötti együttműködés), amely már évtizedek óta előtérben áll és 

most működőképessé kell tenni, hangsúlyozva a negyedik elem, az emberek, fontosságát.  

Másrészt a Tudásháromszög együttműködési modellnek (kutatás-oktatás-innováció), amely 

hangsúlyozza az egyetem különböző funkciója és szükséglete közötti szinergiát a siker ér-

dekében, nagyobb teret kell nyernie. Ezek együtt alkotják az utat a regionális innovációs 

ökoszisztéma felé, ahol az egyetemek a társadalmi változás mozgatói.16  

 

3. A Tudásháromszög hatása a teljes egyetemi működésre 

Az egyetemek és más felsőoktatási intézmények társadalmi szerepe lényegbevágó egy olyan 

Európa felépítésében, ahol a szellemi tőke hatása a társadalmi és gazdasági fejlődésben 

lemérhető. Az Európai Bizottság 2009. november 26-i határozatában a következőket állapí-

totta meg az oktatás szerepének fejlesztéséről a működő Tudásháromszögben:  

„Ha az Európai Unió fel akar készülni, hogy szembenézzen a versengő globális gazdaság, 

az éghajlatváltozás és az elöregedő lakosság okozta hosszútávú kihívásokkal, akkor a Tu-

dásháromszög mindhárom elemének önmagában és egymással együtt is jól kell működnie”. 

A határozat arra sürgette az EU-t és a tagországokat, hogy kialakítsák a következő tevé-

kenységi prioritásokat: 

1. Nagyobb összhang kialakítása az oktatás, kutatás és innováció területeinek irány-

vonalaiban 

2. A pedagógiai reform felgyorsítása 

3. Partnerségi kapcsolatok kialakítása az egyetemek és az üzleti szféra, valamint más 

releváns érintettek között 

4. Intézkedések megtétele az egyetemi innovációs kultúra kialakítása érdekében 

5. Az egyetemek ösztönzése az átadható tudás kialakításához 

6. Új megközelítési módok a minőségbiztosításban 

7. Kialakítani az EIT-t mint a jövő modelljét 

A Tudásháromszög oktatási részéről az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság részére készí-

tett jelentés felmérte az oktatásban megvalósítható megújulási igényeket és lehetőségeket. A 

jelentés értékelte az Európa szerte már megvalósult megújulási példákat és jó gyakorlatokat 

olyan egyetemek esetében, amelyek ilyen vagy olyan módon úttörői az egyetemi moderni-

                                                            
16 Fontos megemlíteni, hogy a felsőoktatási intézmények is felelősek a társadalmi folyama-

tokért, ahogy a vállalatok (CSR), az állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek is 

(Reisinger 2013) [3. 
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zációnak. Ennek érdekében tizenkét esettanulmányt (egyetemet)17 választottak ki az Európai 

Felsőoktatási Térség intézményei közül, azzal a céllal, hogy kihangsúlyozzák a különböző 

megközelítési módokat, a földrajzi, regionális és helyi prioritásokat, valamint a különböző 

típusú intézmények jellegzetességeit.  

Az esettanulmányok elemzése, a működőképes Tudásháromszög megvalósításához szüksé-

ges oktatási szerep fejlesztéséről szóló Európai Tanácsi Következtetésekben megfogalma-

zott prioritásokon alapul. A Következtetésekben minden egyes prioritáshoz kapcsolódik egy 

javaslat, amely bemutatja a konkrét területekhez tartozó egyetemi kötelezettségeket. Ezeket 

jobban körülírják és elemzik az egyes esettanulmányokban.  

A 12 nagyon különböző egyetemtől kapott gazdag információhalmaz számtalan potenciális 

ötletet és tanulságot összegez, amelyek hasznára válhatnak az egyetemeknek és döntésho-

zóknak a Tudásháromszög modelljének és az oktatási tevékenységek jobb integrálása érde-

kében. Röviden, ezek a javaslatok a következőképpen összegezhetőek: 

 

1. A vállalkozói kultúra beágyazása a felsőoktatási intézményeken keresztül18 

2. A hallgatók, mint a tudás társalkotóinak és az innovációs rendszer részeinek bevo-

nása a tevékenységekbe 

3. Gazdag tanulási környezet kialakítása a tehetségfejlesztés érdekében 

4. Minőségbiztosítás és az új készségek fejlesztésének elismerése 

5. Interdiszciplináris megközelítési módok átvétele 

6. A tudományos tehetség fejlesztése 

7. A nemzetközivé válás, mint az intézményi gyakorlatok javításának eszköze 

8. Rugalmasabb menedzsment modellek megvalósítása 

9. A munkakörnyezet átalakítása – a hozzáférés kiszélesítése 

10. A Tudásháromszöghöz kapcsolódó tevékenységek hatását felmérő és ellenőrző 

módszerek beillesztése az egyetemi stratégiába 

11. Intelligens specializáció, mint a Tudásháromszög tevékenységeinek fókuszpontja 

12. A változás hosszú távú víziójának intézményi szintűvé emelése 

13. Ösztönző és finanszírozó struktúrák 

14. A nemzeti szakpolitikai környezettel való együttműködés a kutatás, az oktatás, vál-

lalkozások és innováció területein 

 

Ahogyan ezek a felismerések is mutatják, a Tudásháromszög elveinek gyakorlati megvalósí-

tása széles skálán érinti az egyetemi működést. A legnagyobb kihívást és a változás legne-

hezebb célpontját az egyetemi vezetési kultúra jelenti. Ennek kulcskérdéseit a következő-

képpen foglalhatjuk össze: Hogyan lehet fenntartani a szabadságot és a függetlenséget, 

amely évszázadokig alapvető része volt az egyetemek társadalommegújító szerepének, mi-

közben megoldásokat kell találni az egyetemi rendszerben a gazdasági válságra, amely már 

                                                            
17 Az elemzett egyetemek a következőek: Aalto University, Finnország; Aarhus University, 

Dánia; Chalmers University of Technology (Chalmers), Svédország; École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL), Svájc; Université Joseph Fourier, Grenoble (UJF), Franci-

aország; Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Németország; Mondragon University 

(MU), Spanyolország; Umea University (Umea), Svédország; University of the Arts Lon-

don (UAL), Egyesület Királyság; University of Trento (Trento), Olaszország; University 

College London (UCL), Egyesület Királyság; Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), 

Svájc. 

 
18 A Kovács–Reisinger (2013) szerzőpáros azt vizsgálta, hogy a felsőoktatásban tanult vál-

lalkozói ismeretek mennyire meghatározóak a diákok életében, arra a megállapításra jutot-

tak, hogy a családi minta meghatározóbb az intézményben tanultaknál. [4  
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jó ideje felbolygatta Európát? Hogyan lehet hangsúlyozni a folytatódó alapkutatások fontos-

ságát, miközben támogatni kell a tudományt a nagy társadalmi kihívásokra adott megoldá-

sok keresésében? Hogyan lehetséges az egyetemi világot a tudományos kiválóság irányába 

kormányozni, miközben hangsúlyozódik a kutatás-alapú innováció gyorsabb és még pro-

duktívabb kivitelezése? Észben tartva ezeket a kérdéseket, e tanulmány és az alább követke-

ző részek, azokra a lehetőségekre fókuszálnak, amelyek segítségével a Tudásháromszög 

elveit alkalmazni lehet az egyetemi szintű működési kultúra és irányítás kialakítása érdeké-

ben.  

Számtalan, „rendszerek‖ leírásával és elemzésével foglakozó tanulmányban, amelyek célja 

megmagyarázni és javítani az oktatás, kutatás és fejlesztés működését, találkozhatunk a 

háromszög formájú ábrával. Ilyen ábra az alábbiakban látható is (1. ábra), amely a most már 

híressé vált Tudásháromszöget mutatja be, azt a koncepciót, amelyet az Európai Bizottság 

vezetett be (Lisszaboni Menetrend) a 21. század hajnalán, azzal a szándékkal, hogy növelje 

Európa versenyképességét. A modell összekapcsolja a kutatást, oktatást és innovációt, mi-

közben a háromszög mindhárom oldalához speciális platformokat és folyamatokat állít.  

1. ábra: Tudásháromszög  

 
Forrás: Markkula, Markku: Knowledge Triangle answering the EU 2020 Needs and 

Challenges  

 

Egy másik példát, a „Hármas spirál‖ modellt mutatja be a 2. ábra, amely összeköti a tudo-

mányos életet (Egyetem), a gazdaságot (Ipar) és a politikát (Kormányzat) egy adott régió-

ban. Mindazonáltal létezik a „Négyes spirál‖ modellje is, ahol a civil társadalom képezi a 

negyedik teljes érintett kört19. Ebből úgy tűnik, hogy a „Hármas spirál‖ modell nem ebben a 

tanulmányban kifejtett koncepcióból (más szavakkal: a háromszög modell csupán véletlen-

szerű) származik.  

                                                            
19 A nyitott innováció egészen pontosan a köz-, a privát és a civil szféra együttműködésén 

alapul (lásd pl. az Open Service Innovation Report 2011 (Nyitott szolgáltatás innovációs 

jelentés 2011) [6 
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A harmadik és egyben utolsó20 példa a háromszög modellre a Garud és Rappa által 1994-

ben [5 javasolt „A technológiai fejlődés szocio-kognitív modell‖, amelyet a 3. ábrán muta-

tok be. 

2. ábra: Hármas spirál modell 

 
Forrás: Markkula, Markku: Knowledge Triangle answering the EU 2020 Needs and 

Challenges 

 

3. ábra: A technológiai fejlődés szocio-kognitív modellje 

 
Forrás: Garud Raghu and Rappa Michael A.: A Socio-cognitive Model of Technology 

Evolution : the Case of Cochlear Implants  

 

                                                            
20 Legalábbis ebben a tanulmányban.  
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A kérdés a következő: „A háromszög megjelenítéshez való módszeres fordulás csupán vé-

letlenszerű vagy van olyan különleges oka, amely megmagyarázza ezt?‖ Ahhoz, hogy erre a 

kérdésre válaszolhassuk, először be kell mutatnunk vagy legalábbis megmutatnunk, hogy jó 

okunk van ezt hinni: 

 a háromszög alakú megjelenítésnek olyan speciális tulajdonságai vannak, amelyek 

különlegesen alkalmassá teszik a vonatkozó jelenség magyarázására, valamint 

 a hasonló alapfolyamat működik az összes tanulmányozott jelenségben. 

 

4. Neisser perceptuális ciklusa 

Amikor gondolkodunk vagy cselekszünk, nem közvetlenül a valósághoz igazodunk, hanem 

csak a valóság modelljeihez, amelyeket az elménkben felépítettünk, ugyanis amit a rajtunk 

kívüli világról tudunk a születésünktől halálunkig csupán csak elektro-kémiai jelek lenyűgö-

ző halmaza, amelyek az öt érzékszervünkön keresztül jutnak el az agyunkba. Mi csak meg-

próbálunk értelmet adni ezeknek a jeleknek azáltal, hogy modelleket építünk és raktározunk 

el az agyunkban. Tehát nem a valósággal foglalkozunk, hanem ezekkel a modellekkel, a 

világ egyfajta térképével, és semmi mást nem tehetünk, csak összekeverjük a modelleket a 

valós dolgokkal, amelyeket leképeznek. Már 1933-ban Alfered Korzybski, lengyel szárma-

zású amerikai mérnök, aki a bölcsészettudományokra specializálódott és megalkotta az 

általános szemantikát, kijelentette: „A térkép nem a terület” [7.  

Ahhoz, hogy megmagyarázhassuk, hogyan építi fel az agyunk ezeket a kognitív modelleket 

a német születésű amerikai kognitív pszichológus Ulrich Neisser által kialakított keretrend-

szert vesszük alapul. Ez a keretrendszer megpróbálja megmagyarázni a tanulási folyamatot 

és jelentős fokú támogatásra talált a pszichológusok, antropológusok és elismert menedzs-

menttel foglalkozó tudósok között [8.  

Az általánosan Neisser perceptuális ciklusának nevezett keretrendszer, ahogyan a 4. ábra is 

mutatja, az agyunkban lévő modellek közötti háromszögű kapcsolatokból (ezeket sémáknak 

nevezi), a körülöttünk lévő világ egy részében végzett kutatásból (a szükségleteink kielégí-

tése végett) és a meglévő információból (amelyet a környezetünkben kiválasztott tárgyakból 

nyerünk, és amely megváltoztathatja magát a modellt is) áll.  

4. ábra: Neisser perceptuális ciklusa  

 
Forrás: ADAMS M.J., TENNEY Y, & PEW R.W.: Situation Awareness in the Cognitive 

Management of Complex Systems 
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Az emberek esetében a perceptuális ciklusok egymást követő folyamata fokozatosan megér-

tette velük, hogy szándékosan hathatnak a külső területre annak érdekében, hogy saját hasz-

nálatuk szerint módosíthassák. És amikor az egyéni cselekedetektől (akár egyedül, akár 

csoportban tették ezt) eljutottak a mindenkinek sajátos szerepet adó kollektív cselekedete-

kig, megtartották ugyanazt a folyamatot: 

 Először: megfogalmazni (később dokumentumban lefektetni) egy modellt, egy ter-

vet arról, hogy mit szeretnének megvalósítani 

 Másodszor: környezetükben megkeresni a projekt megvalósításához szükséges 

anyagot és eszközt  

 Harmadszor: egy új projekt kialakításának kezdetén elemezni a teljesítményt és új 

ciklust kezdeni vagy egy javított modellel vagy egy teljesen újjal (innováció). 

 

1. Az M-tengely: a fogalmi Modellek tengelye, a tudás oszlopa, amely a „világ tér-

képeinek‖ (tárgyak és folyamatok, közöttük a nyelv) kavalkádja, az egyén pedig 

tanulás és tapasztalás útján szerzi meg: a folyamat „MIT tegyünk‖ szakasza. 

2. Az A-tengely: az Akció (cselekvés) tengelye, a felfedezés és kutatás oszlopa, az 

összes tevékenység, köztük a beszéd és a hallás, sorozata, amelyre az egyén vállal-

kozik annak érdekében, hogy megvalósíthassa a fogalmi modellekhez kapcsolódó 

célját: a folyamat „HOGYAN cselekedjünk‖ szakasza. 

3. Az U-tengely: a Használat (Use) tengelye, az elemzés és értékelés oszlopa, az álta-

lános különbségek a kiválasztott tárgy(ak) jellemzői és a modellek által elvárt tu-

lajdonságok között, azon különbözőségek, amelyek ezen modellek változtatásában 

jelenik meg: a folyamat „MIÉRT változtatunk‖ szakasza (mivel az utólagos böl-

csességgel igazolja a tevékenység szerepét, megvan a hasznossági funkciója).  

 

5. A koncepció kiterjesztése az egyénről a csoportra 

Az egyének közötti laza kapcsolások 

Láthattuk, hogy Ulrich Neisser és további néhány tudós által bemutatott modellben a per-

ceptuális ciklusok egymást követése az egyén esetében olyan spirális mozgásban valósulnak 

meg, amelynek tengelye összhangban van a múló idővel. De az egyén nem egyedül létezik a 

világban, kapcsolatokat kell kialakítson társaival, különösen abban az esetben, ha egy szer-

vezetet kíván létrehozni és működtetni. A szélsőséges esetektől eltekintve, mint például a 

kínzás, az egyének közötti interakció a laza kapcsolások formáját veszi fel Karl Weick [9 

definíciója szerint. A szoros kapcsolásoktól eltérően, amelyek esetében mindkét elem elve-

szíti identitását és összességében szabadsága bizonyos fokát is, a laza kapcsolás megőrzi az 

egyéniséget, valamint a kapcsolódó elemek fizikai és logikai különállóságát.  

Tulajdonképpen az egyének esetében csak a szavakból, ábrákból, képekből, pózokból, gesz-

tusokból és mozgásokból álló A-tengelyek a konkrét tengelyek, miközben az M- és az U-

tengelyekhez vonatkozó folyamatok az egyének agyában játszódnak le, de ezek az agyak 

nincsenek közvetlen kapcsolatban egymással: az M- és U-tengelyek jelzésszerű, tudatalatti 

vagy éppen tudattalan tartalmak. Ahhoz, hogy leegyszerűsíthessük az alábbiakban használt 

ábrát, a spirális vonalú megjelenítést helyettesítjük egy függőleges sík ábrázolással, ahol a 5. 

ábrán is látható módon a tengelyeket a háromszög csúcsain elhelyezkedő körívek jelképezik.  
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5. ábra: Laza kapcsolások két egyén között (egyszerűsített ábra) 

 
Forrás: saját ábra 

 

A folyamat fraktális tulajdonságai 

A folyamat fraktális tulajdonságai egyenesen következnek a korábban elmondottakból. 

Kétdimenziós papírlapon nagyon nehéz bemutatni egy olyan összetett rendszert, mint a 

fraktális jelleg, amely a háromdimenziós térben jelenik meg, ezért a 6. és 7. ábrák csak il-

lusztrálják a fraktális megközelítést.  

 

6. ábra: Fraktális képek számítógépes módszerekkel létrehozva 

 

 
Forrás: wikipédia 

 

Miközben a 6. ábra képei mesterséges módon, számítógépes algoritmusokkal és speciális 

képalkotási módszerekkel előállított ábrázolásai a fraktális megjelenéseknek, addig a 7. ábra 

különböző nagyságú, a természetben megtalálható fraktális tárgyat mutat be. Ahogyan az 

agyunk is teljesen természetes módon fejlődött ki a földön elsőként megjelenő sejtből több 

mint egy milliárd évvel ezelőtt, úgy nyilvánvalónak tűnik, hogy olyan módon adjuk vissza a 

fraktális folyamatokat, mint ahogyan a világot is érzékeljük. 
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7. ábra: Természetes fraktális tárgyak 

   
 Levélrészlet Római karfiol Páfrányok és hasonló növények 

    
 Tengeri kagyló Tengeri sün Emberi tüdő 

Forrás: wikipédia 

 

A Hármas Spirál modellje 

A 2. ábrán illusztrált Hármas Spirál modelljét már eléggé részletesen bemutatta a szakiroda-

lom: pl. Etzkowitz 10, Layderforff 11, Campbell 12 és Montesinos 13. A maguk 

részéről Doloreux és Parto azzal érvel, hogy a regionális innovációnak három fő eleme van:  

1. Regionális „közösségek‖ és városi klaszterek (csoportosulások) létezése közös tu-

dásterülettel és helyi erőforrásokkal. 

2. A tény, hogy az innováció beágyazódott a társadalmi kapcsolatokba, amely az idő 

folyamán kulturálisan meghatározott struktúrák mentén fejlődik. 

3. Az a megfigyelés, hogy az innováció akkor jön létre, ha a földrajzi koncentrálódás 

és közelség jelen van. 

Az érveléseket tulajdonképpen könnyen megmagyarázhatjuk a mi elképzelésünk által, hi-

szen nyilvánvaló, hogy a különböző „szereplőcsoportok‖ spiráljai közötti laza kapcsolások 

rendszerező hatása még hatékonyabban és még gyorsabban fog működni, mert: 

 Elsősorban: a különböző spirálok közötti „társadalmi és gazdasági távolság‖ meg-

lehetősen kicsi, annak köszönhetően, hogy a szereplők hasonló tulajdonságokkal 

rendelkeznek. 

 Másodsorban: a szereplők közötti „földrajzi távolság‖ szintén kicsi, lehetőséget 

biztosítva számukra a gyakoribb találkozásra és az egyéni spiráljaik összeegyezte-

tése céljából.  

 

A Hármas spirál modell „háromszögű‖ formája tehát ebben az esetben csupán véletlenszerű, 

ennek köszönhető, hogy egyes szerzők a Négyes spirálról (vagy éppen az Ötös spirálról) 

beszélnek. Az általam vázolt elképzelés csupán azt magyarázza, hogy miért működik az 

innovatív folyamat jobban regionális szinten, mint nagyobb léptékben. A továbbiakban ezt 

az elgondolást alkalmazzuk a Hármas spirál két elemére (az Egyetemre és az Iparra) és ezek 

kapcsolataira (többek között a mérnöktovábbképzésre is), de kihagyjuk a Kormányzatot, 

mivel a probléma ezen a ponton sokkal összetettebb és túlmutat szakterületünkön (azonban 

a megközelítésnek alapjában ugyanolyannak kellene lennie).  
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6. A koncepció alkalmazása 

A koncepció alkalmazása az egyetemre 

Az egyetemnek alapvetően két fő feladata van: egyrészt az oktatás, másrészt a kutatás. Az 

oktatás, mint alapfeladat megoldása ugyanakkor feltételezi az oktatók megfelelő módszerta-

ni kultúráját. Ismert, hogy Magyarországon a felsőoktatásban oktatók többségének nincs 

pedagógiai végzettsége. 

A tömegképzés során „…az oktató módszertani kultúrájának annál fontosabb a sze-

repe, minél hátrányosabb helyzetű, gyengébb tudású, alacsonyabb motiváltságú  

hallgatókat kell felkészíteni…‖  [14] 

Mindkét feladathoz, ahogyan leegyszerűsített háromszögű formájukban a 8. ábra is mutatja, 

spirális irány kapcsolódik, amely megfeleltethető az összes érintett személy perceptuális 

ciklusának sorozatával és a köztük lévő laza kapcsolódásokkal. Ez azt is jelenti, hogy az 

egyetem harmadik missziója, nevezetesen a tevékenységének értékesítése az innováció 

támogatása által tulajdonképpen kettős feladat. Egyfelől értékesíti az oktatást azáltal, hogy a 

munkaerő piacot ellátja megfelelően képzett diákokkal és mérnökökkel (ez a feladata már 

nagyon régóta fennáll), másfelől az egyetemi kutatás értékesítése, amely az egyetemek 

achilleszi sarka, főleg Európában, és magyarázatot is ad arra a kérdésre, hogy az Európai 

Bizottság miért fordít a témára kiemelt figyelmet.  

8. ábra: A két háromszög 

 
Forrás: saját ábra 

 

Ha egymásra helyezzük a 8. ábrán található két háromszöget, akkor a Tudásháromszöghöz 

nagyon hasonlatos ábrát kapunk egy lényeges különbséggel: a Tudásháromszög esetében 

mindkét M-tengely eltűnik vagy, ami lényegében ugyanazt jelenti, hallgatólagosság válik 

(eltakarja a két A-tengely). Úgy gondoljuk, hogy a tengelyeknek vissza kell nyerniük egyér-

telmű kifejezésüket, mivel a modellek fejlesztése az innováció fő folyamata.  

 

A koncepció alkalmazása az iparra 

Az ipari vállalatoknak (legalábbis nyugati államokban) többé-kevésbé azonos, egyszerűsített 

háromszög alakú modelljük van a saját spirális útjaiknak megfelelően: 

 Az M-tengely mentén megtalálható az ipari forradalom óta kidolgozott összes mo-

dell, olyan neves személyek által, mint Frederick Winslow Taylor, John Maynard 

Keynes és Henry Mintzberg, nem felejtve el Karl Heinrich Marx hatását sem. 
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 Az A-tengely mentén megtalálható az összes folyamat, humán erőforrás menedzs-

ment, minőségellenőrzés, eredményjelző, számviteli módszer, stb. 

 Végül az U-tengely mentén megtalálható a piac ítélete, amely egy felkínált termék-

ről vagy szolgáltatásról eldönti, hogy jövedelmező-e. Itt meg kell említenem, hogy 

a fenntartható vállalkozások esetében az emberek és a bolygó is a piac részei [15.  

A Tudásháromszöggel való hasonlósága miatt elnevezhetjük Profitháromszögnek, vagy 

tágabb értelemben Globális Haszonháromszögnek. Az elmélet azt is megmagyarázza, hogy 

a gazdaság területén miért van olyan sok szakértő, akik tudják HOGYAN cselekedjenek (az 

A-tengely, amely tudatos az egyéneknél), és miért olyan kevés vezető, aki tudja, hogy MIT 

kell cselekedni (az M-tengely, amely tudatalatti az egyéneknél).  

 

A koncepció alkalmazása az egyetem-ipar együttműködésére 

Az egyetem és az ipar közötti hatékony együttműködés kialakítása azért nehéz feladat, mert 

saját spirális útjuk olyan messzire áll egymástól, hogy tulajdonképpen nincsen kapcsolódás 

és ezáltal rendszerező hatás sem közöttük: 

 Az M-tengelyek modelljei teljesen különbözőek. 

 Az A-tengelyek tevékenységeit teljesen más mozgatórugók irányítják: alkotás és 

tudástranszfer az egyetemek esetében, nyereség az ipar esetében, valamint a meg-

valósítások is eltérő ütemtervvel történnek. 

 A hasznossági követelmények, az U-tengelyek mentén, szintén nagyon különböző-

ek: nagyon szigorú és jól körülhatárolt az ipar esetében, de eléggé homályos és ke-

véssé végérvényes az egyetemeknél.  

Hosszas és türelmes csapatmunkára van szükség egy ilyen együttműködés megvalósításá-

hoz, amely során először a hasznossági követelmények tisztázása a feladat, amely, a közös 

cél megtalálása után, hozzájárul a modellek megváltoztatásához, majd ezt természetes fo-

lyamatként követik a szükséges intézkedések. Azért fordul elő, hogy az együttműködéseket 

regionális szinten könnyebb megvalósítani ott, ahol a Hármas Spirál harmadik eleme, a 

kormányzat, segít definiálni a közös hasznossági követelményeket.  

 

A koncepció alkalmazása a mérnöktovábbképzésre 

A mérnöktovábbképzés problémája szorosan kapcsolódik az egyetem-ipar együttműködésé-

hez és az ágazatban dolgozó mérnökök helyzetéhez [16. Ötven évvel ezelőtt a mérnökök és 

az ipari vállalatok vonatkozó spirális útja nagyon közel volt egymáshoz, mivel általánosság-

ban a mérnökök irányították ezeket a vállalatokat. Abban az időben a tudományos és a mű-

szaki változások üteme nem volt olyan gyors, mint manapság, és ennek következtében a 

mérnöktovábbképzés sem volt olyan fontos, mint most21. Ugyanakkor a hatvanas években, 

talán, még nyereséget termelni sem volt olyan nehéz, mint manapság22.  

A nyereségesség elérése fokozatosan egyre nehezebbé vált, de a legtöbb mérnök vonakodott 

saját műszaki szakértelmének komfort zónáját elhagyni és gazdasági ismeretek elsajátításá-

ba befektetni, ennek eredményeképpen viszont közgazdászok és pénzügyi szakemberek 

vették át az irányítást. A globális és változékonyabb piacon végbemenő változások meg-

bomlasztották a vállalatok megszokott munkamenetét. Ugyanakkor a fő probléma máshol 

keresendő: az egyének és a szervezetük közötti laza kapcsolás mindkét irányban hat, és az 

egyénre hatással van a vállalati kultúra. Természetesen nem mélyedhetünk alaposabb elem-

                                                            
21 És ott van még a könyvek kérdése: most, amikor megjelenik egy könyv már túl késő az 

ipar számára! 
22 Legalábbis a nyugati országokban, ahol 1929-ben volt egy válság, amit majd a hetvenes 

években követett egy újabb! 



256 

zésbe e kérés kapcsán, hiszen a pontos szituáció változik országról országra, egyik típusú 

vállalatról a másikra, sőt még adott országon belül lévő egyetemek között is.  

A helyzet akkor is különböző lehet, attól függően, hogy tradicionális mérnökképzésről (az 

egyetem keretében biztosított kurzusok) vagy személyre szabott (vállalati keretek között 

biztosított speciális képzések) mérnökképzésről beszélünk, hiszen az utóbbi esetében mind-

két fél több lehetőséget kap az egymáshoz való alkalmazkodáshoz.  

De egyetemesen nézve, mindkét fél a következő problémákkal szembesül:  

 Elsősorban: nem csak különböző szervezeti modelljeik vannak (a saját M-

tengelyük révén), amely teljesen normális annak fényében, hogy különböző típusú 

szervezetekben dolgoznak, de ugyanakkor pontatlan modelljük van a másik fél 

szervezetéről, mivel kívülről, korlátozott tapasztalat segítségével, kikövetkeztetés 

útján, hallomások felhasználásával (az összes ezzel járó feltételezésekkel együtt) 

építik fel, a hiányos részleteket pedig maximális entrópiával, vagyis lineáris beszú-

rás segítségével töltik ki. 

 Másodsorban: ha más-más modell mellett érvelnek, akkor teljesen normálisnak te-

kinthető, hogy nem azonos tevékenységeket választanának (szintén a saját A-

tengelyük miatt). Ennek az a következménye, hogy sok esetben semmi nem törté-

nik, és abban az esetben, ha mégis történik valamilyen cselekvés, azt vonakodva 

vagy nem eléggé hatékonyan teszik, és csak nagyon ritkán cselekednek tiszta szív-

vel és hatékonyan.  

 És harmadsorban, amikor az értékelési szakaszhoz (vagyis az U-tengelyhez) érkez-

nek, gyakran mindkét fél meg van győződve arról, hogy nem érték el céljukat, vagy 

csak az idejüket vesztegették, sőt néhány esetben még abban is biztosak, hogy iga-

zuk volt abban, hogy nem fogadták el a másik fél javaslatait. Minden esetben a 

végeredmény mindkét fél részéről az, hogy megerősíti bennük a partner szervezet 

működési modelljéről vélt saját modellképüket, amely a későbbi együttműködést 

teszi még nehezebbé.  

A nyugati civilizáció előnyben részesíti a cselekvést: az egyetemi világ és a hasonló intel-

lektuális körökön kívül az embereknek jobb véleménye van egy személyről, ha cselekvő 

ember, mintha nagy gondolkodó lenne. Tehát amikor egy problémával szembesülünk, a 

legtöbbünk azonnal cselekvésbe kezd, ami talán nem is rossz megoldás, ha csak mi magunk 

vagyunk érintettek az ügyben, de nem ajánlatos, ha különböző modellekkel, cselekvési ter-

vekkel bíró két fél is érdekelt.  

Megközelítési módom a mérnöktovábbképzést illetően arra világít rá, hogy hosszútávú 

erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy összeegyeztethetővé váljon az ipar világá-

ban dolgozó mérnökök és az egyetemi oktatók látásmódja arról, hogy a másik fél modelljé-

nek hogyan kellene működnie. Ugyanakkor nézőpontom teljes mértékben megegyezik az 

aktuális irányzatokkal, amelyek által arra a következtetésre jutottam, hogy szükség van 

olyan új utak kialakítására az oktatási gyakorlatban, mint a probléma alapú tanulás, élő 

laborok, nyitott innováció, stb. 

 

7. Konklúzió 

Jelen tanulmányban egy olyan fogalmat mutattam be, amely a kognitív pszichológia leg-

újabb fejleményein és az emberi rendszerek közötti laza kapcsolásokon alapul. Ez a fogalom 

magyarázó megközelítési módot biztosít a Tudásháromszög jobb működése érdekében, 

különösen a Hármas spirál összefüggéseiben. Ez a megközelítési mód megegyezik a meg-

vizsgált jelenségekkel és felhasználható, bár nem kizárólagosan, az Egyetem-Gazdaság 

együttműködés és a mérnöktovábbképzés folyamataiban. Ahogyan bemutattuk, ezekben a 

helyzetekben jósló jellemzői is lehetnek a koncepciónak. Természetesen az eredeti ötlet is 

elég friss, ezért még több észrevételre és elemzésre van szükség annak érdekében, hogy az 
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elgondolás hasznosságát és alkalmasságát javíthassa, mivel ez megerősíti az oktatás és kuta-

tás jelenlegi irányvonalait. Továbbá megállapítható, hogy a mai, megváltozott tudástérben 

szükségszerűvé vált, hogy a felsőoktatás a konstruktív pedagógia módszereit alkalmazza, 

annak sajátos munkaformájával és eszközrendszerével együtt. 17 
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KIVONAT 

A tanulmány egy magyar alapítványi felsőoktatási intézmény innovációs szervezetfejlesztési 

és költséghatékonyságú működését mutatja be. Elemzi az uniós és a hazai felsőoktatási 

térség jellemzőit, és ezekből kiindulva rögzíti, mik azok a tényezők, amelyek 

gazdaságfejlesztők és kultúramegtartók. A főiskola célkitűzései minőségorientáltak, s 

bemutatja az oktatást, a kutatást, az intézményt és a szervezeti egységeit támogató 

legfontosabb szabályozókat és megvalósításuk eszközeit. A tanulmányt a több év alatt 

végrehajtott oktatáspolitikai, gazdasági-pénzügyi és tudományszervezési eredmények 

felsorolása zárja. 

 

Kulcsszavak: felsőoktatás, szervezetfejlesztés, költséghatékonyság, oktatásminőség, 

tudományszervezés  

 

ENGLISH ABSTRACT 

The paper presents innovative organizational development and cost-effective operation of a 

foundation-funded Hungarian institute of higher education. It analyzes the characteristics of 

higher education at EU and national levels, and based on the analysis it identifies the factors 

that develop the economy and preserve culture. The objectives of the college are quality-

oriented and describe the key regulators of education, research, the institute, and 

organizational units as well as the tools of implementation. Finally, the paper lists the results 

achieved over many years in education policy, economics, finance, and research 

management.  

 

Keywords: higher education, organizational development, cost-effectiveness, quality of 

education, research management 

 

A rendszerváltozást követően, mára közel negyed század óta, a hazai felsőoktatás a politika 

és a civil társadalom, valamint a képző intézmények közötti erőtérben áll. Ez azonban csak 

egyik vetülete a nemzetközi, számunkra a legfontosabb térségben, az Európai Unióban zajló 

átalakulásoknak, amelyek politikai-gazdasági-pénzügyi hátterében – a globális problémák 

hatása mellett – az uniós térségek (főképpen észak-déli vonatkozásban) eltérő fejlettsége, 

illetve törekvéseik állnak, annak ellenére, hogy a célok közösek, főképpen abban, hogy az 

Európai Unió a világgazdaságnak ne csak meghatározó, versenyképes szereplője, hanem – 

történelmi, politikai-gazdasági tradícióit is figyelembe véve –, domináns térség legyen a 

globális pénzügyi-gazdasági és a kulturális szférában. 

A globalizált világ folyamatosan, nem egyszer hektikusan változó gazdasági-pénzügyi 

körülményei között az uniónak meg kellett találni azokat a válaszokat, amelyekkel nem csak 

kivédheti a negatív hatásokat, hanem a világgazdaság befolyásolására, saját pozíciójának 

megerősítésére, növelésére olyan stratégiai változtatásokat kellett végrehajtani, amelyek 

emellett pozitívan hatnak a feltörekvő gazdasági térségekkel történő transzparens 

együttműködésre is.     

A gazdasági teljesítmény egyik fő szükséglete a munkaerő. Az, hogy a munkaerőpiacon 

rendelkezésre álló munkavállalók képzettsége és szakmai összetétele milyen egy adott 

időpontban, számos következtetésre alkalmas: meghatározza a lehetséges foglalkoztatási 

irányokat, a munkavégzés minőségét, a megtermelt anyagi-szellemi áruk piacképesek-e, 

mailto:kjfhivatal@kodolanyi.hu
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van-e lehetőség és milyen mértékben a munkaerő mobilizálására, képzésére, át- és 

továbbképzésére stb.    

 Ez utóbbiak összefüggnek azzal, hogy az unió, és benne a tagállamok munkaerő-

képzésében milyen változtatások történtek, és ezek összhangban vannak-e a gazdaság által 

igényelt munkaerő-mennyiséggel, ennek minőségével és a képzettség szerkezeti mutatóival. 

Tekintettel arra, hogy témánk a felsőoktatási szférával kapcsolatos kérdésekre koncentrál, 

(többek között és főképpen) azt kell vizsgálnunk, a hazai felsőoktatási rendszer (benne a 

magán-felsőoktatás) milyen válaszokat tud, képes adni a változó társadalmi körülmények 

által indukált munkaerő-piaci szükségletekre. Ehhez természetesen meg kell vizsgálni magát 

a felsőoktatási képzési folyamatot, szereplőinek helyzetét, a szükséges és/vagy 

rendelkezésre álló humán (oktatói) és anyagi-technikai, pénzügyi feltételeket, valamint a 

felsőoktatás-szervezet működése által generált/előállított többlet-hozadékot. (Hrubos, 2010 

tavasz; Halász, 2010 tavasz; Hrubos 2011 nyár; Derényi, 2010 ősz; Barakonyi, 2004.)  

