
Köteles Lajos 

158 

KÖTELES LAJOS 

Országos turizmusfejlesztési programok és 

a turisztikai felsőoktatás innovációja 

 

A nemzetközi gazdasági, társadalmi változások és 

azok megjelenése a hazai turizmusfejlesztési törekvésekben 

Magyarország évszázadok óta a fejlett országokat követő pályán halad. Ennek egyik jellem-

zője, hogy megkésve és csak modernizációs szigetekként jelennek meg az új minőséget hor-

dozó változások. 

A jelenség alapvető oka a nyugati társadalmaktól eltérő magyar valóság, ahol minden mo-

dernizációnak szűkebb a társadalmi bázisa és szerényebbek az anyagi lehetőségei.  

Ami másutt a társadalom és a gazdaság szerves fejlődéséből jött létre, azt itthon kivételes  

egyéniségek (például Széchenyi István) és követőik küzdelmes harcának eredménye. (Termé-

szetesen a sikereknél gyakoribb a kudarc – ezért is hagyták el az országot alkotásra született 

emberek.) 

Az egészségturizmus (elsősorban az európai színvonalra fejlődött budapesti gyógyfürdő és 

vízgyógyászat és a kibontakozó falusi turizmus) az 1945 utáni korszakokban csaknem teljesen 

megszűnt. A szűkös életkörülmények között az uralkodóvá tett ideológia hosszú ideig luxusnak 

tartotta az egészségmegőrzésnek ezeket az egykori „urak” által kedvelt formáit. 

A marxista ideológia – a lélek vizsgálatával és gyógyításával foglalkozó tudományokkal 

együtt – tudománytalannak tekintette és kutatásra sem méltatta a kémiai anyagelvű gyógyítá-

son túli, ősi tapasztalatokra épülő szakterületeket. 

Minden, ami korábban volt elenyészett, vagy búvópatakként rejtőzködött a felszín alatt. (A 

Gellért Szálló nemzetközi vendégserege természetesen továbbra is élvezhette a gyógyturizmus 

kényeztető szolgáltatásait.) Ez a valóságidegen ideológia (és az  azzal szimbiózisban élő poli-

tika) az 1970-es években kezdett megváltozni. Mindaz, aminek gazdasági haszna lehetett, az 

hallgatólagosan megjelenhetett Magyarországon is. 

A növekvő számban hazánkba látogató külföldi turisták igényeinek kielégítésére újraéledt 

a fürdőkultúra és felértékelődtek a gyógyvizek. 

Az országos és megyei fejlesztési tervekben sok helyen szerepet kapott a modern turizmus 

kiépítésének gondolata. 

A központi tervutasításos rendszert felváltó tanácsi „önállóság” egyik pozitív következmé-

nye a helyi fejlesztési energiák gyarapodó megjelenése. Több híressé vált fürdő (például 

Gyula, Hajdúszoboszló) is ennek a korszaknak az eredménye. 

A modern turizmus alapjait vidéken az 1971-1976 között ENSZ-támogatással elkészített 

termálturizmus program teremtette meg. A mintegy 220 millió akkori dolláros áron történt 

fejlesztés döntő szerepet játszott a modern fürdőhálózat kiépítésében, hiszen a projektet elő-

készítő munkacsoport értékelése szerint 1975-ben a hazai fürdőknek csak 10%-a felelt meg az 

alapvető nemzetközi követelményeknek. 
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A stratégiai koncepció országos termálturisztikai fejlesztést vázolt fel, amely 161 telepü-

lést érintett volna. A gyógy- és termálfürdőzés négy útja közül a gyógyászatot tették az első 

helyre, az egészségmegőrzés, a pihenés és a sport (fitness) az értékelési rendszerben háttérbe 

szorultak. 

A javasolt beruházások végül 31 településre korlátozódtak: kiemelt fürdőfejlesztés indult 

Eger, Harkány, Gyula és Hévíz településeken. Beruházások kezdődtek Szegeden, Kecskemé-

ten, Szarvason, Dávodon, Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Nyíregyházán, Miskolcon. Meg-

kezdődött Bük, Harkány, Sárvár, Zalakaros és Ráckeve fejlesztése is.  

