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lehetne közelíteni. Mindebből az elemzést végző
szerző arra a következtetéste jut (s ezzel megint
csak el nem hanyagolható szempontta hívja fel a
figyelmet), hogy a munkaerőpiac igényeinek és
trendjeinek figyelembevétele a modern felsőokta

tási rendszeiekkel szemben támasztható leglénye
gesebb követelmények egyike, amellyel állami és
egyetemi szinten egyaránt számolni kell.
A reformok a felsőoktatási rendszer szerves részé

nek tekinthetők. A kötet szerkesztőjének tanul
mánya ezzel kapcsolatosan leszögezi, hogy bár e
folyamat nagyobb változásai a fejlett felsőoktatási

rendszerekben a II. világháború urán több hul
lámban már végbementek, a felsőoktatási intéz
ményekkel szembeni rezonanciaigény a társadal
mi jelenségekre a "permanens reform" állapotá
ban tartja a felsőoktatási intézményeket, sőt a
felsőoktatásban érintett állami szervezeti rendszert
is. A tömegméretűvé fejlesztés és aminőségjavítás

jegyében lezajlott felsőoktatási rendszerek alapve
tő átstruktúrálódását eredményező nagy reform
hullámok befejeztével feltehetőleg a reformok ki
sebb volumenűek lesznek, de az intézmények bel
ső rendjében és funkcióiban egyaránt folyamatos
változásokkal kell számolni.
Ehhez a megállapításhoz legfeljebb annyi hozzá

Ríznivalónk akad: a magunk részéről minden fel
sőoktatást érintő változást (bármilyen elhatározá
sút) nem minősítünk reformnak, legfeljebb a
struktúra meghatározó elemeit érintőket, ugyan
akkor - nagy reformok idején - a reformértékű

felsőoktatás-fejlesztési elképzelések kidolgozását a
reform keretei között, és nem attól fuggetlenül
képzeljük el. Egyedül ez biztosíthatja ugyanis,
hogy a különféle elképzelések ne egymással szem
be fussanak, hanem egymást kiegészítő módon
eredményes, sikeres reformhoz vezethessenek.
Mint bevezetőnkben jeleztük: a művet prekon

cepcióva[ vettük a kezünkbe, s ennek szellemében
is vállalkoztunk annak ismertetésére. Jó iskolán
nevelkedett toleranciánk megengedi mindenfajta
ellentétes nézet kifejtésér. Beismerjük, hogya mi
énk csak egy a lehetségesek közül. S legfeljebb csak
annak a kívánalmunknak adhatunk még hangot:
szeretnénk, ha az érvekkel tudományosan megala
pozott érvek állnának szemben....
(International Higher Eductltion. An Encyclopeditl.
Ed. by Phifip G. Altbach. New York - London,
19911150 p.)

Szamel Ktlttllin

AZ OECD MAGYARORSZÁGON

Az OECD vizsgálatot folytat Magyarországon,
melynek célja átfogó országtanulmány elkészítése
a magyar oktatáspolitikáról. Ennek egyik előké

szítő anyaga SetényiJános háttértanulmánya a ma
gyarországi felsőoktatásról.

Az OECD vizsgálat

Az OECD-t (Organization for Economic Coop
eration and Development - Gazdasági Együttmű
ködési és Fejlesztési Szervezet) 1961-ben hozták
létre a fejlett tőkés országok. E szervezet, amely
valójában a Mtlrshtlll-progrtlm végrehajtását szol
gáló korábbi intézményekbőlfejlődört ki, s amely
nem csekély szerepet játszik a fejlett országok
gazdaságfejlesztési stratégiáinak a kialakításában,
működésének kezdete óta komoly figyelmet for
dít az infrastrukturális területekre. Az OECD
programjai, jelentései és ajánlásai a hatvanas évek
vége óta jól kimutatható hatást gyakoroltak a
fejlett országok oktatásfejlesztési stratégiájára is.
Az oktatás területén az OECD egyik jellegzetes