A felsőoktatás nem független a közoktatás helyzetétől. [1]  Azt, hogy a 90-es évek elejétől a 

közoktatás szervezeti struktúráját, képzési irányait, a képzés tartalmait és módszertani 

jellemzőit (nem egyszer a szakma asszisztálásával) a politikai elit döntéseivel felbolydította, 

s emiatt nem tudott olyan stabilitással működni, hogy hosszú távon (kurzusváltásokon 

átívelően) „beálljon‖ a rendszer a munkaerő-piaci aktuális és tervezhető távlati 

szükségleteinek megfelelően, máig hatóan érzi a felsőoktatás is. Az a kettősség, hogy az 

unióban a közoktatás nemzeti hatáskörben maradt, de a felsőoktatás számos műfajú és 

hatóerejű uniós program alapján működik, megnehezítette (és ma is nehezíti) a 

közoktatásból a felsőoktatásba történő zökkenőmentes átmenetet, különösen akkor, ha egy-

egy hazai szabályozás ellenérzést vált ki a társadalomból, ennek érdekelt szereplőiből. [2] 

Bár a közoktatás deklaráltan stratégiai kérdés, ez a felsőoktatás-irányításban kevésbé látszik.      

Az állami források elvonásának egyik okaként megjelölt cél, hogy a meglévő és 

pályázatokkal kiegészített, plusz a hallgatók által fizetett díjakkal legyen hatékonyabb  a 

ráfordítás felhasználása, vagyis elegendő forrás áll rendelkezésre. Ez kevésbé tartható 

álláspont, mert látensen annak el nem ismerését jelenti, hogy a kisebb (az átlagosnál 

kevesebb hallgatói létszámmal működő) főiskolák, egyetemek számára elegendő az oktatási 

feladat ellátása, és (majdnem, hogy) felesleges kutatásra is pénzt, anyagi és szellemi 

erőforrásokat áldozni. Ez az ilyen célú nyertes pályázatok alapján is kikövetkeztethető.  

Ennek ellenére a hazánkban kialakult és működő felsőoktatási intézményhálózat szereplői 

között jelen vannak, működnek és közfeladatot látnak el a kisebb intézmények, közöttük 

azok is, amelyek nem államiak. Szükségességüket, feladataikat megkérdőjelezhetetlennek 

tartom, mert tanévenként több tízezer hallgatót bocsátanak ki a munkaerő-piacra, s több 

felmérés, pálya-utánkövetési vizsgálat alapján, jó arányban és hatékonysággal felelnek meg 

a munkaerő-piaci követelményeknek. [3] A jelenlegi normatív finanszírozási rendszer – 

egyértelműen állíthatjuk –, ebben a formájában minőségellenes, vagyis nem felel meg annak 

az intézményekkel szembeni követelménynek, hogy az oktatás-képzés mellett kutatásra, 

különböző nem oktatási (de ezekhez kapcsolódó) programokra is legyen szabad forrás. A 

nem egyetemi státusú intézmények számára az is hátrányt jelent, hogy az egyetemek 

funkciói és céljai deklarálása mellett politikai és társadalmi szinten is elsikkadni látszik az, 

hogy a jövőben milyen társadalmi megítéléssel, célrendszerrel és finanszírozással 

rendelkezzenek a nem egyetemi szintű felsőoktatási intézmények. 

A Bologna-programban preferált új rendszer alapja az angolszász típusú BA- és MA-képzés, 

amely 1999-et, hazánk csatlakozását követően (jelentős részben) megváltoztatta a hazai 

felsőoktatás német és hazai hagyományokon alapuló képzési struktúráját. Ez nyilvánvalóan 

összefüggött azzal, hogy oktatási-képzési kompetenciákat, a 21. századi szakmai 

követelményeket intézményszervezeti szinten is újra kellett fogalmazni, anélkül, hogy a 

nemzeti keretek között végbement adaptáció során a célként kitűzött nagyobb mértékű 
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hallgatói kibocsátás nem kontraproduktív-e a minőséggel, vagyis, a mennyiségi növekedés 

nem hat-e a minőség ellen.   

Előnyt jelentett az, hogy az államiak mellett viszonylag jelentős számban megjelen(het)tek 

nem állami alapítású és fenntartású egyetemek, főiskolák. Ez utóbbiak térségi beiskolázási 

lehetőségeik miatt vonzóvá váltak a régiók felvételizői körében, mert nélkülözhették a 

kollégiumot, s relatíve szabadabban gazdálkodhattak szabadidejükkel, s folytatódhattak 

azok a személyközi kapcsolatok, amelyeket korábban kialakítottak.   

Magyarországnak tehát elemi érdeke lett az, hogy a felsőoktatása betagolódjon abba az 

Európai Felsőoktatási Térségbe, amelynek a politikai döntéshozók (s mellettük 

természetesen a felsőoktatás-szakmai intézmények és szereplői) kulcsszerepet szántak a 

kontinens gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésében, s a felsőoktatásban végzetteknél 

pedig olyan mobilitást vártak el, amely a nemzetállamokon belül, de ezeket meghaladóan is 

jelentősen segíteni fogja az uniót az új fejlődési pályája állításban.  Ezért a felsőoktatás-

koordináció előfeltétel volt, s ezt követően volt/van lehetőség a strukturális átalakításra. 

A folyamattal párhuzamosan végzett (analóg) felsőoktatás-kutatások között alapvető volt 

annak megállapítása, hogy a politikai elhatározások mennyire valósultak meg, s az ebben a 

szegmensben végbement strukturális és pénzügyi, valamint a képzési kínálati (benne az 

ehhez kapcsolódó tartalmi, módszertani) változások prognosztizálják-e a kívánt eredményt, 

vagyis, megteremtődtek-e azok a legitim értékek, amelyek az egyenlő esélyben, a 

hatékonyságban és a minőségben nyilvánulnak meg.   

Az erre adható/adott válaszok igen diffúzak. Számos országban sikeres volt a szerkezeti 

váltás, de például hazánkban – talán éppen a mélyen gyökerező felsőoktatási tradíciók miatt 

–, diffúz jelleget is magán viselt.  Az eredmény azonban mégsem vitatható el teljes 

mértékben, mert „E nagyszabású vállalkozás abba a(z európai integrációs, Sz.P.) 

folyamatba illeszkedik, amelyet a differenciálódás, diverzifikálódás és a homogenitás 

együttes tendenciái jellemeznek. A tömegessé válás során több tekintetben heterogénné vált 

a felsőoktatás. Közben a finanszírozási nehézségek megoldása kapcsán közeledtek, 

közelednek egymáshoz a nagy modellek – a brit, a kontinentális európai és az amerikai –, a 

globalizáció ugyancsak a hasonló megoldások követésének irányába hat.” (Hrubos, 2002. 

13.o.) 

E fentiekből kiolvasható paradigmaváltási kényszer és szükség tehát evidencia, mert a 

felsőoktatás minden korábbinál jobban kell, hogy „beépüljön‖, szervesen kapcsolódjon a 

gazdaság és a kultúra dimenzióiba, váljon innovatív erővé, amely a társadalom- és a 

szakpolitikák keretei között  megtalál(hat)ja azt az immanens működési mechanizmust és 

terepet, amelyek  az eddigi diskurzuselemzésekben, narrációkban, reflexiókban a társadalom 

különböző szféráiban az érdekeltségi csoportokban (és konkrét szereplőinél is) 

megnyilvánultak. Ugyanis a nemzetgazdaságokban a „termékkibocsátás‖ nem csak 

materiális, hanem a nemzeti produktumnak azt a részét is jelenti, amely szellemi jellegű és 

munkaerő-potenciált hordoz.     

Természetesen, maradtak nyitott kérdések napjainkra is. Ezek között az egyik a 

legmarkánsabb az, hogy mi az állam, és mi a piac szerepe ebben az átrendeződésben és a 

továbbiakban, amikor már minden vonatkozásban rendezettnek tekinthető a felsőoktatási 

szegmens, azaz, rendelkezik relatíve hosszabb távra szóló törvényi, finanszírozási és 

humántőke-háttérrel. (Ez feltételezi az intézményi akkreditációk kiszámíthatóságát is.) Amit 

viszont az intézmények oldaláról erőteljesen kell érvényesíteni, az a deflexiós jelenségekkel, 

törekvésekkel szembeni közös fellépés. Ugyanakkor el kell fogadni azokat a konnotációkat, 

amelyek akár a politikai, az állami, vagy akár a felsőoktatás belső szféráiból érkeznek. 

Ugyanis a rendszer működését korrigáló, kiegészítő, árnyaló attitűdöknek a maguk helyén 

fontos szerepük van.  

*   *   * 



262 

Az oktatás nemzetközi reformjait kiváltó okok két csomópont köré sűrűsödtek. Az egyik 

közgazdasági, a másik kulturális. Mindkettő szoros kapcsolatban van, kölcsönösen 

feltételezik egymást. Bármelyik sérülése erőteljesen hat a másikra, de ugyanígy ennek 

ellenkezője is belátható. E kettő metszéspontjában találhatók a felsőoktatási intézmények, 

amelyek mindkét irányban jelentős érdekeltséggel rendelkeznek: a gazdaság biztosítja a 

működés financiális alapjait, a kultúra (benne az adott ország munkakultúrájának) minősége 

pedig meghatározója, annak, hogy milyen legyen a képzés. (Természetesen, több változó is 

szerepet játszik mindkettőben, pl. az adott országban milyenek a természeti erőforrások, a 

termelés technikai-technológiai szintje, a humán erőforrás képzettsége, rendelkezik-e piaci, 

kulturális és más multilaterális kapcsolatokkal stb.) 

A felsőoktatási képzés jellegéből (s relatíve: tartalmából, irányultságából) adódóan az 

aktuális környezetben működik, tehát ettől nincs abszolút elvonatkoztatási lehetősége. 

Viszont a kulturális környezet olyan változásait, amelyek akár a technológiaváltásból, a 

módosuló munkakultúrából, az elméleti tudományos eredmények praxisra gyakorolt 

hatásából származnak, folyamatosan be kell(ene) építeni a felsőoktatás tartalmi közegeibe. 

(Ehhez, az oktatástananyag-flexibilitáshoz akár a tananyagkészítésben, akár a hallgatói 

felhasználásban a multimédiás eszközök már adottak.)  

Az alapkérdés természetesen megmarad: hogyan és mit oktassunk, hogy az újabb és újabb 

fiatal nemzedék felnőttként rendelkezzen majd azzal a nemzeti és szupranacionális 

kulturális identitással, amely nem csak e téren, hanem a munkaerő-piacon is nagy 

szabadságfokot biztosít számukra.  

Az e témakörben végzett nemzetközi és hazai kutatások azt igazolják, hogy a Bologna-

folyamat alapelvei nem sérülnek azáltal, hogy a kontinens (tehát nem csak az uniós 

országok) állami fenntartású főiskolái, egyetemei a korábbi nagyobb, de még jelenleg is 

domináns  állami függőségi viszonyból igyekeznek minél többtől megszabadulni, vagyis 

olyan autonóm helyzetbe kerülni, amely lehetővé teszi számukra a belső kohézió nagyobb 

mértékének megteremtését, az előnyös, szakmailag és gazdaságilag (pénzügyileg) ésszerű 

intézményközi integráció megvalósítását, és a rendelkezésre állú humán- és pénzügyi 

erőforrások optimális tervezését és felhasználását. (Neave, G., 2005;  Amara, A. et al. eds., 

2009; Szabó P., 2012)  

Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom megjegyezni, hogy „Fontos axiómaként kell 

kezelnünk azt, hogy a jelen és a jövő nem válnak el egymástól úgy, mint a korábbi 

évtizedekben, évszázadokban, mert olyan kontinuitásban vannak, amelyek a tudományos 

diskurzusban is megjelenik: amikor a jelenről beszélünk, valójában a jövőről is szólunk. 

Ugyanis, amikor modellezünk egy folyamatot, a jelenből kiindulva kell felépítenünk az új 

struktúrát, amely a jövőbe mutató feladatmegoldást jelent ennek minden vonatkozásában. 

Ezt a jelen- és jövőidejűséget kell összekapcsolnunk, amikor a felsőoktatás reformjáról, 

stratégiájáról gondolkodunk és cselekszünk.” (Szabó, 2012.a. 3.o.)   

Az európai felsőoktatás problémái megoldásában a jövőre vonatkozóan az egyik prioritás 

az, milyen arányú (és mértékű) lesz a magántőke bevonása. Ugyanis jelenleg a gyenge nem 

állami és nem hallgatói finanszírozás (kevés kivételtől eltekintve) nem tudja biztosítani az 

igények szerinti minőségi és a mennyiségi oktatást a magánintézményeknél, annál inkább 

sem, mert – legalábbis Magyarországon –, folyamatos az állami pénzeszközök kivonása, 

amelyet nem kompenzálnak az eseti (pl. pályázati) források. 

A jelenlegi felsőoktatás-finanszírozási problémák megoldása összetett intézkedéseket 

igényel, egyrészt politikai, másrészt gazdasági, illetve társadalmi oldalról. Nyilvánvaló, 

hogy az állami befektetéseknek, hozzájárulásoknak vannak financiális korlátai. Ezért 

szükségesek azoknak a forrásoknak a bővítése, amelyek más szektorokból származnak. Az, 

hogy jelenleg még gyenge a magánforrások aránya, aktuális helyzet, amelyen a jövőben 

széles körű, a gazdasági szereplőkkel, valamint az érdekelt (jelenlegi és leendő) hallgatók 
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képviselőivel történő hosszútávra szóló diskurzus és pénzügyi szerepvállalás jelenthet kiutat 

a lehető legrövidebb időn belül. Ugyanis a felsőoktatás akut problémákkal telített, amelyeket 

a fenntartható fejlődés érdekében rövidtávon kell kezelni. Ebben a következőkben látjuk a 

megoldási alternatívát és tartalmakat, vagyis a kiutat: 

   –    magasabb forrásalap-tandíj szükséges, 

– növelni kell a szektor hatékonyságát, eredményességét (fő elemekként a szervezeti,  

      tartalmi és módszertani korszerűsítést), 

– differenciált támogatást kell biztosítani az adórendszer révén, 

– teljesítményalapú kutatásfinanszírozásra van szükség, 

– ki kell alakítani a megrendelői szerződések alapján a köz- és a magánszektor közös 

finanszírozási formáit, 

– olyan legyen az állami finanszírozás szerkezeti összetétele, hogy az ne csak az 

oktatás és a kutatás minőségét, hanem az ezeket megvalósító intézmények 

költséghatékonyságát is ösztönözze, 

– erőteljes nyitás a külföldi hallgatói piac felé (főképpen a keleti, távol-keleti térségre 

orientálódva), 

– közös képzések külföldi potenciális (gazdasági és felsőoktatás-intézményi) 

partnerekkel. 

A többciklusú képzési rendszer rögzülése, valamint az, hogy az uniós felsőoktatási térség 

szereplői vagyunk, alapfeltételként kezelendők, s ezeket figyelembe véve szükséges olyan 

stratégiát választani, amely a hazai felsőoktatást és benne minden egyes intézményét a 

minőség irányába vezeti. Ugyanis az eddigi intézkedések csak részeredményeket hoztak, 

amelyek tendenciát tükröznek, de áttörést (még) nem eredményeztek. 

 

1. Az oktatási rendszerek strukturális változása az ezredfordulón, a felsőoktatás, 

mint gazdaságfejlesztő és kultúramegtartó tényező 

Azok a világgazdasági (és benne az uniós) folyamatok, amelyek az ezredforduló környékén 

a versenyképességgel, a GDP-problémákkal kapcsolatban, valamint a feltörekvő gazdasági 

térségek nyomása hatására alakultak ki, hatással lettek a világ felsőoktatásra is. Ezért 2000-

ben a Lisszaboni Stratégia koncepciójában megjelent felsőoktatási versenyképesség, 

valamint az ezzel összefüggő reform szükségessége jelentős hatást gyakorolt az első évtized 

történéseire: mára egyre inkább dinamikussá, modernebb szemléletűvé vált nem csak a 

felsőoktatásról vallott politikai, gazdasági, hanem a köztársadalmi gondolkodás és cselekvés 

is.   

A hazai gyakorlat arra mutat, hogy a hallgatói mobilitás a magyar-külföld relációban egyre 

erőteljesebben érvényesül (főképpen az Erasmus keretében), míg a külföld-magyar reláció 

elmarad nem csak a lehetséges mennyiségi szinttől, hanem a képzés befogadó adottságaitól 

is. A törekvések arra is irányulnak, hogy a különböző országok és képzési helyei eltérő 

oktatási, kredit-meghatározó metodológiái ne akadályozzák az intenzívebb hallgatócserét. 

Ennek megfogalmazása érhető tetten a következő vélekedésben: „…Egy általánosabb 

szinten megállapítható, hogy a felsőoktatási reform erősítette az európai identitást, az 

európai együttműködést intézményi szinten. Ugyanakkor kifelé, más régiók irányába (főleg 

kelet felé – SzP) nincs közös fellépés. Minden intézmény (esetleg maga az ország) egyedileg 

próbál érvényesülni a nemzetközi piacon. Nem valószínű, hogy hosszabb távon ez a 

legeredményesebb stratégia…” (Hrubos, 2011. 213.o.) 

A kérdés tehát az, milyen tényezők kellenek ahhoz, hogy minden korábbinál sikeresebb 

legyen az unió (és benne hazánk) felsőoktatása?   

Először is kezelni kellene az unióban és hazánkban is az utóbbi két évtizedben igen 

erőteljessé vált minőség kontra mennyiség problémát. Az megkérdőjelezhetetlen 

valamennyi tagállamban, hogy a felsőoktatásban résztvevők számát növelni kell, mert a 
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munkaalapú társadalom piac- és gyakorlatorientáltsága nem lehet ellentétes a tudás- és 

munkaalapú társadalom ugyancsak ilyen megfontolású jövőképével. Az viszont egyértelmű, 

hogy a tömegessé vált képzésben a hallgatók felsőoktatásra való felkészültsége (inputja), 

motivációi, tanulásteljesítménye, a kibocsátottak tanultságértéke (outputja), a képzettség 

szerinti munkaalkalmassága elmarad a még elitképzés kategóriát jelentő, évtizedekkel 

ezelőtti szinttől. Ezért folyamatos a törekvés arra, hogy a mennyiség-minőség kapcsolatban 

és ellentétben megtalálható legyen olyan kompromisszum, amely megfelel a nemzetek 

társadalmai által igényelt felsőoktatási képzés nem korlátozó mennyiségi növelésének, és 

ugyanakkor tudja teljesíteni a maximális minőségi oktatást (legalább a hallgatók egy 

jelentősebb részének). Ez a kettősség, hogy egyrészt el kell fogadni a felsőoktatás 

tömegképzés jellegét, s ugyanakkora minőségi (extra) képzést is meg kell valósítani, 

megfelelő gazdasági-pénzügyi, oktatói és infrastrukturális háttér nélkül nem lehetséges. A 

képzőhelyek differenciálásának azonban megvannak azok a racionális érvei, amelyek már 

így működtetik a hálózatot.  Ezek alapján kell meghatározni azt a különbséget, amely az 

eltérő célokból, adottságokból következnek, és funkcionálisan elkülönítik egymástól a képző 

intézményeket. 

Ugyanis a munkaerő-keresletet és -kínálatot három tényező együttese határozza meg: az 

aktuális munkavállalók, a munkaadók és a felsőoktatási intézmények. A közös érdek arra 

készteti mindegyik felet, hogy kölcsönös legyen az együttműködés annak ellenére, hogy a 

relatíve nagy képzés-átfutási idő (három, öt, PhD-vel akár nyolc év) korlátot jelent az 

azonnal vagy nagyon rövid időtávon belül megváltozó munkaerő-igény teljesítésében. Ezért 

célszerű az igen erős, széles spektrumú alapképzés támogatása, és erre alapozva gyorsan 

reagálni a későbbi évek tananyag-tartalma változtatására (akár nem MA szintű ráképzéssel 

is). [4] 

Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert a foglalkoztathatóság problémája (egyaránt érdekeltséget 

feltételezve ebben a már munkaviszonyban lévők, a képzést befejezettek és a potenciálisan 

munkanélküliek kategóriáiban), számos európai uniós dokumentumban teret kapott.  Ott, 

ahol a felsőoktatási képzés dimenziója kiterjedtebb volt, a civil társadalom és a gazdaság 

olyan kompromisszumlehetőségeket dolgozott ki (természetesen, a politika érdekeit is 

figyelembe véve), amelyek a különböző helyzetekben is jó, elfogadható megoldásokat 

generálhattak. [5]    

Jelenleg és a jövőben mennyiben felelhetnek meg felsőoktatás intézmények a nappali 

képzéshez és az előbbiek megvalósításához kapcsolódó követelmények szerinti 

működéshez? Ennek realitása a differenciált szintű, érdekű, státusú intézmények 

működésében található meg. 

Ebben az egyik sikeres modell (kiemelt állami megrendeléssel) lehet az elit kutatóegyetem.  

A másik az új típusú szolgáltató intézmény (amely lehet főiskola és egyetem is). Funkcióik: 

oktatás, kutatás, tudástermelés és tudáseladás. 

E két, vélhetően sikeres típus közös vonásai (lehetnek, kellenek): a piaci szemlélet, a 

gazdasági sikeresség, az ez utóbbiból is eredő valódi intézményi autonómia, amely által nem 

csak az állam, hanem a piac felől is érkező nyomásnak is ellen tud állni, valamint az, hogy 

korszerű struktúrájában egyesíti az akadémiai szabadságot a cégszerű (vállalatszerű) 

működéssel. 

 

2. A Bologna-folyamat öt kulcseleme és a Kodolányi János Főiskola vezetési cél-

kitűzései 

Az uniós és a hazai felsőoktatási jogszabályi környezet harmonizációjában a koherencia 

megfelelő mértékű. Ugyanakkor a hazai körülményeket (pl. mások a magánintézmények 

lehetőségei, működési terepe, gazdasági adottságai, hallgatói létszáma stb.) jobban 



265 

figyelembe vevő keretszabályozásra lenne szükség. Ezért néhány kritikus megfogalmazást 

elengedhetetlennek tartunk azzal összefüggésben, hogy az unió számára melyek azok a 

szempontok, amelyek az egységesülés irányába mutatnak.     

1. A több szintű képzési struktúrára történt átállás során számos túlszabályozottság 

tapasztalható, amelyek közül több nem professzió-centrikus. A KKK-k keretében 

olyan alapszakokat kell fejleszteni, amelyek alkalmasak a foglalkoztathatóság 

növelésére. A szakok létesítését rugalmasabban kell kezelni. 

2. Főiskolánk hangsúlyosként, fontos elemként kezelte a Bologna-folyamat 2. elemét, a 

kompetencia alapú képzési modellt és struktúrát. 

3. Fontosnak tartjuk az interdiszciplinaritást, az átjárhatóság megvalósítását, s úgy 

véljük, a specializációk a foglalkoztathatóságra felkészítés fontos elemei. 

4. Kulcsszerepe van a minőségi oktatásnak és az oktatás minőségének, amelyekhez 

alapul szolgálnak a koherens tantervek, az adekvát tantárgy-pedagógia és 

szakmódszertan. 

5. Fontosnak tartjuk a nemzetközi összehasonlítás szükségességét, a hallgatói és az 

oktatói mobilitást. Legyen nagyobb arányú (és elérhető) a nemzetközi képzési és 

gyakorlati félév, és biztosítani kell az egyéb csoportos gyakorlatokat. Ez utóbbiban a 

Kodolányi sikeres programot tudhat maga mögött: a fürstenfeldi (ausztriai) 

nemzetközi gyakorlóhelyünk nagymértékben segítette hallgatóink piacképes 

gyakorlati képzését. 

Főiskolánk fő feladatait az alábbiakban határoztuk meg: 

– felsőfokú szakemberképzés, 

– a nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével felkészítés az értelmiségi létre, 

– felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, művészeti és más 

alkotások létrehozása,  

– a tudományok, a művészetek és más kulturális ágazatok fejlesztése, 

– az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájában foglaltak 

figyelembe vételével az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztése, a 

szaknyelvi ismeretek kialakítása, 

– a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerinti felnőttképzés 

folytatása, 

– közreműködés a tudásalapú társadalom és a nemzet kulturális értékei gyarapításában, 

ápolásában, a kulturális tartalom és infrastruktúra fejlesztésében, 

– az innovációs kultúra és minőség fejlesztése, közvetítése. 

A főiskola e feladatokat az engedélyezett képzési területeken és szakokon a képesítési 

követelmények szerint látja el: az élethosszig tartó tanulás keretében alapképzést, 

mesterképzést (és a későbbiekben doktori képzést), szakirányú továbbképzést, felsőfokú 

szakképzést, egyéb felnőttképzést folytat nappali, esti, levelező tagozaton és távoktatásban. 

A tehetséges hallgatók szakmai, elméleti, gyakorlati és alkotó tevékenységét 

mesterkurzusok és szakkollégiumok révén biztosítjuk.  

Oktatóink (és más kvalifikált munkatársaink) a képzéshez tartozó területeken tudományos 

kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végeznek. Önálló kutató-

fejlesztő műhelyek, intézetek, egyéb profit és non-profit szervezetek által kutató-fejlesztő és 

tanácsadó tevékenységet folytat. Természetbeli és pénzbeli juttatásokkal, továbbá 

ösztöndíjakkal és más eszközökkel segíti a képzési és kutatási feladatok megoldását.  

Az intézmény állami megbízás alapján, illetve költségtérítéses szolgáltatásként, vállalkozási 

tevékenységként – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – külső megbízók, 

megrendelők számára oktatási, kutatási, fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató és egyéb 

feladatokat lát el. Ezzel hozzájárul Székesfehérvár, a Közép-dunántúli Régió, Magyarország 

és az Európai Gazdasági Térség tudományos, kulturális, társadalmi és gazdasági életének 
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fellendítéséhez, növeli a tudomány, a kultúra megbecsülését, elismerését. Együttműködik a 

hazai, valamint a külföldi oktatási és tudományos intézetekkel és vállalkozásokkal. [6]   

Teljes körű a KJF teljesítményközpontú vezetői felelősségi rendszere, amely minden 

személyre, szervezeti egységre kiterjedően meghatározza a kötelezettségeket. A rektor-

közvetlen szervezeti egységek a Rektori Hivatal, a Kodolányi János Középiskola és 

Kollégium, közvetlenül a rektor munkáját segítő személyek az oktatási, a tudományos, 

fejlesztési és minőségirányítási, a nemzetközi és felnőttképzési rektor-helyettesek, az 

általános rektor-helyettes és a főtitkár. Az intézmény vezető testülete a Szenátus. A rektor 

munkáltatója az Önálló Főiskolai Alapítvány kuratóriuma.  

A KJF kiemelkedő eredményt ért el a szervezetfejlesztésben, amely egyrészt megfelel a 

felsőoktatási törvénynek és más jogszabályoknak, másrészt pedig optimálisan 

alkalmazkodik a főiskola által vállalt feladatok teljesítéséhez, s olyan belső gazdasági-

pénzügyi környezetet alakított ki, amely nem csak aktuálisan, hanem hosszabb távra is 

biztosítja a működés financiális alapjait. [7]   

Az OECD 2008-ban megfogalmazta a felsőoktatás ágazati irányításának stratégiai 

szempontjait, amelyeket a KJF is követ. (OECD, 2008., Idézi: Dinya, é.n. 55.o.) 

 

3. Vezetés-, oktatás-, szolgáltatás- és szervezetminőség 

 
 

A KJF tanszék- és szakvezetői, valamint oktatói számára meghatározott szakmai-

tudományos követelmények elemei: 1. a szerepkörök differenciált leírása; 2. a képzési 

szükségletek és programok definiálása. 
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Mindegyik személyi csoport számára kötelező a folyamatos és/vagy időközönkénti 

pedagógiai-módszertani, szaknyelvi (idegen nyelvi) képzés.  

Az oktatói szerepkörök differenciált munkaköri meghatározása egyrészt lehetőséget ad a 

munkafeladatok átláthatóságára és teljesítésére, másrészt pedig hozzásegíti őket ahhoz, hogy 

eredményeik alapján magasabb státusú és minőségi szintű oktatói/vezetői kategóriába 

léphessenek át. 

 

4. A minőségi oktatást, a kutatást és az intézményi (kari) szervezetet támogató 

legfontosabb szabályozók és eszközök 

Az alábbi tételkijelentések részletes indoklás nélkül értelmezhetők, feltárják azokat a 

működési mechanizmusokat, amelyek a KJF-en a két (a hagyományos és az új) szervezeti 

modell közötti különbségben jelentkeznek úgy, mint az innováció eredményei. Ezek a 

következők:   

 Önálló allokációs egységek működnek. 

 Hároméves operatív terv alapján történő működés. 

 Vállalatszerű irányítási rendszer. 

A minőségorientált és költséghatékony működéshez szükséges szabályozók az SzMSz-ben 

meghatározottakon túl:  

   - Vállalati típusú költségvetés. 

   - Státuszkatalógus, amely az éves költségvetés melléklete. 
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   - Oktatói, tanári, kutatói, minőségorientált foglalkoztatási követelményrendszer. 

   - Teljesítményközpontú vezetői felelősségrendszer. 

 

Eredmények (és tanulságok): 

A két szervezeti modell közötti különbség 1 milliárd Ft kiadáscsökkenés. Radikálisan javult 

a költséghatékonyság. 

– Erőteljesen növekedett az oktatás és a kutatás minősége. 

– A hallgatók tanulmányi lemorzsolódása 28%-ról 3%-ra csökkent.  

– A végzett hallgatók elhelyezkedési (munkavállalási) mutatója 68%-ról 82.6% és 

90% közé emelkedett. 

*   *   * 

A számszerűsíthető adatok (és a minőségi mutatók) a főiskola innovációjának sikerességét 

jelzik, amelyben a hallgatói eredményesség, a költségtakarékos működés és az elégedettségi 

mutatók az intézmény új fejlődési pályára állását bizonyítják. A nemzetközi és a hazai 

gazdasági környezet természetesen továbbra is befolyásolók, ezeket azonban helyi 

intézkedésekkel (a lehetséges mértékig) a jövőben is ellensúlyozzuk. 

  

5. Megállapításaink összefoglalása 

A több év alatt végrehajtott oktatáspolitikai, gazdasági-pénzügyi és tudományszervezési 

szempontok figyelembe vételével kidolgozott új stratégiai modellünk alapján nem csak 

biztosítottuk intézményünk aktuális működését, hanem középtávra is optimalizálhattuk a 

továbbfejlődési trendet.     

1. A nem állami fenntartású intézmények a fejlett felsőoktatással rendelkező 

országokban, elsősorban az elitképző intézmények járnak élen az oktatásban, a 

kutatásban és a szervezetfejlesztésben. 

2. Az oktatás és a kutatás minősége nem a fenntartótól függ, hanem az intézményben 

oktatók kvalifikáltságától és az intézmény szervezeti kultúrájától. E kettő 

szimbiózisban van: mindegyik eredményességének feltétele a másik magas szintű 

működése, szervezettsége. 

3. A korszerű felsőoktatás egyszerre képes megfelelni a regionális, a nemzeti és a 

globális igényeknek. 

4. Az államnak, mint a legfőbb megrendelőnek, ösztönöznie kell a korszerű és 

költséghatékony szervezeti struktúra fejlesztését. Az intézmények minőségét nem 

csak az akadémiai szektor minőségével, hanem a szervezet minőségével és 

pénzügyi hatékonyságával is jellemezni kell. 

5. Nemzeti szinten a felsőoktatás számos területet érintő versenyképességet fokozó 

szerepe megkérdőjelezhetetlen. Fontosnak tartjuk a felsőoktatás nem 

versenyszférához tartozó oktatási és kutatási feladatait, s e két feladat kötött feszülő 

(többnyire látens) ellentmondást rugalmas intézményrendszerrel fel lehet oldani. 

A felsőoktatás „elpiacosodása‖ hazánkban is erőteljes folyamat. A következő években a 

felsőoktatási szolgáltatások költségei növekedni fognak, de ezt csak némiképp 

ellensúlyozhatja a költséghatékony szervezet- és munkatevékenység. Az új info-

kommunikációs eszközök, a hallgatói gyakorlatok, az oktatók (és más emberi erőforrások), 

az infrastruktúra stb. költségei növekedése aligha termelhető ki a hallgatói 

költségtérítésekből (és az esetlegesnek tűnő) állami finanszírozásból, az ugyancsak esetleges 

hazai és uniós pályázatokból.  

Ha egyértelműnek tekintjük a felsőoktatási szolgáltatás alapelveit, ezekből egyértelműen 

kitűnik, ezek teljesítéséhez a mai és a még csak prognosztizálható későbbi problémák 

megoldása nem lehet csak az egyes intézmények feladata. A társadalmi közfelelősségnek a 

felsőoktatás hálózata működtetésében egyetemes és konkrét jelentősége van: a társadalmi és 
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a személyes tudás „újratermelése‖ nem lehetséges a felsőoktatás folyamatos korszerűsítése 

és pénzügyi stabilitása nélkül.[8] 

„Ha a felsőoktatást piaci szolgáltatásként kezeljük, akkor a keresleti oldalon közvetlenül 

megjelenő hallgató számára a felsőoktatás sajátos tőkebefektetés is, amelytől azt várja, hogy 

majd hasznot fog hozni számára a végzést követően.” (Temesi, uo. 31.o.) Ennek a 

személetnek az elfogadottsága még igen minimális a társadalom egészét illetően is, pedig 

makro-ökonómiai szempontból is racionális jelentősége lenne annak, hogy társadalmi és 

személyes szinten is elfogadottá váljon, a felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódó 

személyes tőkebefektetés (hasznosulását illetően) ugyanúgy működik, mint az anyagi 

ágazatokban történő beruházás.   

Ehhez az kellene/az szükséges, hogy a jövőben a politikai-gazdasági döntéshozóknál, az 

felsőoktatási intézményeknél, és az ez utóbbiak szolgáltatásait igénybe vevők konszenzussal 

feltétel nélkül elfogadják az alapelvek működésének sérthetetlenségét. (1. A felsőoktatás 

köz-és magánszolgáltatás. 2. A szolgáltatásnak a társadalomra és az egyénekre (a 

hallgatókra) pozitív hatása van. 3. A felsőoktatás hatékony társadalmi szereplő. 4. A 

felsőoktatás fontos eszköz a társadalmi és egyéni esélyegyenlőség megteremtésében. 5. A 

felsőoktatás a társadalmi és személyes tudástőke minőségének egyik fő megvalósítója. 

Végül ide idézünk egy autentikus, a fentiekkel összefüggő, a jelenre és a jövőre is 

vonatkozó véleményt,[9] amellyel egyetérthetünk. „A bölcsészettudomány számára egy 

másik, 20. században gyökerező kihívás a természettudományos alapú értékelési módszerek 

abszolutizálása és a rövid távú gazdasági megtérülés szempontjának uralkodóvá válása. 

(…)… a természettudományos előretörése a világ megismerése, leírása – és egyúttal 

leigázása, elhasználása – terén vitathatatlan, ám a vallás, a művészet, a humán tudományok 

nélkül az ember nem is lehetne ember. Bölcsészetre pedig válság idején még nagyobb 

szükség van, hiszen arra tanít ebben az egyre kaotikusabb, piaci szemléletű világban, mi az 

érték, megalapozza a közösségi identitást és kohéziót, emellett a sokféleség megértésére, 

elfogadására, ugyanakkor öntudatosságra, kritikai szemléletre nevel. A morális, értéklapú 

szempont pedig nemcsak hogy nem mérhető technológiai, gazdaságossági kritériumok 

alapján, hanem éppen fordítva, a természettudományok, a gazdaság és a társadalom 

működtetésének egyik mércéjéül kell szolgálnia.” 
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KIVONAT 

A felsőoktatás tekintetében tapasztalható leginkább figyelemre méltó trend a globális szin-

ten tapasztalható átrendeződés. A fejlett országok mellett megjelentek olyan térségek, ame-

lyek korábban nem voltak kiemelt szereplői a világ felsőoktatásának, az utóbbi évtizedben 

viszont gyors és látványos fejlesztésekbe kezdtek. Ilyenek elsősorban az ún. feltörekvő 

országok, de néhány olyan nagy népességszámú ország is, amely jelentős fejlesztésekbe 

kezdett. Ebből is adódik, hogy a felsőoktatás már korábban tapasztalt diverzifikálódásának 

további erősödésére lehet számítani, és arra, hogy az újabb dimenziókban is meg fog jelenni. 