A teljes projekt megvalósulása különböző okok miatt – a kor más programjaihoz hasonlóan 

– az első ütem után nem folytatódott, így összesen csak 16 fürdő fejlesztésére került sor. A 

széleskörű beruházási igény azonban tovább élt a termálturisztikai potenciális lehetőségekkel 

rendelkező településeken (ALBEL A. – TOKAJI F. 2006). 

A rendszerváltás nyomán végbement gyökeres változások (az általános gazdasági nehézsé-

gek, a privatizáció bizonytalanságai, a tőkehiány, a szigorodó működési előírások) miatt a tu-

rizmus fejlesztése átmenetileg háttérbe szorult – a „túlélés” vált a legfontosabb célkitűzéssé. 

A rendszerváltást követő első nagyszabású fejlesztési koncepció, a 2000-ben meghirdetett 

Széchenyi Terv helyzetelemzése máig is érvényes célokat jelölt meg a turisztikai fejlesztés 

számára. A minőségi turizmus kiépítése, a nemzetközileg is versenyképes komplex turisztikai 

termékek létrehozása, a helyi és regionális kínálati hálózatok megszervezése és a fejlesztési 

koncentráció elveinek érvényesítése következetes megvalósításuk esetén fordulatot eredmé-

nyeztek volna a turizmus területén (Turizmus Bulletin V. évf./1.szám). 

A tervezett 6 alprogram a turizmus valamennyi fontos új vonzerejét átfogta, a konferencia-

turizmustól a kastély-és várturisztikán keresztül a turisztikai információs rendszerek fejleszté-

séig. Kiemelt szerepet szántak a gyógy-és termálturizmus fejlesztésének, amelyet Magyaror-

szágon akkor még a klasszikus kínálat jellemzett, míg Nyugat-Európában már a több generá-

ciót is vonzó komplex szolgáltatásokat kínáló hálózatok terjedtek el. A hozzájuk hasonló jel-

legű rendszerek létrehozása és működtetése érdekében megfogalmazódott  az új tartalmú tu-

risztikai oktatás igénye is. 

Azt remélték, hogy Magyarország – egyedülálló termálvízkincsére alapozva – az évtized 

végére vezető helyet foglal el Európa egészségturisztikai piacán. A 10 évre tervezett program 

keretében mintegy 160 gyógy- és termálvízre épülő egészségturisztikai központ kialakítását 

tervezték. Összesen 52 milliárd forint értékű fejlesztés és beruházás kapott vissza nem térí-

tendő támogatást és 35 gyógyfürdő újult meg. 

A kormányváltás nyomán a Széchenyi-tervi program félbe maradt. Az Első Nemzeti Fej-

lesztési Tervből kimaradt a gyógyturizmus. Ez annál is érthetetlenebb, mivel ekkor már Európa 

nagy részén kiemelt cél volt a turizmus új ágazatának fejlesztése. A változásoknak politikai 

okai lehettek. Erre utal, hogy más forrásokból jelentős összegek váltak megszerezhetővé. 

(2003-ban pl. 19,5 milliárdot, 2004-ben pedig 14,2 milliárd forintot hagyott jóvá a költségvetés 

turisztikai célirányzatra és az Európai Unió strukturális alapjaiból is 6 -7 milliárd forint állt 

rendelkezésre.) Ezekből a forrásokból táplálkozva – az előző éveknél kisebb dinamizmussal – 

folytatódott a hazai turizmusfejlesztés (ALBEL A. – TOKAJI F. 2006). 

A hazai termálprogram megvalósítására 2005-ben új elképzelések születtek; az egészség-

turizmus prioritást kapott az elkészített Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában. Az addig 

elszigetelt fejlesztések helyett a koncepció „gyógytérségek” kialakítását szorgalmazta, ame-
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lyekben a természetes gyógytényezők, a környezet és a kulturális örökség szinergikus rend-

szerként fejlesztendőek. Széleskörű, komplex szolgáltatások körét kell kialakítani ahhoz, hogy 

európai színvonalú versenyképes kínálat jöjjön létre az egyes térségekben.  

