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ZÁDORI IVÁN 

Felsőoktatási kihívások Guernsey-n 

 
 

Bevezetés 

„Aki ellátogatott a normann szigetvilágra, megszereti; aki élt is ott, becsüli. Derék népség 

lakik e tájon, lelke teszi naggyá. A tenger lelke él benne. A Csatorna -szigetek emberei külön 

fajt alkotnak. Isten tudja, miféle fensőbbséggel viseltetnek »a nagy föld« irányában, lekezelik 

az angolokat, akik néha hajlamosak arra, hogy megvessék »azt a három-négy virágcserepet a 

kerti medence közepén«. Jersey és Guernesey így vág vissza: »Mi vagyunk a normannok, mi 

hódítottuk meg Angliát. « Lehet ezen mosolyogni, de csodálni is lehet.” – írja Victor Hugo az 

1866-ban megjelent A tenger munkásai című könyvének bevezetőjében a Csatorna-szigetekről, 

majd így folytatja: „De hisz ez merő középkor, mondhatná valaki; nem: ez a teljes szabadság. 

Boldogulj, élj, létezzél csak. Menj oda, ahová akarsz, csináld azt, amit akarsz, élj úgy, ahogy 

akarsz. Senkinek nincs joga a neved iránt érdeklődni. Külön istened van? Csak prédikálj róla. 

Külön zászlód van? Csak tűzd ki. Hogy hol? Hát az utcán.  Fehér a zászlód? Rendben van. 

Kék? Nagyon jó. Vörös? A vörös is szín. Kedved támadt leleplezni a kormányt? Állj fel egy 

hordóra és beszélj. Akarsz a nyilvánosság előtt szövetkezni? Hát szövetkezz. Vagy inkább tit-

kon? Ám szövetkezz. Hogy hányan? Ahányan akartok. Korlátozás? Nincs korlátozás. Szeretnéd 

összehívni a népet? Hívd. Hogy hova? Hát a főtérre. És ha támadom a királyságot? Nem ér-

dekel bennünket. És ha plakátokat ragasztok? Tessék, itt vannak a falak. Gondolkodj, beszélj, 

írj, nyomtass, szónokolj: a te dolgod.” 

Az Anglia és Franciaország között elhelyezkedő Csatorna-szigetek valóban különleges ré-

sze a világnak: ez az a hely, ahol például az angol korona képviselője Guernsey parlamentjében 

alacsonyabban ül, mint a kormányzó, ezzel is kifejezve Anglia „másodlagos” szerepét a szige-

ten; ez az a hely, ahol szigetlakók a mai napig büszkék normann hagyományaikra és arra a 

Hódító Vilmosra, aki Normandia hercegeként, és nem utolsó sorban a Normandiához tartozó 
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Csatorna-szigetek uraként hódította meg 1066-ban Angliát; ez az a hely, ahol még a 20. század 

elején is voltak boszorkányperek; és ez az a hely, ahol Guernsey szigetén az 1563-ben alapított 

Elizabeth College-ben a diákigazgató az egyetlen, aki tisztségénél fogva viselhet szakállt, és 

az ősi házirend értelmében nemcsak arra jogosult, hogy lóval menjen iskolába, hanem arra is, 

hogy lovát a tanárok lovai közé kösse. Itt jól megférnek egymással a különböző korok emlékei, 

a francia és angol hagyományok, a német megszállás idejéből maradt ágyútornyok, betonbun-

kerek, az ódon középkori erődítmények és világítótornyok, vagy a történelem előtti dolmenek 

és a gótikus katedrálisok, ahol mindenfelé ott hevernek a különböző korok emlékei, a pattintott 

kőszerszámoktól kezdve a 17. századi cserép pipaszárakig vagy a Viktória-korabeli kék-fehér 

porcelántöredékekig. A Csatorna-szigeteken a szigetlakók jóléte és jólléte nem csupán papíron 

létezik, és gyakorlatilag mindenki számára reális lehetőség nyílik a kiegyensúlyozott, élhető 

életre. 

A Csatorna-szigetek Normandia partjai előtt helyezkednek el.  Területükön két 

kormányzóság található, a 91 000 fő lakossággal rendelkező és 116 négyzetkilométer területű 

Jersey és a hozzá kapcsolódó kisebb szigetek, illetve a 65 000 fős, 65 négyzetkilométer területű 

Guernsey Kormányzóság a hozzá tartozó Alderney, Sark, Herm, Jethou szigetével és néhány 

kisebb szigettel együtt. A szigetek az Egyesült Királyság koronagyarmatai, az Egyesült 