Ez együtt jár az erőforrásokért folytatott verseny fokozódásával, ami megnyilvánul a külön-

böző rangsorok körüli vitákkal, hatalmas adatgyűjtési igénnyel és az ehhez kapcsolódó 

újabb hatalmi pontok megjelenéséve. A legáltalánosabb kérdés pedig az expanzió jövője. 

Napjainkban ért el a fejlett világ ahhoz a fordulóponthoz, amely a felsőoktatás általánossá 

válásába való átmenet kezdetének tekinthető, és ezzel új kihívásokkal kell szembenéznie.    

 

ENGLISH ABSTRACT 

The most remarkable trend in higher education is the realignment observable on a global 

level. Beside developed nations, such regions have appeared, which were previously not 

outstanding players in the higher education of the world, however, they have commenced 

swift and spectacular developments. These are primarily the so-called emerging countries, 

but also some countries with large populations, which have initiated significant develop-

ments. It‘s also a consequence of this, that a further strengthening of the diversification of 

higher education, that has been previously observed, can be expected. We can also expect 

that this will occur in new dimensions. This will incur an increase of competition for re-

sources, which is illustrated by the debates regarding various rankings, by gigantic data 

gathering demand and by the emergence of new centres of power. The fundamental issue is 

the future of expansion. In our days, the developed world has reached the turning-point yet, 

which can be considered the start of the transition into higher education becoming universal, 

and with this it has to face new challenges.                     

Kulcsszavak: globális átrendeződés, sokféleség, verseny, rangsorok, expanzió 

 

1. A téma megközelítése 

A rendkívül szerteágazó és bonyolult témából az előadás három kérdést emel ki és vázolja 

fel a főbb folyamatokat, összefüggéseket. Az első azzal az átrendeződéssel foglalkozik, 

amely globális szinten tapasztalható a felsőoktatásban. A fejlett országok mellett megjelen-

tek olyan térségek, amelyek korábban nem voltak kiemelt figyelemre méltó szereplői a világ 

felsőoktatásának, az utóbbi évtizedben viszont gyors és látványos fejlesztésekbe kezdtek. A 

második téma a felsőoktatás már korábban tapasztalt diverzifikálódásának jövője, amelyről 

annyi mindenképpen megállapítható, hogy tovább fog erősödni, újabb dimenziókban is meg 

fog jelenni. Ez együtt jár az erőforrásokért folytatott verseny fokozódásával, a különböző 

rangsorok körüli vitákkal, hatalmas adatgyűjtési igénnyel és az ehhez kapcsolódó újabb 

hatalmi pontok megjelenéséve. Végül az expanzió jövőjének kérése merül fel. Vajon milyen 

új kihívásokat jelent a napjainkban éppen esedékes fordulópont, amely a felsőoktatás általá-

nossá válásába való átmenet kezdetének tekinthető.    
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Az előadás nagymértékben támaszkodik három jelentős nemzetközi konferencia tanulságai-

ra, azzal a szándékkal, hogy a legfrissebb fejleményekről adjon számot. Mindhárom érintet-

te a fentiekben jelzett kérdéseket, más-más megközelítésben. Érdemes tehát ilyen módon 

összegezni a tanulságokat.    

 

2. Három jelentős nemzetközi felsőoktatási konferencia 

A Magna Charta Universtitatum Observatory 2013. szeptember 19-20-án tartotta legutóbbi 

konferenciáját Bolognában (Universities, Students and Societies. Connecting Academic 

Freedom and Creative Cities). Ez a szervezet az 1988-ban kibocsátott és egyetemi rektorok 

által aláírt dokumentum, az európai egyetemek Magna Chartája kapcsán jött létre. Feladatá-

nak tekinti a felvállalt alapelvek betartásának, betartatásának figyelemmel kísérését, első-

sorban az európai humanista hagyományok ápolását és az akadémiai szabadság ügyét szem 

előtt tartva. Kezdettől fogva nyitva állt más régiók egyetemei, rektorai előtt, és valóban 

minden évben csatlakoztak a dokumentum ünnepélyes aláírásával a világ minden tájáról 

érkezők. A konferenciák témái és előadói tekintetében is tapasztalható volt ez a gesztus. 

2013 őszén különösen erőteljes volt a globális szemlélet, elsősorban az arab régió kiemelt 

szerepeltetésével. 

Az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) - lényegében az európai rektori konferencia - az 

intézményi szint szempontjainak képviseletét tekinti missziójának. Az egyetemek pozíciójá-

nak védelme (különösen a pénzügyi, gazdasági válság hatásai tekintetében) és az intézményi 

autonómia kérdésé áll érdeklődésének középpontjában. 2014. április 3-4-én Brüsszelben 

tartott konferenciája a korszerű tanulási – oktatási módszerek témájával foglalkozott 

(Changing Landscapes in Learning and Teaching). A legnagyobb érdeklődés a tömeges, 

nyitott hozzáférésű online kurzusok kérdését kísérte. Az EUA már 2013 januárjában kiadott 

egy szakértői összefoglalót, de egy évvel később, 2014 januárjában az események felgyorsu-

lása következtében már szükség volt a bővített változat megjelentetésére.  

Az International Ranking and Academic Excellence Group (IREG) nemzetközi szakértői 

szervezet, amely már egy évtizede kíséri figyelemmel a felsőoktatási rangsorok készítését, 

fogatatását. Azzal a céllal jött létre, hogy szakértői fórumot adjon a módszertani, szakmapo-

litikai kérdések megvitatásának, és ezzel az egész „üzletág‖ presztízsének védelmét szolgál-

ja. A 2014. május 14-15-én Londonban rendezett konferencia elsősorban a foglalkoztatható-

ság dimenziójának megjelenítési lehetőségeit vitatta meg, helyet adva a nagy munkaadók 

képviselőinek fellépésének is. A legérdekesebb ügy viszont az európai kezdeményezésű 

többdimenziós globális rangsor projekt (U-Mulirank) első eredményeinek bemutatása volt. 

 

3. A felsőoktatás globális átrendeződése 

Az átrendeződés legnagyobb hatású eleme az ún. feltörekvő (BRIC) országokban végbeme-

nő folyamatokban testesül meg. Gyors hallgatói létszámexpanzió zajlik ezekben az orszá-

gokban (a tömegessé válás folyamatának látványos megjelenéseként), ami nagyszabású 

infrastruktúra fejlesztéssel jár. Ezzel egy időben ambiciózus programok indultak világszín-

vonalú egyetemek kiépítésére.   

Kínában az expanzió léptékének nagyságára utal, hogy a felsőoktatási részvételi arányt (a 

releváns korcsoport tekintetében) a 2012-es 26%-ról 2020-ra 40%-ra, 2030-ra 50%-ra kíván-

ják emelni. 1995-ben indult a csúcsegyetem kiépítési program, amelynek keretében 100 

egyetemet kívánnak felfejleszteni, a világ ranglisták élére juttatni. Indiában 2013-ban 18% 

volt a részvételi arány, amelyet tíz éven belül 24%-ra kívánnak emelni. Ez hatalmas volu-

menű expanziót jelent, viszont India nem ambicionálja csúcsegyetemek kiépítését. Oroszor-

szág esetében pedig éppen ez utóbbi törekvés a figyelemre méltó: 2010-ben indult el a prog-
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ram, amelynek keretében 14 egyetem kapta meg a támogatást, és 2020-ra várnak látványos 

eredményeket.  

A minden tekintetben nagyon összetett arab régió összehangolt erőfeszítéseket tesz a felső-

oktatás fejlesztésére. Elindították az Arab Felsőoktatási Térség létrehozását (az Európai 

Felsőoktatás Térség mintájára). A 19 országot magába foglaló térségben jelenleg 800 felső-

oktatási intézmény van (az igen gyors expanzióra utal, hogy 1970-ben 30 volt). A gazdag 

arab országok máris meglepő eredményeket értek el csúcsegyetemek, világszínvonalú cam-

pusok kiépítésében. Latin-Amerikában a demográfiai nyomás igen erős, és a gazdasági 

tekintetben az utóbbi időben jelentős növekedésnek indult országokban meg is kezdődött a 

hallgatói létszám növekedése. Az utóbbi években egyre inkább figyelni kell három hatalmas 

területű, nagy és gyorsan növekvő népességű országra, Indonéziára, Nigériára és Törökor-

szágra. A nagy létszámú fiatal korcsoportok megjelenése kikényszeríti a felsőoktatás fejlesz-

tését, a hallgatói létszámexpanziót, amit a javuló gazdasági teljesítmény is alátámaszt. 

Ez az átrendeződés, a folyamat dinamizmusa komoly feszültségeket okoz. A kedvező gaz-

dasági teljesítmény alapján egyszerűbb a fizikai infrastruktúra fejlesztése, mint a megfelelő 

tanári állomány biztosítása. Az állandó tanárhiányt nyugati tanárok meghívásával igyekez-

nek enyhíteni. A továbbtanulni vágyó, fizetőképes keresletet jelentő fiatalok tömegesen 

mennek külföldi (nyugati) egyetemekre, legalábbis mindaddig, amíg a hazai lehetőségek 

nem kielégítőek. Az agyelszívás ellensúlyozására, a fiatal diplomások visszahívására kedve-

ző álláslehetőségek ígéretével próbálkoznak. A kormányzatok azzal a dilemmával néznek 

szembe, hogy elsősorban néhány csúcsegyetem létrehozására, vagy pedig a tömeges képzés 

feltételeinek megteremtésére helyezzék a hangsúlyt, illetve milyen arányban fordítsák az 

erőket ezen célok elérése.           

 

4. Sokféleség – mérés – kíméletlen verseny 

A felsőoktatás tömegessé válása jelentősen megváltozott az ágazat egész intézményrendsze-

re. Ennek legfontosabb eleme a diverzifikálódás volt, amit Európában egy ideig nehezen 

fogadott el az egyetemek világa. Most, a globalizálódás és a további növekedés körülményei 

között a sokféleség erősödésére számíthatunk. Ez érinti a hallgatói összetételt: egyre inkább 

dominánssá válik a nem tipikus életkorú, élethelyzetű hallgatók jelenléte, ami alapvető 

szemléletváltoztatást, az oktatási módszerek, technikák ehhez igazítását igényli. A hagyo-

mányos felsőoktatás kénytelen szembenézni azzal, hogy az előzetes ismereteket, tanulmá-

nyokat, tapasztalatokat, a máshol (esetleg nem is formális felsőoktatási intézményben) szer-

zett tudást el kell ismernie. A sokféle társadalmi – gazdasági igényre adott válasz a felsőok-

tatási intézmények körét is a megszokottnál differenciáltabbá teszi a vállalt missziók szem-

pontjából. 

A kormányzatok, a hallgatók, a leendő munkaadók és más érintettek számára áttekinthetőb-

bé kell tenni az egész rendszert, hogy megalapozott szakmapolitikai, üzleti és személyes 

döntéseket lehessen hozni. Ehhez sokféle és összehangolt adatgyűjtésekre, adatfeldolgozás-

okra, adattárakra és értékelésekre van szükség (és természetesen nemzetközi értelemben is). 

A feladat ellátását magasan képzett, erre specializálódott munkatársak, szervezeti egységek 

tudják megvalósítani. Megerősödik, markánsan láthatóvá válik a felsőoktatási intézmények-

ben egy új foglalkozási csoport, az ún. para-akadémiai munkatársak csoportja, akik magasan 

képzettek, jól fizetettek, funkciójukban köztes helyzetben vannak az akadémiai és az admi-

nisztratív stáb között. Az intézmények és az egész ágazat kénytelen jelentős anyagi erőket 

fordítani ennek a stábnak a fenntartására. A nemzetközi szintű adatgyűjtések esetében ezen 

túlmenően is több alapvető kérdés merül fel. Ki rendeli el, ki végzi és ki finanszírozza az 

adatgyűjtést és feldolgozást? Ki működteti a nagy adatbázisokat, ki rendelkezik felettük?  

A nemzetközi adatgyűjtések leglátványosabb megjelenítői a különböző intézményi rangsor-

ok, amelyek sok vitát váltanak ki. Bár több jól hasznosítható elemük van, paradox hatásaikat 
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is ismeri már a felsőoktatás-kutatás. Válaszul a szükségképpen leegyszerűsített és direkt 

hierarchikus szemléletű rangsorokra, több kezdeményezésre került sor a finomítás irányá-

ban. Ilyen a horizontális megközelítést vállaló „osztályozás‖, vagy a részletek kvalitatív 

megragadását célzó „értékelés‖ (ranking, mapping, rating). 

A legfrissebb kísérlet európai kezdeményezéssel született (az Európai Bizottság finanszíroz-

za), és 2014 májusában tette közzé az első eredményeket. Az U-Multirank program többdi-

menziós globális rangsorkészítést vállalt, amely hangsúlyozottan felhasználóbarát, és éppen 

a felsőoktatási intézmények sokféleségének filozófiáját vallja, annak átláthatóságát kívánja 

szolgálni. Alapelve, hogy csak a hasonló missziót vállaló, hasonló szakterületen működő 

egységeket lehet összehasonlítani, intézményi szintű összesítés nem is történik, rangsor 

tehát nem készíthető.  A modell előzményének tekinti az U-Map projekt alapján létrehozott 

rendszert, amely a felsőoktatási intézmények osztályozását végzi tevékenységük széles köre 

alapján. Az így kialakított „homogén‖ kört kívánja összehasonlítani. Öt dimenzióban vizs-

gálja az intézményeket (oktatás és tanulás, tudástranszfer, kutatás, regionális elkötelezettség, 

nemzetközi irányultság), 31 indikátor alapján, amelyek azonos súllyal szerepelnek. A rend-

szerben szereplő egyetemek jellemzőit maguk a felhasználók kereshetik meg, igényeik, 

érdeklődésük szerint. Az azonos szakterülethez tartozók egyes mutatóit össze is hasonlíthat-

ják. 

A 2014-ben bemutatott adatbázisba 850 egyetem jelentkezett, közülük 62% európai, tehát 

egyelőre nem igazán mutatkozott globális érdeklődés. A vizsgálódás az első fázisban négy 

képzési területre terjedt ki: fizika, gépészmérnöki, villamosmérnöki, üzleti tudományok. 

2015-ben további egyetemek jelentkezésére számítanak, és bővítik a képzési területeket: az 

orvosi, a pszichológia és az informatika is belép. 

A nagy kérdések közé tartozik, hogyan lehet önfenntartóvá tenni a rendszert (hiszen az Eu-

rópai Bizottság csak a rendszer kiépítését és az első, kísérleti kör munkálatait támogatta). A 

felhasználók visszajelzései is támpontot adnak majd ahhoz, hogy kitől várható a költségek 

finanszírozása.  

 

5. Az expanzió jövője 

1974-ben jelent meg Martin Trow (a Kaliforniai Egyetem Berkeley campus professzora) 

tanulmánya, amely először elemezte a felsőoktatási expanzió jelenségét, jövőjét. Megállapí-

totta, hogy a hallgatói létszámnövekedés (a belépési arány) alapján szakaszokra osztható az 

expanzió. A második világháború utánig ez az arány lényegében mindenütt a világon 15 % 

alatt volt, amit elit szakasznak nevezett el. Innen indult el a növekedés, az átmenet a töme-

gesség szakaszába. Az 50%-s szint átlépése (ami akkor még csak a szerző előrejelzés volt) 

újabb szakaszhatár, utána kezdődik a második átmenet szakasza, átmenet a felsőoktatás 

általánossá válásába. A szakaszhatároknak tartalmi értelmük van: azt jelzik, hogy az után 

már nem tartható fenn a felsőoktatás fennálló rendszere, elvileg is új módon kell működnie a 

rendszernek. Az általánossá válás kérdésénél felhívta a figyelmet arra, hogy ezt úgy kell 

értelmeznünk, hogy lényegében mindenki hozzájut a felsőoktatás valamilyen formájához. 

Nem a hagyományos felsőoktatási intézmények keretében, nem a hagyományos oktatási-

tanulási formákban valósul meg. Előre jelezte az akkoriban igen új informatikai lehetőségek 

szerepét ebben a folyamatban.  

A fejlett országok ma éppen ezen szakaszhatár közelében tartanak (és továbbra is nagy a 

nyomás a növekedés folytatását tekintve),  a felsőoktatásban érvényesülő sokféle feszültség 

ebből adódik, amit a közben váratlanul jelentkező globális pénzügyi-gazdasági válság hatása 

tovább erősített. Évek óta a fenntarthatóság témája uralja pl. az Európai Egyetemi Szövetség 

törekvéseit, munkáját. A jelenlegi formában láthatóan fenntarthatatlan a fejlett világ felsőok-

tatása finanszírozási szempontból. A 21. században rohamosan kibontakozó informatikai 

forradalom adja a megoldási lehetőségét. Az elektronikus típusú oktatási-tanulási formák 
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már egy ideje jelen vannak a felsőoktatásban, különböző kombinációikkal sok jól bevált 

megoldás született már. A 2012-es év azonban szintáttörést hozott.  Az Egyesült Államok-

ban már a neves egyetemek is beszálltak abba az üzletbe/játszmába/innovációba, amit a 

tömeges, nyitott hozzáférésű online kurzusok (Massive Open Online Courses – MOOCs) 

meghirdetése jelent. Az európai egyetemek – ellentmondva az „elaggottságukra‖ vonatkozó 

amerikai és más forrású vélekedéseknek – ezúttal gyorsan reagáltak. Itt nem az üzleti vállal-

kozások voltak a kezdeményezők, hanem a tekintélyes egyetemek. A MOOCs-szal kapcso-

latos viták máris fellángoltak, az előnyök és hátrányok mérlegelése, az új rendszer sokféle 

változatának, azok lehetséges alkalmazhatóságának elemzése intenzíven folyik. Fel kell 

tételeznünk, hogy amennyiben megtalálja releváns helyét a felsőoktatás egész rendszerében, 

akár döntő szerepet is játszhat abban a nagy átmenetben, amely az általánossá válás felé 

vezet, de jelentősége a tömegessé válás szakaszában sem elhanyagolható. Levehet bizonyos 

terheket az oktatási funkció tekintetében a felsőoktatási intézmények válláról, és a felszaba-

duló erőket kutatásra, innovációra lehet fordítani.  

 

6. Regionális jövőképek    

A fejlett országokban stabilizálódik, mi több erősödik a csúcsegyetemek pozíciója, amely 

pedig megrendülni látszott a felsőoktatás tömegessé válása kapcsán. Presztízs megfontolás-

ból működtetnek MOOCs és más nem hagyományos kurzusokat, speciális célokra. Az ún. 

tömegegyetemek közül a magasabb presztízsűek megtartják „hadállásaikat‖, azáltal, hogy 

széleskörű társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszert működtetnek, felvállalják a harmadik 

misszió betöltését. Felhasználják a MOOCs adta lehetőségeket a hagyományos oktatás-

tanulás kiegészítésére, marketing célra. Az alacsonyabb presztízsű tömegegyetemek sorsa 

viszont bizonytalanná válik. A MOOCs és más nem hagyományos módszerek akár ki is 

válthatják őket. Tehát új funkciókat kell keresniük, a helyi társadalom és gazdaság közvetlen 

szolgálatát. 

A feltörekvő országok további erőfeszítéseket tesznek néhány csúcsegyetem létrehozására. 

Kiépítik, bővítik a tömegegyetemi rendszert azzal, hogy azok jelentős MOOCs tevékenysé-

get is folytatnak. Az expanzió egy része a felsőoktatási intézményeken kívül, változatos 

szervezeti formákban, jórészt MOOCs alapon valósul meg. A fejlődő országok is igyekez-

nek egy-egy csúcsegyetem felmutatására, a tömegegyetemek rendszerét pedig lehet, hogy 

nem is hozzák létre, hanem a MOOCs fogja betölteni azok funkcióját a felsőoktatási expan-

zióban.  
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KIVONAT 

A témakör felvezetése a szubkultúra, mint fogalom, illetve az ahhoz kapcsolódó társadalmi 

jelenség meghatározását tartalmazza. Majd következő lépésként statisztikai adatok felhasz-

nálásával a napjainkban zajló társadalmi folyamatok elemzése következik. Az összkép pon-

tos megrajzolását szakirodalmi kitekintés teszi teljessé. 

Az elméleti információgyűjtés mellett helyet kapott az operatív kutatás is. Miszerint négy 

szakközépiskolában kérdőíves felmérés zajlott pedagógusok bevonásával. A különböző 

intézményekben lebonyolított lekérdezés arra is lehetőséget biztosított, hogy a teljes minta 

által szolgáltatott eredmények elemzésével párhuzamosan összehasonlító vizsgálat is történ-

hessen. 

A kutatás másik irányát fókuszcsoportos felmérés képezte, melynek keretein belül diákok 

meglátásai kerültek feltárásra, mivel a vizsgálatban résztvevők körét az egyik szakközépisko-

la növendékei alkották. Ezáltal lehetőség nyílt az elemzés tárgyaként felvetett terület több 

irányból történő megközelítésére. 

Végül az elméleti kutatások és a gyakorlatból merített tapasztalatok alapján kirajzolódott 

összegzés tekinthető át. 

 

ENGLISH ABSTRACT 

The first chapter contains subcultural as an abstraction and the social effect of it. Follow in 

there is an analysis with statistics of the social process which valid at the present time. One 

can read an outlook of professional literature to complete the description of the subject. 

By the side of the collected theoretical information the paper includes operational research 

in it. Thus four vocational secondary schools’ teachers filled in a questionnaire. In this way 

it is possible to compare the schools to each other. 

The research consisted of a focus group survey as well. Therefore some students – in one 

vocational secondary school – were asked about the topic of the subcultural. During the 

research they worked together in a group. In this way an opportunity arose to approach to 

the main theme. 

Finally there is a synthesis in the paper which is based on the speculative searches and the 

practical experiences. 

 

1. Bevezetés 

A felsőoktatási intézményeknek rendkívül összetett, számos pontból kiinduló, egyfajta össz-

társadalmi kihívásmezőben kell tevékenykedniük. Mely rendszer dinamikusan változó, 

hiszen a társadalmi, gazdasági és technikai determinánsok permanens átalakulásának követ-

kezménye rendre újabb és újabb helyzetet teremt számukra. Ennek a mozgalmas világnak 

igencsak nagyszámú szegmense ragadható meg elemzés céljából, mindezekre való tekintet-
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tel – szűkítést eszközölve –, a választás a szubkultúrák hatásának feltárását tartalmazza. 

Ezen csoportok mellett, beszélnünk kell még azokról a drop-out (lemorzsolódó) rétegekről, 

akik megkezdik ugyan a tanulmányaikat, különböző okok miatt még sem fejezik azt be. A 

gátló tényezők a résztvevők életkörülményeinek megváltozásában, illetve a tanítás módjá-

ban (tematika felépítése, foglalkozások sűrűsége/időtartama, az oktató hozzáállása, a cso-

portklíma, követelményszint, stb.) keresendők. Érdemes megvizsgálni, hogy a sikertelenség 

és a szubkultúrák hatásai között van-e kapcsolat. [1] 

A vizsgálat keretét a társadalmi változások szolgáltatják, miszerint a napjainkban zajló 

átalakulási folyamat vajon milyen hatást eredményez a szubkultúrák egyre erőteljesebb 

megjelenése közepette, illetve a tanári attitűd milyen átalakulás mentén kerülhet összhangba 

a társadalmi elvárásokkal. A tanítási-tanulási folyamat szempontjából talán a legfontosabb 

változást előidéző tényező a globalizáció megjelenése volt. Mindez kedvezően hatott a vi-

lágra, de sajnos megjelentek az árnyoldalai is: kialakultak a gazdasági és társadalmi egyen-

lőtlenségek. [2] 

Mivel a középiskolás korosztályból kilépők a potenciális jelentkezők az egyetemeteken, így 

a konkrét kutatás négy szakközépiskolában szaktanárok kérdőíves lekérdezését tartalmazza, 

mely kérdőívek önkéntesen, szabad elhatározásból és anonim módon kerültek kitöltésre. 

Másik részegysége az információgyűjtésnek a tanulók körében végzett fókuszcsoportos 

vizsgálat, mely esetben a résztvevők különböző évfolyamokon tanulmányokat folytatók 

köréből kerültek ki, akik egyrészt az adott iskola diákjai voltak végig a középiskolai éveik 

alatt, másrészt olyan tanulók, akik korábban más intézmény diákjai voltak. 

 

2. Társadalmi változások 

A kulturális gyökerek eltérőségéből és a személyiség sajátosságából fakadóan ugyanazon 

környezetben egy bizonyos elem, teljesen eltérő formában hat az egyénre. Ennek egyik – 

meghatározó – oka rendkívül mélyen kódolt, általában a tudattalan szférában elhelyezkedő 

mintázatokban keresendő. A kultúra számos szinten manifesztálódik, de a legfontosabbak az 

alábbiak: nemzeti kultúra; regionális kultúra; etnikai és/vagy vallási kultúra; nyelvi hovatar-

tozás szerinti kultúra; nemi kultúra; generációs hovatartozás szerinti kultúra; társadalmi 

osztály/réteg kultúra; szervezeti kultúra; mindezek beépülnek az egyén kultúrájába. Az 

egyén gondolkodását előfeltevések, elvárások egész sora uralja, melyek éppúgy beépülnek 

az egyénbe, mint a közösség által közvetített minden más tudás [3]. Ezek a lenyomatok 

sajátosságokat idéznek elő a személyiségből fakadó megnyilvánulásokon keresztül, illetve 

ez alapján a közös vonásokkal rendelkező személyekből alakuló közösség egyedi sajátossá-

gokkal fog rendelkezni. Az így létrejött társadalmi szerveződések – más értelmezésben – 

szubkulturális sajátosságokkal rendelkező közösséggé válnak, ők ismérvek alapján meghatá-

rozható, pontosan leírható csoportot alkotnak. Markáns kulturális jegyeket hordoznak, ápol-

ják és fenntartják az identitásukat meghatározó determinisztikus jellemzőket. Mindamellett 

elfogadják és képesek alkalmazkodni a körülöttük lévő külső kulturális közeghez, azzal 

általában szimbiózisra törekednek, az esetek többségében kevésbé sem céljuk az elzárkózás 

a másságra hivatkozva, vagyis a szembenállás sáncainak kiépítése. Mindezen struktúrában 

vizsgálva a hazai társadalmi viszonyokat megállapítható, hogy a mai magyar társadalomban 

számos szubkultúra találkozik egymással. 

Az eltérő szubkultúrák alapja számos forrásból táplálkozhat. Ilyen sajátos hatás fakadhat a 

vallási hovatartozásból, mely a hitélet hétköznapi megnyilvánulásaiban, illetve az adott 

felekezet viselkedési elvárásaiban testesül meg. Nemzetiségi, etnikai alapon is kifejlődhet 

szubkulturális egyediség. Sőt, a világnézeti beállítódás is meghatározó tényezővé válhat 

pusztán az irányultság eredményeként, mely a transzcendens megközelítéstől az abszolút 

mértékben materializált valóságképben elevenedhet meg. Továbbá, a társadalom is magában 

hordoz csoportnormákat, értékpreferenciákat, melyek végeredményben szintén szubkulturá-

lis sejtek kiépüléséhez vezetnek. Ez esetben rendkívül széles mezsgyén alakulnak ki a társa-
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dalmi képződmények, hiszen a hierarchikus elhelyezkedés, a vagyoni és legfőképpen kultu-

rális jegyek mind-mind meghatározó erővel bírnak. 

Megállapítható, hogy a szubkulturális alapon szerveződő csoportok, rétegek, rájuk jellemző, 

általuk követett értékrend szerinti cselekedetek, megnyilvánulások, gondolatok alapján, 

közös elvrendszert követve alakulnak ki. 

Ha az egyén szemszögéből történik a kitekintés, akkor ő egy szubkulturális mátrixban he-

lyezkedik el, ugyanis a család, mint jelentős kultúrahordozó közeg mellett a környezetében 

számos kontextusban egyedi szubkultúrák veszik körül, amelyekkel eltérő intenzitással 

szimpatizál, vagy azok közömbösek számára, illetve az elutasítás is előfordul velük szem-

ben. Végeredményben belátható, hogy az individuumra jelentős külső hatással bírnak a 

szubkulturális elemek. 

A szubkulturális beágyazottság kiépülhet szocializációs folyamat kimeneteleként, családi 

vagy tágabb közösségi hatás eredményeként. Ez esetben rendkívül mély rögzítettség alakul 

ki, mely lényegében teljes életre szólóan áthatja az egyént, illetve az általa képviselt csopor-

tot. 

Természetesen lehetséges a „kívülről‖ történő belépés is a szubkulturális jellemzőkkel ren-

delkező közösségbe, ilyen esetben inkább felvett viselkedési minták válnak meghatározóvá, 

szemben a mélyebb rétegekben rögzült szocializációs folyamat hatására kialakult textúrák-

kal. 

Az országon belüli és a nemzetközi szintéren zajló társadalmi mobilitás fokozódása megle-

hetősen komoly szerepet tölt be, még akkor is, ha a magyarországi viszonyok gyakorta a 

röghöz kötöttséget erősítik. Ennek eredményeként hazánk határai által kijelölt területen a 

szubkultúrák találkozása jelentős mértékben megnyilvánul. Mindehhez kapcsolódik a hatá-

ron túlról érkező „szubkulturális import‖. Végeredményben rendkívüli színesség jellemző és 

a társadalmi mozgások ilyen formában zajló dinamikus megnyilvánulására. 

Éppen ezért a szubkulturális eltérőség számos területen érezteti hatását, kezdve az oktatási 

intézményektől a munkahelyeken át, a társadalom megannyi szegmensét érintve, függetlenül 

attól, hogy mindez hazai vagy külföldi szervezetekben tapasztalható. 

Érdemes a számadatok tükrében is vizs-

gálni a helyzetet, kezdve a vallási meg-

győződéssel. Az 1. ábrán [4] figyelemmel 

kísérhető a vallási, felekezeti hovatartozás-

ra vonatkozó nyilatkozat eredménye. A 

magyarországi sajátosságok alapján min-

denképpen megállapítható a sokszínűség 

jelenléte. Nyilvánvalóan a történelmi hatá-

sok, a szokásrendben gyökerező elvárások 

kihatnak a vallásokon belül dominánsan 

vagy szerényen megmutatkozó egyházak 

jelenlétére. A két jelentős hányadot képvi-

selő egyház mellet, bár alacsonyabb hívői 

lélekszámmal számos további hitéleti 

irányultság található. Sőt a 27,2%-os rész-

arányt képviselnek azok a válaszadók, 

akik nem kívántak besorolás alapját képező információt szolgáltatni, bár – bizonyos lét-

számban – vélhetően szintén rendelkeznek vallási elkötelezettséggel. Mi több, e tekintetben, 

a hitélettől való elzárkózás is kifejez kulturális meghatározottságot. Vagyis a vallási és 

felekezeti hovatartozás mindenképpen rejt magában szubkulturális determináltságot. 
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Kimondottan érdemes a nemzetiségi hovatartozás szempontjából is elemezni a szubkulturá-

lis meghatározottságot, mivel a nemzetiségi értékek rendszere születéstől kezdve hosszú 

időtávon keresztül hat az egyénre. 

Szembetűnő változás, hogy a 

magyar lakosság 5,6% vallotta 

magát más nemzetiségűnek 

2001-ben, ezzel szemben 2011-

ben a jelentős mértékű társa-

dalmi átrendeződés következté-

ben már 14,4%-ra emelkedett a 

hivatkozott érték [4]. Koncent-

rálva a 2011-ben felvett adatok-

ra: 13,1%-a a megkérdezettek-

nek nem kívánt válaszolni a 

nemzetiségi elkötelezettségéről. 

Joggal feltételezhető, hogy 

közöttük is szép számmal akad-

nak olyan személyek, akik hatá-

rozott hovatartozással rendel-

keznek, viszont arról nem kí-

vánnak hivatalosan nyilatkozni. 

A 2. ábra áttekintése során pillanatfelvétel nyerhető, hogy akik nem magyar nemzetiségűnek 

tekintik magukat – 100%-nak véve a sokaságukat – milyen arányban tartoznak adott nemze-

tiséghez. Ami szembetűnő, hogy ilyen megközelítésben a romani, beás a legjelentősebben 

reprezentált, majd őket követik a német nemzetiségűek. Kisebb nagyságrendet képviselve a 

román, szlovák, horvát, orosz és szerb identitással rendelkezők képeznek újabb csoportot. 

Majd szerényebb lélekszámot magáénak tudva számos további népcsoport alkotja a hazai 

populációt. 12,4%-ban – tulajdonképpen jelentős részarányt képviselve – további olyan 

nemzetiségi orientáltságról nyilatkoztak a felmérésben résztvevők, melyek mások, a felso-

roltakon kívül esők. Tendenciáját tekintve számítani lehet a nem magyar nemzetiségűek 

összlakosságon belüli hányadának növekedésére, egyrészt a további migráció eredményének 

hatásaként, illetve a letelepedett egyének, családok lélekszámának emelkedése okán. 

Míg az előzőekben a magyar 

állampolgárok körében történt az 

elemzés, mindenképpen jogos a 

betekintés elvégzése a Magya-

rországon életvitel szerint letele-

pedett külföldi állampolgárok 

létszámának feltérképezését 

illetően (3. ábra). E megközelítés 

alapján 2013. január 1-én 141 

357 fő alkotta a különböző nem-

zetiséghez tartozó és külhoni 

állampolgársággal rendelkezők 

csoportját [5]. 

A szubkultúrák megjelenésének 

tekintetében a nemzetiségi attitűd és szokásrendszer megtestesülése abszolút lényeges és 

számosságát tekintve is meghatározó hazánkban. A fenti adatok nem tartalmazzák az orszá-

gon belüli földrajzi tagozódást, mely az összkép vonatkozásában, annyiban jelent átszíne-

zést, hogy Magyarország bizonyos területein erősebben, míg más részein kevésbé meghatá-

rozó módon mutatkozik a különböző nemzetiséghez tartozó egyének, családok, közösségek 

jelenléte. 
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Az előzőekben statisztikai adatokkal alátámasztott és a további gazdasági, társadalmi, világ-

nézeti szubkulturális meghatározottságot befolyásoló tényezők komplex mátrix elemeiként 

fejtik ki a hatásukat. Ugyanis egy-egy személy tekintetében különböző erőséggel jelentkez-

nek a sajátosságok, illetve több szubkultúra egymásra hatása is megnyilvánulhat egy időben. 

Ez a gyakorlati tevékenységet végző tanár esetében szinte pillanatról pillanatra újabb és 

újabb kihívást generál az alkalmazkodás tekintetében. Hiszen a munkája során fellépő és 

azonnali reagálást igénylő helyzetek igen gyakran szubkulturális forrásból származó jegye-

ket tartalmaznak. Nyilvánvaló, hogy az oktató személyisége is áthatott az általa követett, 

részéről kívánatosnak tartott, illetve korábbi életszakaszaiban rögzült kulturális mintázatok-

kal. Ezért abban a közegben, mely minél inkább hasonlóságot mutat az általa megélthez, 

fokozottabban képes a magabiztos tevékenység végzésére. Ezzel ellentétben, ha olyan egyé-

nekkel kerül kapcsolatba, akik számára kevésbé ismert szubkulturális lenyomatokat hordoz-

nak, akkor könnyen kialakulhat a konfrontálódás jelensége a legelőremutatóbb jó szándék 

mellett is. Részben segítséget jelenthet az empatikus képesség mozgósítása, mert ezen az 

úton áthidalhatók bizonyos elakadások. 

Továbblépve az egyre inkább racionális alapokkal rendelkező cselekedetek megvalósításá-

nak irányába, felvetődik a kérdés: vajon érdemes lenne-e mélyebb tudásanyaggal rendelkez-

niük a tanároknak a hallgatók szubkulturális sajátosságainak ismeretével kapcsolatban? A 

dolgozat keretein belül – többek között – ez a kérdés kerül kifejtésre. 

