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KÖTELES LAJOS 

Kitől kell megvédeni a magyar felsőoktatást?  

Mottó: „Ha a tükörbe nézel, és nem tetszik, amit látsz, 

nem biztos, hogy a tükörben a hiba” 

 

From whom shall the Hungarian higher education be protected? One and a half decades ago a long 

debate took place in the journal „Élet és Irodalom” about the then state of the higher education with 

the title „Why Hungarian Higher Education is Sick?”. Several experts thought that although higher 

education was sick but with proper remedy (with enormous invesments and adherence of the quality 

requirements of the higher education system; by fostering inner modernization processes) it could 

been kept alive and even strengthened. The hope has been verified. Higher education still exists and 

it seems that due to the invested more billion of Forints it already works. The only problem is that 

this image can be seen only from the outside.  The author reviews the actions of the last decade and 

he formulates suggestions for the „therapy”. 

 

A „Soros Egyetem” létezése körül kirobbantott politikai küzdelmekben alig említik azokat 

a szemléleti és szakmai különbségeket, amelyek miatt a CEU mágnesként vonzza magához 

a kelet-európai térségben élő tehetséges fiatalokat. Természetesen fontos a mindenhol el-

fogadott amerikai diploma megszerzésének a lehetősége is, de az igazi különbség az egye-

temek légkörében van. Ahogyan a világ valamennyi élenjáró egyetemén, itt is a szabadság 

és az önállóság, a demokrácia két alapvető feltétele biztosítja, hogy az egyetemi években 

mindenki egyénisége és tehetsége kibontakozhasson. 

A hazai egyetemi rendszerben ez nem így van. Ahogyan az élet más területein, itt is 

elsorvadtak a rendszerváltás után visszaszerzett szabadság és demokrácia gyökerei és a 

korábbi korszakra emlékeztető régi-új rendszer formálódott. Olyan, amelyik még a hazai 

fiatalság tehetségei számára sem igazán vonzó és egyre kevésbé képes követni a modern 

világ tudásközpontjaivá váló egyetemeit. Összeállításunkban azt az utat mutatjuk be, ame-

lyen a magyar felsőoktatás a rendszerváltástól a jelenlegi helyzetéig eljutott.  

Diagnózis 

Másfél évtizeddel ezelőtt „Miért beteg a magyar felsőoktatás?” címmel hosszú vita zajlott 

az ÉS-ben a felsőoktatás akkori állapotáról. A számos szakértő közös véleménye az volt, 

hogy valóban beteg ugyan, de megfelelő gyógyszerezéssel (hatalmas befektetésekkel, az 

egyetemi rendszer minőségi követelményeinek betartatásával, a belső modernizációs fo-

lyamatok erősítésével, stb.) életben tartható, sőt megerősíthető lehet. A remény beigazoló-

dott, hiszen a felsőoktatás létezik és úgy tűnik, hogy a befektetett 100 milliárdok nyomán 

már működik is. A baj csak az, hogy mindez csak kívülről látszik így! A tevékenység leg-

fontosabb területén, az új innovációk létrehozásában és terjesztésében szinte teljes a tehe-

tetlenség. Pedig az innováció, az alkalmazható új tudás mára a fejlődés legfontosabb for-

rásává vált és ennek a változásnak a leghatékonyabb szervezetei az egyetemek lettek. Ennek 

híján olyan a helyzet, mint amikor egy külsőleg megnyerő férfi nem képes a szerelemre. 

Vajon miért nincs tartós hatása az egymást követő törvényeknek és átszervezéseknek? 
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A tudástőke fontosságát Magyarországon is időben felismerték és egymást érték/érik 

azok a reformok és átszervezések, amelyekkel az egyetemeken-főiskolákon felhalmozott 

tudást kívánják a gazdasági növekedés szolgálatába állítani. Bár egyes egyetemeken létre-

jöttek különféle sikeres innovációs műhelyek, a felsőoktatás egészében a jelentős anyagi 

befektetések ellenére sem történtek hatékony változások. 

Az ilyenkor szokásos bűnbakkeresés az oktatói kar leépüléséről, az egyetemi vezetés 

konzervatív szemléletéről, a hallgatóság tömeges elbutulásáról nyilatkozik – igaztalanul. 

Ma is nagy számban vannak tudós professzorok, tehetséges hallgatók és gondos gazda 

módján gazdálkodó rektorok. A tömegoktatás velejárójaként kialakult középszerűség és 

színvonalesés fő oka abban rejlik, hogy az egyetemek a tegnap működési keretében és fel-

tételei között a tegnapelőtt anyagi eszközeivel próbálják a holnap feladatait megoldani. A 

fejlesztések nem voltak haszontalanok, hiszen megteremtődtek az innováció feltételei, de 

a folyamat kibontakozásához mindez nem elegendő. 

