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A jövő egyeteme a 

vállalkozói egyetem?



• Az egyetemek fejlődéstörténete

• Az állami kutatásfinanszírozás 

változásának irányai

• Az egyetemek előtt álló jelentősebb 

kihívások

• A harmadik missziós tevékenységek 

előretörése

• A jövő egyeteme?
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Áttekintés

Előadó: Dr. Dőry Tibor



Humboldt típusú egyetemek 

(a 2. világháborúig)

• Első egyetemek az ókorban Perzsia, 

Egyiptom, majd a középkorban Bologna, 

Párizs

• 1367  – a Pécsi Egyetem alapítása

• Misszió: általános tudományos műveltség 

fejlesztése és terjesztése 

• Kimagasló elméleti tudományos munka, 

felfedezések, szabad témaválasztás

• Alapvetően állami finanszírozás

• Tudományos kutatás és az oktatás 
összefonódása (30-50% kutatómunka)

• Relatív kevés, de rangos és autonóm 

módon működő intézmény 
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Az egyetemek fejlődésének 

szakaszai I.

Előadó: Dr. Dőry Tibor
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Kutatóegyetemek finanszírozása

USA, 1941-1945

Előadó: Dr. Dőry Tibor

• A kormányzat az egyetemi kutatások első számú finanszírozója lesz, 
az összes kormányzati K+F kiadás 75%-a egyetemekre irányul

• Az amerikai kormányzat állandó finanszírozást biztosít az 
egyetemeken folytatott alap- és alkalmazott kutatásokra 

• Fegyverek kutatása amerikai egyetemeken, civil környezetben
• Az amerikai egyetemeket vonzóvá tenni külföldi kutatók számára

Manhattan Project:
$25 bn

($2 bn – 1941-es áron) 

http://steveblank.files.wordpress.com/2013/01/osrd-and-universities.jpg
http://steveblank.files.wordpress.com/2013/01/osrd-and-universities.jpg


A 2. világháborút követő egyetemi modell 

(1945-1980-as évek)

• Vannevar Bush (1945) Science: The Endless 

Frontier – „policy for science” „science

push linear model”

– Magas fokú autonómia a tudománynak 

– Tudományos témák kiválasztását a 

kutatók határozzák meg

– Az alapkutatás legmegfelelőbb helye 

az egyetem, nem a kormányzati 

kutatólaborok 

– Kutatási ügynökség(ek) létrehozása 
(OSRD <- - > NSF, NIH, DoE, DoD, CDC)

• Eredménye: jelentősen nőtt a kutatók 

száma, tud. output, publikációk száma, stb. 
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Az egyetemek fejlődésének 

szakaszai II.

Előadó: Dr. Dőry Tibor



„Government promises to fund the basic 

science that peer reviewers find most 

worthy of support, and scientists promise 

that the research will be performed well

and honestly and will provide a steady 

stream of discoveries that can be 

translated into new products, medicines, 

or weapons”. (Guston and Keniston, 

1994a, p. 2)
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Társadalmi szerződés a 

II. világháborút követően

Előadó: Dr. Dőry Tibor



• A hidegháború vége – a mérnökök és tudósok 
iránti igény csökkenése a hadiparban

• A nukleáris energiában való hit megingása –
új energiaforrások keresése

• Növekvő globális verseny – feltörekvő 
országok, pl. BRIC

• Államok eladósodása, költségvetések deficitje

• Közkiadások korlátozása -> 
„greater accountability and for better value 
for money” (Geuna and Martin, 2002)

• A tudományos és technológiai kompetenciák, 
a tudás és képességek szerepének 
növekedése
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A változás hajtóerői a 

80-as, 90-es években

Előadó: Dr. Dőry Tibor



• A 1990-es, 2000-es évektől felerősödő folyamat

• A tudás-előállítás változásai – „Mode 2” 
(Gibbons, 1994) 
– Egyre gyakoribb a multi- vagy transzdiszciplináris

kutatás, ami növekvő számú és különböző típusú 
szervezet bevonásán alapul

– Új tudás gyakran az alkalmazás során jön létre

– Nem lineáris, hanem komplex interaktív, 
visszacsatolásos folyamat

• Új társadalmi szerződés igénye
– A kutatók végezzenek a társadalom és a 

gazdaság számára hasznos, hasznosítható 
tevékenységet! 