 

3. Szubkultúrák megjelenése 

Kitekintve Magyarország határain túlra a kultúra globális jellege is felfedezhető, ahogyan 

arról Szilágyi István is írt a nevével fémjelzett cikkben [6]. A korábban országos keretek 

között taglalt változás nemzetközi viszonylatban is létező, vagyis a két rendszer – loká-

lis/globális, szubkulturális/multikulturális sajátosságok halmaza – megegyező, különbség 

közöttük pusztán a földrajzi kiterjedés mértékében érzékelhető. Mindez alátámasztja a jelen-

séggel való foglalkozás létjogosultságát és jelentőségét. Nagyobb időléptékkel tekintve a 

kultúrák találkozására, egymásra hatására a történelmi folyamatokba ágyazottság is felis-

merhető. Ezek a találkozások a pozitív hatások mellett, magukban hordozzák a konfliktusok 

esetleges kialakulásának lehetőségét is, amely figyelmet érdemlő jelenségként merül fel a 

szubkultúrák érintkezési vonalai mentén. [7] A harmonikus együttélés zálogaként minden-

képpen a kultúrák egymás mellett élése emelendő ki, ahogy az jellemző is az egészségesen 

működő szubkultúrára, miszerint megtartja az egyedi vonásait és azzal párhuzamosan a 

többségi kultúra értékeit is képes elfogadni. Jóllehet a szerző globális kitekintésben értelme-

zi a jelenséget, mégis a rendszerek hasonlósága okán a hazai keretek közé szorított viszo-

nyokra is jellemző, hogy a kiegyensúlyozottságot a demokratikus hozzáállás biztosítja, mely 

az egyetemi életre vetítve is helytálló megközelítésnek bizonyul. Ebben a közegben is minél 

nagyobb teret érdemes biztosítani a különböző értékek megjelenésének, melyek folyamato-

san integrálódnak a közösség tagjainak egyéni rendszerébe. 

Az előző szerzőhöz hasonlóan A. Gergely András [8] is felhívja a figyelmet a kulturális 

eltérőségből fakadó konfliktusok kialakulásának lehetőségére, melyekre meglátása szerint a 

lokális előfordulás jellemző. Ugyancsak a demokratikus beállítódást tartja szükségesnek a 

helyzetek kezelése kapcsán, mivel az agresszivitáson alapuló megközelítés a nyitottság 

helyett az elszigetelődés irányába hat. Önmeghatározási törekvésében okvetlenül támogatást 

igényelnek a különböző csoportok, mely a felelősség tekintetében rendkívüli kihívást jelent 

a többséget képviselők számára. 

Hiszen a tradíciók által hordozott kollektív értékek gyakorlati életbe történő transzformálása 

alkalmanként nehéz feladat elé állítja a szubkulturális egységhez tartozókat, mivel a meg-

nyilvánulásokban vagy éppen azok blokkoltságának hátterében pszichés motivációk húzód-

nak meg. Melyek a tudati szférába mélyen behatoló gyökerekkel rendelkeznek, minek 

eredményeként az azokra való hatás bonyolult, illetve stabilitásukból, meghatározottságuk-
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ból adódóan maga az egyén is komplikált mechanizmusokon keresztül képes hozzáférni 

azokhoz. S pont ez okozhat fájdalmat számára, ha mégis – külső erő hatására – intervenciós 

folyamat célpontjává válik a kulturális determináltságának bármely pontja. 

A gyermekek az iskolába lépéskor rendkívül rövid idő alatt alakítják ki a számukra üdvözí-

tőnek tűnő magatartási stratégiát, ahogy erről Járó Katalin [9] írt. Melyhez hozzáfűzendő, 

hogy annak kiválasztásában – vélhetően – jelentős szerepet játszik a szubkulturális háttérből 

táplálkozó lehetőségek tárháza. Az iskolát olyan irányból közelíti meg a szerző, hogy az 

általa meghatározott kulturális pozicionálás a tanulók személyes és szociális identitásának 

kialakulásában fontos szerepet tölt be. Vagyis a feldolgozott téma szempontjából az intéz-

mény közvetít szubkulturális értékeket, amelyekkel összefüggésben a gyermekekben elfo-

gadás, semleges hozzáállás vagy éppenséggel elutasítás alakulhat ki. Az iskola működésének 

szempontjából a demokratikus rendszer kiépítése tűnik leginkább követendőnek, kiegészítve 

a kölcsönös bizalom és a megértés légkörével, mely serkentően hat a különbözőségek har-

monikus egymás mellett élésére. 

Külhoni kutatások alapján, a szubkultúrák pedagógiai megközelítésben, mintegy deviáns 

viselkedésként kerültek definiálásra, ahogy ez Mészáros György [10] tanulmányában olvas-

ható. Mélyebben elemezve ezt a helyzetet inkább értékhordozásról, annak megjelenéséről és 

integrációjáról érdemes beszélni, mintsem kizárólag ellenálló csoportok viselkedéséről. A 

különböző kultúraelemek külső forrásból történő mesterséges felvétele valóban kihat a fiata-

lok orientációjára, hiszen azok számukra csábítóan hathatnak, melyek által formálódik az 

identitásuk. Ahogy korábban erre már utalás történt, ezek a szubkulturális megnyilvánulások 

csekély beágyazottsággal rendelkeznek, könnyen módosíthatók. Szintén felszínre kerül, 

hogy megkülönböztethető globális és lokális szubkulturális beállítottság. Hasznosnak tűnik 

kiegészíteni az előző terminológiát az individuális determináltsággal. S joggal feltételezhető, 

hogy a bensővé tételhez a személyesség irányából a lokális, illetve globális rendszer felé 

haladva fokozatosan csökkenő elkötelezettség párosul. 

Az úgynevezett „hibrid‖ kultúrák létjogosultsága mindenképpen valósnak tekinthető, hiszen 

az egyén egyszerre számos kulturális vonulattal képes azonosulni, természetesen eltérő 

intenzitású elfogadás mellett. A szerző értelmezésében az iskolai gyakorlatban a szubkultúra 

alatt tanulók vonatkoztatási csoportja értendő, mely megközelítés szűkebb értelemben rele-

vánsnak tekinthető. Viszont a dolgozat keretei között tágabb megközelítés társul a szubkul-

túra fogalmi és gyakorlati megközelítéséhez. 

A pedagógusnak okvetlenül ismernie szükséges a tanítványok szociokulturális hátterét, 

ahogyan az Réthy Endréné és Vámos Ágnes [11] írásában közlésre került. Hiszen ezen in-

formációk birtokában érthető meg a gyermek szokás-, és viselkedésbeli motivációja. Az 

iskola kultúraközvetítő funkciójának betöltésekor pedig determináló hatású, hogy a növen-

dékek milyen kulturális háttérrel rendelkezve kerülnek be az intézmény adott évfolyamára. 

A szerzők kiemelik, hogy a saját és mások kultúrájának megismerése meghatározó jelentő-

ségű a felnövekvő nemzedék szempontjából. A kulturális sajátosságok tekintetében a nyelv-

használat kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen az a kultúraközvetítés és az interperszonális 

kapcsolatok alapját képezi, amely területen meglévő különbözőség akár hátrányként is je-

lentkezhet az egyén mozgásterében elhelyezkedő közeghez való alkalmazkodás folyamatá-

ban. 

A fiatalokat ma már szubkulturális világ veszi körül, hiszen számtalan – párhuzamosan 

létező – kulturális mezőben élnek, ahogy ezt megemlíti Mészáros György [12]. Nehezítheti 

a fiatalok eligazodását a különböző kulturális megnyilvánulások között, hogy bizonyos 

esetben mesterségesen – általában a média közvetítésével – felépített virtuális közeggel 

találkoznak. Sőt maga a szubkulturális közeg is globalizálódik, mivel a technikai fejlődés 

eredményeként egyre inkább zsugorodik a fizikai helyek közötti „távolság‖, illetve az időté-

nyező is egyre kevésbé merül fel késleltetőként az információáramlás folyamatában. Ez azt 

is eredményezi, hogy temérdek információ érkezik a hallgatókhoz, amely jelentősen befo-
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lyásolja – további hatások egyidejűsége mellett – a kulturális értékek integrációjaként kiala-

kuló világképüket és a személyiségüket. A hazai változások viszonylatában a szerző a szub-

kulturális szerveződések funkcióját betöltő intézmények, szervezetek megszűnését követően 

a média és a kortárscsoportok szerepének megerősödését érzékeli. 

A mai iskolákban a kulturális sokszínűség természetes jelenségként értelmezhető vallják a 

szerzők Torgyik Judit és Karlovitz János Tibor [13]. Ez megnyilvánul a tanulók és a tanárok 

által képviselt kulturális értékekben, illetve maga az intézmény is számos értékelemet hor-

doz. A szubkultúrák egymásra hatása a globalizáció eredményeként egyre inkább meghalad-

ja a nemzeti kereteket, ezzel is szélesítve a kultúrák kiterjedtebb találkozását és egymásra 

hatását. Mindezekkel párhuzamosan a lokális szinten zajló kulturális értékek megőrzésére 

irányuló törekvés is megfigyelhető. E tekintetben pedig az oktatási intézmények által betöl-

tött szerep még inkább előtérbe kerül. Az iskolában könnyebben valósul meg a diákok al-

kalmazkodása, amikor az intézmény által közvetített kulturális elemek minél közelebb állnak 

a diákok hozott szubkulturális rendszeréhez. 

A tanulók esetében egymás szubkultúrájának megismerése egyrészt spontán módon zajlik, 

másrészt hasznos olyan programok szervezése, melyek által betekintést nyerhetnek a társaik 

kulturális életébe, ezzel is elősegítve a megértést, az elfogadást és a tolerancia szintjének 

emelését. 

Nemzetközi felmérés szemlézett eredményét közölte Ferenczi Borbála [14], mely az etnikai 

különbségekből eredeztethető hatásokra vonatkozott. A megállapítások között szerepel, 

hogy általában a kisebbségi szubkultúrához tartozók gyengébb tanulmány eredményeket 

produkálnak, a továbbtanulási esélyeik rosszabbak és az életpálya tekintetében is kedvezőt-

lenebb helyzetet kénytelenek megélni, mint a többségi kultúrához tartozó kortársaik. A ha-

tásmechanizmus magában foglalja a szűkebb környezeti, a családi hagyományokból fakadó 

hatásokat, majd az iskolaválasztásban megmutatkozó korlátozottságot, illetve az iskolán és a 

társadalmon belül generálódott szegregáció eredményét. A családi háttérből érkező impul-

zusokat nagymértékben determinálja, hogy a szülők általában kevésbé iskolázottak az adott 

ország teljes populációjához viszonyítva. További jellemzőként vetődött fel a szülőkkel 

kapcsolatban a munka világában elfoglalt szerepük, mely a társadalmilag alacsony megítélt-

séggel rendelkező munkakörök és alkalmazási formák betöltésében nyilvánul meg. A ta-

nulmányi eredmények területén befolyásoló tényezőként került meghatározásra a nyelvi 

kompetencia szintje. Abszolút mértékben kiemelik a tanulmányban, hogy a pedagógus meg-

határozó szereppel bír a szubkulturális eltérőség közösségen belül történő kezelésében, az 

adott tanulók csoporton belüli minél ideálisabb formában megvalósuló integrálásában. A 

hátrányok leküzdésére szervezett felzárkóztató osztályok nem bizonyultak hatékonynak 

abban az esetben, amikor kizárólag a szegrációs hatásnak kitett tanulók alkották az osztály-

közösséget. Mert így a kultúrák közötti kapcsolódás lehetősége került kizárásra. Ellenben 

serkentően hat a diákokra, ha a tanáraik bizonyos létszámban a saját szubkultúrájukból ke-

rülnek ki. 

 

4. Kutatás célja, módszerei 

A kutatás a szubkultúrák jelentőségét hivatott elemezni, hogy az milyen formában hat az 

aktív pedagógusi tevékenységre, illetve milyen formában érdemes felkészülni az abból fa-

kadó társadalmon belüli változások hatására kialakuló helyzet eredményes kezelésére. 

A felmérés részben kérdőív alkalmazásával zajlott, mely tartalmazott skálán bejelölhető 

válaszadási lehetőséget, illetve korlátozottan zárt kérdést, s leginkább nyitott kérdéseket, 

mivel célját tekintve az egyéni meglátások mélyebb struktúráját kívánta feltárni. A kérdések 

sorrendjének kialakítása során szempontként került figyelembevételre, hogy a korábban 

megadott válaszok minél kevésbé befolyásolják az azokat követőkre adandó válaszokat. 
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Maga a módszer közvetett formában – a kérdőív kitöltése során – lehetőséget biztosított a 

válaszadók számára egyfajta önreflexióra is. Ez természetesen hozadéka a kutatásnak, annak 

mélysége a résztvevők egyéni beállítódásától és szándékától függ. 

Négy szakközépiskola pedagógusai kerültek bevonásra a kutatásba. Úgymint, a Harsányi 

János Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest) (továbbiakban Harsányi SZKI) tanárai, 

amely képzőhelyen szakközépiskolai rendszerben kereskedelem-marketing vagy közgazda-

sági szakokon tanulnak a diákok, a szakiskolai formát választók pedig az eladó szakma 

fortélyait sajátítják el. Ebben az iskolában adott a lehetőség – az érettségit követően – szak-

ma megszerzésére 1 éves képzés keretein belül. A Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Köz-

gazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában (Budapest) (továbbiakban Hunfalvy SZKI), 

a diákok alapvetően közgazdasági ismeretekkel gazdagodnak két idegen nyelvet érintő vagy 

emeltszintű nyelvképzés, illetve két tanítási nyelvű oktatás keretében, itt is adott a lehetőség 

szakképzettség megszerzésre a 13. évfolyamon zajló képzésben való részvétellel. Az Ipari 

Szakközépiskola és Gimnázium (Veszprém) (továbbiakban Ipari SZKI) profilját tekintve 

vegyész, gépész és környezetvédelem szakokon fogadja a diákokat, illetve kifutó rendszer-

ben gimnáziumi tagozaton is folyik a képzés, természetesen ebben az iskolában is lehetőség 

nyílik az érettségit követő szakmaszerzésre. A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informati-

kai Szakközépiskolában (Budapest) (továbbiakban Pestszentlőrinci SZKI) alapvetően köz-

gazdasági és informatikai szakokon zajlik a szakközépiskolai képzés, illetve 1 éves szakmai 

oktatás is biztosított a tanulmányaikat magasabb szinten folytatni kívánók számára. 

A kutatás során alkalmazott fenti eljárás mellett fókuszcsoportos információgyűjtés is zaj-

lott. Miután a tanárok meglátásai egyfajta reflexiót tartalmaznak, célszerűnek tűnt más 

irányból is rátekinteni a kérdéskörre. Mivel minél inkább több nézőpontból kerül áttekintés-

re a vizsgálat tárgya, annál inkább színesebb és árnyaltabb kép rajzolódik ki arról. 

Éppen ezért a fókuszcsoportos vizsgálat résztvevői körét középiskolás tanulók alkották. 

Ténylegesen a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola diákjai, akik 

részben 12. évfolyamos növendékek, akikre jellemző, hogy kezdettől fogva az adott intéz-

mény tanulói, illetve érettségit követő szakképző osztályba járó diákok vettek még részt a 

csoportos tevékenységben, akik vagy az említett vagy más középiskolában végeztek. Az 

alapfokú képzőintézmény tekintetében mindannyian különböző helyen tanultak. Mindezek 

azért bírnak jelentőséggel, hogy minél inkább szélesebb tapasztalati körrel rendelkező sze-

mélyek vegyenek részt a fókuszcsoportos vizsgálatban, így annak eredménye biztosabban 

magalapozott az általánosítások formálásához. 

A csoportos felmérés során alapkérdések szolgáltattak kiindulási bázist a vélemények feltá-

rásához, melyek természetesen kiegészítésre kerültek a beszélgetés során felmerült gondola-

tok mélyebb megismerése céljából. 

 

5. Kulturális beállítódás hatása és jellemzői 

A kérdőíven eldöntendő kérdés formájában szerepelt, hogy „Tapasztalatai szerint érzékel-

hető-e eltérés a tanulók kulturális beállítódásának tekintetében?”. 

A kulturális beállítódásból fakadó különbségek megjelenése határozottan megmutatkozik a 

Harsányi SZKI és a Pestszentlőrinci SZKI esetében, ahol az „igen‖ válaszok 100%-os rész-

arányt képviselnek (4. ábra). Vélhetően ezekben az iskolákban lényeges különbségek ta-

pasztalhatók a kulturális háttér vonatkozásában. Az Ipari SZKI válaszadó tanárai 78%-ban 

(14 fő) vallották, hogy érzékelhető különbség, míg 22%-os arányban (4 fő) nem tapasztalt 

eltérést e tekintetben. A Hunfalvy SZKI pedagógusainak válasza az előzőkhöz képest fordí-

tott megítélést tartalmaz, mivel esetükben 43%-ban (3 fő) tapasztalta a kulturális beállító-

dásból eredeztethető különbséget, míg 57%-ban (4 fő) nem észlelt eltérést. 
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A teljes mintán belül meghatározó hányadban (82%, 36 fő) a kulturális beállítódás eltérősé-

géről adtak számot a tanárok, ugyanakkor 18%-os részarányban (8 fő) ellentétes véleményt 

képviseltek. Ami egyértelműen szembetűnő, hogy az iskolák profiljukból adódóan más és 

más társadalmi rétegek számára jelentenek vonzerőt, s ez a kulturális háttér homogenitásá-

ban, avagy heterogenitásában egyértelműen megmutatkozik. 

Mindegyik intézményben, igaz eltérő 

mértékben (100-43%-ig) jelezték a 

pedagógusok, hogy észlelhető a kulturá-

lis eltérés megnyilvánulása a tanulóknál. 

Tovább finomítva a témakör megközelí-

tését: „Kérem, értékelje, hogy a tanítvá-

nyaira mennyire jellemző, hogy eltérő 

kulturális háttérrel rendelkeznek?” 

Az 1-8-ig terjedő skálán történt jelölé-

sek átlaga az iskolák tekintetében tük-

rözte az előző kérdésnél adott „igen‖ 

válaszok aránya alapján kialakult viszo-

nyokat. Vagyis a legjelentősebb mértékben a Pestszentlőrinci SZKI-ban mutatkozott meg a 

kulturális háttér eltérőségéből adódó különbség (5. ábra). Az átlag 5,92, továbbá a legmaga-

sabb minimum érték is itt tapasztalható, a legkisebb szóródás mellett. A Harsányi SZKI-ban 

mért átlag 5,00, megállapítható, hogy a szóródás ebben az intézményben a legmagasabb a 

válaszok tekintetében. Az Ipari SZKI 

esetében az átlag 4,72, viszonylag ala-

csony szóródás mellett. A Hunfalvy 

SZKI-ban, – ahol legkevésbé tekintet-

ték élő jelenségnek a vizsgált felvetést – 

az átlag 3,43, vagyis a skála középérté-

ke alatti a vizsgált jellemző átlagos 

indexe. A teljes minta vonatkozásában 

pedig 4,89 a kulturális háttér eltérősé-

géből származó hatás átlaggal számsze-

rűsített megítélése. 

A kulturális gyökerekben rejlő különb-

ségek és azok megjelenése az iskolai életben természetesen magában hordoz negatív voná-

sokat, ezeket kívánta felszínre hozni a következő kérdés, vagyis: „Mi a véleménye, milyen 

konfliktusok származhatnak a tanulói közösségen belüli eltérő kulturális beállítottságból?” 

A Hunfalvy SZKI-ben, ahol legkevésbé vált érzékelhetővé a tanulók körében tapasztalható 

eltérőség, ott vagy kitöltetlen maradt a kérdőív ezen része, vagy arról számoltak be a válasz-

adók, hogy intézményükben nem tapasztalható konfliktus, melynek háttereként megnevez-

hető lenne a kulturális eltérőség, mint okozati tényező. A vizsgálatba bevont három további 

iskola esetében meglehetősen széles skálán helyezkednek el a konfliktus tényleges megjele-

nési formáját leíró válaszok. A Pestszentlőrinci SZKI-ban szélső állapotként az agresszió 

vetődött fel, a veszekedés, a látens agresszió, a magatartási zavarok, a klikkesedés, a megér-

tés hiánya és a motiváció gyengeségének megnyilvánulása mellett. A Harsányi SZKI-ban 

egy árnyalattal szürkébb mezőn helyezkednek el a válaszok, ugyanis az etnikai és vallási 

hovatartozás szerinti megkülönböztetés határozottan tetten érhető, illetve az anyagi lehető-

ségekből fakadó különbségek megjelenése is említésre került. Felvetődött a fizikai agresszió 

megjelenése is, a megértés hiányából eredő ítéletalkotás és az abból eredeztethető megkü-

lönböztetés feltűnése, mely a kommunikáció korlátozottságában és a csoportokon belüli 

szegregációban mutatkozik meg. Az Ipari SZKI esetében is felszínre került a verbális vagy 

akár fizikai erőszak megjelenése is. Továbbá a kiközösítésben, az önértékelési zavarban és a 
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tanulási nehézségben 

tárulkozik fel a kultu-

rális eltérőség jelensé-

ge. Mindezek alapján 

látható, hogy a közös-

ségek tagjai hol nyíl-

tabban, hol rejtettebb 

formában reagálnak az 

eltérőségre, melynek 

hátterében a kulturális 

tapasztalatok és azok 

hatására kifejlődő 

viselkedési, gondol-

kodási minták húzód-

nak meg. 

Ezek a társas helyzetek rendkívül rugalmas, kreatív, empatikus hozzáállást igényelnek a 

tanároktól, és mindenképpen kellő mélységű ismeretet a szubkultúrák sajátosságainak vo-

natkozásában. 

Okvetlenül kiemelendő a kulturális értékek eltérőségéből eredeztethető előnyök feltárása is. 

Vagyis „Mit gondol, milyen előnyök származhatnak a közösséget alkotó diákok által hordo-

zott eltérő kulturális értékek megjelenésében?” 

Az iskolák tekintetében egyedi dominánsan megjelenő különbségek nem kerültek napvilág-

ra. Igen gyakran vetődött fel válaszként, hogy a tolerancia gyakorlatára vonatkozó képesség 

fejlődését jelentősen elősegíti az eltérő kultúrák képviselőinek találkozása, mely alapjául a 

sokszínűség szolgál. Egyben az értékrendek szegregációjaként az azokban lévő pozitív ele-

mek is átadásra kerülnek, illetve beépülhetnek egymás rendszerébe. A kölcsönös megértés 

és elfogadás pedig az empátia, így a személyiség fejlődéséhez járul hozzá, akár az önkritika 

útját járva. Mélyebb adaptáció esetén pedig személyes motiváció is kialakulhat a kultúrákat 

érintő tudatos ismeretszerzés iránt, mely jelentős mértékben hozzájárul a szociális kompe-

tenciák erősödéséhez. Amikor pedig nyíltan megbeszélhetik a tanulók a kulturális különbö-

zőség jellemvonásait, hatásait, akkor meghatározó lépés tehető egymás gondolatvilágának 

megismerésére vonatkozó törekvés kibontakozásának irányába, mely aktív tevékenység 

keretében biztosítja a szemléletmód horizontjának szélesedését. Az ilyen esetek hátterében 

meghúzódó előítéletek semmivé válhatnak a tapasztalás, a tudás talaján kifejlődő tudati 

megközelítés változásának hatására. Ennek eredményeként – számos esetben – képesek 

eljutni a diákok abba az állapotba, amikor a megkülönböztetés helyébe egymás támogatása, 

segítése lép. 

A diákok körében meglévő, kulturális háttérből fakadó különbözőséget eltérő mértékben 

észlelték a pedagógusok. Az abból levezethető megfogalmazott előnyök és hátrányok feltá-

rását követőn izgalmas kérdés, hogy „Mennyire tartja fontosnak, hogy megismerje a diákok 

kulturális hovatartozásának gyökereit, az azokból fakadó sajátosságokat?”. A megismerés-

re vonatkozó igény lényegesen magasabb átlagértékeket képviselt, mint a jelenség észlelését 

visszatükröző átlagok (5., 6. ábra). 

Míg a különbözőség meglétét az iskolákban meglehetősen széles átlagszóródás mellett (át-

lagok közötti legnagyobb különbség: 2,49) vélték felfedezni a pedagógusok, addig a kulturá-

lis háttér gyökereinek megismerését meglehetősen egyöntetűen hasznosnak ítélték – ala-

csony átlagszóródással, mivel az átlagok közötti legnagyobb különbség: 1. Mindez határo-

zottan rámutat a tanárok motivációjára, mely a különböző – számukra kevésbé ismert – 

szubkultúrák megismerésére irányul. 
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A válaszok hátterének vizsgálata céljából indoklás megadásának lehetőségét is tartalmazta a 

kérdőív. A középiskolák között egyedi jellemzők nem kerültek felszínre az indoklás tekinte-

tében. Lényeges elemként vetődött fel a viselkedés hátterében meghúzódó tanulói motiváci-

ók tisztább felismerése, mivel így megteremthetővé válik a tudatosabb tanári reakciók adá-

sának lehetősége. Sikeresebb konfliktuskezeléshez biztosíthatók a feltételek, úgy a diák-

tanár, mint a diák-diák között fellépő súrlódások negatív hatásának csökkentése céljából. A 

személyiség mélyebb megismerését, és megértését is szolgálja a kulturális sajátosságokban 

való elmélyülés. Továbbá, ezáltal pontosabban feltárható a már említett személyes motivá-

ciós bázis, melyre építve eredményesebben valósítható meg a személyiségfejlesztés, illetve 

a tanulási folyamat támogatása. A kapcsolatok több bizalommal tölthetők fel és ez az egyé-

ni, és a közösségi kontaktusok minőségi javulását eredményezheti, az együttműködéshez új 

alapokat teremthet. 

 

6. Fókuszcsoportos vizsgálat eredményei 

A szubkultúrák megjelenését a társadalmi csoportok szokásrendszerével azonosították a 

diákok. Meglátásuk szerint azok értékeket hordoznak és a sokszínűség világát elevenítik 

meg a tanulóközösségen belül. Külső befolyásoló tényezők hatásaként értelmezik a hétköz-

napokban megjelenő viselkedési mintákat. Szerintük a különböző szubkulturális megjelenési 

formák számtalan esetben behatárolják a tanulótársaik mozgásterét, ezáltal csökkentik a 

szabadsági fokukat a teljes társadalmi kontextuson belül. Vagyis az egyénre hathat mindez 

visszafogó tényezőként, korlátozva a személyes kibontakozásának lehetőségét. Tehát, min-

dez a személyiségre, annak fejlődésére is jelentős hatást gyakorolhat, mivel a visszafogott-

ság állapotát idézheti elő, ami adott esetben a kiteljesedés elé emelhet gátakat. 

A kulturális eltérőségben rejlő különbségek mellett a tanulók a gazdasági tényezők eredmé-

nyeként kialakuló differenciára hívták fel a figyelmet. Miszerint a gazdasági háttér, mint 

alrendszer determinálja a viselkedési formákat, ezen a területen pedig a mai magyar társada-

lomban egyre szélesebb palettán helyezkednek el a családok, az egyének. Ezt a jelenséget 

kimondottan zavaró elemként értékelték, míg a korábban említett nemzetiségi, etnikai sajá-

tosságokból eredő másságot teljes mértékben tolerálhatónak vélték. Sőt kimondottan jelez-

ték, hogy az számukra egyáltalán nem jelentett terhelést, inkább elősegítette a mások felé 

irányuló megértés kialakulásának folyamatát. Míg a gazdasági alapokon nyugvó különbsé-

gek kimondottan irritáló hatást fejtenek ki. 

A kulturális különbségekre való reagálás vonatkozásában érdemes szétbontani a megközelí-

tés irányát a diákok, illetve a tanárok szemszögéből történő rátekintésre. Eszerint, a tanulók-

tól kiindulóan társaik irányába általában az elfogadás vált jellemzővé. Ők megértve a közös-

ségük tagjainak motivációit pozitívan tekintettek társaikra. Így joggal feltételezhető, hogy 

képessé váltak a világról alkotott képükbe viszonylag könnyen integrálni a kulturális gyöke-

rek eltérőségéből eredeztethető különbségeket. Míg a tanárok viselkedésében számos eset-

ben – akár közvetlenül, vagy áttételesen megélt események fényében – az ellentét kiéleződé-

sét fedezték fel a diákok. Ez igencsak megnehezítette az iskolai életüket, mely egyaránt 

kihatott a tanulási folyamatra és a mentálhigiénés állapotukra. 

Konkrét megjelenési formaként a tanár általi kritizálás és az állandósult negatív diszkrimi-

náció került felszínre, melynek hátterében a szubkulturális differenciálódás forrásaként a 

nemzetiségi, etnikai, gazdasági és földrajzi indíttatású lenyomatokat azonosítottak a kutatás-

ban résztvevők. 

 

7. Következtetések 

Az uralkodó trendek alapján bármely alapon szerveződő szubkultúráról legyen is szó min-

denképpen a tagozódásra lehet számítani, oly formában, hogy a különbözőségek minőségé-
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ben is fokozott differenciálódás várható. Tehát a pedagógusok részéről egyre több ezzel 

kapcsolatos ismeret meglétét és gyakorlati alkalmazását fogja kikényszeríteni a hétköznapi 

tevékenység. Mivel a szubkultúrák által hordozott értékek a személyiség és a szociális kom-

petenciák fejlesztése szempontjából pozitív szerepet képesek betölteni, így a jelenségből 

fakadó hatások tudatosan beépíthetők a nevelési-oktatási folyamatba. Már csak azért is, mert 

az individuális fejlesztés egyre inkább teret követel magának, mely részben az egyén minél 

intenzívebb haladását hivatott szolgálni. Másrészt az oktatás hatékonyságát emeli, miután a 

csoport részére küldött üzenetek egyéni hasznosulását lényegesen meghaladja a személyre 

szabott foglalkozás által megvalósítható fejlesztés, amihez társul a belső motiváción alapuló 

önvezérelt tanulás fokozatos kiépülése. Mindezek mellett az egyén szintjén az ismeretek 

elsajátítása kapcsán érdemes figyelmet szentelni az esetlegesen fellépő nehézségek kezelésé-

re. A csoport vonatkozásában, egyrészt építő jellegű aspektusokat hordoz a sokszínűség, 

más tekintetben, jelentős súrlódások és különböző mélységű konfliktusok forrásként buk-

kanhat fel, melyre elvárt a tudatos válaszadás a pedagógustól23. Tehát a szervezeti és a mű-

ködési szinten megjelenő emberi viselkedések mögött mindig ott van a mélyen megalapo-

zott kulturális szint és ennek hatásai. Ez azt is jelenti, hogy igazán mélyreható, alapos válto-

zást csak a kulturális szinten való beavatkozással tudunk generálni. [16]. 

A mai gyakorlatban úgy a hallgatók, mint tanárok részéről érzékelt a szubkulturális eltérő-

ségből fakadó jelenség. Alapjában véve inkább az értékhordozó aspektus került felszínre, 

viszont az is, hogy a pedagógusok kívánatosnak tartanák a sajátosságok megismerését. Eh-

hez hatékony támogatást adhat a meghatározó szubkulturális formációk (etnikai, nemzetisé-

gi, gazdasági, világnézeti, vallási) jellemzőinek tanulmányozása, a kialakulást életre keltő 

gyökerek, a kifejlődés, a domináns vonások megismerése. Ezen túlmenően a gyakorlati 

szintre emelés pedig tréningezés, szupervízió, aktív tapasztalatcsere útján érhető el. Az is-

meretek mellett a pedagógus személyisége is fejlesztést igényel, hiszen a kognitív és az 

emocionális textúrák ez esetben is kölcsönösen hatnak egymásra. A pusztán értelmi felvér-

tezettség az olyan mélyről fakadó állapotok, helyzetek kezelésére, mely kulturális meghatá-

rozottsággal rendelkezik megerősítendőnek bizonyul lelki oldalról is, mivel a különböző 

szituációk érzelmi szinten is jelentősen igénybe veszik a tanárt. Így ezen a területen is elen-

gedhetetlen az ismeretbővítés, a képességek fejlesztése, teret biztosítva a személyiség fejlő-

déséhez és a pszicho-technikák elsajátításához. 
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KIVONAT  

A Szabadkai Közgazdasági Kar folyamatosan keresi a válaszokat, a fejlődés útjait és lehető-

ségeit a felsőoktatás fejlesztésére egy sajátosan beszűkült gazdasági, társadalmi és politikai 

környezetben. A dolgozat célja áttekintést adni a Karon alkalmazott módszerekről és tapasz-

talatokról, a versenyképesség megtartásának és növelésének lehetőségeiről. A munka külön 

figyelmet szentel a szervezet fejlesztésének, a nemzetközi együttműködéseknek, a tudás, 

tanulás és alkalmazott oktatási módszerek kérdéseinek. A kutatás megfigyelésen alapuló 

induktív-deduktív módszerrel történt. Rámutat arra, hogyan próbál utat találni a fejlődés felé 

a Szabadkai Közgazdasági Kar a napjainkat jellemző nehéz körülmények között. 

 

ENGLISH ABSTRACT  

The Faculty of Economics Subotica, University of Novi Sad is constantly searching for 

answers, ways of development, and new options in a significantly smaller social, economic, 

and political environment. The aim of this paper is to present the experiences and methods 

applied at the Faculty of Economics Subotica in order to maintain and increase the level of 

competitiveness. The paper specifically focuses on organization development, international 

cooperation, as well as questions of knowledge, learning, and implemented teaching 

methods. The research was conducted using the observation-based inductive-deductive 

method. It is highlighted how the Faculty of Economics Subotica is meeting the challenges 

posed by these increasingly difficult circumstances. 

 

Kulcsszavak: versenyképesség a felsőoktatásban, szervezetfejlesztés, nemzetközi együttmű-

ködés, partnerkapcsolatok 

 

1. Bevezetés 

A rendszerváltás, valamint a gazdasági és tudományos fejlődés megváltozott elvárásokkal 

szembesíti a felsőoktatási intézményeket. A felsőoktatásban is megjelent a globalizáció. 

Számos intézmény hirdet nemzetközi képzést, amely lehet önálló, más, honi intézmények-

kel, közös képzési program alapján megvalósuló, de akár országhatáron kívüli partner in-

tézményekkel létrejött kapcsolat alapján működő, több államban folyó közös képzés is. Ezek 

a képzések akár közös (több nemzeti) oklevél megszerzését is biztosíthatják. Az állami 

nemzeti egyetemeknek fel kell venniük a versenyt a multinacionális egyetemi képzés, vala-

mint a gomba módra elszaporodó és növekedő magánegyetemek nyújtotta képzési progra-

mokkal, és az általuk alkalmazott képzési, értékelési és valós, használható tudás megszerzé-

sének módszereivel. 

A felsőoktatásban is megjelent a versenyképesség problémája, ami megnehezíti a felsőokta-

tási intézmények menedzsmentjének munkáját. 

Az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Kara is nagy erőfeszítéseket tesz a Kar ver-

senyképességének fenntartására, új fejlődési lehetőségek feltárására és alkalmazására, min-

dezt magas szintű minőséges képzés biztosításával karöltve. 

A Kar helyzetét az ország sajátosan beszűkült gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai 

környezetének eredményeként, komoly innovatív, szervezeti, oktatási és kutatási elvárások 

mailto:pegy@ef.uns.ac.rs


296 

tükrében kell megítélni. A karon alkalmazott módszerek az eddigi eredmények alapján sike-

resnek értékelhetők. 

A dolgozat célja bemutatni a szerbiai, és azon belül a vajdasági felsőoktatási környezetet és 

annak kihívásait, képet mutatni az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Karának 

felsőoktatási és kutatási helyzetéről, valamint szervezeti fejlesztéséről, nemzetközi együtt-

működéséről és partnerkapcsolatairól. Mindemellett elemzést nyújtani a tudástranszfer terü-

letén elért eredményekről, és nem utolsó sorban kísérletet tenni a Közgazdasági Kar besoro-

lására az ismert egyetemi fejlődési generációk valamelyikébe. 