Ahogyan a betegségek kiváltó okait anamnézissel kísérlik meg feltárni, úgy az évtizedes 

folyamatokban formálódó felsőoktatási változások gyökerei is a rendszerváltás előtti idő-

szakra nyúlnak vissza. 

Anamnézis 

Felsőoktatás fejlesztési elképzelések a rendszerváltás előtt és után. 

Magyarországon 1985-1993 között formálódott ki a felsőoktatás közmegegyezéssel elfo-

gadott stratégiája. Ennek négy kiemelkedően fontos pontja volt:  

− a tradicionális egyetemi rendszer visszaállítása, az egyetemi önállóság biztosítása;  

− a főiskolai rendszer „beillesztése” az egységes felsőoktatásba; 

− jelentős hallgatói létszámnövelés; 

− a politikai ráhatások csökkentése. 

Ezeket az elképzeléseket az 1993. évi számú törvényben is érvényre juttatták és számos 

részkérdést is ennek szellemében szabályoztak. A Nemzeti Megújhodás Programjában még 

az is szerepelt, hogy „…a nagy egyetemi monstrumok létrejötte nem kívánatos, mert azok 

nem képesek az értelmiségi ember formálására”( 1990.109.). 

Az Európai Unióhoz való integrálódás új változtatási kényszerhelyzeteket teremtett. Az 

új követelmények: 

− demokratizálás és tömegessé váló felsőoktatás; 

− alkalmazkodás a piacgazdaság igényeihez; 

− igazodás az európai és a globális oktatási trendekhez; 

− az info-kommunikációs forradalom által kiváltott oktatási paradigmaváltás kényszerei. 

Az Európai Unióhoz csatlakozás egyik követelménye volt az ott meghatározó, angol-

szász típusú lineáris felsőoktatási rendszerre való áttérés. Az egységes felsőoktatási rend-

szer létrehozása előtt nem került sor az alapos szakmai és érdekegyeztetésekre. Emiatt 

szembekerültek egymással az egyetemi és főiskolai érdekek. A végeredmény: a főiskolák 

leértékelődése, sajátos szakmai küldetésük háttérbe szorulása, ezzel a magyar valóságra 

épülő szerves fejlődés megszakítása, a formálódó „egységes” felsőoktatás belső ellentmon-

dásainak felerősítése (Köteles L. 1999). 

Az egyetemi „uralom” kiépítésének legfőbb eszköze az egyetemi tudományos követel-

mény rendszer hirtelen „rászabadítása” volt az addig gyakorlati szakemberképzéssel fog-

lalkozó, kutatási profillal többnyire alig rendelkező főiskolákra. Kormányváltásonként 

újabb és újabb elképzelések születtek arról, hogy a tömegessé váló felsőoktatás színvonalát 
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megőrizzék és az intézmények nemzetközi versenyképességét javítsák. Az újabb célkitű-

zések (például a több tízezres létszámú egyetemek fejlesztése, az egyetemek különböző 

szempontok szerinti besorolása, az akkreditációs követelmények esetenként irreális növe-

lése, végiggondolatlan átszervezések, stb.) lényegében csak pillanatnyi, vagy látszateredmé-

nyekkel jártak, a rendszer mélyében rejlő problémák nem oldódtak meg (Köteles L. 2002). 

Kórleírás 

Az átszervezések néhány tapasztalata és tanulsága 

1.) Azok az érvek, amelyek a nagyobb szervezeti egységek létrehozását gazdaságossági 

szempontokkal indokolták, még az Állami Számvevőszék szerint sem igazolódtak be. 

(ÁSZ 2003.) Az önállóan működött kisebb intézmények bizonyíthatóan takarékosabban 

működtek. A személyes és intézeti érdek összhangja a leghatékonyabb ösztönző erő, 

ami a kisebb intézményekben könnyebben megteremthető és az átlátható érdekviszo-

nyok is gátolják az esetleges visszaéléseket. 

2.) Az integrált intézményekben sem tanul tovább lényegesen több hallgató a Master -sza-

kokon. Egy sokféle karral rendelkező egyetemen is egy-egy szakra csak néhány irányból 

jöhetnek a hallgatók. Ők pedig akkor is jönnek, ha korábban más intézményekben ta-

nultak. A lineáris rendszer ugyanis nem egy-egy intézményen belül, hanem a rendszeren 

belül érvényesül. 