Királysághoz kizárólag az angol koronán keresztül kapcsolódnak, a mindenkori angol uralkodó 

egyben Normandia hercegi címét is viseli. Az Egyesült Királyság kormánya csupán a 

védelemért és külkapcsolatokért felelős, minden egyéb ügy, beleértve az adórendszert is a 

kormányzóságok hatáskörébe tartozik. A szigetek nem tagjai az Európai Uniónak és nem is 

társult tagjai, csupán korlátozott, speciális kapcsolatuk van az EU-val, amit az Egyesült 

Királyság csatlakozását deklaráló 1972-es törvénye szabályoz. Ezen rendelkezések szerint a 

szigetek részei az EU vámterületének, a közösségi vámtarifák, adóterhek és egyéb mező -

gazdasági importkvóták szabályozzák a kereskedelmet abban az esetben, ha EU-n kívüli 

országról van szó és a tagországokkal a szabad kereskedelem, áruk és szolgáltatások szabad 

áramlása valósul meg. Más szabályozás nem vonatkozik kötelező jelleggel a szigetekre.  

A szigeteken, bár hosszú múltra visszatekintő oktatási hagyományokkal rendelkeznek, 

önálló, klasszikus értelemben vett felsőoktatási intézmény mindezidáig nem működött, 

azonban az elmúlt években komoly lépések történtek annak érdekében, hogy Guernsey 

szigetén 2015-ben megnyithassa kapuit a Channel Islands University. E rövid áttekintés a 

szigetek jelenlegi felsőoktatási stratégiáit, valamint  a tervezett egyetem létrehozásának eddigi 

lépéseit mutatja be. 

Háttér 

A Csatorna-szigetek jelenlegi sikeressége és versenyképessége az Egyesült Királyság és a 

szigetek 1204 óta fennálló sajátos viszonyrendszerére vezethető vissza, ahol mindkét fél 

profitál a különleges státuszszabályok által fenntartott helyzetből. Az elmúlt 800 év egy olyan 

folyamatos és sikeres adaptáció története, ahol a szigetek sikeresen tudnak alkalmazkodni 

azokhoz a gazdasági változásokhoz, amelyek befolyásolására, alakítására komoly ráhatásuk 

nincsen, ugyanakkor sajátos helyzetükből fakadóan időről-időre képesek olyan termékek és 

szolgáltatások biztosítására, amely a külvilág számára érdekesek. A különféle történeti 

korokban más és más gazdasági tevékenységek biztosítják a szigetlakók jólétét és jóllétét, 

legyen szó gyapjútermékek előállításáról, hajóépítésről, kalózkodásról és csempészetről, 
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virág- és zöldségtermelésről vagy idegenforgalomról, és végül, a II. világháborút követő 

évektől a pénzügyi szolgáltatások kibontakozásáról. 

A Csatorna-szigetek és e szigetekhez hasonló jellegű pénzügyi központok felfutása az 

1960-as évektől kezdődően indul meg, leegyszerűsítve a nemzetközi pénzügyi rendszerben 

bekövetkező változások hatására az onshore szabályozás elől „menekülő” onshore cégek 

offshore kötnek ki. Bár külső változásokra és az onshore szabályozásra a szigeteknek 

számottevő befolyása nincsen, számtalan olyan versenyképességi tényezővel rendelkezhetnek, 

amelyek a pénzügyi terület irányába történő elmozdulást nagymértékben elősegíthet ik, és 

természetesen a külső szereplők számára is felértékelődhetnek a speciális státuszú szigetek, 

ahol bizonyos szabályokon kívüli, vagy a fennálló keretfeltételek kiskapuit kihasználó 

tevékenységekre nyílik lehetőség. E fénykor azonban nem feltétlenül tart örökké, így a jelen 

lényeges kérdése az új diverzifikációs lehetőségek (pl. web-alapú gazdaság) felé történő 

elmozdulás mellett az, hogy hogyan lehet úgy a jelenlegi kedvező helyzetet eredményező 

tényezőket fenntartani, hogy közben a külső testületek, szereplők elvárásainak, előírásainak is 

többé-kevésbé meg tudjanak felelni. 

Az oktatási folyamatok részletesebb tárgyalása előtt érdemes röviden áttekinteni a szigetek 

sikerességének humán dimenzióit, e jól teljestő adóparadicsom munkaerőpiaci sajátosságai t, 

foglalkoztatási jellegzetességeit. A sziget népességének a jelenlegi prosperáló gazdaság 

mellett nincsenek igazi foglalkoztatási problémái, de a populáció további növekedése ezt a 

szituációt is jelentős mértékben megváltoztathatja, másrészt folyamatosan  szükség van a 

rendelkezésre álló humán erőforrás fejlesztésére, oktatási szintjének növelésére és a gazdasági, 

technikai kihívásoknak történő megfeleltetésére. 