A nagy várokozással fogadott Második Nemzeti Fejlesztési Terv első munkapéldányaiban 

a gyógyturizmus a kiemelt gazdaságfejlesztési területek egyike volt. Ennek nyomán a turizmus 

prioritásként jelent meg a régiók fejlesztési terveiben és az operatív programokban is. (A Dél -

alföldi Operatív Programban pl. a II. számú prioritási tengelyt a turisztikai célú fejlesztések 

képezték.) A különböző turisztikai értékekre épülő fejlesztési lehetőségek körül első helyen a 

„Spa” (azaz a gyógyvízre épülő minőségi szolgáltatásfejlesztés) került. Meghatározó szerepet 

szántak az összehangolt turizmus fejlesztésének a Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió stra-

tégiai fejlesztési programjában is. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (amely lényegében a Második Nemzeti Fejlesz-

tési Terv uniós változata) azonban a turizmus már nem jelent meg a gazdaságfejlesztés kiemelt 

prioritásaként! Komplex jellege miatt természetesen sokfajta regionális fejlesztési program ré-

szeként is realizálható volt, de mivel a fejlesztési források elsősorban a relatíve szűk regionális 

keretekből biztosíthatóak, az egész országot átfogó dinamikus fejlődés  lehetősége újra álommá 

vált. 

Eközben a szomszédos országokban (például Csehország, Szlovákia, Románia) a fejlesz-

tések a gyógyturizmusra koncentrálódtak és létre jöttek az új üzletág legsikeresebb vállalko-

zásai. Ahogyan más kiváló adottságainkkal, úgy a turizmusban rejlő lehetőségeinkkel sem tu-

dunk úgy élni, nem tudtunk időben olyan koncentrált fejlesztést végrehajtani, hogy az siker-

történetté váljon. 

Az Új Széchenyi terv Olyan hosszú távú egészségipari program kialakítását tűzte ki cél-

ként, amely a hazai természeti adottságokra és humán erőforrásokra építve egymásra sorjázó 

innovációk rendszereként kívánta a jövő új nemzeti iparágát megteremteni. A különféle új fej-

lesztések a maitól gyökeresen eltérő gondolkodásra épülnek és az európai versenyképesség 

elérését tekintik stratégiai célnak. A rendkívül komplex program megvalósítása azonban csak 

a turizmus ágazat teljes szemléleti paradigma-váltásával alapozható meg. 

Az emberi „tényező” szerepe a turizmus fejlesztésében 

Azt, hogy egy helyi vagy térségi önkormányzat mire költ, hogy felismeri-e a stratégiai jellegű 

befektetések fontosságát vagy jelentéktelen helyi ügyekre aprózza el fejlesztési lehetőségeit – 

mindezt alapvetően meghatározza a helyi hatalom minősége. Az emberi tényezőnek meghatá-

rozó szerepe van a településformáló folyamatokban. Ezt bizonyítják a turizmusfejlesztés ered-

ményei is. 

Már a mai finanszírozási elvek szerinti ENSZ-támogatással indított termálturizmus prog-

ram is csak ott volt igazán sikeres, ahol a helyi vagy megyei tanácsok komoly áldozatokra is 

képesek voltak a szükséges helyi források biztosításáért. (Például Gyula 446 millió forintos 

fejlesztési költségeiből a Békés Megyei Tanács 162 milliót vállalt – Kecskemét viszont semmit 

sem adott, ezért ott csak jóval szerényebb beruházásra került sor.) (ALBEL A. – TOKAJI F. 

2006). 

Általános tapasztalat, hogy a sikeres településekben a hatalmon lévő elit mindig képes volt 

egyensúlyt teremteni a szövevényes helyi érdekviszonyokban. 

A rendszerváltást követően ez a helyzet bonyolultabbá vált. A helyi érdekcsoportok mind-

egyike közvetlenül vagy közvetve valamelyik párthoz kapcsolódott és részesévé vált a hatalmi 
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harcoknak. Ettől kezdve a települési érdekek megvalósításának esélyeit már nem elsősorban a 

helyi érdekegyeztetések, hanem az adott közösségben hosszabb ideig hatalmon maradni kívánó 

politikai csoportok érdekei és érdekérvényesítő képességei határozták meg. Mivel a politikai 

küzdelmek lételeme a siker folyamatos propagálása, szükségképpen olyan célok kerülnek elő-

térbe, amelyek egy-egy választási ciklus alatt megvalósíthatóak (KÖTELES L. 2006). 