3.) A közvetlen demokrácia, átláthatóság és személyes felelősség az átszervezések nyomán 

megszűnik. A helyi érdekeket csupán akkor veszik figyelembe, ha azok valamely ér-

dekcsoport számára is fontossá válnak. 

4.) A felsőoktatási rendszer csekély hatékonysága és gyenge innovációs képessége nem ve-

zethető vissza egyetlen tényezőre. 

5.) A rendszer működését egy interaktív érdekhálózat határozza meg. Ebben az erőtérben 

(akárcsak az élet más területein) a zsákmányszerzésért folyó küzdelem határozza meg a 

történéseket. 

6.) A belső állapotokat a meghatározó érdekcsoport beállítottsága (érdekei és kultúrája) 

határozza meg. 

7.) Ebben a rendszerben átütő változtatásokat még egy-egy változtatni akaró rektor sem tud 

elérni. Vagy alkalmazkodik a legerősebb érdekcsoportokhoz, vagy elfogy körülötte a 

levegő és nem tudja újjáválasztatni magát. 

8.) Változást csakis egy sokakat átfogó új érdekhálózat kialakításával lehet elérni. Ennek 

dominanciája azonban nem jelenti a régi érdekhálózatok megszűnését – azok csak a 

megfelelő alkalomra várnak, hogy újra megerősödhessenek. 

9.) Az érdekrendszerek speciális „szűrőként” működnek, saját rész-érdekeik szerint transz-

formálják át a változásokat. Az infokommunikációs távoktatási rendszerek például el-

sősorban azért nem fejlődhettek ki, mert azok az oktatók hagyományos munka- és pénz-

kereset lehetőségeit szűkítették, ráadásul jelentős új felkészülést is igényelnek.  

10.) Az egyetemi szervezetek formálisan demokratikusan működnek. Ez azonban csak 

„mimikri demokrácia”. A valódi döntések a szenátus előtti alkukban születnek. A „mu-

tyizás” emiatt ma már természetes állapotává lett az egyetemek működésének is, és ez 

melegágya a korrupciónak. 

11.) Az érdekérvényesítésnek ma már minden eszközét felhasználják. (A hallgatók mani-

pulálásának gyakorlata közismert, de ennél súlyosabb vétségek is előfordulnak.)  

12.) Mivel az egyetemeken belül a valóságos teljesítmények is relativizálódtak, a pozíciók 

elnyerése és megőrzése, a szakmai előre jutás, a fizetés és a jövedelem-kiegészítési le-

hetőségek elérése az érdekcsoportok támogatásától függ. Emiatt felerősödött az oktatók 

„alattvalóvá” válásának folyamata, beleszürkülése a hazai pedagógus társadalomba.  
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13.) A mindenkori hatalom különféle módokon, változó sikerrel igyekezett befolyásolni az 

egyetemek belső életét, visszaszorítani azok önállóságát. Ezek a törekvések mára teljes 

sikerrel jártak. Formálisan is megszűnt az egyetemi autonómia és a politikai megbízha-

tóság vált minden vezetői szinten az érdemesség legfontosabb feltételévé. Az oktatók 

többsége visszahúzódott a magánszférájába: akadémiai fokozatszerzésre és/vagy a hi-

hetetlenül alacsony fizetés kiegészítésére fordítja energiáját és tehetségét.  

14.) Az idősebb professzorok nyugdíjba kényszerítésével a legfontosabb szakmai pozíciók 

is „szabad prédává” lehettek és lettek is, ahol ezt a belső viszonyok lehetővé tették. 

Emiatt sok helyen olyanok is meghatározó vezetőkké váltak, akik azokra még felkészü-

letlenek vagy alkalmatlanok, és a hiányzó szakmai tekintélyüket mindenkit megfélem-

lítő akarnokságukkal igyekeznek pótolni. A nyomasztó pénztelenség miatt mára már a 

szakmai teljesítmények helyét a pályázati tevékenység sikere váltotta fel, ezzel mérik 

az oktatók fontosságát is. Ezzel a kör bezárult: az egyetemeken a gondolkodás és az 

alkotás szabadságát az alattvalók feladatteljesítésének kényszere váltotta fel . A kiala-

kult helyzet hosszú távon is rombolja az „igazi” egyetemek kialakulásának esélyeit, hi-

szen ebben a rendszerben az innovációnak szinte egyetlen eleme sem úgy működik, 

ahogyan a sikeres teljesítményhez kellene. 

A soktényezős folyamat legfontosabb elemei 

− A változások menedzselésére képes, elkötelezett vezetők. 

− Intézményi és személyi biztonságot nyújtó szervezet. 

− Hatékonyan működő szervezeti struktúra. 

− Kreatív, magas tudású szakemberek. 