tevékenysége a nemzeti oktatáspolitikák átfogó
értékelése, ún. országjelentések [country reporr]
készítése. Ezek a jelentések nem egy esetben hoz
zájárultak allhoz, hogy egy-egy ország saját okta
táspolitikáját hozzáigazítsa a gazdasági fejlődés

kihívásaihoz, illetve hogy hatékonyabb, a nemzet
közi kívánalmaknak inkább megfelelő oktatásfej
lesztési stratégiát alakítson ki.
llyen jelentések elkészítésére a tagországok kéré

sére kerülhet sor (a legutóbb Belgiumban és Svéd
országban történt vizsgálat). Noha Magyarország
nem tagja az OECD-nek, a szervezet egyik új
speciális programja, amely a kelet-európai gazda
ságok átalakulását hivatott segíteni, leherővé tette,
hogy nálunk is sor kerüljön a hazai oktatáspolitika
OECD általi vizsgálatára. Régió nkban, ahol a
viszonyítási pontok ma még meglehetősen bi
zonytalanok, s ahol a politika-elemzéshez szüksé
ges szakértelemből sincs nagy bőség, különösen
nagy jelentősége van az ilyen lehetőségnek.

Az OECD országjelentések mindig az adott or
szág szakértői által elkészített háttértanulmányra,
úgynevezett önfényképre épülnek. A szervezet ál
tal megbízott, nemzetközileg elismert szakértők

ből álló team részben erre a háttértanulmányra,
részben közvetlen tapasztalatszerLésre, kompetens
személyekkel folytatott inrerjúkra és inrézménylá
togatásokra építve készíti el helyzetértékelő jelen-
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tését. E jelentést, az elemzés mellett mindig
ajánlásokat is tattalmaz, az OECD szakértői és a
szervezet oktatási bizottságának tagjai megvitatják
az adott ország kormányának, mindenekelőttok
tatási minisztériumának a képviselőivel, E vita
alapján készül el az OECD által nyilvánosságra
hozott országjelentés.

Kelet-Európában előszörCsehszlovákiábm készült
OECD országjelentés, ez azonban csak a felsőokra

tásra terjedt ki. Az. alap- és középfokú oktatást régi
ónkban első alkalommal Magyarországon vizsgálja a
nemzetközi szervezet. Részben ez az oka annalz, hogy
a vizsgálatra szokásostól eltérő szempontrendszer
alapján és ugyancsak eltérő szcenárió szerint kerül
sor. Előbb külön-külön elkészül egy-egy ún. "mini
jelentés", melyek közül az egyik a felsőoktatásra, a
másik pedig az alap- és középfokú oktatásra vonat
kozik, s ezeker egy-egy szakmai tanácskozás kereté
ben külön-külön megvitatjál< a magyarországi kor
mát1júlti iiletékesekkeL Csak ezt követően készti! el
az átfogó országjelentés, amely immár az oktatás
valamennyi formájára kiterjed, s amelyet az OECD
oktatási bizottsága vitat meg a magyar kormány
képviselőivel.t

Az. OECD vizsgálat komoly kihívás a magyar kor
mányzatnak, amely kevéssé van hozzászokva ahhoz,
hogy hagyományosan a belpolitika hatókörébe tar
tozó területet, mint az oktatáspolitika, olyan nyílt
sággal vitasson meg nemzetközi szakértőkkel, mint
amilyen általában az OECD viz$gálatokat és vitálzat
jellemzi. E vitál< éppen amiart nagyhatásúak, mert
nem a diplomácia udvariassági szabályai, inkább a
tényfeltárásra törekvés jellemzi őket.