A Guernsey-n 2001-es népszámlálás adatai alapján 32 293 szigetlakó állt alkalmazásban, 

ami 54%-a volt a sziget népességének. A munkanélküliség ebben az időszakban nagyon 

alacsony szinten volt, körülbelül 100 ember részesült munkanélküli segélyben, amely csupán 

0,3%-a volt a foglalkoztatottaknak. Az összes munkanélküli száma 338 fő volt, de ez a szám  

tartalmazta az önkéntes munkanélkülieket, a munkanélküli segélyben nem részesülőket, 

valamint a betegség miatt tartósan munkaképteleneket is. Jersey esetében 53  560 fő, a népesség 

megközelítően 60%-a állt 2006 júniusában alkalmazásban. Az akkori, 2004-es 760 fős „csúcs” 

után a munkanélküliek száma 400 fő körül stabilizálódott, a munkanélküliségi ráta azonban 

még így is alig haladta megpedig 2%-ot.1 Ebben az időszakban mindkét sziget esetében a 

pénzügyi és jogi tevékenységek, a kis és nagykereskedelem tekinthető meghatározó ágazatnak, 

de Jersey esetében az idegenforgalmi szektor, Guernsey esetében az információs és egyéb 

szolgáltatások mutatnak nagyobb arányú foglalkoztatást, míg a korábbi, hagyományos 

iparágak, a turizmus, az ipari termelés, és a mezőgazdasági tevékenységek lassú hanyatlása 

többé-kevésbé hasonló módon mindkét sziget esetén megfigyelhető. 

Természetesen érdemes az ezredforduló utáni évek adatait napjaink trendjeivel összevetni: 

2013-ra Guernsey esetében a munkanélküliségi ráta 1,3%, amely 2008  óta megduplázódott, de 

nemzetközi összehasonlításban még így is nagyon kedvezőnek tekinthető.2 

                                                      
1 Zádori I. (2012): A Csatorna-szigetek fenntarthatósági kihívási és gazdasági, politikai válaszkísérletei. Ale-

xandra Kiadó, Pécs 
2 The States Strategic Monitoring Report 2014 Fiscal and Economic, Social and Environmental Trends (Po-

licy Council, the States of Guernsey) http://www.gov.gg/ 20 p. 

http://www.gov.gg/
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2013 márciusában a foglalkoztatási ráta, tehát a foglalkozatottak aránya a 16-64 éves 

korosztályon belül 76,3% volt a szigeten. Szintén 2013-ban, a munkaképes korú népességnek 

78,5%-a volt gazdaságilag aktív, vagy rendelkezett nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal.  

Jersey esetében a 2014-es becsült munkanélküliségi ráta 5,7%-os, 3.200 embernek nincs 

munkája, a regisztrált aktív álláskereők száma pedig 1.450 volt 2014 szeptemberében.3 

E néhány adat alapján is világosan látszik, hogy a Csatorna-szigetek esetében komoly 

foglalkoztatási problémákról továbbra sem lehet beszámolni, különösen akkor, ha ezeket a 

számokat, arányokat nemzetközi összehasonlításban tekintjük. A gyakorlatilag egy európai 

kontitentális középváros (20 000-99 000 fő) méreteivel rendelkező szigetek stabil gazdasággal, 

erősen specializált pénzügyi és kereskedelmi szektorral és – az elmúlt évek negatív 

elmozdulásai ellenére – még mindig határozottan jó foglalkoztatási adatokkal rendelkeznek. 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a jelenlegi gazdaságszerkezet és foglalkoztatás a 

jelenlegi lakosságszám esetében tekinthető viszonylag kiegyensúlyozottnak: a népesség 

esetleges növekedése a foglalkoztatási szerkezet változása mellett komoly lakhatási 

problémákat is generálhat. 

Mindkét sziget esetén a bevándorlók számát és a népesség növekedését leginkább a 

lakhatási engedélyek kiadásának korlátozottsága tartja nagyjából egyensúlyban. A lakhatási 

engedélyeket általában határozott időre adják a hatóságok. Bár a szigetek populációja e 

szabályozás miatt nem mutat számottevő növekedést, mindenképpen kiemelt problémaként 

jelenik meg a kismértékű, de mégis jelentkező éves növekedés és a lakosság számának 

gyarapodásából adódó problémák, elsősorban a lakásproblémák miatt. Guernsey esetében 

például a sziget összterületének ezidáig nagyjából 15%-a került beépítésre. Ebbe a számba a 

történelmi emlékektől és romoktól kezdve az üvegházakon keresztül a repülőtérig minden 

ember által létrehozott építményt és utat beleszámoltak. Annak ellenére, hogy Guernsey 85% 

hivatalosan nem számít beépítettnek, a helyiek ennek a területnek a nagy részét is beépítettnek 

tekintik, mivel túlnyomórészt magánkertek és közparkok teszik ki az emlí tett 85%-ot. Jersey-n 

a beépítettség már az 1990-es évek végén meghaladta a 20%-ot. 