Így volt ez már a Széchenyi-terv fejlesztéseinél is, ahol a tervezett fejlesztések azért nem 

érhettek el kitűzött céljukat, mert az erőforrások szétforgácsolódtak, azokat alapvetően a helyi 

és pártérdekek szerint osztották szét. Hiányozott az – az Európai Unióban érvényesülő – kö-

vetelmény, amely a turizmusban is elvárja, hogy a fejlesztési program ne elszigetelt „egyszeri” 

fejlesztés legyen, hanem lehetőség arra, hogy egy-egy térség belső erőforrásait összekapcsol-

hassák, termelési vagy oktatási – kutatási rendszereket szervezzenek. 

Ugyanez a gyakorlat érhető tetten az Első Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó fejlesz-

tésekben is. A települések többsége (és a politikai döntéshozók egy része) máig sem ismerte  

fel, hogy a szűk körű szolgáltatásokra épülő vállalkozások világa lejárt.  

A Második Nemzeti Fejlesztési Tervben egy új turisztikai szemléletváltási – innovációs 

folyamat igényei fogalmazódnak meg. Azoknak a fejlesztési programoknak van esélye, ame-

lyek egy átfogó térségfejlesztés részeként képesek kidolgozni a turisztikai projekteket.  

Ebben az egyre erőteljesebbé váló szemléletváltozási folyamatban döntő szerepe van a he-

lyi innovációknak (KÖTELES L. 2006). 

A turizmus oktatásának változásai 

A modern turizmus ma már olyan multifunkcionális ágazat, amelyben az innovatív szolgálta-

tások és termékek együttesen jelennek meg (JANCSIK A. 2002). 

Az új egészségturisztikai létesítmények rendkívül komplex, a korábbiaknál sokkal széle-

sebb kínálatot nyújtanak. 
 

 

1. ábra: Az egészségturisztikai iparág jellemzői 

Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas 

„ipari” rendszerekké váltak, amelyek működtetése a korábbiaktól lényegesen eltérő ismerete-

ket igényel. 
 



Köteles Lajos 

162 

 

2. ábra: A fejlett világ turisztikai oktatásának változásai 

A magyar turizmusoktatás a kihívásokhoz képest vitathatatlanul korszerűtlen volt és ez 

megnehezítette a szemléleti paradigmaváltást. 
 

Erősségek: 

Sokrétű, az ország egész területét le-

fedő képzési rendszer. 

Piaci érdeklődés. 

Több intézményben is magas színvonal. 

Formálódó turizmus-tudomány. 

Gyengeségek: 

Mennyiségi túlképzés. 

A nemzetközi szintű szakmai felkészültséggel és minősí-

téssel rendelkező oktatók kis száma. 

A gyakorlati képzések alacsony aránya. 

Az oktatási tartalom egy részének korszerűtlensége. 

Az idegen nyelvi felkészítés gyengesége. 

A külföldi tapasztalatszerzés hiánya. 

Lehetőségek: 

A nemzetközi kapcsolatok bővítése az 

EU különféle oktatási-kutatási prog-

ramjaiban. 

A kompetencia-struktúra újraalakítása. 

Az intézmények szakosodása. 

Új tartalmú képzések indítása. 

Egyéni szakosodási lehetőségek kiszé-

lesítése. 

Új egyetemi Master-szakok indítása. 

Veszélyek: 

A minőségi képzés nagy arányban megvalósíthatatlanná 

válik. 

A képzés tartalmi alakítása elmarad a piaci szükségletektől. 

A hosszadalmas akkreditációs eljárások gátolják az inno-

vációt. 

A tanulási költségek emelkedése kontraszelektív hatással 

jár a hallgatók verbuválásában. 

A felsőoktatás politika gyakori változásai tervezhetetlenné 

teszik a folyamatokat. 

A magyar turizmusoktatás SWOT-analízise 

A szakemberek körében természetesen már korábban is nyilvánvaló volt, hogy a turisztikai 

képzések tartalmát és kompetencia-struktúráját is gyökeresen át kell alakítani (2. táblázat). 
 