Az. OECD vizsgálatnak jelentős tétje is van. Kü
lönösen olyan országban, ahol- mint Magyaror
szágon - a rendelkezésre álló fejlesztési eszközök
jelentős része országon kívüli forrásokból szárma
zik. A külső fejlesztő számára ~ legyen szó akár
olyan nemzetközi szervezetről, mint pl. a Víldg
bank, akár egy-egy nemzeti kormányról, amely
bilaterális szerLődésekkeretei között kíván hozzá
járulni a hazai okratás fejlesztéséhez, akár magán
befektetőkről - az OECD jelentése mindig az
egyik legfontosabb tájékozódási pom. Az OECD
vizsgálat emellett egyike azokna!< az alkalmalmak,
melyek során tesztelődhet: mennyire képes egy

adott arra a fajta nyitottságra és haté
kony kooperációra, amely elemi követelmény az
Európai Közösségbe kerüléshez és az e közösségen
belüli konstruktív szerepvállaláshoz. A nemzeti
oktatáspolitika megvitatása azért különösen jó
tesztje a nemzetközi kooperációra való képesség
nek, mert olyan területről van szó, melyen a nyi
tottság gyakorlását a szokásosnál is nehézebbé te
szi az, hogy 2Z oktatás, amellett hogy hagyomá
nyosan a belpolitika területéhez tartozik, az adon
ország kulmrális tradíció inak bensőséges világá
hoz is kapcsolódik.

A felsőoktatási háttértanulmány

Az. OECD vizsgálatold10z készített hazai háttérta
nulmányok elsődleges célja az, hogy a vizsgáló szak
értői team részére árfogó képet adjanak az adott
ország oktatási rendszerének minden fontos vonat
kozásáról, megvilágítsál< a legfontosabb összefUggé
seket, tendenciálm. A háttértanulmányok általában
leíró, inkább a statikus elemeket bemutató, és kritikai
vagy analitikus, inkább a dinamikus oldalakat tár
gyaló részre oszlanak. Ilyen a szerkezete a magyaror
szági felsőoktatási országjelentés Setényi János által
írt hátténanulmányának is.
A történeti-politikai hátteret bemutató és a rend

szer leírását adó fejezetekre itt most nem fordítunk
figyelmet. Elég legyen annyit jelezni, hogy már a
leíró fejezetek is hordoznak egyfajta üzenetet, hi
szen a rendszernek elsősorban azokat a sajátossá
gait, azokat a folyamatait mutatj ál< be, amelyek
egy lehetséges kormányzati irányítási stratégia
szempontjából fontosak. Itt inkább azokkal az
értékelő elemekkel foglalkozunk, amelyek első

sorban az analitikus fejezetekben jelennek meg.
A háttértanulmány szerLőjének mindenekelőtt

azzal a nehézséggel kellett megküzdenie, amelyet
mindenki megtapasztalhatott, akinek az elmúlt
években a kelet-közép-európai régió bármely or
szágának oktatási rendszetéről elemzést kellett ké
szítenie: ez a bizonytalanság és az átmenetiség
problémája, ami gya!<ran együtt jár az átalakítás
koherens politikájának a hiányával. Nyugat-euró
pai elemzők nemegyszer meghökkenve tapasztal
jál<, hogy az, ami távolról a demokrácia és a piac-

-----------------
t A felsőoktatási jelentés vitája 1993. március 9-én zajlott le, aL alap- és középfokú oktatásé (ez utóbbi háttérta