Mindkét sziget esetében egyre növekvő igény mutatkozik új lakóházak építésére. Mivel a 

már beépített területek telítettek, az új házak felépítésére csupán a be nem épített 

zöldterületeken, mezőgazdasági területeken nyílik lehetőség. Mindenképpen szükség van tehát 

a kormányzat által kontrollált lakásprogramokra, amelyek biztosítják a (kis mértékben) 

növekvő népesség számára és a növekvő igények kielégítésére alkalmas lakhatás i 

körülményeket. 

A demográfiai trendek alapvetően a népesség elöregedésével összefüggő folyamatok miatt 

tekinthetők kedvezőtlennek, amely a szociális ellátórendszerek fenntarthatósága, valamint a 

gazdaság emberi erőforrás szükséglete miatt tekinthető fontos kihívásnak. 

Oktatás 

Mindkét sziget esetében az alapfolú és középfokú oktatás, valamint a részben erre épülő 

szakképzés, továbbképzés és felnőttoktatás szisztematikus menedzselése figyelhető meg, 

komoly működési zavarok nélkül. 

Guernsey szigetén az állam 13 általános iskolát, 5 középiskolát, egy oktatási centrumot és 

a felnőttképzés lebonyolítását végző College of Further Education-t tartja fenn. Az 1563-as 

                                                      
3 http://www.gov.je/News/2014/pages/UnemploymentSeptember2014.aspx, 2014. 10. 12. 

http://www.gov.je/News/2014/pages/UnemploymentSeptember2014.aspx
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alapítású Elizabeth College és az 1872-ben alapított Ladies' College nem állami fenntartásban 

működik, de támogatásokat kap a Guernsey Államtól. Alderney szigetén összevont iskola, 

Herm szigetén pedig egy kis általános iskola működik, Sark szigete viszont, bár Guernsey 

része, kívül esik az Oktatási Minisztérium hatáskörén. A hátrányokkal élő tanulók számára két 

speciális iskolát tart fenn az állam, de ahol lehetőség nyílik, megpróbálják a többiekkel együtt 

oktatni őket. Guernsey esetében az oktatási folyamatok sikerességéhez jelentős mértékben 

hozzájárul az ún. Oktatási Jóléti Rendszer (Education Welfare System) is, amely más 

országokhoz képest viszonylag korán, 1900-tól, az általános tankötelezettség (jelenleg 5 és 16 

éves kor között) bevezetésétől kezdve működik a szigeten. Az új tanítási, tanulási módszerek 

alkalmazása, a jól működő külföldi, egyesült-királyságbeli gyakorlatok átvétele, az e-learning, 

valamint a megfelelő infrastruktúra és oktatói kapacitások biztosítása fontos prioritásként 

jelenik meg a szigeten. 

Jersey esetében 22 általános iskola és 5 középiskola áll a tanulók rendelkezésére, a 

tankötelezettség szintén 5 éves kortól 16 éves korig tart, amely után hasonlóan Guernsey -hez, 

a szigeten működő Highlands College nevű intézmény biztosít széles tanulási lehetőségeket. 

Az e-tanulást az oktatásért felelős Oktatási, Sport és Kulturális Minisztérium (Department for 

Education, Sport and Culture) Jersey-n is egyre fontosabb prioritásként kezeli. 

A felnőttoktatás – mivel viszonylag alacsony a munkanélküliség és a klasszikus 

munkapiaci zavarok és egyensúlytalanságok sem jellemzők a szigeteken, a már korábban 

megszerzett tudás felfrissítésére és fejlesztésére, a hagyományőrzésre, a tétlenség elkerülésére, 

a közösség összetartására és nem utolsósorban a technikai, gazdasági, kulturális és a társadalmi 

fejlődés eredményeinek megismerésére és elsajátítására irányul. Érdemes végül megjegyezni, 

hogy a szigeteken rendelkezésre álló humán erőforrás kereslet és kínálat között nem tökéletes 

az összhang, ami szinte minden szektorban a különösebb képzettséget nem igénylő 

mezőgazdasági idénymunkástól a magasan képzett fehérgalléros munkavállalókig időről időre, 

általában határozott idejű munkavállalási engedélyekkel külső munkaerő bevonását teszi 

szükségessé. 

A Csatorna-szigeteken önálló felsőoktatási intézmény nem működik. Az angliai és más  

országbeli egyetemeken való továbbtanulást mindkét sziget esetében az állam is jelentős 

mértékben támogatja. A támogatások az egyértelmű stratégiai dimenzión kívül azért is 

különösen fontosak, mert az angol egyetemek tandíjai átlagosan 4-6-szor nagyobbak a 

Csatorna-szigetek diákjai számára. A továbbtanulás jellegzetességei a szigeteken a követke-

zőkben összegezhetők: 

– Magas a továbbtanulási szándék felsőoktatási intézményekben.  