− Alkotásra ösztönző intézményi és szakmai-társadalmi légkör. 

− Teljesítmény-menedzselés, javadalmazás. 

− A változásokhoz szükséges anyagi források koncentrálása. 

− Elegendő szervező-menedzser kapacitás. 

− A pályázati források elnyerése. 

− Hatékony szakmai-, társadalmi-, és gazdasági kapcsolatrendszer. 

− Folyamatos PR munka. (Amiről a sajtó nem ír, az nincs.) 

− Sikeres szakmai-politikai lobbizás. 

− Szakmai – vezetői folytonosság. (Egy-egy oktatási innovációs ciklus kb. 8-10 év.) 

− Megalapozott, országosan elfogadott és tiszteletben tartott stratégiai fejlesztési célok. 

A lényeg: a soktényezős folyamat minden elemére szükség van a sikeres innovációs tevé-

kenység kibontakoztatásához – ezek kölcsönhatásai teremtik meg az innováció körülményeit. 

A magyar felsőoktatásban szinte egyetlen feltétel sem biztosított. Nincsenek a térségfej-

lesztésbe ágyazott stratégiai célok, nincs vezetői folytonosság, nincs kellő anyagi érdekelt-

ség, nincsenek személyes kapcsolatokon túlmutató stabil regionális társadalmi-gazdasági 

kapcsolatrendszerek, korszerűtlen a belső szervezeti struktúra, a folyamatos átszervezések 

miatt a szellemi energiák szétforgácsolódnak, a vezetők érdeke a problémák elkerülése, 

már a mindennapi működéshez szükséges anyagi feltételek is hiányoznak. 

(A Pennsylvániai Állami Egyetem 8000 hallgatójának oktatását szolgáló költségvetés 

kétszerese a teljes magyarországi felsőoktatásénak.) 

Az egy-egy területre koncentráló különféle fejlesztési akciók csekély hatékonyságának 

abban rejlik a magyarázata, hogy más szervezeti rendszerek (pl. vállalatok) tapasztatai sze-

rint akarják hatékonyabbá tenni a felsőoktatás – pedig ez a rendszer más elvek szerint mű-

ködik. A sikerek elérésének alapja az emberi tényező, amely kölcsönhatásoktól átszőtt, 

bonyolult feltételek között keresi saját boldogulásának lehetőségeit.  
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Terápiás javallatok 

Az egyetemi érdekhálózat természetesen nem zárt, hanem a hazai valóság szerves része. 

Egyik láncszeme annak a szövevényes érdekrendszernek, ami körülveszi. Tragédiája, hogy 

ez a rendszer egyre kevésbé felel meg annak a modernizációs feladatnak, amiért működtetik. 

Mit lehet tenni? 

A felsőoktatás az intézményen belüli „céhes önérdek foglya”.(Polónyi István). A kívül-

ről és felülről erőszakolt szervezeti átalakítások ezért csupán álreformokhoz vezetnek. 

Átfogó fejlesztési paradigmaváltásra van szükség! 

Ennek számos elgondolása közismert. A legreálisabb az a megközelítés, amely tudomá-

sul veszi, hogy a felsőoktatási intézményrendszer rendkívül sokszínű, különböző helyzet-

ben lévő, más-más funkciójú intézményből áll. Az egyformaság erőltetése elkerülhetetlen 

feszültségekhez vezet és teljesen értelmetlen. Az Európai Unió egyik irányelve szerint: min-

den felsőoktatási intézménynek meg kell találnia azt az egyensúlyt a képzés, kutatás és inno-

váció között, amely a régióban betöltött szerepének a legjobban megfelel (Dőry T. 2005). 

Meggyőződésünk, hogy a helyzet gyökeres javulásához olyan új érték- és érdekviszo-

nyokat kell teremteni, amelyek – más tényezőkkel együtt – belülről alakítják át a rendszer 

működését. 

A változásmenedzselés ma már széles körben ismert és alkalmazott tudomány. A köz-

pontosított intézményóriások hatékonysága már a múlté. A Google-menedzsment „a kis 

csapatokban végzett munkában, a dolgozók motiváltságának erősítésében, a stabil gazda-

sági-társadalmi kapcsolatrendszer érdemi működésében látja az új hatékonysági forráso-

kat.” Eredményeinek felhasználásával a személyes, a szervezeti, a tudományos és a gazda-

sági eredményesség összekapcsolható – és ez a változások sikerének titka. 

„Tőlünk függ, megtanuljuk-e az új játszmát, vagy a régi módon csináljuk tovább és a 

legjobb játékossá válunk egy olyan játékban, amelyet többé már nem játszanak.” (Larry 

Wilson) 
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