nulmányát e sorok írója készítette) pedig május 2G-án Budapesten. Az átfogó országtanulmány vitájára 1993
novemberében kerül sor Párizsban. A vizsgálatot folytató OECO team tagjai: Pierre Laderriere (Franciaország,
OECD CERI), John Mallea (Kanada), Erland Rinborg (Svédország) és Jan Koucky (Csehország).
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gazdaság kiépítését szolgáló reformok sorozatának
tűnik, közelről nem több, mint tűzoltás és kapko
dás, amelyek mögötr nincsen semmiféle stratégia.
Ahogy ezr Magyarország esetében a szerző megfo
galmazza: "... a magyar felsőoktatásban az átmenet
folyamatát úgy kell szemlélnünk, mint sok olyan
erősen divergáló politika és kezdeményezés együt
tesét, melyeket egyéb állandóan változó társadal
mi elemek, úgy mint a gazdaság, a pártpolitika, a
regionális fejlődés stb. generálnak" . Az alapkétdés
tehát - amint ez már a bevezetőben megfogalma
zódik ~ ez: hogyan lehet integrálni, azaz valami
lyen koherens srratégiába összefogni ezt a sokféle,
egymást gyakran kioltó, a rendszer egészének a
koherenciáját folyton veszélyeztető változást.
Setényi János a politika-integráció problémáját ál

lítja elemzésének a középpontjába. Kiindulópontja
az, hogy ma Magyarországon nincs olyan koherens
felsőoktatási fejlesztési vagyirányítási stratégia, amely
képes lenne integrálni a rendszerben zajló változáso
kat. A politika-integráció illetve rendszer-koordiná
ció a kulcsfogalmak ebben az elemzésben. Az a
stratégia, ami ccLeknek a fogalmaknak az előtérbe

helyezéséből következik, két dologgal is szembeállít
ható: egyfelől a semmitrevés politikájával, amely
tétlenül engedi, hogy a rends"Zerben zajló koordiná
latlan folyamatok fokozatosan a rendszer szétbomlá
sához vagy hanyatlásához vezessenek, másfelől a
szűk!átókörú rendcsinálás politikíjával, amely a vál
tozások leblokkolásától, a helyi kezdeményezések
letiltásától várja a rendszerintegráció problémáinak a
megoldását.
A magyar hánértanulmánynak két, egyaránt fon

tos, alapvető üzenete van a nemzerközi vizsgáló
csapat számára. Az egyik az, hogya sok-sok diver
gáló hatás, a koordinálatlan helyi szintű változá
sok tömege lényegében lehetetlenné teszik annak
ellenőrzését, hogy a társadalom által a felsőokta

tásra fordított erőforrások e rcndszerben kellő

hatékonysággal hasznosulnak-e. A másik, hogya
magyar rendszerben a dinamizmus és a kezdemé
nyccLőkészség olyan rendkívüli tartalékai rt'jlenek,
amelyek megteremtése egy-egy másik rendszer
ben hosszú évek erőfeszítésével sem igen sikerül, s
amely olyan érték, arrlire egy leendő politildnak
mindenképpen építeni kell.
Nem véletlen, hogy aháttértanuJmány Ieghoss"Zabb

fejezete az intézményszintű innovációkról szó!, va
gyis a magyar felsőokratásnak arról a vonatkozásáról,
amely e rendszert a régió valamennyi országának
felsőoktatási rendszerétől megkülönbözteti. Az in
tézményi szintű változások rendkívüli gazdagságát
mindenki érzékeli, noha erre koncentráló rendszeres

adatgyűjtés és kutatási erőfeszítések híján a ké
pünk csakis töredékes lehet.
A tanulmány jól érzékelteti azokat a problémá

kat, melyek együtr járnak a helyi innovációknak e
gazdagságával: jelentős részük mögötr nincs ki
dolgozotr, hosszú távú koncepció, gyakran nem
kerül sor a változások eredményének az értékelé
sére, a innovációk egy része olyan látszarválrozta
tás, melynek célja csupán valamilyen központi
fejlesztési erőforráshoz való hozzájutás, s amelyek
ből nemegyszer éppen a legfontosabb elemek ma
radnak el (pl. szervezeti integráció a tartalmi kom
patibilitás megteremtése nélkül). Vagyis: hiányzik
a változások, az innovációk menedzselése, nincs mö
göttük átfogó stratégia, és, ami ezzel természetes
módon együtt ját, hiányzik módszeres értékelésük.
A helyi-intézményi változtatások jelentős része