– Magas azok aránya, akik vagy egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt vagy után, 

munkábaállásuk előtt külföldi utazásokat tesznek. 

– A fiatalok elsősorban angliai egyetemeken folytatják a tanulmányaikat.  

– Az egyetemi évek megkezdésekor viszonylag kevesen rendelkeznek határozott elképzelés-

sel arról, hogy a szigeteken kívánnak-e letelepedni vagy sem – a „bizonytalanság” azonban 

elsősorban azzal függ össze, hogy sokan visszatérésüket inkább szakmai karrierjük csú-

csán, céljaik elérése után képzelik el. 

– A magas színvonalú pénzügyi szolgáltatások biztosításához folyamatosan szükség van 

megfelelő felsőfokú szakmai végzettséggel és versenyképes tudással rendelkező munka-

vállalókra. 
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– A megfelelő életszínvonal biztosításához nyilvánvalóan a pénzügyi szektor kínál megfelelő 

lehetőségeket. Más területeken sokkal kisebb az igény a specializáltabb végzettséggel ren-

delkezők számára, ugyanakkor felsőfokú végzettséggel – ha nem szakirányú végzettségről 

van szó, akkor is – a fiatalok viszonylag könnyen el tudnak helyezkedni a pénzügyi, szol-

gáltató szektorban (bár ez sajátos kompromisszum, sok esetben korábbi ambícióik feladá-

sát jelenti). 

– A szigeteken való maradás leglényegesebb motivációja a biztonságos, jó, élhető élet – 

gyermekkorukban megszokott életszínvonaluk és életstílusuk fenntartásának reálisan meg-

valósítható lehetősége. 

Az elmúlt években mindkét sziget esetében megfigyelhető egyesült-királysági egyetemek 

fokozottabb jelenléte, amelyek különféle oktatási programokat kínálnak, távoktatási, levelező 

formában. Ezeket az oktatási programokat általában azok a diákok veszik igénybe, akik fel-

nőttként, munka mellett tanulnak, illetve családjuk nem rendelkezik olyan anyagi háttérrel, 

amely a külföldi tanulást lehetővé tenné. A szigeteken kívüli, egyesült -királyságbeli egyete-

meken a Csatorna-szigetek diákjainak különleges státusza azonban “sérülni’ látszik: egyre ko-

molyabban merül fel annak az igénye, hogy a szigetek diákjai, mint külföldi diákok jelenjenek 

meg az Egyesült Királyság oktatási intézményeiben, amely a korábbiakhoz képest jelentősen 

megnövelné a képzés költségeit, többletterhet eredményezve a két állam, i lletve a hallgatók 

családjai számára. 

Felsőoktatás Guernsey-n 

Guernsey szigetén a 16 éves korosztály 89%-a (2013), középiskolás, illetve szakmát tanul, míg 

a 18 éves korosztály közel egynegyede tanul tovább egyetemen. Jelenleg több mint 800 hall-

gató (Guernsey és Alderney szigetéről) vesz rész felsőoktatási programokban és felnőttokta-

tásban a szigeten kívül, de nem kevés azok száma sem, akik a Nyitott Egyetem (Open Univer-

sity), illetve szigeten kívüli felsőoktatási intézmények szigeti képzéseit látogatják. Az állam 

komoly szerepet vállal a továbbtanulás finanszírozásában, éves szinten a korábban említett 800 

hallgató több mint 6 millió font támogatásban (2,28 milliárd forint átlagosan 2,85 millió forint 

hallgatónként) részesül. A támogatási rendszert tovább színesítik olyan ösztöndíjas helyek is, 

amelyeket külföldi egyetemek kifejezetten a szigeti hallgatóknak ajánlanak fel: ezek közé tar-

tozik például a kanadai Brock Egyetem (St. Catharines, Ontario), amely Guernsey hallgatók-

nak, illetve már végzett hallgatóknak ajánl ösztöndíj-lehetőségeket. 

Guernsey Állam által fenntartott College of Further Education több, mint 300 különböző 

kurzust kínál, esti képzésektől a szakképzésekig, illetve nappalis jogviszonyt jelentő oktatási 

programokig. A szigeten három telephelye működik e sajátos felnőttoktatási intézménynek, 

azonban a jövőben – megfelelő források esetén – várható az egy telephelyes megoldás kiala-

kítása. 

Több mint 35 éve működik a szigeten az 1969-ben Angliában alapított Nyitott Egyetem 

(Open University), amely – elsősorban a 18 évesnél idősebb hallgatók számára – ajánl felső-

fokú képzési programokat, illetve alapfokú és középfokú felzárkóztatást. Az Nyitott Egyetem 

képzései esetében lényegében nem kell elhagyni a szigetet, így az oktatás költségeinek része 

megtakarítható, és a legtöbb területen nem jelent versenyhátrányt a Nyitott Egyetemen szerzett 

végzettség, diploma. 