 

2. A szerbiai felsőoktatási környezet kihívásai 

Szerbia népessége a 2011-es évi népszámlálási adatok szerint 7.186.862 fő. A szaporulat 

mindössze 1,4 fő, ami híven reprezentálja a 2002 és 2011-es évek közötti 4,15 %-os népes-

ségfogyást. Nem különb a helyzet a Vajdaságban sem. Az 1.916.889 fős népesség 2011-ben 

még a szerbiai átlagnál is magasabb, 5.7 %-os népességfogyás eredménye. Ezt azért fontos 

megemlíteni, mert a Vajdaságban csak egy állami egyetem működik, az Újvidéki Egyetem, 

tizenhárom egyetemi karral, és ezek közül az egyik a dolgozatban szemlélt Szabadkai Köz-

gazdasági Kar. 

A népességi adatok alakulása a felsőoktatási képzésben részt venni kívánó potenciális hall-

gatói létszám csökkenését eredményezte. A hallgatókért folyó versenyt nehezíti az utóbbi 

években megjelent magánegyetemek nagy száma. A felsőoktatási intézmények oktatói tevé-

kenységének állami finanszírozása ennek következtében jelentősen csökkent. A hiányzó 

pénzeszközöket így egyrészt költségtérítéses hallgatók megnyerésével (költségtérítéses 

hallgatókkal), másrészt viszont államilag, és egyéb más forrásokból pénzelt kutatási prog-

ramokban való részvétellel igyekeznek pótolni az egyetemek és az egyetemi karok. 

Ez a folyamat a felsőoktatás piacgazdálkodási alapokra helyezését eredményezte. A piaci 

igényeknek való megfelelés új feladatok elé állította az intézmények menedzsmentjét és az 

oktatóktól és kutatóktól magas szintű teljesítményt, jobb minőséget, új módszerek alkalma-

zását, innovációkat követel. 

Az országra, és ezen belül a Vajdaságra is jellemző beszűkült gazdasági lehetőségek, vala-

mint a nemzeti és szervezeti kultúra még jobban megnehezítik az intézmények fennmaradá-

sát és versenyképes fejlődését. 

A fejletlen gazdasági helyzetet szemléltetik a következő gazdasági adatok is. Szerbiában a 

GDP 2011-ben 45.064 millió $ volt, és 2012-ben 1,9 %-kal csökkent az előző évhez viszo-

nyítva. Az infláció 2012 decemberében 12,5 % volt, a reálbérek 2012-ben 1,4 %-kal csök-

kentek a 2011-es évhez viszonyítva, és a munkanélküliségi ráta 2013-ban elérte a 24,1 %-ot. 

A Vajdaság gazdasági mutatói valamivel kedvezőbbek, viszont a munkanélküliség maga-

sabb. A 2012-es októberi adat szerint 25,7 %. Vajdaságban magas az újonnan teremtett 

munkahelyek száma, de ezzel a számmal azonos mértékű az elbocsájtás is. Nagy a foglal-

koztatottak fluktuációja. 

Tekintettel arra, hogy a vajdasági GDP fele a termelési tevékenységből származik, míg az 

egész országra kivetítve ez 48,3 %, ennek a régiónak a gazdasági helyzete kedvezőbb, mint 

az ország többi térségéé. 

Ebből ered az a tény, hogy az Újvidéki Egyetem egyes karai iránt kevésbé csökkent a poten-

ciális hallgatók érdeklődése, mint Szerbia más egyetemein. Sokan vállalják akár a költségté-

rítéses képzést is. 

A szervezeti kultúrára jellemző, hogy nagy jelentősége van a kapcsolati tőkének, kifejezett a 

bizonytalanság-kerülés, a változásokkal szembeni ellenállás, és az autoritatív vezetési stílus 

dominál. [1] 
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A szubkultúrák megjelenése jelentősen érezteti a hatását a felsőoktatásban is. Szerbia több-

nemzetiségű (szerb, horvát, magyar, szlovák, ruszin és albán nemzeti kisebbség) és több 

vallási felekezethez (pravoszláv, katolikus, muzulmán, protestáns) tartozó népességgel ren-

delkezik. 

Mindez különböző sajátságos kulturális eltérésekkel jellemezhető. Ezek megismerése az 

oktatók, kutatók, és nem utolsó sorban a munkaadók részére elősegítheti a tolerancián alapu-

ló különbségek áthidalását, és a szubkultúrák tagjaival történő zökkenőmentes, sikeres 

együttműködést. Mindemellett hatást gyakorol az egyetemek és az egyetemi karok szerve-

zetfejlesztési és területi szerkezetének átalakulási folyamatára is.  

A tartósan csökkenő potenciális hallgatói létszám új piacok keresésére serkenti az egyetemi 

karokat. A megváltozott piaci igények a felsőoktatási intézményektől nemcsak az oktatás és 

a kutatás minőségének javítását, hanem újfajta szolgáltatások nyújtását is igénylik. Serken-

tik a hallgatók, oktatók, kutatók és a felsőoktatásban dolgozók mobilitását és a migrációt is. 

3. Felsőoktatási helyzetkép az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Karán 

– válasz a kihívásokra 

A napjainkat jellemző felgyorsult gazdasági és társadalmi változások, a globalizáció térhódí-

tása és az erősödő globális verseny közepette a tárgyi javak jelentőségét átvette a tudás és a 

tudásalapú gazdaság. A tudásteremtés és a tudásmenedzsment kiemelkedő, kulcsfontosságú 

tényezőt képez ebben a gazdaságban. 

A tudásmenedzsment fogalmát Dr Noszkay Erzsébet a következő módon fogalmazta meg: 

„A tudásmenedzsment egy olyan folyamatnak (menedzsment alrendszer) és kultúrának 

tekintjük, amely során 

 a tudástőke feltárása, 

 összegyűjtése, 

 létrehozása, 

 számontartása, 

 megtartása, 

 megosztása, 

 állandó gyarapítása 

integráltan kezelt és információtechnológiával támogatott. 

A tudásmenedzsment célja a szervezet hozzáadott-érték termelésének a növelése, az innová-

ciós potenciál gyarapítása. Kulcsfogalma: a szinergia.‖ [2] 

A tudásmenedzsmentben és a tudásalapú gazdaságban jelentős szerepet játszanak az egye-

temek és az egyetemi karok is. A Szabadkai Közgazdasági Kar a tudás feltárásában és meg-

osztásában háromszintű képzés keretében vesz részt: 

 alapképzés (nyolc tanulmányi programmal), 

 mesterképzés, nyolc tanulmányi programmal a Közgazdasági Karon és egy közös 

tanulmányi programmal a szlovéniai Maribori Egyetem Logisztikai Karával, 

 doktori-PhD képzés, három tanulmányi programmal. 

A Közgazdasági Kar felkészült a társadalmi és gazdasági szerepvállalásra is, szolgáltatáso-

kat nyújtva a környezetének. A Karon működő Idegen Nyelvi Központ egyben a Nyelvek 

Európai Konzorciumának (ECL – European Consortium for the Certificate of Attainment in 

Modern Languages) nemzeti/szerbiai központja is. A képzési program különböző szabvá-

nyosított szolgáltatásokat nyújt: különböző szintű nyelvtanfolyamokat és ECL nyelvvizsgá-

kat szervez, valamint felügyeli és koordinálja az idegen nyelvi vizsgákat megvalósító háló-

zat munkáját Szerbiában. Az Információs és Dokumentációs Központ információtechnoló-

giai kurzusokat szervez és realizál, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi Európai Számító-

gép-használói Jogosítvány (ECDL – European Computer Driving Licence) megszerzését. 
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A Karon az oktatási tevékenység mellett működik egy Project Centrum, melyben kutatási 

tevékenységgel foglalkoznak a dolgozók. A projektek többsége államilag finanszírozott, és 

egy része alapkutatás, de részt vállal nemzetközi, EU-s támogatású, és határokon átívelő 

regionális kutatásokban is. Szoros együttműködést valósít meg a szabadkai Inkubációs Köz-

ponttal is. Így, részben helyben, a gazdaság is részt vesz az eredmények hasznosításában. 

Szaktanácsadási programjuk elismert a régióban. 

A tudástranszfernek köszönve a Kar a régió és a szélesebb társadalmi környezetnek (Sza-

badka, Újvidék, Bujanovac, Vranje, stb.) nyújt támogatást és segítséget a fejlesztésben, 

emellett gazdaságilag jól képzett emberi erőforrásokkal látja el az üzleti szférát. 

A Sport és Rekreációs Központ is szerteágazó szolgáltatásokat nyújt az érdeklődők számára 

a sport számos területén. Edzéseket szervez a testépítés, labdarúgás, kosárlabda, asztalite-

nisz és sakk területén. Ezen felül turnékat/versenyeket szervez és versenyre való felkészítés-

sel is foglalkozik. Nagyon népszerűek a szervezett gyalogtúrák a környező erdőkbe és ta-

vakra, ugyanúgy a hegyi túrák is a közeli Fruska Gora hegyen. 

Ezen aktivitásokkal a Közgazdasági Kar alaptevékenységét, az oktatást és kutatást olyan 

szolgáltatások nyújtásával bővíti, amelyek a helyi társadalomban és gazdaságban nagyon 

népszerűek és pótlólagos bevételt biztosítanak a Karnak. 

A helyi beszűkült felsőoktatási kereslet következtében a Kar megváltoztatta tevékenységei-

nek területi szerkezetét. Egymástól területileg több tíz, illetve száz kilométer távolságra lévő 

három oktatási központban, kihelyezett tagozatban folyik az oktatás és egyéb kutatói és 

szolgáltatói tevékenység. Ezek a Vajdaságban Szabadka (a Kar központja), és a tőle mintegy 

száz kilométerre lévő Újvidék, valamint a több mint ötszáz kilométerre fekvő Bujanovac 

városban működő kihelyezett tagozatok. Működtetésük új munkaszervezési kihívásokat 

követel. A Kar sikeresen biztosítja mindhárom helyen a magas színvonalú oktatási infrast-

ruktúrát, és a több nyelven folyó oktatást (szerb, magyar, albán és angol). Bővítette az okta-

tói és kutatói humán erőforrást. A szakembereket és tudósokat részben hazai, részben pedig 

külföldi intézményekből toborozta. Megküzdeni látszik az eltérő régiókból származó hallga-

tók különböző szintű előzetes tudásából, kultúrájából, vallásaiból és szokásaiból eredő ne-

hézségekkel. Mindhárom környezetben felismerhető a Kar hozzájárulása a régiók gazdasá-

gának fejlesztéséhez és bevételeinek növeléséhez. Az oktatás következtében a kihelyezett 

tagozatokat befogadó települések vonzerejének növekedése mindhárom régióban megkérdő-

jelezhetetlen. 

Az elmúlt néhány évet a Karon a kapcsolati tőke intenzív fejlesztése jellemzi. Számos bila-

terális szerződés létrejötte biztosítja a Kar és az országon belüli valamint a külföldi hasonló 

képzési programokat működtető egyetemek és egyetemi karok együttműködését. Ebben 

elsősorban a környező államok, mint Ausztria, Magyarország, Románia, Szlovákia, Csehor-

szág, Szlovénia, Macedónia, Boszniai Szerb Köztársaság, Montenegró és Horvátország 

egyetemei valamint gazdasági szervezetei és intézményei szerepelnek. Az együttműködés 

konkrét formái már évek óta működőképesek Anglia, Franciaország, Kína, Oroszország és 

az Amerikai Egyesült Államok egyes egyetemeivel is. A külkapcsolatok fejlesztése, kö-

szönve a Bolognai folyamatnak is, kiemelt fontosságú feladat: jelentős a hallgatói, oktatói és 

kutatói mobilitás megvalósítása a fent említett országok partnerintézményeivel. A népszerű 

„Partnerkapcsolatokat teremtünk‖ program keretében szoros gazdasági kapcsolatok alakul-

tak a közelebbi és távolabbi régiók gazdasági szervezeteivel és intézményeivel. 

A közel ötven gazdasági szervezettel, társasággal, intézménnyel, bankkal, könyvvizsgálói, 

kereskedelmi és logisztikai céggel kötött partner-megállapodások elősegítik a gazdaság 

fejlesztését, kutatási eredmények hasznosításával és szaktanácsadási tevékenységek, vala-

mint jól képzett munkaerő biztosításával. A Kar számára ezek a kapcsolatok lehetővé teszik, 

hogy a képzésben és kutatásban résztvevő hallgatóknak a partner szakmai gyakorlatot és 

elhelyezkedési előnyt biztosítson a tanulmányaik során, és azok befejezése után. Ezzel lehe-
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tővé válik a hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek növelése. Mivel a partnerek képviselői 

szakmai előadásokat is tartanak, megvalósul az elméleti és gyakorlati képzés kapcsolata is. 

Az Szabadkai Közgazdasági Kar figyelemmel kíséri a vállalatok káderigényeit, fejlesztési 

szükségleteit, eredményeit és ezzel bekapcsolódik a három térség (Szabadka, Újvidék és 

Bujanovac-Vranje) vállalatainak és közigazgatásának támogatásába és fejlesztésébe. 

Az egyének eredményei egyéni teljesítményük alapján mérhetők. Az üzleti életben elért 

eredményeik viszont hűen tükrözik többek között a felsőoktatási intézményben szerzett 

képességeiket, tudásukat és rátermettségüket. Az ötvennégy éves Kar büszke arra, a mintegy 

tizenhatezer szakemberre, aki egyetemi oklevelét a Szabadkai Közgazdasági Karon szerezte. 

Közülük sokan a mindennapjaink állami, gazdasági, kulturális és sportéletének irányítói és 

szereplői. Sokan külföldön hasznosítják a Karon megszerzett tudásukat, nemzetközi vállala-

tok felső- és középvezetőiként. 

Az Alumni hálózatok nagymértékben hozzájárulnak a gazdasággal és a kormányzattal törté-

nő kapcsolatteremtéshez. Számos kiemelkedő üzletember, bankár, könyvvizsgáló, nemzet-

közi cégvezető, és nem utolsó sorban a mindenkori kormányzat miniszterei, miniszteri taná-

csosi, államtitkárai, miniszterelnök-helyettes és egy miniszterelnök is a Szabadkai Közgaz-

dasági Karon szerezte oklevelét. Ezek a kapcsolatok pénzelési, kutatási és szolgáltatást 

befogadó lehetőségeket nyitottak meg a Kar számára. Fejlesztésük a Kar menedzsmentjének 

hangsúlyozott fontosságú célja. 

A beszűkült belső oktatási piac kihívásaira válaszul a Kar nemzetközi, két állam által akkre-

ditált közös Msc programot indított. Szlovéniai és szerbiai egyetemi karok így kettős mester 

oklevelet biztosítanak a kurzus végzettjeinek. A végzett Msc-s hallgatók jó minőségű szak-

mai felkészültségükből adódóan a két ország gazdaságának fejlesztésében is szerepet vállal-

hatnak. Az Újvidéki Egyetem e kurzusának végzettjei mentesülnek oklevelük honosítási 

kötelezettsége alól az EU-s országokban, mivel a két ország egyetemei által kiadott diploma 

Európai Uniósnak tekintendő. 

A Közgazdasági Kar felsőoktatási igazgatására jellemző, hogy a Kart a Dékáni Testület 

menedzseli. A dékán és a három dékán-helyettes egyetemi oktatók és kutatók. Teljes mun-

kaidős oktatói és kutatói tevékenységük mellett igazgatnak, vezetnek és fejlesztenek. Az idei 

év kezdete óta alkalmaznak ugyan egy menedzsert, de a vezetés gyakorlatilag még mindig a 

Dékáni Testület hatáskörében van. Ez a többlet-terhelés, és a megfelelni vágyás nagy kihí-

vás a mindenkori vezetésnek. A professzionális menedzsmentre való átállás egyelőre még 

várat magára, illetve pillanatnyilag csírájában van csak jelen. 

A Bolognai képzési folyamat alapja a hallgatók, oktatók és kutatók mobilitása, cseréje. A 

partnerkapcsolatok, amelyet a Kar állandóan bővít lehetőséget nyújtanak erre. A hallgatók is 

szívesen töltenek egy vagy két félévet partner-egyetemeken az országban és külföldön. Az 

oktatók cseréje csak egy-egy előadás, vagy előadás-sorozatra korlátozódik. Kivételesen 

fordul elő egy-féléves vagy harmadéves oktatói mobilitás/csere-látogatás, elsősorban az 

Amerikai Egyesült Államokban és Ausztriában működő partner-egyetemekkel.  

A hallgatók migrációs hajlandósága jelen van a Karon, az elhelyezkedési nehézségeknek, és 

a fejletlen gazdaságnak köszönhetően. Sokan az oklevél megszerzése után külföldön vállal-

nak munkát. 

Az ismertetett helyzetkép alapján az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Kara nagy 

erőfeszítéseket tesz a felsőoktatás XXI. századbeli kihívásainak megoldására. A környezeti 

sajátosságokra és feltételekre való tekintettel a Kar nem tud minden kihívásra megfelelő 

választ adni, de megállapítható, hogy a lépések helyénvalóak, az erőfeszítések jelentősek, és 

az eredmények is érzékelhetőek. A Kar vezetése készen áll a további alkalmazkodásra, és 

nyitott a kihívásokra. 
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4. A Közgazdasági Kar ismérvei az egyetemi generációk tükrében – „Hol is 

állunk?” 

Manapság a megváltozott felsőoktatási környezetnek köszönhetően az egyetemek nagy 

átalakulási folyamatainak lehetünk szemtanúi. Az átalakulások következményeként fejlő-

déstörténetükben három, illetve négy egyetemi generáció különböztethető meg. Az első 

három generáció egyetemeinek ismérvei már kiforrottak és elfogadottnak tekinthetők. Az 

úgynevezett Tudásháromszög megvalósulásán alapulnak, ami összeköti a tudásteremtő 

intézményeket, a gazdasági szférát és a kormányzatot. A harmadik generációs egyetemek 

Etzkowitz által létrehozott „Triple Helix‖ modellnek felelnek meg. A szakirodalomban 

kialakulóban van a negyedik generációs egyetemek ismérveinek megfogalmazása. A 

„Quadruple Helix‖ modell létrehozói Carayannis és Campbell. Ez a modell is a Tudáshá-

romszögön alapul, az egyetemek, az ipar és a kormányzat szoros kapcsolatán, de az ide 

sorolt egyetemek kezdeményezőbbek és stratégia-orientáltabbak. Jelentősebb hatást gyako-

rolnak a környezetükre, alakítják azt. 

A Közgazdasági Kar besorolását az egyetemek fejlődéstörténetében megfogalmazott egye-

temi generációk valamelyikébe, illetve sajátosságainak/ismérveinek elhelyezése ezekben a 

generációkban, két megközelítési irányból vizsgálható. 

Az első vizsgálat alapját Dr Lukovics Miklós és Zuti Bence, Wissema (2009) alapján szer-

kesztett 1. táblázat képezi [3]. Ebben a szerzők bemutatják az első, második és a harmadik 

generációs egyetemek néhány jellemzőjét. A táblázatban szürkítéssel kerültek megjelölésre 

a Közgazdasági Kar jelenlegi sajátosságai. 

 

 
 

Megállapítható, hogy a Kar célja az oktatás, kutatás, tudáshasznosítás és értékteremtés. 

Szakembereket, tudósokat és vállalkozókat képez. Az oktatás és a működés nyelve túlnyo-

mórészt nemzeti, de jelen van a kommunikációkban az angol nyelv is. Térhódítása még nem 

elfogadható szintű. A Kart teljes munkaidős tudósok menedzselik. A 2014-es év eleje óta 

alkalmaznak egy professzionális menedzsert is, de a hatékonysági köre meglehetősen korlá-

tolt. 

Ezen megközelítés szerint a Kar az ismérvek túlnyomó része alapján harmadik generációs 

egyetemi kar, bizonyos jellemzők szerint viszont a második generációs egyetemek közé kell 

sorolni. 

A korábban említett szerzőpáros dolgozatában megalkotta a negyedik generációs egyetem 

virtuális modelljét [3], ez képezi a vizsgálat második megközelítési irányának alapját. 

 

1. ábra: Egy nemzetközileg sikeres, a helyi gazdaság és társadalom igényeit kielégítő  

virtuális egyetem modellje 
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Forrás: [3] 

Ez a modell képezi annak a vizsgálatnak a bázisát, amelynek választ kell adnia arra a kér-

désre, hogy vajon rendelkezik-e a Szabadkai Közgazdasági Kar a negyedik generációs egye-

temekre vonatkozó tulajdonságokkal. 

A vajdasági gazdaság és társadalom szoros kapcsolatban áll a szerzők által ábrázolt egyete-

mi rombuszmodellel. A társadalmi és gazdasági alapon két pillér áll. Az első az oktatási és 

kutatási, a második pedig a harmadik missziós pillér. 

Az oktatási pillér szemléltetett elemei jelen vannak a Szabadkai Közgazdasági Karon:  

 A mobilitás megvalósul hallgatói, oktatói és kutatói szinten is. A Kar belföldi és 

külföldi kapcsolati rendszere ezt jól elősegíti. A kapcsolati rendszer pedig a szerbi-

ai egyetemi karok, gazdasági intézmények, társaságok mellett a környező orszá-

gokban, egyes ázsiai és Amerikai Egyesült Államokban működő egyetemekre és 

intézményekre is kiterjed. A Kar célja tovább fejleszteni a mobilitást, bővítvén a 

kapcsolati hálót. 

 A képzési portfólió is szerteágazó. A harmadik fejezetben részletesen bemutatásra 

kerültek a portfólió megjelenési formái. Hangsúlyozni kell, hogy a Kar túlnyomóan 

képzési kínálatát népszerűsítve bővíti a képzési keresletet, amely részben megfo-

galmazódik a hallgatók által is, és amelyhez a Kar képzéskínálata igazodik. Jelen 

van tehát a képzési struktúra Pull modellje is, de jelentősebb az ismeretlen keresle-

tet megszólító Push megközelítés, mely szerint az intézmény teremt keresletet az 

általa kínált képzési programokhoz.  

 Az innovatív tevékenységek, a Karon végzett kutatások eredményei alkalmazást 

nyernek a Kar mindhárom képzési központjának vonzáskörébe tartozó vállalatok és 

intézmények körében.  

 Az oktatási és kutatási pillérnek, a szerzők által definiált negyedik építőeleme, a 

paraméterek és teljesítmények, a Kar eredményességének megállapításához szol-

gáltat adatokat. 

 

A harmadik missziós pillér egyes elemei is jelen vannak a Karon. Ilyenek a:  

 Transzferek: tudás- és technológia transzfer formájában valósulnak meg. 

 Kapcsolatok: belső és külső kapcsolatok ápolása a partnerségeken és a kapcsolati 

hálón keresztül. 
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 A Kart a rugalmas, alkalmazkodó szervezeti felépítés és a területi szerkezetváltás 

jellemzi. 

 Az új bevételi lehetőségek kiaknázása számos, már említett, szolgáltatás kínálatá-

val/nyújtásával valósul meg. 

Ezen tevékenységek jelentősen javítják a Kar képzési központjainak regionális bevételét és 

versenyképességét, az adott körülmények között. 

A Szabadkai Közgazdasági Kar tehát csírájában megközelíti egy modern negyedik generá-

ciós egyetem modelljét. 

 

5. Összegzés 

A Közgazdasági Kar sajátosan beszűkült gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai kör-

nyezete nagy kihívást jelent versenyképességének fenntartásában és fejlesztésében. 

Széleskörű skálán igyekszik alkalmazkodni a kihívásokhoz és jelentős eredményeket ért el a 

kedvezőtlen, fejletlen és elmaradott környezetben. 

Egyes ismérvei csíráiban már a negyedik generációs egyetemek jellemzőit idézik. 

Célul tűzte ki, hogy egy nemzetközileg elismert, a gazdaságot és a kormányzatot fejlesztő 

egyetemi karrá váljon, a helyi társadalom és gazdaság jellemzőinek megfelelően. 

Még sokat kell fejlődnie ahhoz, hogy ezt a kitűzött célt elérje, de ehhez a környezeti hely-

zetnek is változnia kell. 
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KIVONAT 

A humánerőforrások mennyisége és minősége meghatározza az egyes országok/nemzetek 

versenyképességét. A humánerőforrások fejlesztésének egyik legfontosabb színterei a felső-

oktatási intézmények. A menedzsment szakirodalomban a tanuló vállalat és a tanuló szerve-

zet fogalmát szinonimaként használják. Megállapítható azonban, hogy nem minden tanuló 

szervezet vállalat és a vállalati szektoron kívül is vannak tanuló szervezetek. Különösen 

érvényes ez a megállapítás a tudás alapú szervezetekre, többek között a felsőoktatási intéz-

ményekre is. A felsőoktatási intézményeknek valójában tanuló szervezetként kellene mű-

ködniük, de ez nem minden esetben helytálló, hiszen ha a vezetés/menedzsment nem érti 

annak lényegét, vagy különböző okok miatt nem elkötelezett ebbe az irányba, maguktól nem 

vállnak azzá. Mindezekből kiindulva a tanulmányomban felvázolom egyrészt a tanuló szer-

vezetek jellemző vonásait, másrészt a feudális-tekintélyorientált és a szakmai-

teljesítményorientált felsőoktatási intézmények közötti különbségeket. Végezetül megfo-

galmazom a témával kapcsolatos következtetéseimet és javaslataimat.  A tanulmány végső 

konklúziója az, hogy a XXI. század kihívásainak a teljesítményorientált felsőoktatási intéz-

mények felelnek meg.  

 

ENGLISH ABSTRACT 

Competitiveness of each country is determined by quantity and quality of human resources. 

The most important field of development of human resources is the higher education. In the 

management literature the concept of learning company and learning organisation are 

synonyms. You can lay down that not every learning organisation is a company and there 

are learning organisations out of company sector as well. It is especially applies to the 

knowledge based organisations, among them to the high educational institutes too. The high 

educational institutes would have been functioning as learning organisations but it is not 

sounds in every occasion because if the management does not understand the essence of that 

or, due to different reasons, not devoted to it, the organisations do not become of that 

automatically. 

Based on these in my essay I sketch on the one hand the features of learning organisations 

and the other hand the differences between feudal obedience orientated and professional 

efficiency orientated institutes. At the end I draw up conclusions and suggestions. The final 

conclusion of my study is that the efficiency orientated high educational institutes answer 

the challenges of the twenty first century. 

Kulcsszavak: tanulószervezetek, szervezeti tanulás, a vezetők feladatai, tekintélyorientált 

felsőoktatási intézmények, teljesítményorientált felsőoktatási intézmények 

1. A tanuló szervezetek jellemző vonásai 

1.1. A szervezeti tanulás, a tanuló szervezetek fogalma és öt alapelve 

Mielőtt a tanuló szervezetek fogalmát meghatároznám, fontosnak tartom, hogy foglalkozzak 

a szervezeti tanulás fogalmával. Ennek nemcsak az az oka, hogy ez a téma a menedzsment 

szakirodalomban meghatározó elméleti is gyakorlati téma napjainkban, hanem azért is, mert 

a tanuló szervezetek koncepcióját azáltal értjük meg, ha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan is 

tanulnak a szervezetek. 
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A szakirodalom tanulmányozása során számos alkalommal találkozni azzal a megállapítás-

sal, hogy a szervezeti tanulás, a tanuló szervezetté válás, a lean menedzsment alkalmazása, 

Bakacsi szavait idézve „hosszú távon ez nem egyszerűen csak versenyelőny lesz, hanem 

hiánya egyértelmű versenyhátrányt fog jelenteni.‖  [1] 

A szerzők véleménye azt erősíti meg, hogy azok a szervezetek tudnak tartósan fennmaradni, 

amelyek rugalmasan alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz, oly módon, hogy folya-

matosan fejlesztik, és rugalmasan alakítják belső rendszereiket és folyamataikat, ezáltal 

felkészítik a szervezetüket változásokra. 

Az erős tanulóképesség azt jelenti, hogy a külső körülményekhez való alkalmazkodás mel-

lett szükség van a proaktivitásra a változásokkal szemben és a kreatív, hagyományostól 

eltérő módszerek alkalmazására is. 

Minden, ami létezik, beleértve egyént, tevékenységet, szervezetet, rendszert egyszerre kép-

ződmény és folyamat, de mégis inkább folyamat. (Ha nem teszünk semmit, akkor is 

megöreg-szünk.) Az állapotszemléletről át kell térni a folyamatszemléletre. Az állapotszem-

lélet azt jelenti, hogy az állapotból indulunk ki, és a folyamatot az állapotok sorából építjük 

fel. Ezzel szemben a folyamatszemlélet esetén a folyamat, (pl. az életciklus, életfolyamat 

vagy üzleti ciklus) az elsődleges, és az egyes állapotokat csak egy adott időpontban vett 

keresztmetszet-nek, pillanatképnek tekinthetjük, amelyen már túl is lépett a folyamat mi-

közben ezt a pilla-natképet nézegetjük. Nem az állapotok sora építi fel a folyamatot, hanem 

a folyamat struktu-rálódik kváziállandó állapotokra. Az „állapot‖ csupán egy gondolkodást, 

tervezést és irányítást megkönnyítő segédfogalom, de nem önálló létezéssel bíró konkrét 

dolog. [2] 

A szakirodalomban a szervezeti tanulás különböző meghatározásával találkozunk. Bakacsi 

Gyula szerint a szervezeti tanulás fogalmán „azt a folyamatot értjük, melynek eredménye-

ként a szervezetben tudás jön létre, ez a tudás elterjesztésre kerül a szervezetben, az beépül a 

szervezetbe (a szervezeti memóriába) és rögzül, ezáltal a döntésekhez és a konkrét akciók 

megvalósításhoz tartósan elérhetővé és felhasználhatóvá válik más szervezeti tagoknak és 

egységeknek is.‖ [3] 

Ha a szervezeti tanulást a szervezet tagjainak szempontjából vizsgáljuk, akkor kiemelhetjük 

azt, hogy szükség van az egyének tanulására, és a későbbiekben ennek az egyéni tanulások-

nak oly módon kell beépülni a szervezet memóriájába, hogy mindenki számára elérhető 

legyen, még abban az esetben is, ha a tag elhagyja a szervezetet. A szervezeti tanulás megér-

téséhez számos fogalom tartozik, amelyet csak vázlatos formában van mód bemutatni. Ezek 

a következők: [4] 

 A szervezeti felejtés 

A szervezeteknek a memóriájához köthető fogalom a szervezeti felejtés. Ez azért nagyon 

lényeges, mert idővel a környezeti változások hatására új ismeretekre, szemléletre és maga-

tartásmintákra van szükség, így a felejtés folyamata során válik meg a szervezet a már el-

avult tudástól. 

 A szervezeti tanulás eredménye 

A szervezetben akkor sikeres a szervezeti tanulás folyamata, ha közvetett eredményként a 

szervezeti teljesítmény tartósan javul. 

A behaviorista megközelítés szerint a szervezeti tanulás akkor következik be, ha változások 

tapasztalhatók a szervezet tagjainak magatartásában. 

Ha a szervezeti tanulást más szemszögből, a gondolkodásmód megváltozása szempontjából 

(kognitivista) értelmezzük, akkor sikeres a tanulás, ha a korábbiakra új felismerések és ér-
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telmezések születnek, a szervezet tagjainak ebben az esetben a szemléletmódja változik 

meg. 

 Egyhurkos tanulás 

Argyris szerint egyhurkos (alkalmazkodó) tanulás során megvizsgáljuk egy magatartás 

következményeit, megállapítjuk, hogy az adott következmény megfelel-e az előzetes elvárá-

sainknak, és ha szükséges, akkor módosítunk az adott viselkedésen, vagy változtatás nélkül 

megerősítjük. 

 Kéthurkos tanulás 

Kéthurkos (változtató) tanulás esetén a tanulás során észleljük, hogy a következmények 

eltérnek az elvárásaiktól. Ennek érdekében a magatartást befolyásoló körülményeket hatá-

rozzuk meg, és változtatjuk meg, amelynek következményeként megváltozik a szervezet 

tagjainak a viselkedése.  

Habár a tanuló szervezetek fogalma a 90-es években Peter Senge –nél jelent meg, és az ő 

nevéhez fűződik a definiálása, elmondható, hogy számos szerző foglalkozott a tanuló válla-

lat - tanuló szervezet témakörrel, és a fogalomnak a mai napig számtalan megközelítése 

létezik a kutatók között. Nehéz a megállapítása annak, hogy pontosan mi is a tanuló szerve-

zet? Hogyan válhat azzá egy szervezet? Milyen működése van a gyakorlatban a tanuló szer-

vezeteknek? 

Senge szerint, a tanuló szervezet olyan hely, „ahol az emberek folyamatosan fejlesztik a 

képességeiket azért, hogy a valóban kívánatos eredményeket elérjék, és ahol az új és kiter-

jedt gondolkodási mintákat táplálják, a kollektív vágyakat szabadjára engedjék, és az embe-

rek mindannyian folyamatosan tanulják azt, hogy hogyan kell tanulni‖ [5] 

Számos vélemény szerint a koncepciónak egyre nagyobb jelentősége lesz napjainkban a 

szervezetek életében. Farkas Ferenc kutatása során arra a következtetésre jutott, hogy „A 

szervezetek tanulási képességének mértéke a jövőben a versenyelőny kizárólagos fenntartó 

forrásává válhat‖ [6] 

Ezzel szemben Bakacsi Gyula azt emeli ki, hogy ez a fogalom egy filozófiát, szemléletet 

jelent, (nemcsak módszerek összességét), de tudnunk kell, hogy ez a tanuló szervezetiség 

mást fog jelenteni a különböző szervezetek életében. Továbbá kifejti azt is, hogy miért éri 

meg a szervezeteknek e hosszú és fáradtságos utazásra benevezni, és utazóvá válni! 

Bakacsi Gyula szerint azért, mert a tanuló szervezet: [7] 

 A stabilitás és rugalmasság között helyes egyensúlyra törekszik, így hosszú távon 

tud alkalmazkodni a környezet elvárásaihoz oly módon, hogy eközben megőrzi sa-

ját belső értékeit. 

 Tanul saját maga és mások tapasztalataiból, szervezeti memóriájában rögzítve ké-

pes beépíteni és megfelelően felhasználni ezt a tudást. 

 Képes kéthurkosan tanulni és képes a felejtésre. 

 A tanulás tanulásának képességével is rendelkezik. 

 Elkötelezett, és önmegvalósítani vágyó munkatársakkal van felvértezve, és velük 

éri el közösen az eredményt.  

Mindezekből megállapítható, hogy a tanuló szervezet olyan szervezet, amelynek során a 

vezetők és a munkatársak folyamatosan és tervszerűen bővítik tudásukat és kompetenciáju-

kat, hogy a kitűzött célokat szervezeti és egyéni szinten elérjék. A tanuló szervezetek alapfi-

lozófiáját a következőkben lehet összefoglalni: „egy nap sem múlhat el anélkül, hogy a 
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cégnél valahol ne csinálnánk jobban valamit, mint ahogyan azt tegnap csináltuk!‖ Ezt a 

gondolatot a japán „Kaizen‖ szó fejezi ki leginkább.  

Senge szerint [8] a tanuló szervezetek 5 alapelvelv szerint működnek, és mindegyik alapelv 

szükséges a megvalósításhoz. Az alábbiakban röviden bemutatom azokat az alapelveket, 

amelyek meghatározásával Senge nem egy múló divatot akart megjeleníteni. Ugyanakkor 

fontosnak tartotta, hogy az öt alapelv egyszerre alakuljon ki, és legyen jelen a szervezet 

életében. 

1) Közös jövőkép kialakítása (building shared vision) 

2) Személyes irányítás (personal mastery)  

3) Gondolati minták (mental models) 

4) Csoportos tanulás (team learning)  

5) Rendszergondolkodás (system thinking) 

1. Közös jövőkép kialakítása: A vállalat/intézmény sikerének egyik meghatározó alapfelté-

tele, hogy legyenek közös célok, és egységes jövőkép mindenki számára. A tanuló szerveze-

tek kialakulásában nagy jelentősége van, hogy a dolgozók személyes jövőképe beépüljön a 

szervezet közös jövőképébe, mivel ellenkező esetben, nem tudja a vezető motiválni, lelkesí-

teni a munkatársakat. Viszont, ha ez a jövőkép tényleg közös, akkor a tagok kölcsönösen 

együttműködnek, és közösen fognak felelősséget vállalni a célok teljesítésében. A közös 

jövőkép kialakítása nem egy egyszeri aktus, hanem egy folyamatos újragondolást igénylő 

folyamat, amelyben állandóan szükség van a résztvevők együttműködésére. 