mögött az egyetemi oktatói érdekcsoportok köz
vetlen törekvése figyelhető meg arra, hogy valami
Iyen rövidebb távú előnyhöz jussanak. A tanul
mány konk!úziója szetint többek közö tr ezen ér
dekcsoportok szinte korlátlan befolyása az, ami
gátolja, hogy a közvetlen politikai kontroll koráb
bi mechanizmusait, illetve az elmúlt években ezek
helyébe lépett "puha jogi, szakmai és pénzügyi
kényszerekre" épülő szabályozást fe1válthassa egy
modern, indirekt kormányzati kontrollmechaniz
mus. Olyan, amelyre az jellemző, hogy "a válto
zások végrehajtói maguk az érdekelt társadalmi
aktorok, s a kormányzat szerepe azoknak az esz
közöknek a megtetemtése, melyek az aktorok szá
mára lehetővé teszik céljaik elérését". Ugyanakkor
azonban, fogalmazza meg tanulmány, az is nyil
vánvaló, hogy "a döntő változások elindítása nem
remélhető kizárólag a belső egyetemi csoportok
tevékenységétől".
A nagy kérdés, amivel a háttéttanulmánynak is

szembesülnie kellett, nyilván ez: mi lehet a társa
dalmi és politikai bázisa a kívánatos válrozások
nalz, azaz mi lehet az az erő, amelynek iJcuására
kialakulhat egy modern, a társadalmi eltcnlírzést
és a helyi-intézményi kezdeményezések febzaha
dítását egyaránt lehetlívé tevő, ugyanakkor nem a
rendszeren belüli érdekcsoportok törekvéseit, ha
nem "átfogó nemzeti étdeket" megjelenítő politi
ka. A tanulmány meglehetősen pontosan
laswlja ezt a kérdést: a kezdeményezés a költség
vetési és adópolitika felól várható. Mivel sem a
nemzeti jövedelemnek az állami költségvetésbc
való nagyarányú koncentrálása, sem a közkiadá
soknak egy jóléti államhoz illő nagyvonalú növe
lése, sem a költségvetési deficit növelése és az állam
e1adósodása nem folytatható sokáig, nyilvánvaló,
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hogy előbb-utóbb meg kell fogalmazódnia egy
olyan adó és költségvetési reformpolitikának,
amelynek közvetlen oktatáspolitikai konzekven
ciái is lesznek. "Feltételezhető - olvashatjuk a
háttértanulmány összefoglalójában -, hogy egy
szelektív felsőoktatási fejlesztési politika társadal
mi támogatottsága az adórendszer reformjához
kapcsolódó érvekre építve teremthető meg",
(Setényi fán os:]elentés a magyarországiftlsőoktatds
ról- háttértanulmány az OECD szdmára [Pre-re
view o/Higher Education in Hungary, Background
Report to OECD), Bp" MKM, 1993,

Halász Gábor

A THES-BEN TALLÓZVA

A The Times Higher Education Supplement 1993
évi, tavaszi számait lapozgatva a hangsúlyosabb
témák nyomában a nyugat-európai - ilL elsősor

ban természetesen angol - felsőoktatásban jelen
leg végbemenő változásokról kialakítható képet a
következő címszavakban lehetne összefoglalni: ex
panzió és ennek következményei, tandíj, minő

ségértékelés, kreditgyűjtés és átváltás, franchising,
oktatási utalványok.