A szigeten 1996-ban létrehozott GTA University Centre a rövid, akár néhány órás kurzu-

soktól kezdődően egészen a különböző mesterszakos képzésekig,  egyéb felsőoktatási progra-
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moktól kezdve a különböző tanfolyamokig széles kínálattal rendelkezik, elsősorban a me-

nedzsment, emberi erőforrás gazdálkodás illetve más, gazdasági területhez kötődő képzési 

programokkal. A központon keresztül elsősorban az egyesült királyságbeli egyetemek képzési 

kínálata jelenik meg a szigeten, levelező, illetve távoktatási formában. A kínálatot biztosító 

egyetemek már a központ alapítását megelőzően, 1993-ban létrehoztak egy konzorciumot (The 

Channel Islands Universities Consortium – CHUC), azoknak a felsőoktatási intézményeknek 

az aktív közreműködésével, amelyek gyakran fogadják a Csatorna-szigetek hallgatóit, illetve 

koncentrált kínálatot biztosíthatnak a Csatorna-szigeteken. Ezek az egyetemek (University of 

Brighton, Bournemouth University, University of Plymouth és a University of Portsmouth 

University) azok az intézmények, amelyek a szigetekhez földrajzilag is viszonylag közel elhe-

lyezkedve jelentik a felsőoktatási kínálatot ezen a sajátos piacon.  

Látható, hogy a továbbtanulásra több formában is lehetőség nyílik a szigeten, és az állam 

is komoly szerepet vállal abban, hogy saját menedzselésű kezdeményezezésekkel helyi tanu-

lási lehetőségeket biztosítson, és támogassa külső szereplők oktatási kínálatának megjelenését 

a szigeteken, párhuzamosan a külföldön tovább tanulni vágyók tanulmányainak részbeni 

finaszírozásával. Az évtizedek óta jól működő rendszerben azonban időről időre megjelennek 

olyan tervek és elképzelések, ahol egyes szereplők – ellentétben például a közép-kelet európai 

tendenciákkal, ahol a felsőoktatás egyfajta visszafejlesztésének lehetünk tanúi – komoly fan-

táziát látnak abban, hogy változtatva a több évtizedes hagyományokon, saját kezükbe vegyék 

a felsőoktatás (egy) részét és meginduljon a munka egy olyan önálló helyi egyetem létrehozá-

sára, amely megfelelő kínálat esetén nemzetközi viszonylatban is versenyképes lehet a jövőben. 

Egyetem a Csatorna-szigeteken: Channel Islands University 

Egy új, önálló egyetem alapításával kapcsolatban – a sziget gazdasági, társadalmi folyamatait 

elemezve – több érdekes kérdés merülhet fel: 

– A speciális, különleges státusszal rendelkező, Franciaország és az Egyesült Királyság kö-

zött elhelyezkedő sziget kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy különféle oktatási rendszerek-

től, szakpolitikáktól és ideológiáktól mentes, valóban független felsőoktatási intézmény 

jöhessen létre, olyan újszerű oktatási megoldásokkal, amelyek akár már rövid távon is nép-

szerűvé tehetik az intézményt. 

– Annak ellenére, hogy a Csatorna-szigetek esetében a továbbtanulási hajlandóság nagy, a 

szigetek diákjai önmagukban komolyabb méretű intézmény eltartására nem elegendőek, 

másrészt a korábbi továbbtanulási prefenciák megváltozása sem egyik napról a másikra 

következik be. 

– Az állam részéről sajátos döntési helyzetnek tekinthető, hogy más piaci szereplőket támo-

gat-e annak érdekében, hogy a szigetek diákjai felsőoktatási képzésekbe kapcsolódhassa-

nak be, vagy egy önálló felsőoktatási intézmény kialakításának irányában tesz lépéseket? 

További lényeges kérdésként merül fel, hogy állami vagy piaci forrásokból valósul meg a 

tervezett intézmény, illetve abban az esetben, ha magánkezdeményezésről van szó, magán-

forrásokkal, az állami szereplő milyen mértékben kapcsolódik be a finanszírozásba, és ho-

gyan jár el a már meglévő felsőoktatási kapcsolatok, kapacitások tekintetében? 

– A sziget jelen pillanatban nem rendelkezik olyan tudományos potenciállal és önálló felsőok-

tatási hagyományokkal, amelyre alapozva pusztán helyi szereplőkkel meg lehetne valósítani 

a tervezett egyetemet, tehát a humán erőforrás egy részét a szigetre kellene csábítani, illetve 

a magas szintű oktatáshoz minimálisan szükséges tanári gárdát folyamatosan biztosítani. 