Jellemző Akkreditált felsőfok Főiskola Egyetem Doktori képzés 

Szerzett tudás 

lényege 

színvonalas szemé 

lyi szolgáltatások 

nyújtásának képes-

sége 

hatékony szervezés 

és értékesítés ké-

pessége 

sikeres tervezés, 

irányítás és tanács-

adás képessége 

elméleti tudás-

anyag fejlesztésé-

nek, átadásának, 

alkalmazásának 

képessége 

Jellemző mun-

kakapcsolat 
turisták (fogyasztók) 

turisztikai vállal-

kozások, szerveze-

tek 

beosztottak, befekte-

tők, államigazgatási 

szervek 

diákok, kutatók, 

államigazgatási 

szervek 

Betölthető 

munkakörök 

pultos-ügyintéző, 

idegenvezető, ani-

mátor, recepciós 

referens, program-

szervező, szállodai 

értékesítő 

menedzser, elemző, 

tanácsadó 

főiskolai és egye-

temi oktató, ku-

tató, tanácsadó 
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Elsődlegesen 

fejlesztendő 

készségek 

empátia, ötletesség, 

kapcsolatteremtés, 

konfliktuskezelés 

alaposság, áttekin-

tőképesség, kap-

csolatépítés, önál-

lóság 

stratégiai gondolko-

dásmód és döntésho-

zatal, kreativitás, kri-

tikai elemzőkészség 

elméleti rendsze-

rezés képessége, 

holisztikus gon-

dolkodásmód, 

előadókészség 

Képzés hangsú-

lyos elemei 

pszichológia, visel-

kedéstudomány, 

kommunikáció, 

front-office tevé-

kenységek 

marketing, utazás- 

és rendezvényszer-

vezés, földrajz, 

vonzerők, termé-

kek, 

termékfejlesztés 

stratégiai menedzs-

ment, tervezés, tu-

risztikai jog, irányí-

tási rendszerek 

kutatásmódszer-

tan, 

társtudományok 

turisztikai vonat-

kozásai, integrált 

tervezés 

Képzési idő 4 félév 6+2 félév 10 félév 4+6 félév 

Gyakorlat és 

elmélet aránya 
60/40% 40/60% 20/80% 30/70% 

Nyelvtudás 1 középfok 2 középfok 
1 felsőfok +1 közép-

fok 

1 felsőfok+1 kö-

zép- 

fok 

Belépési felté-

tel 

középiskolai érett-

ségi 

középiskolai érett-

ségi 

középiskolai érett-

ségi (kiegészítő kép-

zés esetén főiskolai 

diploma) 

egyetemi diploma 

valamely társada-

lomtudományból 

2. táblázat: A turisztikai képzések kompetencia-struktúrájának ajánlott változata 

Forrás: Jancsik A. 2002 

A felsőoktatási innováció megvalósításának azonban számtalan akadálya volt és van.  

Az oktatási innováció lényege, hogy a jövő körvonalazódó igényeit veszi figyelembe és 

olyan szakembereket képez, akik a potenciális lehetőségeket képesek megvalósítani. Ezze l 

szemben a magyar felsőoktatás több évtizede a jelen ( és gyakran a múlt ) valószínűsíthető 

piaci igényeit igyekszik követni és saját, többnyire konzervatív szakmai-akkreditációs köve-

telményei közé kényszeríti az új törekvéseket,amivel gyakran meg is fosztja azokat az átütő 

erejű újdonság jellegüktől. Az egységes (?!) bolognai rendszerre való átállás ezen a területen 

nem vezetett tartalmi átalakulásra – sőt. A különféle oktatási programok egyetemi érdekek 

alapján végrehajtott egységesítésének korábban kivételes színvonalú főiskolai szakok (például 

a vendéglátóipar szakjai vagy a diplomás ápolóképzés) is áldozatul estek. Más országokban ez 

nem így történt. Olaszországban például a differenciálódó turizmus különféle területeihez kap-

csolódva több speciális turizmus szak is működik. A lényeg ugyanis nem a szakok száma, 

hanem azok önálló tartalma és a felsőoktatási rendszerbe integrálás követelményei. A másik 

probléma, hogy egyes szakokat csak kis létszámú elitképzésként érdemes megszervezni – a 

homogenizált bolognai rendszerben azonban nem lehet speciális felvételi követelményeket 

előírni. Az is probléma, hogy a felsőoktatásban semmi sem védi az egyes intézményekben 

született innovációkat – 1-2 év alatt azok „közprédává” válnak és elherdálódnak. Minderre jó 

példa az egészségturizmus képzés története. 