– „Mindennap tenni kell valamit a városért” – Sz.T.
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Az egyetemek fejlődésének 

szakaszai III.

Előadó: Dr. Dőry Tibor
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Állami kutatásfinanszírozás 

szektorok szerint, 2012

Előadó: Dr. Dőry Tibor
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Forrás: a szerző számításai az Eurostat és NSF adatai alapján



• Az összes kormányzati 
kiadások több, mint fele 
az egyetemi K+F-re megy 
az EU-ban

• Az egyetemek inkább 
kutatási, mint fejlesztési 
projektekre fókuszálnak

• Az általános feltételezés 
szerint a vállalati K+F 
kiadások automatikusan 
gyakorlati hasznosítást 
nyernek

• Az egyetemi kutatások 
sokkal inkább függenek 
az állami támogatástól, 
mint a vállalati kutatások

az egyetemi 
K+F budget-en

belül, %

a vállalati K+F 
budget-en

belül, %

Magyaro. 74% 15%

EU-28 80% 7%

USA 58% 14%
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Miért vannak az egyetemek nyomás 

alatt? Ki fizeti a révészt?

Előadó: Dr. Dőry Tibor

Az állami finanszírozás 
aránya, 2012 

Forrás: a szerző számításai



Jól felkészült 

alkalmazottak 

képzése?

Munkahelyet (is) 

teremteni képes 

„vállalkozók” képzése?
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Kihívások

Előadó: Dr. Dőry Tibor

Egyetemi funkciók bővítése?

Oktatás – Kutatás –

Szolgáltatás (TT, CSR, etc.)
„harmadik küldetés”



• A magas színvonalú oktatás jelentős kutatási 

tevékenységet is feltételez?

• Oktatási tevékenység nélkül nem válik-e túl 

specializálttá a kutatási tevékenység?

• Működhetnek-e jól csak oktatásra fókuszáló 

intézmények? Pl. francia grandes écoles?

• Mennyire káros a „harmadik missziós” szolgáltatási 

tevékenység az oktatásra, kutatásra?

• Mennyire új a „harmadik misszió”, hiszen a 19. századi 

német és japán egyetemek szoros együttműködtek 

ipari vállalatokkal?

• Közvetlenebbül kell-e szolgálni a társadalmi igényeket 

az egyetemeknek, mint a korábbi korokban? Hogyan?
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Néhány dilemma

Előadó: Dr. Dőry Tibor



• Projekt-alapú képzések, pl. technológia 

értékesítés témában

• Mentor programok – gyakorló vállalkozók 

bevonásával

• Inkubátor / gyorsító (accelerator) 

programok

• Üzleti terv versenyek

• Vállalkozói képzések hallgatóknak és 

oktatóknak

Forrás: Kaufmann Foundation, 2012
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Vállalkozást ösztönző 

tevékenységek

Előadó: Dr. Dőry Tibor



• Reliability – involves 

dependability of service and 

consistency of performance; 

performing the right service right 

the first time; honoring promises; 

accuracy

• Responsiveness – concerns the 

willingness or readiness of 

employees to provide service; 

timeliness

• Competence – means possession 

of the necessary skills and 

knowledge required to perform 

the service

• Access – involves 

approachability and ease of 

contact; waiting time; hours of 

operation

• Courtesy – involves politeness, 

respect, consideration, and

friendliness of contact personnel

• Communication – means 

keeping customers informed in 

language they can understand; 

listening to customers; adjusting 

language to different needs of 

different customers; explaining 

the service itself

• Credibility – involves 

trustworthiness, believability and 

honesty, reputation; personal 

characteristics of personnel

• Security – is the freedom from 

danger, risk or doubt; physical 

safety; financial security; 

confidentiality
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A szolgáltatás minőség meghatározó 

tényezői (Prof. Downey, TCU, TX)

Előadó: Dr. Dőry Tibor
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A jövő egyeteme? 

Presenter: Dr. Katalin Minta

Pl. Masdar Institute of Science & Technology
- Abu Dhabi designed by Norman Foster –

… zéró emisszió, a sivatag közepén ...



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET,

VÁROM A KÉRDÉSEKET, ÉSZREVÉTELEKET!

16 Előadó: Dr. Dőry Tibor