2. Személyes irányítás: Ez az alapelv azt jelenti, hogy a tanuló szervezet tagjainak állandó, 

szüntelen igénye, hogy a személyes hatékonyságukat folyamatosan fejlesszék. Ez a fejlesz-

tésre való törekvés áthatja a mindennapi életüket, kifejti hatását nemcsak a munkahelyen, 

hanem a magánéletre is kiterjedve érezteti hatását. A tanuló szervezet csak akkor tud létre-

jönni, ha olyan belülről motivált munkatársak vannak a szervezetben, akiknek célja, hogy 

tegyenek azért, hogy fejlődőképesek, döntéseikért felelősséget vállaló személyiséggé válja-

nak oly módon, hogy képesek legyenek tanulni a saját és mások tapasztalataiból. Ennek a 

személyiségfejlődésnek kiváló táptalajt nyújt a tanuló szervezet, mint „egészséges szerve-

zet‖ [9] 

3. Gondolati minták: Olyan meggyőződéseket jelent, amelyek beívódnak a gondolkodásba, 

és a mindennapi cselekedeteket határozzák meg olyan módon, hogy attitűdjeinket befolyá-

solva tudattalanul hatnak és meghatározzák a reakcióikat. Fontos, hogy a szervezetben fel-

ismerje a vezetés ezeket a meghatározó észlelési mintákat, és ezek tudatos felülvizsgálatával 

lehetőséget teremtsen új gondolkodásmódok, szemléletek elterjedésének. A folyamatosan 

változó környezeti kihívásokra ez által tudnak a szervezetek megfelelően reagálni. 

4. Csoportos tanulás: Ez az alapelv azt jelenti, hogy a tanuló szervezet olyan teameket-

tanulócsoportokat feltételez, amelyek oly módon segítik egymást, hogy tagjainál előmozdí-

tani tudja azt, hogy az egyéni képességeik fejlődjenek. Így teremtődik meg, hogy a tagok 

együttműködése révén a közös jövőképet elérik. 

A tanuló csoportok másik jellemzője, hogy kialakítja a tagok között a dialógust, amely azt 

jelenti, hogy közös gondolkodásra építve, minden tag véleménye, gondolata valamilyen 

formában meg tud fogalmazódni, és ez is hozzájárul a személyes elégedettségükhöz (nyer-

tes-nyertes játszma). A csoportos tanulás hatékonyságára jellemző továbbá, hogy a csoport-

tagok eredménye több mint az egyes tagok tevékenységének az összege. 

5. Rendszergondolkodás: A mindennapi életünkben jellemző, s gyakran még a nagyvállatok 

vezetőinél is előfordul, hogy rövid távon gondolkodnak, és ez alapján hoznak meg döntése-

ket. Ezek a döntések sok esetben nem a valódi ok-okozat feltárását eredményezik. A rend-
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szergondolkodás egy szemléleti-fogalmi eszközrendszer, amelynek az a lényege, hogy ösz-

szefüggésekben gondolkodva és döntésekben az összefüggések figyelembe vételével, elem-

zésével, az okok feltárásában munkálkodjunk. Ennek segítségével lehetőség nyílik arra, 

hogy felismerjük, ha a hibát nem a személyek, hanem a rendszer okozza. A szervezet haté-

konyságát javítja, ha arra törekszünk, hogy a hibákat felvállalva, teremtsünk bizalom és 

együttműködésen alapuló kapcsolatot. 

1.2.  A tanuló szervezet kialakításának résztvevői a tanulási folyamatban 

A tanulási folyamatot a tanuló szervezetekben a következőkkel jellemezhetjük: 

 Mindenki folyamatosan tanul, vezetők és beosztottak egyaránt. 

 Jellemző viselkedésük nem a reagálás a külső változásokra, hanem elébe menés tu-

datos proaktív tevékenységgel. 

 Mellőzik az önteltséget, még sikerek alkalmával is, és további javítási lehetőségek-

re törekednek. 

 Tanulnak a hibákból: nem hárítják a felelősséget, hanem megkeresik a hibák okait 

és igyekeznek feltárni azokat. 

Mindenkitől igyekeznek tanulni: vevőktől, beszállítóktól, versenytársaktól. A versenytársak-

tól szerzett tudás produktívan felhasználható, és katalizátorként hatnak a termelési folyamat 

során. Jelentős eredmények érhetőek el a vevők visszajelzései alapján, mivel aktuális infor-

mációkhoz, ötletekhez juttatja a vállalatot. A vezetők nemcsak elkötelezett felelősként, 

hanem mentorként is helyt állnak, úgy hogy fejlesztik önmagukat és kollégáikat. A vezetők 

feladatait a 1.4. pontban fogom bemutatni részletesen.  

Fontosnak tartom felvázolni Garvin öt elemű modelljét, mégpedig azért, mert a szakiroda-

lom egyforma figyelmet szentel mind Senge, mind pedig Garvin modelljének. 

Bencsik Andrea a következőképpen foglalja össze a két szerző koncepciója közti különbsé-

geket: „Míg Garvin a tudás létrehozására helyezi a hangsúlyt, addig Senge és munkatársai 

az egyéni és kollektív fejlődést, tanulást, illetve az egyéni célok érvényesülését helyezi a 

középpontba.‖ [10] 

Garvin modellje szerint a tanuló szervezet képes arra, hogy tudást megszerezzen, létrehoz-

zon, majd képes a megszerzett tudást elterjeszteni oly módon, hogy közben az egyéneknek 

megváltozzon a magatartása. A szervezettel együtt az egyének olyan fejlődésen mennek 

keresztül, hogy a létrejött új tudás és tapasztalat által a szervezet számára mérhető változá-

sokat hoznak létre. 

Garvin szerint a tanuló szervezeteket a következők jellemzik: 

 Külső és belső nyitottság 

 Támogató, bizalmat nyújtó kultúra 

 Folyamatos fejlesztés és innovativitás 

 Flexibilitás 

 Adaptivitás 

 Változás 

 Részvételen alapuló döntéshozatal 

 Lapos hierarchia 

 Rotáció 

 Képzés, tréning 

Garvin koncepciója szerint [11] a tanuló szervezetek az alábbi öt alapvető képességgel ren-

delkeznek: 
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 Szisztematikus problémamegoldás: a teljesítmény adatok tervezett és szervezett 

gyűjtése, a problémák gyökér okainak feltárása. 

 Kísérletezés: az új tudás keresése és tesztelése. 

 Tanulás a saját tapasztalatokból: tanulás mind a sikerekből, mind a kudarcokból. 

 Tanulás mások tapasztalatából: versenytársak, fogyasztók véleményének elemzése 

révén. 

 Tudás elterjesztése: a megszerzett tudás elérhetővé tétele a szervezet tagjai számá-

ra.  

A tanuló szervezetekre jellemző tanulás típusokat a következő ábra segítségével foglaljuk 

össze: 

3. ábra Tanulástípusok 

 
Forrás: Csath Magdolna: Stratégiai változtatásmenedzsment. 2001. 147.o. 

A fenti ábrát elemezve a megállapítható, hogy az egyéni tanulás szintjén az alábbi kérdések 

merülnek fel: 

Honnan indultam? 

Most hol vagyok? 

Hová akarok eljutni? 

Hogyan tudok eljutni oda? 

Honnan tudom, hogy megérkeztem? 

Az első kérdésre adott válasz megmutatja a tapasztalatok összegzését, egyben az elért ered-

mények, de a kudarcok számbavételét is. A második meghatározza, hogy mit gondol az 

egyén magáról, és mások mit gondolnak róla. A harmadik kérdés arra irányul, hogy mik az 

elérendő célok, egyben meghatározza az időt is, amely alatt elérni kívánja. A negyedik kér-

dés által a lehetséges segítők meghatározása történik. Az ötödik kérdés pedig feltételezi azt, 

hogy a tanulás elején konkrét célok, tervek és mérföldkövek nyújtanak eligazodást abban, 

hogy elérte-e az egyén, amit tervbe vett. 

A csapattanulás  

A csapattanulás során a vezetés feladata, egyrészt hogy minden eszközzel támogassa, ösztö-

nözze és értékelje a létre hozott csapatokat, lehetővé téve a tudás terjedését, és támogassa a 

rejtett tudás felszínre jövetelét. 

A szervezeti tanulás 

A szervezeti tanulás azt jelenti, hogy a létrehozott tudást szervezett módon közös és haszno-

sítható tudássá kell alakítani. 
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Tanulás a vevőtől 

A vevőtől való tanulás során kapcsolatot kell tartani mind a jelenlegi és mind a potenciális 

vevőkkel, és folyamatosan figyelemmel kell kísérni mind a jelenlegi, és a jövőbeli igényei-

ket egyaránt. 

1.3.  A tanuló szervezet mérése 

A téma kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy a tanuló szervezet mérése és számszerű-

sítése nem egyszerű feladat. Számos próbálkozás született, hogy milyen szemszögből térké-

pezzék fel, hogy az adott szervezet tanuló szervezet-e vagy sem. Dr. Jenovszky Zsófia ta-

nulmányában idézi Garvin 1993-ban publikált gondolatát, hogy „ha nem tudod megmérni, 

nem tudod irányítani‖ [12], amelyet a vállalatvezetők régóta tudnak. Ez a meghatározás igaz 

a vállalatok más tárgyi formájára, és a tanulásra is. Amennyiben a vezetők célja a szervezeti 

tanulás tudatos irányítása, akkor szükségessé válik annak mérése és nyomon követése is, 

hogy mérni lehessen a teljesítmény javulását. D.A. Garvin- E.C. Edmondson- F. Gino: Ta-

nuló szervezet-e az önöké? című tanulmányukban arról értekeznek, hogy a korábbi ajánlá-

sok- a tanuló szervezet kialakításának módjánál- csak nehezen megvalósítható ajánlásokat 

közöltek , amelyekből nehezen voltak meghatározhatóak az előrehaladáshoz szükséges 

lépések. Ugyanakkor ezek az ajánlások csak a felső vezetésnek szóltak, emiatt az alsóbb 

szervezeti szinteken nem volt útmutatás abban, hogy a csoportjuk tanulása hogyan járul 

hozzá a szervezet egészéhez. Harmadsorban pedig nem tartalmaztak eszközöket és szten-

derdeket, amelyek az értékelést segítették volna. 

Ezen hiányosságok miatt előfordult, hogy a szervezetek elhamarkodottan sikeresnek ítélhet-

ték meg a tanulásukat anélkül, hogy például más szervezetek működésével összehasonlíthat-

ták volna magukat. A szerzők egy olyan online eszköz kidolgozását mutatják be, amely 

segítségével lehetővé válik a vállalat összehasonlítása más szervezet által megállapított 

benchmark értékekkel, így a vállalat képet kap arról, hogy milyen jól és gyorsan tanul, és 

milyen hatékony a folyamatainak a fejlesztésében. 

Miben is segít ez az eszköz?  Ennek lényegét a következő gondolatok fejezik ki: 

A vállalat betekintést kap, hogy milyen szintű a tanulásban való jártasságuk, milyen erős és 

gyenge pontjaik vannak. A pontszámok kiértékelése után megállapítást nyer, hogy az előze-

tes elvárások és a kapott eredmények összecsengenek-e. A szerzők az eszközt, a felhasznál-

hatóság szempontjából egy diagnosztikai mérőműszerként javasolják a használatát, amely 

lehetővé teszi a tanulás folyamatának a javítását. [13] 

 Más szerzők véleménye szerint  egyéb mérési módszerekkel is mint, interjúztatás, kérdő-

íves felmérés , személyes megfigyelés is kiegészíthető a tanuló szervezet mérése, de mindig 

óvatosan kell eljárni az elemzés során, mert a kapott adatok torzításokat is tartalmazhatnak. 

1.4. A tanuló szervezet kiépítésének folyamata és a vezető feladatai 

A tanuló szervezet vezetőjére a kezdetektől nagy feladat és felelősség hárul. Egészen más, 

újfajta szerepet kell betöltenie, amelyben helyet kell kapnia a kultúra átalakítás folyamatá-

nak. Emellett, az ő felelőssége az is, hogy a munkavállalók is lehetőséget kapjanak arra, 

hogy folyamatosan fejlődjenek, és tanuljanak.  Jenovszky szerint a hagyományos vezetői 

funkciókkal szemben a vezetőnek meg kell felelni a tervező, szolgáló és tanár szerepének, 

mert a hármas viselkedés együttesével tudja elérni a szervezet a folyamatos tanulást, és így 

teremtődnek meg feltételek az alapelvek megvalósulásához. [14] 

Ezért fontos a vezető részéről a példamutatás, és ezek hiteles megvalósításához törekednie 

kell a hagyományos vezetői kép átformálására. Ha ez megvalósul, akkor fogják látni a dol-

gozók/munkavállalók az elérni kívánt jövő és a jelenlegi állapot közti különbséget. Ha a 
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dolgozók/munkavállalók érzik a különbséget, akkor teremtődik meg a lehetőség, hogy külső 

kényszer hatása nélkül, belülről motiváltan, proaktívan tegyenek az elérendő cél érdekében. 

A szemléletesség kedvéért a következőkben röviden bemutatom a tanuló szervezet kiépíté-

sének (lehetséges) folyamatát, amely egyben összegzi a vezető feladatait is: 

1. Terv és alkalmazás megállapítása 

Az első lépésben tisztázásra kerül, hogy miért van szükség a 

tanulószervezet kialakítására, és felmérésre kerül a szerve-

zet aktuális helyzete. Majd párbeszédet folytatva a különbö-

ző szintekkel, mindenkinek meg kell tanulnia, hogy mit is 

jelent a tanuló szervezet. 

 

2. Módszerek és eszközök kiválasztása 

Ennek során kiválasztják milyen eszközöket és módszereket 

fognak alkalmazni az egyes szinteken, erre standard eszköz-

rendszert alakítanak ki. 

 

3. Következmények áttekintése- és vizsgálata 

Ennek során mindenki részére egyénként, csoportonként 

illetve részlegenként át kell adni a szükséges eszközöket, de 

fontos kezelni a visszajelzéseket és a reakciókat is. 

4. Tanuló szervezeti stratégia felépítése 

Mivel ez egy átfogó többéves vállalati stratégiát jelent, 

feltétlen ismerni kell az erőforrás kapacitását, és fel kell 

tárni a hiányosságokat is. 

5. Tanuló szervezeti feladatok megtervezése 

Ennek során kerül kidolgozásra, hogy kinek mi lesz a fela-

data a kiépítési folyamatban, és tevékenységi szintekre kell 

lebontani a szervezet tagjai számára. 

6. Kezdeményezések végrehajtása 

Ennek során meg kell állapítani a sikeresség kritériumát. 

Figyelemmel kell kísérni a sikereket és a kudarcokat, és 

nem szabad megfeledkezni az újra felmérésről sem, amely 

alapján a változás mértékéről megállapítások tehetőek, és 

újabb intézkedéseket indukálhatnak.  

Jenovszky Zsófia szerint, ha a kezdeményezés sikeres volt, a 

vállalat elindul a tanuló szervezetté válás útján. 

terv és alkalmazás 

megállapítása 

módszerek és eszkö-

zök kiválasztása 

következmények átte-

kintése és  vizsgálata 

tanuló szervezeti stra-

tégia felépítése 

tanuló szervezeti fela-

datok megtervezése 

kezdeményezések 

végrehajtása 
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Összegzésképpen megállapítható, hogy a tanuló szervezet egy olyan stratégiai koncepció, 

amelynek gyakorlati megvalósítása során szükség van a szervezet teljes erőforrására, min-

den tagjának felelősséggel be kell kapcsolódnia. Mindezek következtében a munkavállalók 

elkötelezettsége/elégedettsége, valamint a cégek/vállalatok termelékenysége és versenyké-

pessége folyamatosan javul, innovációs szintje pedig nő. 

2. A feudális-tekintélyorientált és a szakmai-teljesítményorientált felsőoktatási 

intézmények közötti különbségek 

A két típusú felsőoktatási intézmények közötti különbségeket különböző szempontok alap-

ján lehet elemezni. A kutatásomban 15 szempontot vizsgálok a teljesség igénye nélkül. 

Ezeknek a szempontoknak a nagy többsége a felsőoktatási intézmények innovációjával, 

döntési rendszerével és az emberi erőforrásainak menedzselésével, vagyis a HRM-el kap-

csolatosak.  

1. sz. táblázat: A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények kü-

lönbségei 

SZEMPONTOK TEKINTÉLYORIENTÁLT TELJESÍTMÉNYORIENTÁLT 

stratégia nincs vagy csak papíron, az 

egyéni szintű érdekek domi-

nálnak 

vízió, misszió és akcióterv a kü-

lönböző szintű szervezeti egysé-

gekkel egyeztetve 

szervezeti kultúra hatalomkultúra(pókháló), a 

bővítés szétfeszítheti  

feladatkultúra (négyzetháló), 

feladat-és projektszemléletű 

a hierarchia szerepe meghatározó, hierarchikus 

tudat „Akinek az Isten hatal-

mat ad, észt is ad hozzá‖. 

nem cél, hanem eszköz, a hierarc-

hiában betöltött pozíciók dinami-

kusan változhatnak 

vezetési stílus autokratikus vagy despota, 

eszköze a megfélemlítés 

emberközpontú és menedzser-

szemléletű 

döntési rendszer egy személy vagy egy szűk 

kör, dilettantizmus 

a döntésekbe bevonják a belső és 

a külső érintetteket a projekt-től 

függően  

követelmények általánosak, nem konkrétak pontosan meghatározottak és 

transzparensek mindenki számára 

a szaktudás, szakmai 

teljesítmények 

nem meghatározó, szükség 

esetén elő vehető kirakati 

tárgy, látványelem  

természetesnek vett és megbecsült 

követelmény 

teljesítményértékelés formális vagy szubjektív objektív és előremutató 

személyzeti munka a középszerűség kultusza, a 

jól teljesítők háttérbe szorítá-

sa 

a stratégiai céloknak megfelelő 

tehetség-és utódlásmenedzsment 

ösztönzési rendszer szubjektív juttatási rendszer, 

demotiváló következmények 

a jól teljesítőkkel szemben 

piacképes cafetéria, motiváló nem 

anyagi jellegű juttatások 

előmenetel, karrier nem a szaktudáson és telje-

sítményen, hanem a hálózat-

ban betöltött szerepen alapul 

kiszámítható és mindenki számára 

tervezhető 

innováció alacsony szintű, a hierarchiát 

és a túlélést szolgálja 

domináns, a proaktívitás jellemzi 

a team munka, tu-

dásmegosztás 

formális, vagy csak deklará-

ciókban létezik 

 

a szervezet működésének létele-

me, szinergiát eredményező és 

hatást többszöröző 
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érzelmi intelligencia nem érti, nem jellemző tápanyag a szervezet számára, 

értékes nem pénzbe kerülő erőfor-

rás, kohéziós szerepe van 

jövő válságról-válságra való buk-

dácsolás, állandó túlélési 

kényszer, a jó szakemberek 

elvándorlása, megszűnés  

hosszú távon is fennmarad, a 

jövője tervezhető és kiszámítható 

Forrás: Saját elemzés 

2.1. Stratégia 

A stratégia szó görög eredetű, alapjelentése elsősorban a hadászattal, a hadviselettel függ 

össze. Napjainkban, ha egy szervezet sikeres akar lenni, a gyártási módszereit, a termékkí-

nálatát, szolgáltatásait, de még a filozófiáját is folyamatosan és rugalmasan az állandó válto-

zó igényekhez és követelményekhez kell igazítania. Tehát valamilyen stratégiát kell kidol-

goznia és a gyakorlatban alkalmaznia.  

Megállapítható, hogy „a stratégia magában foglalja a célok eléréséhez szükséges magatar-

tásmódot, módszereket és eszközöket, egyben meg is határozza az adott szervezet működé-

sének irányát, feltételeit és lehetőségeit.‖ [15] 

A jó stratégia az alábbi kérdésekre keresi és adja meg a válaszokat: [16] 

 Milyen jövőképünk (Vision) van?  

 Mi a küldetésünk  (Mission) ? 

 Hol vagyunk most ? 

 Milyen irányba változik a környezetünk ? 

 Hová akarunk eljutni ? 

 Milyen erősségeink vannak és mik a gyengeségeink ?  

Miután a fenti kérdésekre válaszoltunk, következik a stratégia kidolgozása.  

A feudális-tekintélyorientált felsőoktatási intézményekben vagy nincs stratégia, vagy ha 

van, akkor az csak papíron létezik. Ebben az intézménytípusban a stratégia a pozíciók meg-

őrzésére korlátozódik, amelynek során az egyéni szintű rövid, - közép – és hosszú távú ér-

dekek a meghatározóak. Ezzel szemben a szakmai- és teljesítményorientált felsőoktatási 

intézményekben a vízió, a misszió és az akcióterv szorosan egymásra épül és koherens rend-

szert alkotnak. A stratégia kidolgozása során az intézmény felső vezetése egyeztet a külön-

böző szintű szervezeti egységek vezetőivel és munkatársaival.  

2.2. A szervezeti kultúra 

A szervezeti kultúra tipológiák közül a legelterjedtebb a brit Charles B. Handy tipológiája, 

aki abból indult ki, hogy a különböző tevékenységet végző szervezetek eltérő értékrendet 

alakítanak ki. Handy az alábbi négy szervezeti kultúra típust különböztette meg egymástól: 

[17] 

 Hatalomkultúra  (metaforája a pókháló) 

 Szerepkultúra  (képi megjelenítése a görög oszlopcsarnok) 

 Feladatkultúra  (képi megjelenítése a négyzetháló) 

 Személyiségkultúra  (metaforája a pontokkal teli halmaz)  
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A feudális-tekintélyorientált felsőoktatási intézményekre leginkább a hatalomkultúra, vagyis 

a pókháló szerű hatalomszerveződés és szervezeti kultúra jellemző. Ebben a típusban a 

hatalom egy személy kezében összpontosul és irányítja a szervezetet a pókháló különböző 

szintjein keresztül. A pókhálóban csak az irányító személy számára megbízható „pókok‖ 

töltenek be különböző funkciókat. A feladatkultúrában szocializálódott szakemberek a pók-

hálón kívül, marginális szerepre vannak kárhoztatva. Vagyis aki a pókhálón kívül van, az 

nem számít, még akkor sem, ha országosan vagy nemzetközileg elismert. A pókhálóban 

lévő „pókok‖ ugyanakkor egzisztenciális függésben és állandó szorongásban leledzenek, 

mert nem tudják, hogy az irányító pókszemély mikor fogyasztja és váltja le őket újabb, 

frissebb pókokra. A pókhálóból kikerülő „pókok‖ egy idő után találkoznak a feladatkultúrát 

képviselő szakemberekkel. A felsőoktatási intézményekben ez a típusú szervezeti kultúra 

nem csak a kis intézményekre jellemző, hanem a több karral rendelkező egyetemekre is, 

ahol a vezetés, illetve a karok vezetése mind-mind egy pókháló szerű hatalmi struktúrát épít 

ki és működtet.  

A szakmai-és teljesítményorientált intézményekre leginkább a feladatkultúra jellemző, ame-

lyet alapvetően a feladat-és projekt szemlélet határoz meg. Ebben a típusban meghatározott 

szerepet töltenek be az adott feladat vagy projekt megvalósításához szükséges kompetenci-

ák. Ebből adódóan ebben a típusú szervezeti kultúrában kiemelt jelentősége van a szaktu-

dásnak, szakmai teljesítményeknek és a team-munkának is.  

2.3. A hierarchia és a hierarchikus tudat szerepe 

A felsőoktatási intézmények hierarchikusan épülnek fel, de nem mindegy az, hogy a hie-

rarchiát célként vagy eszközként értelmezik. Ebből a szempontból is differenciálódnak az 

egyes felsőoktatási intézmények. 

A feudális-tekintélyorientált felsőoktatási intézményekben a hierarchiának meghatározó 

szerepe van, célként tekintenek rá.  Ezt fejezi ki a „Hierarchia, egyensúly!‖ jelszó is. Ezek-

ben az intézményekben alapvető követelmény a kényszeralkalmazkodás, amelynek terméke 

a hierarchikus tudat, illetve alattvalói tudat és magatartás. Ennek a felfogásnak a lényege 

közismert szólással: „Akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá‖.  [18] 

A hierarchikus tudat alapján „minél fentebb van valaki, a társadalom hierarchia struktúrájá-

ban, annál okosabb‖ [19] bölcsebb. Ennél fogva határozatai, javaslatai és észrevételei min-

denhatóak, végrehajtandóak. Természetesen a hierarchikus tudat több lépcsőből áll, de a 

lényege minden egyes lépcsőfokon azonos. Csakhogy a hierarchikus tudatot eredményező 

kényszeralkalmazkodás felemészti az egyének és társadalmi csoportok alkotó energiáit, két 

járható utat biztosítva a résztvevők számára: vagy megszoknak, vagy megszöknek.  A meg-

szokás alternatíváját választók pedig bizonyos idő elteltével leszoknak az önálló gondolko-

dásról, véleményalkotásról, s mindezzel újratermelik a hierarchikus tudaton alapuló mecha-

nizmust és kontraszelekciót.  

Értékrendszerünk normatív elemzésekor a feudális értékek jelentős részét túlhaladottnak 

szokták feltüntetni. A szociológiai szakirodalom azonban bebizonyította, hogy „az értékek, a 

magatartások és a szokások szintjén a feudalizmus eleven valóság. A dzsentrinek utódai 

élnek, kasztszerű elkülönüléseket figyelhetünk meg, a szaktudás és kvalifikáció értéke bi-

zonytalan, cím- és rangkorságban szenvedünk.‖ [20] 

Az 1980-as évek óta a helyzet nemhogy javult volna, hanem tovább rosszabbodott. Márpe-

dig feudális értékrendszerrel és struktúrákkal modern polgári társadalmat nem lehet építeni.  

A szakmai- és teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben a hierarchia nem cél, 

hanem a szervezet működésének, illetve működtetésének fontos eszköze. Ebben az intéz-

ménytípusban maga a hierarchia és a hierarchiában betöltött pozíciók – a stratégiai céloknak 

megfelelően – dinamikusan változhatnak.  
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2.4. A vezetési stílus 

A vezetők magatartásának gyökerei a vezetési stílusban érhetők tetten. A vezetéselmélet és a 

menedzsment szakirodalomban Kurt Lewin kutatásai alapján három vezetési stílust külön-

böztethetünk meg: [21] 

 A demokratikus vezetési stílust 

 Autokratikus vagy parancsuralmi vezetési stílust 

 A laisszez faire (ráhagyó) vezetési stílust.  

Megállapítható, hogy az a vezetési stílus a legeredményesebb, amely az adott helyzetben, az 

adott feladat elvégzéséhez a leghatékonyabban tud hozzájárulni. A vezetési stílust továbbá 

meghatározza a szervezeti kultúra is.  

A feudális-tekintélyorientált felsőoktatási intézményekben az autokratikus, vagy despotikus 

vezetési stílus a meghatározó. Nem igényli a munkatársak véleményét, kezdeményezését. 

Ezt nem is tehetné meg, mert információkkal csak az első számú vezető, vagy egy szűk 

klikk rendelkezik. A jövő feladatairól nem ad tájékoztatást, vagy ha ad, akkor az nagy álta-

lánosságokat tartalmaz. A feladatok meghatározását is az első számú vezető és közvetlen 

(szűk) környezete végzi. Ennek a vezetési stílusnak egyik fontos eszköze a beosztottak, 

munkatársak egzisztenciális megfélemlítése. Ezt a vezetési stílust képviselő vezető gyakran 

azonosítja magát az általa irányított szervezettel. (Ő maga az egyetem, kar, vagy inté-

zet…stb.) 

A szakmai- és teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben döntően a demokratikus 

vezetési stílus a jellemző, amely egyúttal emberközpontú és menedzserszemléletű. Ezt a 

vezetési stílust képviselő ösztönöz a kezdeményezésre és a véleményalkotásra. Figyelembe 

veszi a munkatársai kritikai észrevételeit és javaslatait. A jövő feladatai mindenki számára 

ismertek, mivel a feladatok meghatározásába bevonja a munkatársakat, kollegákat is.  Ily 

módon azok jobban tudnak azonosulni a feladatokkal a végrehajtás során. Ez a típusú vezető 

nem csak magát, hanem a szervezet egészét is képes menedzselni. Ezt tekinti fő feladatának. 

Mindezeknek a következménye a szervezeti innováció és az oktatók/kutatók/munkatársak 

szervezeti elkötelezettségének növekedése.  

2.5. A döntési rendszer  

A felsőoktatási intézmények döntési rendszere az input – transzformáció—output folyama-

taként értelmezhető, amelyben meghatározó cél a transzformáció kiszámíthatósága és haté-

konyságának optimalizálása. A döntési folyamatok nehézségeit, anomáliáit és lehetséges 

következményeit foglalja össze az alábbi táblázat: 
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2. sz. táblázat: Az egyetemek hajlamainak és azok következményeinek összefoglalása 

Alapfolyamatok standardizációs ne-

hézsége 

Nagyfokú törede-

zettség: az egyetem 

mint a szubkultú-

rák
24

 összessége  

Célbizonytalanság Döntéshozási folyamatok és az érdekérvényesítő erő 

megoszlása 

Input és output nem homogenizálható, a 

„termelési függvény‖ nem ismert 

Az adminisztráció és 

az akadémiai szféra 

kulturális különbsége 

 

Számos érintett 

eltérő célokkal 

 

A szervezetben betöltött pozíció és a társadalmi tőkévé 

konvertálható tudományterületi elismertség nehezen 

átlátható szervezeti hierarchiák, illetve szervezeten belü-

li státusz-inkonzisztenciákat eredményez 

A teljesítmény objektíven, mindenki 

számára egyértelmű módon nem adott, 

ami állandósuló értelmezési versenyt 

eredményez (kétszintű verseny) 

A szakmacsoportok 

(tudományterületek) 

eltérő tudásképe, 

célorientációja, ma-

gatartási normái, 

szerveződése 

A célok ellentmon-

dásosak, nem ösz-

szemérhetőek, ezért 

nehezen rangsorol-

hatóak 

Decentralizált döntéshozás, a döntéshozási folyamatba 

való alacsony belépési korlátok 

 

Hosszú visszacsatolási ciklusok   Az alapfolyamatok standardizációs nehézségéből adódó-

an a vezető tartalmi kontrollja gyenge 

Képességek standardizációja: a kontrollt 

a hosszú tudományterületű szocializáció 

biztosítja 

  Testületi döntéshozás, választott vezetők 

 

Az oktatók és kutatók jelentős autonó-

miával rendelkeznek a munka tartalma, a 

megoldandó problémák megválasztása 

és az alkalmazott eszközök felett 

   

Forrás:  Kováts Gergely: Az egyetem mint szervezet. In: Felsőoktatás-menedzsment (szerk: Drótos György-Kováts Gergely). Aula Kiadó, Budapest, 

2009. 79.o. 

                                                            
24 [22] A kultúra számos szinten manifesztálódik, de a legfontosabbak az alábbiak: nemzeti kultúra; regionális kultúra; etnikai és/vagy vallási 

kultúra; nyelvi hovatartozás szerinti kultúra; nemi kultúra; generációs hovatartozás szerinti kultúra; társadalmi osztály/réteg kultúra; szervezeti 

kultúra; mindezek beépülnek az egyén kultúrájába (Konczosné, 2007: 43.) 
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A feudális-tekintélyorientált felsőoktatási intézményekben a pókháló modellből adódóan a 

döntéseket a hálót működtető központi személy, vagy egy szűk kör/klikk hozza meg. A 

döntésekbe az alsóbb szintű vezetőket és beosztott oktatókat nem vonják be. Ebben a mo-

dellben a testületek formálisak, vagy különböző érdekcsoportok/‖falkák‖ érdekérvényesíté-

sének színterei. Ennek a döntési rendszernek további jellemzője a szervezeti és vezetési 

dilettantizmus. Ezzel szemben a szakmai teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben 

a döntések előkészítésébe és meghozatalába bevonják a belső és a külső érintettek bizonyos 

köreit a tervezett feladatoktól/projektektől függően.  

2.6.-7.  A követelmények, a szaktudás és a szakmai teljesítmények szerepe 

A felsőoktatási törvény tartalmazza a felsőoktatásban foglalkoztatóakkal szemben elvárt 

követelményeket az egyes beosztásokban, amelyek elvileg minden felsőoktatási intézmény-

re érvényeseknek kellene lenniük. (A sajátos eltérések az egyes tudományterületekhez való 

tartozásból adódhatnak). Ennek ellenére a feudális-tekintélyorientált felsőoktatási intézmé-

nyekben a követelmények nagy általánosságokban és nem konkrétan vannak megfogalmaz-

va.  

A szakmai-és teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben a követelmények a felső-

oktatási törvényből és a tudományterületek sajátosságaiból kiindulva pontosan meghatáro-

zottak és mindenki számára transzparensek/átláthatóak.  

A szaktudásnak és a szakmai követelményeknek a tudásalapú szervezetekben alapvető kö-

vetelményként kellene megfogalmazódnia. Ennek ellenére a feudális- és tekintélyorientált 

felsőoktatási intézményekben a szaktudás és a szakmai teljesítmények szerepe nem megha-

tározó, szükség esetén elővehető kirakati tárgy és látványelem. (Pl.: új szakok indításakor, 

akkreditációkor vagy éves jelentések készítésekor). Ezekben a felsőoktatási intézményekben 

a lényeg az, hogy a papírok rendben legyenek!  

A szakmai- és teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben a szaktudás és a szakmai 

teljesítmények természetes és megbecsült követelmények, amely egyrészt biztosítja az in-

tézmény hosszú távú fennmaradását, másrészt a felsőoktatási intézmény presztízsét itthon és 

külföldön.  

2.8.  Teljesítményértékelés 

A teljesítményértékelés fogalma a teljesítménymenedzsment tartalmával összefüggésben 

határozható meg. Karoliny Mártonné szerint: „A teljesítménymenedzsment a megegyezéses 

teljesítménytervezés, célkitűzés, a teljesítmény nyomon követés, mérés, értékelés, minősítés, 

visszacsatolás és elismerés olyan folyamata, melynek célja az egyéni teljesítmények és a 

szervezeti stratégiai célok közötti összhang megteremtése, valamint azok folyamatos javulá-

sának biztosítása‖. [23] Ennek a folyamatnak lényeges részét jelenti a teljesítményértékelés, 

vagyis a szervezet által kidolgozott rendszer, amelynek segítségével meghatározott időköz-

önként értékelik, hogy a vezetők és a munkavállalók milyen mértékben felelnek meg a velük 

szemben támasztott elvárásoknak.  

Egy 2007-ben, 11 hazai felsőoktatási intézményre kiterjedő kutatás arra a következtetésre 

jutott, hogy  „a vizsgált intézmények több mint 2/3-nál a TÉR-rendszert egyenlőre nem 

vezették be‖, [24] az oktatókra, kutatókra és dolgozókra kiterjedően mindössze két felsőok-

tatási intézménynél alkalmazták. Megállapítható, hogy a felsőoktatási intézmények nagy 

többségében a teljesítményértékelés jelenlegi módszerei és eszközei formálisak, nem alkal-

masak a teljesítmény tényleges mérésére. Ennek egyik oka az, hogy a felsőoktatási intézmé-

nyekben foglalkoztatottak egy része ellenérdekelt. Pedig már a szóbeliség a kommunikációs 

csatornák közül kitüntetett helyet foglal el, hiszen rengeteg féle információ továbbítására 

alkalmas. [25] 
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Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a feudális-tekintélyorientált felsőoktatási 

intézményekben vagy nincs, vagy ha van, nagyon formális és szubjektív a TÉR-rendszer. 