Az 1993-ban Gyulán létrehozott diplomás ápoló képzés lehetőséget teremtett olyan egész-

ségügyi alapozású szakképzések létrehozására, amelyek az egészségügyben és a turizmusban 

végbemenő modernizációhoz és a piac átalakulásához kapcsolódnak (KÖTELES L 2003). Így 

készült el már 2002-ben az országban elsőként és Európában is az elsők között az Egészségtu-

rizmus szervező szak első programja. 
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A 2002-2006 között a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz több alkalommal is benyújtott  

szakalapítási majd szakindítási Canossa-járásnak végül dr. Magyar Bálint miniszter vetett vé-

get, aki 2006/2007-től két tanéven át engedélyezte a szakma által támogatott (és egyre inkább 

követelt) szak indítását (KÖTELES L. – ROZSNYAI K. 2005). 

A gyulai egészségturizmus szervező programban szinte minden új ismeretterületet integ-

ráltunk, míg a többi turizmus vagy sport és egyéb szakokon csak egy-egy részterületet alakí-

tottak át valamilyen egészségturisztikai szakiránnyá (ROZSNYAI K. 2006). 

Az új képzés kialakításában az ország legjobb szakemberei vettek részt ezért annak legfon-

tosabb elemeit átmentettük a BSc-szintű Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-

szervező szakirányába is. Ennek legfontosabb jellemzőit az alábbiakban összegezzük:  

Célja: az új szolgáltatások valamennyi elemét ismerő, azok megszervezéséhez és üzleti  

működtetéséhez értő szakemberek képzése, 7 szemeszterben. 

Programja: a gyógyítás, a rehabilitáció, az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés kü-

lönféle eljárásainak ismerete (például: a medical wellness, fitness, rehabilitáció, rekreáció, ter-

mészetgyógyászat, vízgyógyászat, stb.); 

− széleskörű piaci, uniós, vállalkozási, pályázati és menedzseri szaktudás;  

− átfogó turisztikai és szervezési ismeretek; 

− modern humán blokk és személyiségfejlesztés; 

− biztos idegen nyelvi tudás; 

− kb. 50% valódi szakmai gyakorlat, minden területen.  

Az első években különösen sikeres oktatás további fejlesztési lehetőségeket teremtett. A 

nemzetközi munkaerőpiaci felkészítés érdekében lehetőség nyílt a hallgatók szakmai gyakor-

latának a lignanoi (Olaszország) szállodákban való eltöltésére. Wellness Oktatási és Szolgál-

tató Centrum kialakítását kezdtük el. Szoros együttműködés alakult ki a magyar -román határ 

menti turisztikai oktatásban is. Ennek első eredményei a  határ-menti turizmus ismereteinek 

oktatása, ennek elektronikus változatának elkészítése; Békés és Arad megyék első közös regi-

onális turisztikai térképének elkészítése (KÖTELES L. – BAUKÓ T. 2005). 

A program iránt nemcsak a svéd és a finn egyetemi partner-intézmények érdeklődtek, de 

2008-ban a Romániai Fürdőszövetség is beiktatta éves továbbképzésébe és részt vettünk egy 

sikeres uniós továbbképzési programjuk előkészítésében is. (Ma is komoly kérdés, hogy sza-

bad-e a lassan mozduló magyar piaci szereplők versenytársait támogatni.) 

A tervezett Nemzetközi gyógyturizmus-szervező Master szak és az előkészített Magyar-

Román-Szerb Egészségipari Tudásklaszter már nemzetközi jelentőségű is lehet, hiszen például 

az utóbbi a határ menti térségek egyre nyilvánvalóbb stratégiai érdekközösségének felismeré-

sére épül. 

A 2010-ig látványos fejlődés azonban különféle külső és belső okok (vezetőcserék, szer-

vezeti átalakítások) miatt mára megszakadt (KÖTELES L. 2013). Így járt számos más innovatív 

oktatási próbálkozás is. Csak reméljük, hogy a magyar felsőoktatás előbb-utóbb úgy alakul át, 

hogy az ott dolgozók hatalmas tudás vagyona alkotó innovációs forrássá válik.  
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