A felsőoktatás expanziója

A felsőoktatás iránt egyre növekvő érdeklődés mu
tatkozik a fejlett országokban, Az érintett kormá
nyok és intézmények várakozásával ellentétben 
akik előzőleg a demográfiai fogyás következménye
képpen a felsőoktatás iránti kereslet csökkenésével
számoltak - hallgatók tömegei áramolnak folyama
tosan a felsőokratásba azon országokban - mint pL
Németország, Franciaország, vagy Olaszország -,
ahol a középiskolai végbizonyítvány egyben felsőok

tatási belépő is, vagy tömegesen maradnak csalódot
tan kívül ott, ahol- mint pL Ausztráliában - admi
nisztratív úton subályozzák a bej utást.
Ezen felsőoktatás iránti éhség már ma több he

lyen felmutatja a felsőoktatás eltömegesedésének
egyes jeleit és idővel magával hozza ennek követ
kezményeit: pL a képzési idő, a finanszírozás, a
követelmények, a végbizonyítványok standardiz:í.
lását, valamint az oktatás minőségének átalakulá
sát. A hallgatók számának növekedése az első ok
tatási szakasz rövidített változatának bevezetését
eredményezte máris néhány országban (Olaszor
szág, Franciaország és Németország), Érzékelhető

ugyanakkor néml közeledési törekvés is az egyes
felsőoktatási rendszerek közt: ma az angol model
len alapuló standardizált európai felsőoktatási

rendszer jelei kezdenek kirajzolódni - az EK or
szágok 3 éves tanulmányi igényei számára a lehet
séges követhető modellnek az angol bachelor fo
kozat tűnik,

Vannak azonban más figyelemreméltó következ
ményei is a folyamatnak: amennyiben a felsőoktatási

első fokozat lesz az európai népesség közel felének az
alapképzettsége, ez már nem 1= megfelelőa hagyo
mányos elit kisebbség tanulmányai számára, s a ku
tatás, oktatás, tanulás hagyományosan összefonódó
modellje a posztgraduális ~;zintre fog tolódni, A nem
zetközileg elfogadott első fokozat széles körű beveté
se és a posztgraduális tanulmányok növekedése a
hallgatók intézmények és országok közti mobilitásá
nak növekedésével jár, magával hozva a "sokszínű

ség", a nyilvános információk, intézményesült ta
nácsadás, irányítás kívánalmát.
Az igazi kockázata azonban e folyamatnak az

oktatógárda "deprofesszionalizálódása" lehet,
akik pL a kutatási lehetőségekből kiszorulva, a
nemzetközi tanterv-típusú kurzusok és nemzeti
standardizált tesztek gyártásába szorulhatnak,
Nyugat-Európában jelenleg elsősorban az ex

panzió közvetlen költségigénye jelent problémát.
Angliában, ahol a kormány 25%-os hallgatói lét
számemelkedést tervez a következő néhány év
folyamán, az ezzel járó költségek csökkentését
célozza több, a tandíj ra, az akadémiai évre, a
hallgatók lakhelyére stb, vonatkozó elképzelés,
A várható költségnövekedésnek próbál elébe

menni az az elképzelés is, amely a hagyományos
30 hetes, 3 szemeszteres akadémiai év átalakítására
törekszik max, 48 hetes, 4 szemeszteres akadémiai
évvé, A nyári időszak bevonása - 4, szemeszter
ként - megrövidíthetné a teljes képzési időt (ke
vesebb, mint 3 évre), s a meglevő épületállomány
jobb kihasználását tenné lehetővé, elkerülve az új
beruházások költségeit. Az elképzelés megvalósu
lása érinti az egész finanszírozási és ösztöndíjrend
szert, és szárnolni kell az oktatók, a hallgatók
ellenállásával is, Az elképzelés egyelőre több válto
zatban létezik, a végsőt 1993 őszén teszik közzé az
intézmények véleményének meghallgatása után,
Szintén a költségek csökkentését célozza az a törek

vés, amely a hallgatókat arra ösztönzi, hogy tanulja
nak lakóhelyük egyetemén, s tanulmányaik idején
lakjanak továbbra is szüleikkeL Ezzel a költségvetés
megtakarítharná az otthonától távol tanulók fejen
kénti 2845 font összegű támogatását és a lakóhelyü
kön tanulóknak járó 1795 font összegű támogatás
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