Ebben a modellben a pókhálót irányító központi személy dönti el, hogy ki mennyit teljesít, 

illetve kinek mennyit ér az elvégzett munkája. Ezért következhetett be az, hogy az MTMT 

rendszer bevezetésekor került nyilvánosságra az, hogy a hálózatban „megbecsült oktatók‖ 

méltatlanul alacsony szintű tudományos és publikációs tevékenységgel rendelkeznek! Ebben 

az intézménytípusban elterjedt az a felfogás, hogy a vezető pozíciókat betöltő személyeknek 

nem kell tudományos és publikációs tevékenységet végezniük.  

A szakmai-és teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben is ódzkodnak a TÉR-

rendszer alkalmazásától, holott ezekben az intézményekben dokumentálhatóan komoly 

tudományos munka/kutatások folynak és ezek eredményeinek egy része megje-

lent/megjelenik a nemzetközi és hazai tudományos szakkönyvekben, szakfolyóiratokban, 

valamint az MTMT rendszerében is.  

2.9.  Személyzeti munka, személyzetfejlesztés 

A hazai felsőoktatási intézmények versenyhelyzetét jelentősen befolyásolja a személyzeti 

munka és a személyzetfejlesztés minősége. Ebből a szempontból jelentős eltérések mutat-

koznak a különböző intézmények között. Egy egyetem oktatási minősége elsősorban a szín-

vonalas oktatókon múlik. Minőségi igényként, a mindenkori, elvárásoknak megfelelő, éppen 

aktuális készségek és tudás birtoklását, elsajátítását helyezi kitűzendő célként egy egyetem a 

dolgozói elé - így biztosítva a folyamatos fejlődést, s a mindig időszerű - azaz pillanatról 

pillanatra korszerű tudás meglétét. [26] 

A feudális- tekintélyorientált felsőoktatási intézményekben Parkinson törvénye [27] alapján 

a középszerűség kultusza érvényesül, hiszen a középszerű vagy az alatti szintű emberek nem 

veszélyeztetik a jelenlegi vezetők pozícióit. Ez a fajta magatartás egyéni szinten többé-

kevésbé érthető, szervezeti szinten azonban generációról-generációra újratermeli a kontra-

szelekciót, s végső soron a szervezet működésének hatékonyságát is megkérdőjelezi. Ennek 

a mechanizmusnak további jellemzője a szakmailag jól teljesítők háttérbe, vagy perifériára 

való szorítása, egyúttal a hűséges vazallusok helyzetbe hozása, illetve hosszú időn keresztül 

ott-tartása. Új szakok indításakor ezek az intézmények is rákényszerülnek arra, hogy kívül-

ről elismert szakembereket hozzanak be a sikeres akkreditáció érdekében. Miután sikerült 

ezeket a szakembereket megnyerniük, hátat fordítanak nekik, s föléjük megbízható vazallu-

sokat ültetnek. Ily módon ezeknek a jó szakembereknek két lehetőségük marad: vagy meg-

szoknak, vagy megszöknek!  A többségük az utóbbit választja.  

A szakmai-és teljesítményorientált felsőoktatási intézmények már régen felismerték azt, 

hogy az országosan/nemzetközileg elismert szakembereket nem elég megnyerni, hanem 

meg is kell tudni tartani. Ennek érdekében a stratégiai céloknak megfelelő tehetség-és utód-

lásmenedzsmentet működtetnek. Ez a garancia arra, hogy az adott felsőfokú intézmény 

megőrizze a hazai és nemzetközi oktatási és tudományos életben eddig elért pozícióit, illetve 

új eredményeket érjen el.  

2.10.  Előmenetel, karrier 

A tudatos karriermenedzselés során a munkavállalóknak, a vezetőknek és a HR terület mun-

katársainak egymástól pontosan körülhatárolható felelőssége és hatásköre van. Megállapít-

ható ugyanakkor, hogy ennek sikeressége a különböző szereplők együttműködésének haté-

konyságától függ. A Poór József és munkatársai által végzett 11 felsőfokú intézményre 

kiterjedő kutatás során arra a megállapításra jutottak, hogy „nem találtunk a megkérdezett 

hazai felsőoktatási intézmények között olyat, ahol tudatos karriertervezési rendszer működ-

ne‖. [28] 

Ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni azon, hogy a feudális-tekintélyorientált 

felsőoktatási intézményekben az előmenetel nem a szaktudáson és szakmai teljesítménye-



318 

ken, hanem a hálózatban betöltött szerepen alapul, vagy azt az éppen aktuális érdek-és ha-

talmi viszonyok döntik el. Ebben a modellben szervezeti szintű karriertervezésről egyáltalán 

nem beszélhetünk, hiszen a cél a hierarchia és a hatalmi pozíciók megőrzése, illetve az 

azokkal együtt járó anyagi előnyök és juttatások megtartása.  

A szakmai- és teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben kiszámítható karrierterv 

többnyire az alsóbb szintű szervezeti egységekben és kutatóműhelyekben figyelhető meg.  

2.11.  Ösztönzési rendszer 

Az ösztönzési rendszer célja, hogy a vezetők, oktatók és dolgozók szervezeti célokkal való 

azonosulását és azok gyakorlati megvalósítását elősegítse, egyúttal elégedettségi szintjüket 

növelje.  

A 11 vizsgált felsőoktatási intézményben tapasztalható új jelenség, hogy a béreket juttatási 

elemekkel egészítik ki. Ezeknek a juttatási csomagoknak mértéke alapján a szerzők a fenti 

intézményeket három kategóriába sorolták. A vizsgálat érdekessége, hogy az egyik intéz-

ményben 2008. január 1-től olyan cafetéria rendszer került bevezetésre, amiben nyolc jutta-

tási elem szerepel. [29] 

A feudális-és tekintélyorientált felsőoktatási intézményekben szubjektív juttatási rendszer 

működik. Ez azt jelenti, hogy pókhálót működtető személy dönti el azt, hogy a különböző 

szakok által megtermelt pénzből kinek mennyi béren kívüli juttatás jár. Ebből elsősorban a 

hálózatban szereplő személyek, megbízható vazallusok részesülnek. Mivel ebben a mecha-

nizmusban a juttatások odaítélése nem az elvégzett teljesítmények függvénye, ezért 

demotiváló jellegű a jól teljesítőkkel szemben. Ezen intézmények nagy többsége már több 

éve megszüntette a béren kívüli juttatásokat.  

A szakmai- és teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben egy szűk elit számára 

pályázatok útján igyekeznek piacképes jövedelmet biztosítani.  

2.12. – 13.   Team-munka, tudásmegosztás és innováció  

A tudásalapú szervezetekben, így a felsőoktatási intézményekben is alapvető követelmény a 

team-munka, a tudásmenedzsment és a tudásmegosztás. Ez utóbbi megállapítás különösen 

érvényes a tudományos kutatásokra, a K+F jellegű tevékenységekre.  Ennek célja az intéz-

mény versenyképességének biztosítása. A XXI. században ennek a szerepe tovább fog erő-

södni a szervezetek/intézmények életében. Az új oktatási környezetnek, a megváltozott 

hallgatói hozzáállásnak és az aktuális munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelés komoly 

kihívást jelent az oktatók számára [30]. 

A feudális-tekintélyorientált felsőoktatási intézményekben a team-munka és a tudásmegosz-

tás, tudásmenedzselés formálisan, vagy csak deklarációkban létezik. A pókhálót irányító 

személy és a döntést hozó szűk kör/klikk mindent tud, s a többieknek csupán az a feladatuk, 

hogy a kapott utasításokat végrehajtsák. A szakmai-és teljesítményorientált felsőoktatási 

intézményekben a team-munka, a tudásmenedzselés és a tudásmegosztás a szervezet műkö-

désének lételeme, szinergiát eredményező és hatást többszöröző funkciója van.  

A felsőoktatási intézmények fennmaradásának és fejlődésének egyik legfontosabb feltétele 

az innováció. Ezek az intézmények az innovációs szintjük alapján jelentős eltéréseket mu-

tatnak. A feudális-tekintélyorientált felsőoktatási intézményekben az innováció alacsony 

szintű, a hierarchiát és a túlélést szolgálja. Ezzel szemben a szakmai- és teljesítményorien-

tált felsőoktatási intézményekben az innováció domináns szerepet tölt be, s a pro aktivitás 

jellemzi.  

2.14.  Az érzelmi intelligencia szerepe 

A nemzetközi és a hazai szakirodalomban az érzelmi intelligenciának nincs egységes meg-

határozása. Ez egy olyan tudati szint, képesség, amely birtokában érzelmeinket és mások 
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érzelmeit felismerjük, analizáljuk, megértjük. Ezáltal a cselekvésünket, másokkal való 

kommunikációnkat irányítani tudjuk céljaink elérése érdekében. Az előbb nevesített intelli-

gencia területe szoros korrelációban van más igen fontos kulcskvalifikációs területtel, mint 

pl. az IKT kompetencia. [31] 

A természetes vezető nem elégedhet meg azzal, hogy alkalmazottai elvégzik a rájuk bízott 

munkát, hanem empátiával kell viszonyulnia a beosztottakhoz. Ha a vezető pozitív érzelme-

ket kelt, akkor mindenki tudása legjavát adja. Ezt rezonanciának hívjuk. A rezonáns vezetés 

eredménye az, hogy a munkatársak átveszik a vezetőik lendületét és alkotókedvét. Ha azon-

ban főleg negatív érzelmek vannak a felszínen, akkor a vezető disszonanciát kelt, aminek 

következtében nem lesznek meg azok az érzelmi alapok, amelyek az embert nagyobb telje-

sítményre sarkallják. A negatív érzelmek (például a szorongás, a feleslegesség érzése…stb.) 

a munkahelyeken nagyon rossz hatással vannak a teljesítményekre. Ha a vezető viselkedése 

nem kelt pozitív érzéseket, frusztráltak, stresszesek lesznek tőle a munkavállalók, elégedett-

ségük és teljesítményük pedig csökken.  

Daniel Goleman koncepciója szerint az érzelmi intelligenciának négy területe van: az én—

tudatosság; az önszabályozás; a társas készség; és a kapcsolatok irányításának képessége. 

Mindegyik területen belül számos kompetencia található. [32] A valóban hatékony vezetők 

az érzelmi intelligencia mind a négy területének legalább egy-egy kompetenciájában ki-

emelkedően erősek.  

A Goleman által felvázolt érzelmi intelligencia vezetői kompetenciákból kiindulva két na-

gyobb kompetenciacsoportról beszélhetünk. 

 Egyéni kompetenciák, amelyek meghatározzák, hogyan irányítjuk önmagunkat. 

 Szociális kompetenciák, melyek társas kapcsolataink irányításában játszanak sze-

repet.  

Az érzelmileg intelligens vezető irányítása alatt kölcsönös bizalom és komfort érzet uralko-

dik. Az emberek összetartanak, együtt végzik el a munkát, amely bizonytalan helyzetekben 

is hatékonyabbá teszi őket. A jelenlegi válságos időszakban is ehhez hasonló vezetési stílus-

ra és motivációs stratégiára van/lenne szükség.  

Az érzelmi intelligencia a feudális- tekintélyorientált felsőoktatási intézményekre nem jel-

lemző, mert a vezetők nem értik annak lényegét és szerepét a szervezet működtetésében. A 

szakmai és teljesítményorientált felsőoktatási intézményekben az érzelmi intelligencia táp-

anyag a szervezet számára, értékes, nem pénzbe kerülő erőforrás, amelynek az egész szerve-

zet működtetése szempontjából kohéziós szerepe van. [33] 

2.15.   A jövő 

Poór József és munkatársai a 11 felsőoktatási intézményben végzett kutatásai során az aláb-

bi megállapításokat teszi: „A megváltozott körülmények magukkal hozták a képzési rend-

szer átalakítását, amely maga után vonja az oktatói szerep változását és kitermeli az oktatási 

módszerek változását. Ezek az összetett és komplex folyamatok szükségessé teszik a tudás-

menedzselését a felsőoktatásban. Az oktatás mellett magának az intézménynek is tanulnia 

kell, s képesnek kell lennie a környezeti változások elemzése és előrejelzése mellett a má-

soktól való tanulásra.‖  [34] 

A feudális tekintélyorientált felsőoktatási intézményekre a közeljövőben a válságról-

válságra való bukdácsolás lesz a jellemző! A jó szakemberek vagy elmennek a szakmai- és 

teljesítményorientált intézményekbe, vagy külföldre vándorolnak. Ezek az intézmények 

fokozatosan még jobban eladósodnak/elhalnak, s végül megszűnnek.  

A szakmai- és teljesítményorientált felsőoktatási intézmények a fenti okok miatt hosszú 

távon is fennmaradnak, a jövőjük tervezhető és kiszámítható. 
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3. Következtetések, javaslatok 

A fenti modellek a gyakorlatban nem csak tiszta formában léteznek, egyes elemeik kombi-

nálódhatnak egymással.  

A feudális- tekintélyorientált felsőoktatási modell Noam Chomsky híres tízparancsolata 

közül a 7. alapelvet erősíti: „Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és művelet-

lenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb 

tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképte-

lenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszkö-

ze.‖ [35] 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a XXI. század kihívásainak a szakmai- és telje-

sítményorientált felsőoktatási intézmények felelnek meg, amelyek egyúttal minőségorientál-

tak és a tanuló szervezeti mivoltukból adódóan folyamatosan képesek megújulni, verseny-

képességüket megőrizni és növelni.   
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KIVONAT 

Közel 10 évvel 2004-es kérdőíves kutatásunkat követően, egy országosan reprezentatív 

adatfelvétel keretében, újabb 1000 válaszadót kérdeztünk meg a települések vonzerejével 

kapcsolatosan (a reprezentativitást biztosító szempontok a válaszadók neme, életkora, isko-

lai végzettsége és lakóhelyük regionális elhelyezkedése volt). A kapott eredményeket a 

hagyományos statisztikai módszerek mellett (megoszlási viszonyszámok, szignifikancia, 

átlagszámítás, rangsorolás) többváltozós eljárásokkal (faktoranalízis, klaszteranalízis) is 

elemeztük. A tanulmány keretében bemutatni tervezem, hogy mely települési tényezőket 

tartja lényegesnek a magyar lakosság a lakóhelye megítélésekor. Ezen belül külön kitérek az 

oktatási struktúra, mint vonzerő szerepére. Szintén az oktatás oldaláról megközelítve, vizs-

gálom a különböző településtípusok, a nagyvárosok, kisvárosok és falvak legfőbb előnyeit 

és hátrányait. A kutatás további eredményei közé tartozik a leginkább versenyképesnek 

gondolt nagyvárosok jellemzése országos és regionális válaszok tükrében, csoportjellemzők 

leírása, ismét hangsúlyosan érintve oktatási központi szerepüket.  

 

ENGLISH ABSTRACT 

We made a layered questionnaire survey in 2004, in the framework of which we received 

replies from one thousand private persons and also one thousand business leaders to our 

question relating to the competitiveness of Hungarian towns and cities. In the light of the 

results, we repeated our survey of the population in 2012-2013, allowing thereby the com-

prehensive evaluation of a period of almost ten years. 

In the second phase of data recording we used the method of a layered questionnaire survey 

again (the four aspects considered were as follows: breakdown of the Hungarian population 

by regions, breakdown of the population by gender, age groups and finally school educa-

tion), in which it was one thousand private persons again who responded to our questions. 

Issues that we looked at included the evaluation of the attractions of the place of residence, 

the judgement of the attraction of cities considered as the most competitive by national and 

regional scale and also the assessment of the different settlement types as places of resi-

dence. 

 

Kulcsszavak: lakóhelyi vonzerők, oktatási struktúra, nagyváros, község, Pécs 

 

1. Kutatandó probléma 

2004-2005-ben két részből álló, rétegzett kérdőíves kutatást végeztünk. A kutatás első ré-

szében ezer magánszemély adott választ kérdéseinkre (a figyelembe vett öt szempont a 

felmérés esetében: a magyarországi népesség régiók és ezen belül településméret szerinti 

megoszlása, a lakosság nemek, korcsoportok és iskolai végzettség szerinti tagozódása volt). 

A személyes lekérdezéseknek köszönhetően, a kitöltött kérdőívek szinte kivétel nélkül al-

kalmasak voltak az értékelésre. A kezdeti eredmények tükrében, a kutatás későbbi fázisai 

során megfelelő számú újabb lekérdezéssel tettük teljessé a vizsgálatot.  

Az alábbi kérdésekre kerestünk választ: 

 Milyen szempontokat részesít előnyben a magyar lakosság lakóhelyének megválasztá-

sakor? 

mailto:koltai.zoltan@feek.pte.hu
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 Milyen jellemzőkkel, előnyökkel és hátrányokkal írják le a különböző nagyságú telepü-

léstípusokat? 

 Melyik magyarországi településeket és miért tartják versenyképesnek a válaszadók? 

 Melyek azok a települések, melyeket valódi vonzásközpontoknak tartanak az érintettek? 

 Milyen költözési hajlandóság jellemzi a megkérdezetteket? [1] 

A kutatás másik részeként arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar vállalatok tulajdonosai és 

vezetői hogyan ítélik meg a hazai települések versenyképességét, mely szempontoknak 

tulajdonítanak fokozott jelentőséget a telephely kiválasztásakor, mely városokat sorolják 

napjainkban a gazdasági központok körébe. A szintén rétegzett vállalati adatfelvétel kereté-

ben (a figyelembe vett két szempont a vállalkozások régiók és létszám szerinti megoszlása 

volt) több mint ezerötszázan válaszoltak kérdéseinkre. [2] 

A kapott eredmények tükrében 2012-ben megismételtük lakosságra vonatkozó vizsgálatun-

kat, lehetőséget teremtve ezzel a közel egy évtizedes időszak átfogó értékelésére (vállalatok-

ra vonatkozó újabb kutatásunk még nem valósult meg). Az adatfelvétel ezen újabb fázisában 

szintén rétegzett kérdőíves megkereséseket folytattunk (a figyelembe vett négy szempont: a 

magyarországi népesség régiók szerinti megoszlása, a lakosság nemek, korcsoportok és 

végül iskolai végzettség szerinti tagozódása volt), melynek eredményeként újból ezer ma-

gánszemély adott választ kérdéseinkre.  

A kutatási eredmények közlése előtt fontosnak tartom rögzíteni, hogy a 2012-2013-as adat-

felvétel során a 2004-2005-ös kutatáshoz képest valamivel magasabb volt az 5.000-50.000 

fő közötti lélekszámú, valamint 50.000 főnél népesebb településen élő válaszadók aránya, 

ami értelemszerűen a mintába kerülő, 5000 fő alatti települések korábbinál kisebb elemszá-

mú előfordulását okozta. Erre a tényre a kapott eredmények összevetése során többször 

utalok.  

Vizsgálatunk most is törekedett a témakörben született, alapvetően statisztikai adatokon 

nyugvó kutatásokkal történő összehasonlíthatóság biztosítására. A versenyképesség értel-

mezése a kutatás során nem korlátozódik a fogalom kizárólag gazdasági megközelítésére, 

hanem annál tágabban, komplex módon, egyaránt értem alatta a társadalmi és környezeti 

szempontokat, az általában vett életminőséget. 

 

2. A lakóhelyi vonzerők értékelése 2012-2013-ban 

Megismételt vizsgálatunk keretében a települések vonzerejét alakító, korábbi 12 szempontot 

20 tagúra bővítettük. Ezt két okból véltük indokoltnak. Egyrészt figyelembe vettük a 2004-

2005-ös vizsgálat „egyéb‖ kategóriájában, nagyobb arányban szereplő tényezőket (így önál-

ló kategóriaként megjelent a „lakosság etnikai összetétele‖, valamint „a település közbizton-

sága‖), másrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy három korábbi, meglehetősen heterogén 

tartalmú tényezőt (települési infrastruktúra, oktatási viszonyok, városi szerepkörök szélessé-

ge) részekre bontva, milyen többletinformációhoz juthatunk.  

Ebből a megfontolásból a megelőző kutatás legfontosabbra értékelt „települési infrastruktú-

ra‖ kategóriáját négy elemre bontottuk (gázszolgáltatás, csatornázottság, internetelérés-

mobilhálózat, közúthálózat), a korábbi „oktatási viszonyok‖ pedig kiegészült egy plusz 

tényezővel („az óvodai és alapfokú oktatás megléte‖). Ezen kívül a „városi szerepkörök 

szélessége‖ szempontot már két külön kategóriaként értelmeztük (külön-külön vizsgálva „az 

ügyintézési lehetőségek meglétét‖ és „a kereskedelmi hálózat fejlettségét‖). 

2004-2005-ös kutatási eredményeinkre alapozva (lásd 1. ábra), hipotézisünk az volt, hogy 

továbbra is kiemelten fontos vonzerőnek számít a „települési infrastruktúra állapota‖, a 

„közlekedési adottságok‖, a „foglalkoztatási körülmények‖, a „helyben igénybe vehető 

egészségügyi szolgáltatások szélessége‖ és általában véve a „lakókörnyezet állapota‖. 
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1. ábra: A lakóhelyet vonzóvá tevő tényezők fontossága a magyar lakosság megkérdezése 

alapján (2004-2005) 

 

 
Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2004-2005) 

 

2012-2013-as adataink kiértékelésekor (2. ábra) a legmagasabb értéket „a település közbiz-

tonsága‖ tényező kapta (4,45), amit „a település infrastrukturális ellátottsága‖ (4,37), „a 

lakókörnyezet állapota‖ (4,32) és „az egészségügyi szolgáltatások teljessége‖ (4,27) követ. 

Az ötfokozatú skálán még további négy tényező szerepelt 4 feletti értékkel (foglalkoztatási 

lehetőségek és körülmények, az óvodai és alapfokú oktatás megléte, közlekedési kapcsola-

tok, az ügyintézési lehetőségek megléte). Vagyis az oktatási adottságokon belül egyértelmű-

en felértékelődött az óvodai és alapfokú oktatás szerepe (a korábbi kutatásunkban még egy-

séges kategóriaként szereplő „oktatási viszonyok‖ (3,83) ezúttal már két markánsan elkülö-

nülő részre bomlott), a „városi szerepkörök‖ felosztása pedig arról informált bennünket, 

hogy az ügyintézési lehetőségek, közintézmények megléte valamivel fontosabb a válasz-

adók számára, mint a települések kereskedelmi ellátottsága. Emellett kismértékben nőtt a 

lakókörnyezet állapotára és az egészségügyi szolgáltatásokra adott pontérték. 

A „települési infrastruktúra‖ kategóriájának négy részre bontása (gázszolgáltatás, csatorná-

zottság, internetelérés-mobilhálózat, közúthálózat) nem eredményezett lényeges differenciá-

kat, mivel az értékek a 4,01-4,35 közötti tartományban szóródnak. Közülük a legmagasabb 

értéket a csatornázottság megléte, míg a legalacsonyabbat a közúthálózat minősége kapta. 

(Az infrastruktúra részekre bontásával kapott eredmények nem szerepelnek az ábrán.) 

A lakóhelyi vonzerők alacsonyabbra értékelt, második csoportját szintén egy új tényező, „a 

lakosság etnikai összetétele‖ vezeti (3,85), míg korábbi kutatásunkkal megegyezően a sort 

„a lakosság korösszetétele‖ és „a település történelme, hagyományai, helyi tradíciók‖ zárják. 

A korábbiakhoz képest kismértékben felértékelődtek „a település természeti adottságai‖, 

míg az egyéb kategóriában értékelhető módon egyedül a családi, baráti kapcsolatok tényező 

szerepel (igaz, alig kimutatható, nem egészen 2 százalékos előfordulással). Hipotézisünk 

teljesülése azért mondható részlegesnek, mert a település közbiztonsága, mint települési 

vonzerő nem várt módon került az első helyre. 
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2. ábra: A lakóhelyet vonzóvá tevő tényezők fontossága a magyar lakosság megkérdezése 

alapján (2012-2013) 

 

 

Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 

 

1. táblázat: A lakóhelyi vonzerő faktorai a lakossági minta megkérdezése alapján, 2012-

2013 

Tényezők Szolgáltatás 

faktor 

Életkörülmény 

faktor 

Környezet 

faktor 

Humán 

faktor 

Egészségügy 0,860    

Oktatás 0,563    

Infrastruktúra  0,560   

Városi szerepkörök 0,675    

Lakókörnyezet   0,805  

Természeti adottságok   0,699  

Történelem, hagyo-

mányok 

   0,823 

Demográfia    0,782 

Közlekedés  0,694   

Foglalkoztatás  0,688   

Szabadidő  0,707   

Lakásállomány     

 

Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 

 

A 2004-2005-ös és a mostani felmérés eredményeit abból a szempontból is összehasonlítot-

tuk, hogy a változók közötti kapcsolatrendszer hasonló faktorstruktúrát rajzol-e ki közel 10 

év eltelte után. Miután a változók köre az új felvétel során kibővült, az oktatás, az infrast-

4,45 
4,37 

4,32 4,27 

4,13 
4,08 4,03 4,03 

3,85 3,81 
3,75 3,71 

3,42 3,42 

3,12 3,1 

3

4

5
k

ö
zb

iz
to

n
sá

g

in
fr

as
tr

u
k

tú
rá

li
…

la
k

ó
k

ö
rn

y
ez

et

eg
és

zs
ég

ü
g

y

fo
g
la

lk
o

zt
at

ás

al
ap

fo
k

ú
 o

k
ta

tá
s

k
ö

zl
ek

ed
és

ü
g

y
in

té
zé

si
…

et
n

ik
ai

 ö
ss

ze
té

te
l

k
er

es
k

ed
el

m
i…

te
rm

és
ze

ti
…

sz
ab

ad
id

ő
s…

te
lj

es
 o

k
ta

tá
si

…

la
k

ás
ál

lo
m

án
y

…

k
o

rö
ss

ze
té

te
l

h
ag

y
o

m
án

y
o

k
,…



327 

ruktúra és a városi szerepkörök esetében az „alváltozók‖ értékeinek egyszerű számtani átla-

golásával igyekeztünk reprodukálni ezt a három korábbi változót. A faktoranalízis során a 

változók információtartalmának 62,4 százalékát őriztük meg. A világosabban kirajzolható 

struktúra érdekében varimax rotációt alkalmaztunk (1. táblázat). 

A korábbi táblázattal összehasonlítva [3] azt látjuk, hogy a környezeti és a humán faktor 

azonos képet mutat, viszont a szolgáltatásokat tömörítő faktorból „átkerült‖ az infrastruktúra 

és a közlekedés a korábban egzisztenciának, jelenleg életkörülménynek nevezett faktorba, a 

lakásállomány pedig kevésbé markánsan kapcsolódik ez utóbbi faktorhoz. (A lakásállomány 

ugyan az életkörülmény faktorral mutatja a legszorosabb kapcsolatot, de a kapcsolat szoros-

sága elmarad a 0,5-ös szinttől.) 

Korábbi kutatásunkhoz hasonlóan részletes vizsgálat alá vontuk az egyes vonzerők és a 

reprezentativitást biztosító szempontok, így a korcsoportok, az iskolai végzettség és a vá-

laszadó lakóhelyének mérete közötti kapcsolatokat. 

Elsőként azt tettük vizsgálat tárgyává, hogy mely települési vonzerők osztják meg a legin-

kább a válaszadókat, illetve melyek azok, amelyekről a lakossági vélemény inkább egybe-

hangzó. Az alapfoktól a felsőfokig terjedő teljes oktatási struktúra és a szabadidő eltöltésé-

nek lehetősége az, ami a legkülönbözőbb mértékben fontos az egyes korcsoportokhoz tarto-

zó, különböző végzettséggel rendelkező, illetve eltérő nagyságú településen élők számára. 

Szintén jelentősen megosztja a lakosságot az egészségügyi szolgáltatások teljessége, az 

internetelérés, mobilhálózat minősége, a foglalkoztatási lehetőségek valamint az elérhető 

kereskedelmi hálózat fejlettsége. A másik végletet négy, részben az infrastruktúrához kap-

csolható tényező jelenti, amelyek semmilyen csoportosítás szempontjából nem mutatnak 

szignifikáns különbséget, vagyis a válaszadók viszonylag egységesen értékelik ezek fontos-

ságát. Ezek a csatornázottság, a közúthálózat minősége, illetve a lakásállomány kor és típus 

szerinti jellemzői, valamint a lakosság korösszetétele. 

Amennyiben külön értékeljük az egyes vonzerők és a korcsoportok közötti kapcsolatokat, az 

alábbi megállapításokat tehetjük. Erőteljesebb szignifikanciát mintegy a tényezők felénél 

tudtunk kimutatni a válaszadók életkorával. Ide az egészségügyi szolgáltatások, az óvodai és 

alapfokú oktatás, a teljes oktatási struktúra, az infrastruktúrán belül az internetelérés és mo-

bilhálózat minősége, az ügyintézési lehetőségek, a lakókörnyezet állapota, a település törté-

nelme és hagyományai, a lakosság etnikai összetétele, a foglalkoztatási lehetőségek, vala-

mint a szabadidő eltöltése tartozik. 

Egyáltalán nem meglepő módon a fiatalabb (20-39 éves) korcsoport körében a teljes mintára 

értelmezett átlagnál (4,11) jóval magasabb értéket kapott „az internetelérés, mobilhálózat 

minősége‖ kategória (4,4), de szintén magasabbra értékelte ez a korcsoport a „foglalkoztatá-

si lehetőségeket‖ (4,32). Ellenben „a település történelme, hagyományai‖ tényezőre adott 

érték esetükben a legalacsonyabb (2,93). (A 2004-2005-ös adatfelvételkor szintén ez a té-

nyező kapta, valamennyi felbontást figyelembe véve a legalacsonyabb értéket a legfiatalabb 

korcsoporttól.) 

A középkorosztály esetében (40-59 éves) egy vonzerő érdemel külön említést. Természetes-

nek mondható, hogy esetükben a „foglalkoztatási lehetőségek és körülmények‖ megítélése 

(4,34) van jóval az átlagérték felett. A legidősebbeknél (60 év felettiek) ellenben néhány 

olyan vonzerőt emelnék ki, melyek az átlagtól lényegesen elmaradó értékekkel szerepelnek. 

Így egyáltalán nem meglepő módon az oktatás mindkét tényezője (2. és 3. tényező, 3,75 

illetve 3,17), az „internetelérés, mobilhálózat minősége‖ (3,59), a „foglalkoztatási körülmé-

nyek‖ (3,6) és a „szabadidő eltöltésének lehetőségei‖ (3,43) számukra kevéssé meghatáro-

zóak egy település vonzerejének megítélésekor. 

Szintén kíváncsiak voltunk arra, hogy létezik-e összefüggés az iskolai végzettség és a ténye-

zőkre adott válaszok között. Összesen hét tényező esetében beszélhetünk jelentősebb szigni-

fikáns különbségekről. Ezek közé sorolható az internetelérés és mobilhálózat minősége, a 
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kereskedelmi hálózat fejlettsége, a lakókörnyezet állapota, a település természeti adottságai, 

a lakosság etnikai összetétele, a foglalkoztatási lehetőségek és a szabadidő eltöltése.  

Az alapfokú végzettségű csoport amellett, hogy kevéssé tartja fontosnak az oktatási adottsá-

gokat (a 2. tényező 3,88-as, 3. tényező 3,28-as értékkel szerepel esetükben), az „internetel-

érés, mobilhálózat minősége‖ (3,76) és meglepő módon a „foglalkoztatási körülmények‖ 

(3,81) tényezőt is az átlagosnál alacsonyabbra értékelte. A középfokú végzettséggel rendel-

kezők esetében ellenben pontosan ez utóbbi két vonzerőt emelném ki magas értékük okán 

(internetelérés-mobilhálózat 4,28, foglalkoztatás 4,34). A felsőfokú végzettségűek körében 

találjuk a valamennyi felbontás alapján mért legmagasabb értéket, ők a „település közbiz-

tonságára‖ adtak maximumot (4,55). Szintén átlagot jóval meghaladó az „internetelérés, 

mobilhálózat minősége‖ (4,32) és a „település természeti adottságai‖ (3,95) szempontok 

megítélése, míg a „kereskedelmi hálózat fejlettsége‖ esetükben kapta a legalacsonyabb 

értéket (3,57).    

Érdekes elemzésnek ígérkezett a válaszadó jelenlegi lakóhelyének mérete és a tényezők 

közötti kapcsolat feltárása is. Négy olyan tényezőt emelnénk ki, melyek esetében erős 

szignifikanciáról számolhatunk be. Ezek az egészségügy, a teljes oktatási struktúra, a keres-

kedelmi hálózat, valamint az ügyintézési lehetőségek.     

A legkisebb lélekszámú településeken (2000 fő alatti lakossal), nem meglepő módon rendre 

azok a vonzerők kaptak alacsonyabb értékeket, melyek kevésbé jellemzik ezt a településtí-

pust. Így „az egészségügyi szolgáltatások teljessége‖ (3,82), a „kereskedelmi hálózat fejlett-

sége‖ (3,31), „az ügyintézési lehetőségek‖ (3,68), a „közlekedési kapcsolatok‖ (3,71) és „a 

teljes oktatási struktúra megléte‖ (2,89) messze elmarad a városok értékeitől. (Ez utóbbi 

egyébként az összes felbontást figyelembe véve vett minimum érték.) Nem várt módon, 

viszont az internetelérés-mobilhálózat értékelése (4,36) a városi értékeket is meghaladja. A 

településméret másik pólusának számító, 50.000 főnél népesebb városok esetében talán két 

magas értéket emelnék ki, ezek „a teljes oktatási struktúrára‖ (3,6) és a „kereskedelmi háló-

zat fejlettségére‖ (3,99) adott pontszámok. 

 

3. A lakóhely potenciális megváltoztatásának okai és annak területi jellegzetessé-

gei 

Vizsgálatunkban arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen mobilitási hajlandósággal jelle-

mezhető a magyar lakosság. A kérdőívben a két éven belüli költözési szándék mellett, a 

háttérben meghúzódó okokat is vizsgálat tárgyává tettük. 

 Hipotézisünk volt (2004-2005-ös kutatási eredményeinkre és egyéb kutatási eredmé-

nyekre alapozva [4]), hogy a megkérdezettek akár fele mobilnak vallja magát, és a fia-

talok körében számítottunk magasabb értékre, míg iskolai végzettség tekintetében nem 

feltételeztünk szignifikáns kapcsolatot.  

 A költözési hajlandóság erőteljes regionális differenciáit feltételeztük, alacsonyabb 

értékkel a Nyugat-Dunántúlon, Közép-Magyarországon és a Közép-Dunántúlon, maga-

sabb részaránnyal az ország többi régiójában.  

 A költözési szándékra igennel válaszolók a legfontosabb vonzerőket (lásd 2. ábra) emlí-

tik mögöttes okként, így a „települési infrastruktúra állapota‖, a „közlekedési adottsá-

gok‖, a „foglalkoztatási körülmények‖, a „helyben igénybe vehető egészségügyi szol-

gáltatások szélessége‖ és a „lakókörnyezet állapota‖ tényezőket.  

 A költözés lehetőségét elutasítók körében a személyes (család, barátok) és munkahelyi 

okok, valamint a korlátozott anyagi lehetőségek gyakoribb előfordulását vártuk előzete-

sen.  

 

Meglepő, nem várt módon a válaszadók mindössze 12,6%-a tervezi, hogy a következő két 

évben elköltözik mostani lakóhelyéről. (Korábbi kutatásunkban mindössze a potenciális 
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költözési hajlandóságról érdeklődtünk, konkrét időpont nélkül, szemben a mostani rövidtávú 

döntéssel. Ez magyarázat lehet arra, hogy az igennel válaszolók száma nem egészen harma-

dára csökkent.)  

Hipotézisünk részleges teljesülését mutatja, hogy közülük kiemelkednek a fiatalabb korosz-

tály (20-39 év) tagjai (a mobilnak mutatkozók 61,1%-a közülük került ki). Az ő esetükben is 

„csak‖ valamivel 20% feletti (20,4%) a teljes korcsoporton belül költözési szándékot meg-

fogalmazók részaránya, ugyanez az érték a középső csoport (40-59 évesek) esetében 10,2%, 

míg a hatvan év felettiek esetében 5% alatt maradt (4,8%). Hipotézisünk azért sem teljesült, 

mert a költözni szándékozók közül a középfokú végzettségűek mutatkoznak a leginkább 

mobilnak (15,9%-uk válaszolt igennel), a felsőfokú és az alapfokú végzettségűek esetében 

közel azonos értéket tapasztaltunk (9,2% illetve 9%). 