– A helyi közösség támogatása nem biztos, hogy teljesen egyértelmű: egyik oldalról egy saját 
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egyetem praktikus lehet azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy kül-

földön járassák egyetemre gyermekeiket, a másik oldalról viszont a zsúfoltság további nö-

vekedése, és a korlátos kapacitások miatt a helyi felsőoktatás kedvező piacélénkítő hatásai 

ellenére sem valószínű, hogy minden szigetlakó támagatná a kezdeményezést;  

– Végül lényeges kérdésként merülhet fel az is, hogy melyik kormányzóságban, melyik szi-

geten érdemes megvalósítani a tervezett intézményt: a hely “önkényes” kiválasztása a ké-

sőbbiekben a két kormányzóság közötti feszültségekhez vezethet. 

Bár az önálló egyetem létrehozásának gondolata többször is felmerült az elmúlt évtizedek-

ben, e törekvések néhány évvel ezelőtt erősödtek fel, ráadásul nem helyi szereplők, hanem 

külső szakemberek láttak egyfajta sajátos piaci rést abban, hogy Guernsey szigetén egy egye-

tem jöjjön létre. Az egyik – korábban már említett – kiváltó ok minden bizonnyal az lehetett, 

hogy az egyesült királyságbeli egyetemek a hosszú idő óta működő gyakorlattal szakítva a 

Csatorna-szigetekről érkező hallgatók esetében is egyre inkább a külföldi hallgatók tarifáit 

kezdték alkalmazni, tehát változóban vannak azok a feltételek, amelyek évtizedeken keresztül 

biztosították a hallgatók számára a “kedvezményes” elbírálást, jelentős többletköltségeket 

eredményezve a diákoknak. 

A projekt-kezdeményezés mögött jelen pillanatban két magánszemély, Jack McDonald 

profeszor és Susan Jackson, illetve egy, felsőoktatási intézmények alapításának elősegítésével 

(is) foglalkozó szervezet (Susan Jackson Associates4) áll. McDonald felsőoktatási intézmény-

vezetői, oktatói, tudományos tapasztalatokkal, eredményekkel rendelkező professzor, míg 

Jackson komoly oktatási és projekttapasztalatokkal rendelkező üzletasszony. A szervezet – a 

Susan Jackson Associates – természetesen felvette a kapcsolatot Guernsey vezetőivel a terve-

zett felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban, akik támogatásukról biztosították a magánkez-

deményezést, de természetesen nem arról van szó, hogy a tervezett intézmény megvalósításá-

nak minden költségét az állami szereplő átvállalná a későbbiekben. 

Az egyetem terveit áttekintve rögtön szembetűnő a felső korlátos hallgatói létszám: a ter-

vek alapján 2000 főben maximálnák a hallgatói létszámot, az előzetes elképzelések szerint a 

diákok 60%-a Európából, 20% a Csatorna-szigetekről, és 20% a világ többi részéről (arab or-

szágok, Kína, India) kezdhetné meg a tanulmányokat az egyetemen, több éves előkészítő 

munka után, várhatóan 2015 szeptemberétől. A tervek alapján az induláshoz körülbelül 10 

millió angol font (3,8 milliárd forint) szükséges, amely a tervek szerint megközelítően 1.000 

fős hallgatói létszám esetén 5 év múlva lehetne pénzügyileg fenntartható.5 

Az ötletgazdák is számolnak azzal, hogy egy saját egyetem, illetve a kiszolgáló kapacitások 

létrehozása komoly bevételeket generálhat a szigeten, illetve tisztában vannak azzal, hogy a 

humán kapacitások nem állnak a megfelelő mértékben rendelkezésre. E kihívás kezelése 

Reykjavik-i Egyetem működési modellje alapján történhet meg: a Magyarországon is ismert 

intercity professzorokhoz hasonlóan repülő professzorok szükségesek, mivel a 100 tervezett 

oktató egyötöde csupán, aki folyamatosan a szigeten rendelkezésre állna, a többieknek utaz-

niuk kell az oktatás zavartalanságának biztosítása érdekében. A projektet jegyző szakemberek 

eleve abban gondolkoznak, hogy olyan neves tudósokat, kutatókat, professzorokat kell meg-

győzniük és a szigetre csábítaniuk, akik képesek magas színvonalú, versenyképes tudást nyúj-

tani, amely a helyi tanulókon kívül a világ más részeiről is hozhat a hallgatókat. A tervezett 

                                                      
4 http://susanjacksonassociates.org/ 
5BBC News, http://www.bbc.com/news/world-europe-guernsey-24955308 
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egyetem 3 karral6 kezdené meg a működését Guernsey-n, míg Alderney szigetén egy tengerbi-

ológiai tanszék jönne létre. A projektet irányítók szerint a sziget kitűnő adottságokkal rendel-

kezik és ideális tanulási környezetet biztosíthat a jövőbeli hallgatók számára, ahogyan azt is 

fontosnak tartják, hogy a szigeti elit érintettségének fokozása érdekében elengedhetetlen a dön-

téshozók bevonása a különböző felügyeleti és irányító testületekbe, hogy még inkább magu-

kénak érezzék leendő felsőoktatási intézményüket, a Csatorna-szigetek egyetemét. 

Összegzés 

Bármilyen decentralizált irányítású település, földrajzi terület, sziget esetében  a helyi munka-

erőpiac igényeihez hozzáigazított oktatási rendszer kialakítása és működtetése  lényeges fel-

adatként jelenik meg. Abban az esetben, ha az adott terület rendelkezik valamilyen stabil, meg-

határozó gazdasági szektorral, akkor e szektor humán erőforrás igényeit mindenképpen érde-

mes figyelembe venni az oktatási folyamatok menedzselésénél,  hosszabb távú stratégiák kiala-

kításánál (a Csatorna-szigetek esetében ez a pénzügyi/bank szektor, illetve a kereskedelem). 

Természetesen ilyen helyzetben kialakulhat a túlspecializáció is, amely olyan rugalmatlan és 

sérülékeny rendszereket eredményezhet, amelyek gazdasági, társadalmi változások esetén ke-

vésbé, vagy csak idővel tudnak alkalmazkodni a megváltozott keretfeltételekhez. A kisebb 

(sziget)méretek természtesen kisebb hallgatói létszámokat eredményeznek, ugyanakkor az (ál-

lami) irányitási rendszerek fenntartása és működtetése ugyanúgy elvárás, mint egy nagyobb 

térségek, területek esetében. Lényeges szempontként jelenhet meg az is, hogy az adott terület 

mennyire független (a múltban és jelenben egyaránt): az autonómia biztosítja-e azt, hogy saját 

határskörben menedzselheti az oktatást, van-e átjárhatóság az anyaország és az adott terület 

oktatási rendszerei között, vagy – felsőoktatási intézmények hiányában – a szigeteken tovább 

tanulni vágyók számára milyen tanulási lehetőségek adódnak az anyaországban. A helyi okta-

tási rendszereknek meg kell küzdeniük a helyi demográfiai kihívásokkal (népességnövekedési 

trendek; elöregedés, migráció), valamint a helyi fiataloknak is olyan jövőképet kell biztosíta-

niuk, hogy a későbbi életüket a szigeten kívánják majd leélni. 

A Csatorna-szigetek eddigi története a sikeres alkalmazkodás története, ahol ugyanúgy 

adaptációs folyamatnak fogható fel az a lépéssorozat, amely arra irányul, hogy a jelen pilla-

natban még meghatározó ágazatként működő pénzügyi szektor esetleges hanyatlása esetén ki-

alakulhasson egy olyan húzó ágazat, amely biztosíthatja a szigetlakók jólétét és jóllétét. A 

szigetek sajátos geopolitikai helyzetéből fakadóan a saját felsőoktatás akár sikeres kezdemé-

nyezés is lehet, ha olyan képzési kínálatot tudnak felmutatni, amely a külvilágban komoly 

érdeklődésre tart számot. Ha a sziget-jellegtől eltekintünk, gyakorlatilag egy olyan folyamatról 

van szó, ahol például egy közepes méretű hazai település egy 2.000 fős hallgatói létszámmal 

rendelkező egyetemet szeretne létrehozni és folyamatosan működtetni. Amíg egy ilyen típusú 

fejlesztésnek komoly realitása Magyarországon – (oktatás)politikai, gazdasági okok miatt – 

lényegében nincs, addig Guernsey esetében helyben rendelekzésre állnak azok a pénzügyi sze-

replők és befektetők, akik tudják finanszírozni a kezdeményezést, tehát tényleg el lehet hozni 

a világ legjobb oktatóit, és a legjobb tanulókat is a szigetre lehet csabítani. Az elképzelés nem 

új, hiszen csak jól működő példák (repülő professzorok, Izland, stb.) adaptációjáról van szó, 

de a hely alkalmas lehet a hagyományteremtésre és szisztematikus munkával olyan szektor és 

                                                      
6 School of Humanities (nyelvek, gazdaság, politika, művészetek); School of Sciences (biológia, orvosi ta-

nulmányok, sport, tengeri mérnöki képzés, és informatika); School of Education (speciális oktatási igények 

kiszolgálása, nemzetközi oktatás, angol idegen nyelvként) 
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kínálat építhető fel, amelyben fel lehet használni a szigetek sajátos fekvéséből, történelméből, 

hagyományaiból, jelenlegi sikerességéből fakadó előnyöket is. És mennyire lehet majd életké-

pes a kezdeményezés? Ezt természetesen az elkövetkező évek történései mutathatják meg.  
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