Az alacsony elemszám ellenére megpróbáltunk regionális jellemvonásokat is kimutatni. 

Eszerint egyedül Észak-Magyarországon volt valamivel 20% felett (21,8%) a költözni szán-

dékozók részesedése, őket a Dél-Dunántúl (15,5%), az Észak-Alföld (13,1%), a Dél-Alföld 

(12,7%), a Közép-Dunántúl (11,8%), majd a Nyugat-Dunántúl (9,3%) és végül Közép-

Magyarország értéke (8,5%) követi. Vagyis kijelenthető, hogy a költözési hajlandóság regi-

onális differenciáival kapcsolatos várakozásaink beigazolódtak. 

A mögöttes okokat számba véve (lásd 3. ábra), egyértelműen kiemelkednek a foglalkoztatási 

körülmények, amit négy-öt másik tényező követ (lakókörnyezet állapota, szabadidős lehető-

ségek, infrastrukturális ellátottság, lakosság etnikai összetétele, egészségügyi szolgáltatá-

sok). Hipotézisünk teljesülése csak részleges, mert a foglalkoztatási körülmények a vártnál 

is magasabb értékkel szerepel a tényezők sorában, de olyan települési vonzerők is, mint a 

szabadidős lehetőségek vagy a lakosság etnikai összetétele gyakrabban szerepelt a költözés 

mögöttes okai között. 

3. ábra: A lakóhely potenciális megváltoztatásának mögöttes okai a magyar lakosság 

megkérdezése alapján, 2012-2013 

 
Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 
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A költözést rövidebb távon inkább elutasítók (a megkérdezettek 87,4%-a nem tervezi, hogy 

két éven belül elköltözne jelenlegi lakóhelyéről) kapcsán megfogalmazott hipotézisünk azért 

teljesült csak részlegesen, mert bár a legtöbben (31%) csakugyan személyes okokra (családi, 

rokoni kapcsolatokra) vezetik vissza döntésüket, a második leggyakoribb válasz már az, 

hogy a megkérdezett jól érzi magát jelenlegi lakóhelyén (28,3%). A munkahelyi vagy anya-

gi okok miatt helyben maradók részaránya elmaradt várakozásainktól. Az egyéb kategórián 

belül egyedül a magas életkor fordult elő értékelhető számban. 

 

4. A különböző településtípusok, mint lakóhelyek megítélése 

Korábbi kutatásunk eredményeit alapul véve, kapcsolódó hipotézisünk az alábbiakban fo-

galmazható meg. A nagyvárosi előnyök elsősorban a színvonalas ellátási-szolgáltatási vi-

szonyokhoz és a kedvezőbb foglalkoztatási körülményekhez kapcsolódnak, ellenben a hát-

rányok között a nagyvárosok személytelensége, zsúfoltsága, másodsorban szennyezett kör-

nyezetük, végül rosszabb közbiztonságuk szerepel.  

A kisvárosok előnye az emberi kapcsolatok minőségében rejlik, amit kiegészít csendesebb, 

tisztább lakókörnyezetük. A negatívumok sorában gyakran előfordul a hiányos szolgáltatá-

sok és ellátottság, a nem megfelelő foglalkoztatási körülmények, és a túlzott ismertség meg-

említése.             

Végül a községek esetében azt feltételeztük, hogy akik előnyösnek gondolják ezt a telepü-

lésszintet, azt elsődlegesen a pozitív emberi kapcsolatoknak és a tiszta, nyugodt lakókörnye-

zetnek tudják be, az elutasítás legfőbb okai között pedig a hiányos ellátottság, a nem megfe-

lelő foglalkozási körülmények és a kedvezőtlen demográfiai folyamatok fordulnak elő na-

gyobb arányban. (Kapcsolódó kutatási eredményekről ad számot Molnár [5].)  

2004-2005-ös kutatásunkhoz képest megpróbáltuk több részre bontani a válaszokat, így 

például az ellátás-szolgáltatás elnevezésű, meglehetősen heterogén tartalmú kategóriát 

mindhárom településtípus esetén különbontottuk egészségügyre, oktatásra, kereskedelemre, 

szabadidős lehetőségekre, közintézményekre és közlekedési infrastruktúrára. A korábbi 

adatokkal történő összehasonlíthatóság érdekében összevont kategóriaként is dolgozunk 

ezzel a csoporttal. 

A nagyvárosok legfőbb előnyének, hipotézisünknek megfelelően azok ellátottsága, az 

igénybe vehető szolgáltatások mennyisége és színvonala számít. A válaszok 75%-a kötődik 

ehhez a csoporthoz, míg a fennmaradó részt a kedvező foglalkozási lehetőségek (24%) és az 

egyéb kategória (1%) adja ki. 

A szolgáltatások csoportján belül legtöbben a fejlett, jól kiépített közlekedési infrastruktúrát, 

a megoldott helyi tömegközlekedést említik (27,6%). Ezt a teljes körű, színvonalas egés-

zségügyi ellátás (21,2%), a széleskörű szabadidős-szórakozási lehetőségek, a kultúrához, 

sporthoz való hozzáférés lehetősége (19,2%) követi. Sorrendben a (tovább)tanulási lehető-

ségek széles választéka, a színvonalas oktatási struktúra (17,7%), a megfelelő árakat és 

nyitvatartási időt biztosító kereskedelmi hálózatok (10,8%) elérhetősége, végül az ügyinté-

zési lehetőségek teljessége (3,5%) következik (lásd 4. ábra). 

A foglalkozási körülmények indokai között ugyanúgy előfordulnak a kedvezőbb bérek, 

ahogy a több és jobb munkalehetőség is. 

Hipotézisünknek részben ellentmondva, a nagyvárosi hátrányok listáját nem a rájuk jellem-

ző személytelenség, hanem a szennyezett, egészségtelen lakókörnyezet vezeti. A válaszok 

több mint harmadában (36,6%) fordult elő ez kritikaként. Az elidegenedett, közönyös embe-

ri kapcsolatokat a válaszadók negyede (28,2%) érzi problémának, míg a rossz közbiztonsá-

got valamivel kevesebben (16,5%) említették. Korábbi kutatásunkhoz képest külön kategó-

riaként értelmezhetők a közlekedési problémák, dugók, parkolóhely hiánya, zsúfolt tömeg-

közlekedésből eredő negatívumok (8,1%), valamint képeztünk egy egyéb kategóriát 
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(10,6%), benne az etnikai problémákkal, magas megélhetési költségekkel - drága ingatlan-

árakkal, elavult lakóépületekkel és a rohanó, stresszes életmóddal. 

4. ábra: Az ellátási-szolgáltatási viszonyok, mint nagyvárosi előny mögöttes okai a magyar 

lakosság megkérdezése alapján, 2012-2013 

 

 
Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 
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A kisvárosok megítélésének kettőssége mostani kutatási eredményeinkben is visszatükröző-

dik, hiszen több korábbi előnyt látunk viszont a kisvárosi hátrányok között is. Így rögtön a 

nem megfelelő szolgáltatási ellátottságból eredő problémákat (55,6%), amit számszerűleg 

többen soroltak a hátrányok, mint az előnyök sorába. A második leggyakoribb hátrány a 

kedvezőtlen foglalkoztatás, a hiányzó munkahelyek és alacsonyabb bérszínvonal (30,7%), 

amit egy meglehetősen heterogén egyéb csoport (13,7%) egészít ki, benne a hiányos közbiz-

tonsággal, a szennyezett, zajos lakókörnyezettel, demográfiai problémákkal (etnikum, elöre-
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rosok ellentmondásos megítélésére látunk példát, hiszen részben a túlzott ismertséggel, 
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A hiányos szolgáltatások, ellátottság csoportját ezúttal is részletes vizsgálat alá vonva, kije-

lenthető, hogy szinte mindegyik terület (főként a szabadidős, kulturálódási, sportolási lehe-

tőségek) többször lett megemlítve a negatívumok, mint korábban az előnyök között. A nem 

teljes körű egészségügyi szolgáltatások mellett problémaként jelentkezett az orvosi ellátás 

minősége. Az oktatás kapcsán nem csak a felső-, de gyakran középfokú tanulmányokra 

sincs helyben lehetőség, és a képzés színvonala is elmarad a nagyvárosi lehetőségektől. A 

közlekedéssel összefüggésben nem csak a távolsági, de a helyi tömegközlekedés is sok 

kritikát kapott. A szolgáltatások csoportján belül talán két olyan területet tudunk beazonosí-

tani, ahol nem kerültek egyértelmű többségbe a negatív vélemények. Úgy tűnik a kereske-

delmi hálózatok kielégítően működnek kisvárosi szinten is, ahogy az ügyintézési lehetősé-

gek, közintézményi ellátottság is megfelelőnek számít. 

A községi előnyök kapcsán beigazolódott hipotézisünk, miszerint a válaszok közel fele 

(49,1%) az egészséges, élhető, tiszta és természet közeli lakókörnyezethez kapcsolódik. 

Szintén sokan említik a pozitív emberi kapcsolatokat, az összetartást, a kölcsönös figyelmet 

és segítőkészséget (30,6%), a harmadik leggyakrabban említett előny pedig a háztáji gazdál-

kodás, kertészkedés és az ezzel kapcsolatos önellátás lehetősége lett (10,3%). A jobb köz-

biztonságot a válaszadók 7,5%-a említette, az egyéb kategória (2,5%) mögött pedig az ala-

csonyabb ingatlanárak és a kisebb távolságok húzódnak meg. 

A legtöbb kritika a hiányos szolgáltatások és ellátottság kapcsán éri a községeket, ami szin-

tén megfelel hipotézisünknek. A válaszok kétharmada (67,7%) ezt említi a községek hátrá-

nyaként. Közel minden negyedik válaszban (23,7%) megjelennek foglalkoztatással kapcso-

latos problémák, a munkalehetőségek hiánya és az alacsony jövedelmek. Az egyéb kategóri-

án (8,6%) belül leggyakrabban az elnéptelenedés, elöregedés, hátrányos etnikai összetétel 

szerepel, de előfordult a túlzott ismertségből, hiányos közbiztonságból és az elszigeteltség-

ből eredő problémák megemlítése is. 

A szolgáltatások csoportját újból részletes vizsgálat alá vetve, kijelenthetjük, hogy a legtöbb 

kritika a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos (35,5%), de szintén sokan említik a korlá-

tozott egészségügyi szolgáltatásokat (18,7%) és a hiányos oktatási rendszert, kezdve az 

óvodától a középiskolai továbbtanulásig (13,7%). Ezen a településszinten is kevesebb kriti-

ka éri a kereskedelem fejlettségét, az áruválasztékot és az árszínvonalat (13,2%) és a korlá-

tozott, körülményes ügyintézési lehetőségeket (7,6%), viszont valamivel többen (11,3%) 

tartják problémának a hiányos szórakozási, szabadidős (kulturális, sportolási) lehetőségeket 

(5. ábra). 
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5. ábra: Az ellátási-szolgáltatási viszonyok, mint községi hátrány mögöttes okai a magyar 

lakosság megkérdezése alapján, 2012-2013 

Forrás: Saját kérdőíves felmérés (2012-2013) 
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Diplomás könyvtáros és angol nyelv és irodalom tanár. A Nyugat-magyarországi Egyetem 

Savaria Egyetemi Központjában a Könyvtár- és információtudományi Tanszéken dolgozik 

adjunktusként. Doktori disszertációját a tudásmenedzsment könyvtári alkalmazásának lehe-

tőségeiről írta. Közel 6 éve kutatja a felsőoktatás könyvtárak egyetemi tudásgazdálkodásban 

betöltött szerepét, a tudásmenedzsment és technológiai transzfer irodák működését az egye-

temi szférában. 

 

Csorba László, főiskolai adjunktus 

Közgazdász – közgazdász-tanár. Az Eszterházy Károly Főiskola Vállalkozás-gazdaságtan 

Tanszékének adjunktusa, a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok 

Doktori Iskola doktorjelöltje, ahol értekezését a kockázat- és bizonytalanságvállalás témájá-

ban írja. Tágabb kutatási területe az intézményi és evolúciós közgazdaságtan. 

 

Dobai Korcsmáros Enikő PhDr., egyetemi adjunktus 

Okleveles közgazdász, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán dolgozik egyete-

mi adjunktusként, valamint a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem doktorandusz 

hallgatója. Az általa oktatott tantárgyak közé sorolható a mikro- és makroökonómia, 

vállalatgazdaságtan, kis- és középvállalatok gazdaságtana, valamint a vállalati pénzügyek. 

Kutatási területe a vállalkozói környezet, pontosabban a vállalkozói környezet javítása kis- 

és középvállalatok segítségével. 

 

Dobó Marianna Dr., főiskolai docens 

Politológus, szociológus, településfejlesztő. Az Eszterházy Károly Főiskola Politológia 

Tanszékkén dolgozik több mint egy évtizede   

A Bibó István Politikatudományi Műhely és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

TDK Bizottságának elnöke. Kutatásainak területe: ifjúsági érdekérvényesítés, döntési fo-

lyamatok elemzése,  krízismenedzsment, stratégiai tervezés, önkormányzatiság. 2006-2010 

között települési önkormányzati képviselőként is dolgozott, számos bizottság és fórum elnö-

ke és résztvevője volt. Hazai és nemzetközi projektek menedzselése mellett kutatásvezető-

ként is dolgozik. Az Agria Universitas Egyesület egyik alapítója, titkára 2007-től.  

 

Domonyi Erzsébet, mérnöktanár  

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán építőanyagok és minőségirá-

nyítás tárgyakat oktat. Első éves doktorandusz a Szent István Egyetem Műszaki Tudományi 

Doktori Iskolájában. Kutatási programja a tömegbetonok kötési és szilárdulási folyamatai-

nak szenzorvezérelt optimalizálása, beton- és zsalutechnológiai fejlesztések vizsgálata.  

Egervári Dóra, egyetemi tanársegéd 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és emberi Erőforrás Fejlesztési Kar tanársegédje, 

2009 és 2013 között a kari tudományos diákkör titkára. 2009. szeptemberében kezdte meg 
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doktori tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 

Kutatási területe az információs műveltség fejlesztése. 

 

Erdős Ferenc Dr., egyetemi docens 

Okleveles közgazdász, mérnöktanár és informatikus mérnök. A Széchenyi István Egyetem 

Műszaki Tudományi Karának Informatika Tanszékén dolgozik, mint egyetemi docens. Dok-

tori disszertációját az informatikai beruházásokról és azok megtérülésének lehetőségeiről 

írta. Az utóbbi időben kiemelten kutatja a felsőoktatás és a vállalatirányítási rendszerek a 

kapcsolatának különböző dimenzióit. 

 

G. Karácsony Gergely jogász, a Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politika-

tudományi Tanszékén egyetemi tanársegéd.  

A Kar Dékáni Hivatalának vezetőjeként napi munkája az oktatási igazgatás területéhez köti, 

amelynek egyúttal elméleti kutatója is. Doktori értekezését "Állami szerepek a felsőoktatás-

ban" címmel írta. 

 

Hengl Melinda Dr., jogász, pszichológus, grafológus, írásszakértő és jelnyelvi interkul-

turális kommunikációs szakértő.  

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Krimina-

lisztikai Tanszékén PhD hallgató. Kutatási témája a kézírásvizsgálat. Évekig dolgozott 

pszichológusként a Baranya Megyei Szakértői Bizottságban és foglalkozott fogyatékos 

gyerekekkel, fiatalokkal. Azóta is fontosnak tartja az akadálymentesítést, különösen az okta-

tás területén. 

 

Hervainé Szabó Gyöngyvér CSc dr. habil., főiskolai tanár, politológus 

A Kodolányi János Főiskola tudományos rektorhelyettese, a KJF Szociális Tanulmányok 

Intézeti Tanszék tanszékvezetője; 

Oktatás: Nemzetközi politika, Komparatív regionalizmus, A jól-lét közpolitikája, szolgálta-

tástudomány (szociális szolgáltatások elméletei), közoktatás, felsőoktatás, szociális szolgál-

tatások, minőségirányítása.  

Jelenlegi kutatások: nemzetközi jól-léti közpolitika, komparatív regionalizmus.  

Felsőoktatásfejlesztés: A felsőoktatás jól-léti foglalkoztatási modellje, PIQ & Lead felsőok-

tatási modell (társszerző). Az MTA VEAB Gazdaság-, Jog-, Társadalomtudományi Szakbi-

zottság társelnöke. Nemzetközi felsőoktatási akkreditációs szakértő. 

 

Homor Nikolett, egyetemi hallgató (Logisztikai menedzsment MSc) 

A Széchenyi István Egyetem Közszolgálati szakán végzett közgazdász. Szakdolgozatát a 

tudományos élet vonzerejének vizsgálatáról készítette a Széchenyi István Egyetem hallgató-

inak körében. 

 

Hrubos Ildikó Prof. Dr., szociológus a Budapesti Corvinus Egyetem (illetve jogelődjei-

nek) munkatársa, 1996 óta egyetemi tanára, ahol korábban különböző kari és egyetemi 

vezetői feladatokat látott el (dékánhelyettes, dékán, rektorhelyettes).  

Jelenleg a Szociológia és Társadalompolitika Intézet professor emeritája és a BCE Nemzet-

köz Felsőoktatási Kutatások Központjának tagja. Húsz éve foglalkozik felsőoktatás-

kutatással. Elsősorban a felsőoktatásban az utóbbi fél évszázadban zajló folyamatokat, a 

nemzetközi trendeket kutatja, kiemelt figyelemmel az európai reformokra, kezdeményezé-

sekre.  

 

Huják Janka, PhD hallgató 

A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola hallgatójaként 

Huják Janka kutatási témája a minőség a felsőoktatásban. Több éves tapasztalattal rendelke-

zik nemzetközi referensként a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán, így a minőséget 
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a nemzetközi versenyképesség lencséjén keresztül vizsgálja. Érdeklődési körébe tartoznak 

ezen kívül a nemzetközi mobilitási programok és a felsőoktatás nemzetköziesítése. Disszer-

tációját angol nyelven írja.  

 

Husz Mária CSc Dr., habilitált egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Felnőtt-

képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán.  

Esztéta, kulturális örökségturizmus-szakértő. A kultúra olyan különös összefüggéseit kutat-

ja, mint a kortárs művészet megjelenése, esztétikája, kommunikácója és menedzselése. 

Számos cikk, monográfia szerzője, franciaországi vendégtanár, galériavezető. A FEEK 

Tudományos diákkörének elnöke. 15 évig az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Közművelő-

dési és Könyvtártudományi Munkabizottságának elnökeként dolgozott.  

 

Kálmán Anikó Dr., egyetemi docens 

Az andragógia területének kevés elismert szakértői között tartják számon Magyarországon. 

1993 óta specializálódik erre a területre, egyik szakmai mérföldköve voltak az 1999-ben 

befejezett doktori tanulmányok, míg a második a 2007-ben megszerzett habilitált képesítés a 

gazdálkodás és szervezéstudomány területén. Jelenlegi beosztásai: egyetemi docens a fel-

nőttoktatás területén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME), tan-

székvezető helyettes a BME Műszaki Pedagógia Tanszékén, az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Pedagógia és Pszichológia Kar Doktori Iskolájának oktatója, a MELLearN Magyar 

Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület ügyvezető elnöke.  

 

Koltai Zoltán Dr., közgazdász, humán szervező 

A PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának egyetemi docense, a regio-

nális tudományok doktora. Kutatási területe a regionális gazdaságtanon belül a települési 

versenyképesség hazai és nemzetközi vizsgálata. 

 

Konczosné Dr. Szombathelyi Márta dr. PhD habil, egyetemi docens 

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán dolgozik, a Marketing 

és Menedzsment tanszék habilitált egyetemi docenseként. Doktori disszertációját „A tőkete-

lepítés nyelvi és kulturális infrastruktúrája‖ címen írta, amelyben az interkulturális kommu-

nikációt vizsgálta, gazdasági környezetben. Habilitációját a gazdálkodás- és szervezéstudo-

mányok területen szerezte 2013-ban, a stratégiai kommunikációmenedzsment témában írt 

munkájával. A kultúra, a kommunikáció, a PR területeit kutatja. Az egyetemi TDT elnöke. 

A megyei Kamara HR napjainak szervezője. 

 

Kovács László Dr., főiskolai tanár 

A Kodolányi János Főiskola Felsőoktatás-pedagógiai  Innovációs és Akkreditációs Köz-

pontjában dolgozik, mint igazgató. Hosszú időt töltött el a tanárképzésben a Kodolányi 

János Főiskolán, mint tanszékvezető. Vezette a KJF Fürstenfeldi Képzési Központját és a 

Társalkodó valamint a Gazdálkodó Nyelvvizsgarendszert. Doktori disszertációját német 

irodalomból írta. Több felsőoktatási profilú hazai és nemzetközi pályázatban működött 

közre projektmenedzserként vagy szakértőként. 

 

Kovács Miklós Dr., egyetemi docens 

Egyetemi docens, autógépész üzemmérnök, közlekedési műszaki tanár, számítástechnika 

szakos középiskolai tanár. Munkahelye: Széchenyi István Egyetem, Tanárképző Központ. 

Doktori disszertációját az e-learning alapú felsőoktatás minőségbiztosításának pedagógiai 

kérdéseiről írta. A mérnöktanár szakos hallgatóknak szakmódszertant, pedagógiai gyakorla-

tot és tanári kommunikációt tanít. 2004. óta tananyag-fejlesztőként és tutorként vesz részt az 

e-learninges oktatásban. Emellett módszertani tanácsadóként dolgozik, valamint tananyag-

fejlesztésre felkészítő módszertani tréningeket tart. 

 



338 

Lakatos István Dr. habil , tanszékvezető, egyetemi docens, okleveles járműgépész mér-

nök 

A Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének vezetője. Szakterülete 

a gépjárműdiagnosztika. A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara kép-

zési alelnöke, az MFKB elnöke 

 

Leczovics Péter, mérnöktanár 

Okleveles vegyészmérnök, szigetelő szakmérnök. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Épí-

téstudományi karán dolgozik, mint mérnöktanár. Több évtizedet töltött a Taurus G.V.-nál, 

mint laborvezető, vezető alkalmazástechnikai fejlesztőmérnök. 2007-től dolgozik a SZIE-

YMÉK Ép.anyag és Minőségirányítás szakcsoportban. 2008-től, mint kari TDT-titkár irá-

nyítja a Tudományos Diákköri munkát, számos TDK dolgozat témavezetője. A" Kari TDK 

Híradó", és az "YTDK-füzetek" alapítója, kutatási területe a betontechnológia, körszerű 

szigetelő anyagok, valamint a zöldtető ökológiája. 

 

Macák Miroslav, PhD., tanársegéd 

A Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Műszaki Karán dolgozik, mint tanársegéd, gépészmér-

nök. Doktori tanulmányait az SPU-n (Szlovák Mezőgazdasági Egyetem) végezte. Közel 7 

éve kutatja a gépnavigáció felhasználásának lehetőségeit a mezőgazdaságban. Ezen témával 

párhuzamosan Dr. Maga Gyorgy vezetésével kezdett foglalkozni bizonyos fogyatékkal élő 

egyetemi hallgatók speciális oktatási módszereinek alkalmazásával. 

 

Maga György Dr., egyetemi docens 

Gépészmérnök-mérnöktanár. A Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Műszaki Karán dolgozik, 

mint egyetemi docens. Doktori tanulmányait a gödöllői SZIE-en végezte. Közel 10 éve 

kutatja a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeit a mezőgazdaságban. Mivel 

ő maga is felvidéki magyar, több éve segíti a szlovákiai magyar hallgatók tanulmányi nehé-

zségeinek leküzdését a szlovák egyetemen. Ezzel párhuzamosan kezdett foglalkozni fogya-

tékkal élő egyetemi hallgatók speciális oktatási módszereinek fejlesztésével és egyben al-

kalmazásával is. 

 

Mészáros Attila Dr., egyetemi docens 

Gépészmérnök-mérnöktanár. A Széchenyi István Egyetem Tanárképző Központjában dol-

gozik, mint egyetemi docens. Sok évet töltött el az Audi Hungaria Motor Kft-nél, mint mi-

nőségbiztosítási mérnök és tréner. Doktori disszertációját a nagyvállalatoknál lévő képzési 

rendszerekről írta. Közel 7 éve kutatja a felsőoktatás humánerőforrás-fejlesztésének lehető-

ségeit és a nagyvállalatoknál alkalmazott HR fejlesztési módszerek alkalmazhatóságát az 

egyetemi szférában. 

 

Molnár Csilla PhD. Dr., egyetemi docens 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Magyar Nyelvi és Irodal-

mi Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens, a Média moderátor FOSZK szakfelelőse. A 

KLTE BTK-n végezte egyetemi tanulmányait, doktori fokozatát a PTE BTK-n szerezte 

nyelvtudományokból. Kutatási területe a narratológia, a társadalmi kommunikáció, társa-

dalmi nemek kérdésköre. Folyóiratokban megjelent publikációi mellett önálló kötete 2013-

ban jelent meg A vasfüggöny két oldalán. Élettörténeti elbeszélések a magyar-osztrák határ-

vidéken címmel. 

 

Molnár György Dr., Egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, villamosmérnök-

mérnöktanár, orvosbiológus mérnök, közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus. 

A BME-n a 2000-ben szerzett egyetemi villamosmérnöki diplomáját követte egy multidisz-

ciplináris orvosbiológiai diploma megszerzése szintén a BME-n. Ezt követően a munka 

világában mérnökként kezdve a pályafutását újabb tanulmányokat folytatott ezúttal a peda-
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gógiai diszciplínán belül, mérnöktanárként 2001-től. Ettől kezdve a tanulmányai és oktatói 

tevékenysége a már nagy múltra visszatekintő Pedagógiai Intézet jogutódjához, a Műszaki 

Pedagógia Tanszékhez kötötték. Ezen a tanszéken kezdte el a doktori PhD programot is, 

melyet az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában fejezett be. 2001 óta tehát egyetemi 

oktatóként folyamatosan rész veszek a Műszaki Pedagógiai Tanszék munkájában. Az IKT-

alapú kutatási alaptémái mellett a szakképzés-pedagógia módszertani és innovációs lehető-

ségei is foglalkoztatták, melyek alkalmat adtak arra is, hogy az új korszerű, atipikus és elekt-

ronikus tanítási-tanulási utakat is kutathassa. 

 

Nagy Tamás Dr., főiskolai docens 

Autógépész üzemmérnök, közlekedési műszaki tanár, pedagógia szakos tanár, a Széchenyis 

István Egyetem Tanárképző Központjának oktatója. Két évig középiskolában műszaki ta-

nárként dolgozott. Öt évig a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet munkatársa: 

számítástechnikai és értékeléselméleti szakértő. 1998-tól jelenlegi munkahelyén szaktárgyi 

módszertant, értékelés eleméletet oktat, és a gépész szakos tanárjelöltek pedagógia gyakor-

latait vezeti. 2004-től közreműködik a Széchenyi István Egyetem e-learning alapú tananyag-

fejlesztésében, módszertani tanácsadóként támogatja a szerzőket. 2007 óta a Moodle rend-

szer szakértője. A duális képzésben a tartalmi fejlesztést és az LMS megoldásokat segíti. 

 

Nagy Zoltán, PhD hallgató 

Mérnök, közgazdász, pszichológus, szaktanár. A Szegedi Tudományegyetem PhD hallgató-

ja, illetve a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanára. Közel 20 

éven át pénzintézetekben humánerőforrás (oktatás, tréning, személyzetfejlesztés) területen 

fejtette ki tevékenységét a közszférában történő feladatellátást megelőzően. Kutatási terüle-

tei az oktatás világában megjelenő szubkulturális jelenségek, a pedagógusi attitűd és az 

értékrendszerek megjelenése – kiváltképp a vallási, illetve transzcendentális áthatottsággal 

rendelkező oktatási-nevelési intézményekben. 

 

Nyéki Lajos Dr., egyetemi docens 

Okl. közlekedésmérnök, okl. mérnöktanár. A Széchenyi István Egyetem Tanárképző Köz-

pontjában dolgozik, mint egyetemi docens. Évtizedek óta foglalkozik szakképzés-

pedagógiai kutatással, a vállalati képzés tervezésével, az oktatás minőségirányítási kérdései-

vel. Kutatási területe a pedagógiai tervezés, a számítógépek pedagógiai alkalmazása, az 

informatika oktatásának módszertana. Az utóbbi hét évben elsősorban a felsőoktatási folya-

matok modellezésével és oktatási adatbányászattal foglalkozik. 

 

Petkovics Györgyi Dr., egyetemi tanár 

Okleveles közgazdász, az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Karának rendes taná-

ra. Kutatási területei a számvitel, könyvvizsgálat, az agrárvállalatok, pénzintézmények és 

közintézmények ügyvitele és annak követése és elemzése. Oktatásszervezési és fejlesztési 

kutatásokkal is foglalkozik. 

 

Petkovics Imre Dr., egyetemi docens, főiskolai tanár 

Okleveles villamosmérnök, az informatikai tudományok doktora. Az Újvidéki Egyetem 

Szabadkai Közgazdasági Karának docense és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola tanára. 

Érdeklődési körét az információs technológiák (felhőinformatika, dolgok internete), az adat-

kezelés (adatbázisok, adattárházak) és az alkalmazásfejlesztés (klasszikus, és agilis fejlesz-

tési módszerek), valamint az ügyfélkezeléssel (CRM) kapcsolatos témakörök képezik. 

 

Pongrácz Attila Dr., adjunktus 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán a Humánerőforrás-fejlesztési 

Intézeti Tanszéken adjunktusként dolgozik. PhD fokozatát a legnagyobb latin-amerikai 

magyar közösség, a São Paulo-i magyarság 1945-1990 közötti korszakáról írta. 2009 óta 
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tanít az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon, ahol többek között a tanácsadási módsze-

rek, a pályaorientáció, a coaching, a változásmenedzsment és a határon túli magyarság hu-

mánerőforrásai tárgykörébe tartozó kurzusokat tart. Kidolgozta az Integrált Emberi Erőfor-

rás Tanácsadás (IEET) módszerét, amely a teljes embert veszi figyelembe a tanácsadási 

folyamat során. Számos, a hallgatók szakmai gyakorlatát és későbbi elhelyezkedését segítő 

vállalati kapcsolatot épített ki Győr és a régió vállalataival, és bekapcsolódott a Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal koordinálásában zajló szakképzési kutatásokba is. 

 

Putzer Petra, tudományos segédmunkatárs 

A Pécsi Tudományegyetem tudományos segédmunkatársa, 2012 ősze óta kari TDT titkár. 

Doktorjelölt, kutatási témája a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), de felsőoktatási 

marketinggel is foglalkozni kezdett az utóbbi években. 

 

Reisinger Adrienn Dr., egyetemi adjunktus  

Közgazdászként végzett 2005-ben a Széchenyi István Egyetemen, PhD fokozatot az Egye-

tem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában szerzett 2010-ben. Jelenleg a 

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának egyetemi adjunktusa, 

ahol részt vesz a Statisztika, Közösségi tervezés és technikái, A Közösség és gazdaságtan, 

valamint a Nonprofit gazdaságtan oktatásában. A szerző kutatási területei a civil/nonprofit 

szervezetek helyi fejlesztésben betöltött szerepének vizsgálata, a társadalmi felelősségválla-

lás és részvétel elméleti és gyakorlati vonatkozásainak elemzése. 

 

Sipos Anna Magdolna Dr., intézetigazgató, tudományos főmunkatárs, könyvtári szak-

informátor, könyvtáros. 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Könyvtár- 

és Információtudományi Intézetében dolgozik mint tudományos főmunkatárs és intézetigaz-

gató. Évek óta foglalkozik a tudomány- és biblio,- valamint informetria publikációs jelensé-

geivel, különös tekintettel a tudományos élet és a publikációs lehetőségek egyenetlen regio-

nális eloszlásával, valamint Közép- és Köztes-, valamint Kelet-Európai megjelenési formái-

val, az e térségre jellemző jegyeivel, a történelmi megkésett fejlődésből eredő, a kontinens 

egyéb régióival szembeni kultúr- és tudománytörténeti lemaradásának társadalmi okaival. 

 

Somogyi Ferenc Dr., egyetemi docens 

Tanár-közgazdász. A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán a 

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék tanszékvezetője. 35 éve oktat a magyar felső-

fokú képzésben. A legfontosabb kutatási területe a magyar emberitőke-állomány állapotá-

nak, lehetőségeinek vizsgálata. 

 

Szabó Péter Dr., intézetvezető főiskolai tanár, rektor.  

1992-ben a Kodolányi János Főiskola egyik alapítója, majd 1997-ben a főiskolához tartozó 

gyakorló gimnázium egyik alapítója. Ma Kodolányi János Középiskola. Jelenleg szervezet-

fejlesztéssel, felsőoktatás-pedagógiával és minőségmenedzsmenttel foglakozik. Hervainé 

Dr. Szabó Gyöngyvérrel együtt a PIQ&Lead Magyar Termék Nagydíjas felsőoktatási kép-

zési modell megalkotója.  

 

Szretykó György Dr. habil., tanszékvezető egyetemi docens 

Közgazdász, a szociológiai tudomány kandidátusa, habilitált doktor, a Nyugat-

magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Bölcsészet-és Társadalomtudományi 

Intézet Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék vezetője, az Emberi Erőforrás Tanácsadó Mes-

terszak szakfelelőse, az MTA VEAB Gazdaság- Jog és Társadalomtudományi Szakbizottság 

alelnöke. Egy könyv és több mint 120 tanulmány szerzője, 10 tanulmánykötet szerkesztője. 
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Szűts Zoltán dr., főiskolai tanár 

Médiakutató, irodalomtörténész. A KJF Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén 

dolgozik, mint főiskolai tanár, doktori értekezését a hipertextből írta az ELTE-

n. Rendszeresen publikál az új média, az online közösségek és az internetes kommunikáció 

témájában tanulmányokat és ismeretterjesztő cikkeket a hazai tudományos lapokban. 2004 

és 2007 között a szöuli Hankuk University of Foreign Studies vendégtanára volt. Kutatási 

területe az online kommunikáció, hipertext és online közösségek. A Nemzeti Kiválóság 

Program ösztöndíjasaként az online publikációs paradigma és tanulási környezet kihívásait 

kutatja. Legutóbbi kötete, A világháló metaforái az Osirisnél jelent meg 2013-ban. 

 

Tóbiás László Dr., egyetemi docens 

Tanár, szociális munkás, 2002 óta a Széchenyi István Egyetem Szociális tanulmányok tan-

széke oktatója. Középiskolás kora óta végez ifjúsági munkát, vezet civil tevékenységeket és 

szervezeteket. Az Önkéntes Központ Alapítvány Önkéntességért Díja szakmai zsűrijének 

tagja. 

 

Törőcsik Mária Dr., egyetemi tanár 

Egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetemen marketinget, marketingstratégiát, vásárlói és 

fogyasztói magatartást, illetve személyiségmarketinget, márkamenedzsmentet oktat. Számos 

publikációja is megjelent ezen témakörökben, az elmúlt tíz évben több szakkönyvet is írt, 

melyek a marketing szerteágazó területeit járják körül. 2011-ben jelent meg Fogyasztói 

magatartás – Insight, trendek, vásárlók c. könyve az Akadémiai Kiadónál, ebben összefog-

lalta a fogyasztói és vásárlói magatartás legfőbb ismereteit. Egyetemi oktatói feladatai mel-

lett marketing tanácsadással és marketingkutatással, továbbá trendkutatással foglalkozik. A 

Magyar Tudományos Akadémia Marketing Albizottsága tagja. 

 

Tumbas Pere Dr, egyetemi tanár 

Az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Karának rendes tanára az Információs Rend-

szerek és Szoftvermérnökség tudományterületen. Több tankönyv és kézikönyv valamint 221 

tudományos közlemény szerzője a gazdaságinformatika területén. Innovatív Fejlesztés Re-

gionális Hálózatának az igazgatója és a Nemzeti és Nemzetközi Projektek Központjának 

koordinátora a Szabadkai Közgazdasági Karon. 

 


