
Neveléstudományi különszám

PATAY ISTVÁN

Még minden lehetőség nyitott
— A mezőtúri főiskolai kar perspektívája —

Éppen negyedszázada, 1972-ben kezdődött el a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Karán a főiskolai képzés. A kar tanácsa 1997-et
jubileumi évnek nyilvánította. Múltunk megünneplése mások számára valószínűleg nem
tűnik igazán nagy horderejű eseménynek, de az ilyen alkalmakkor szokásos számvetést
általában környezetünk érdeklődése kíséri. Ebben bízva mutatom be vázlatosan karunk
életét és lehetséges közeljövőjét. Ahhoz azonban, hogy intézményünk törekvései érthe-
tőek legyenek, célszerű a Jászkunság olvasói számára bepillantást engedni a magyar
felsőoktatás, ezen belül az agrár-felsőoktatás egészébe is.

A változó felsőoktatás

Már a rendszerváltozás előtt megfogalmazódott, hogy a magyar felsőoktatás gyöke-
res átalakításra szorul. Ezek a kormányzati törekvések később még jobban felerősödtek
és a Felsőoktatási törvényben, illetve annak módosításában manifesztálódtak. Az
átalakítás kormányzati főbb céljai az alábbiakban foglalhatók össze.

1. A felsőoktatási intézményhálózat túlságosan tagolt, a sok intézményből álló rendszer
működtetése gazdaságtalan, ezért integráció révén nagyobb egységek (városi
universitasok, főiskolai szövetségek) létrehozása indokolt.

2. A felsőoktatás eredményes modernizációja egységes irányitást feltételez, ezért az
ágazati (pl. mezőgazdasági) intézményeket is a kulturális tárca felügyelete alá kell
helyezni.

3. A diplomák külföldi (európai) elismertetése, a hallgatói mobilitás érdekében EU
(Európai Unió) — konform belső szervezeti és működési rend szükséges (intéz-
ményen belüli és intézményközi átjárhatóság, kreditrendszer bevezetése, kontakt
óraszám csökkentése stb.)

4. A képzés minőségének ellenőrzéséhez, a képzési jogosítványok kiadásához sajátos
szakmai fórum (Magyar Akkreditációs Bizottság) és eljárás — az akkreditáció —
létrehozására és működtetésére van szükség.
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5. Az európai normákhoz igazodó hallgatói/oktatói arány eléréséhez indokolt a beisko-
lázási offenzíva a hallgatói létszám emelésével, elsősorban a keresett intéz-
ményekben és szakokon.

A felsorolt törekvések jelentős részét az európai integrációhoz való közeledés
motiválja, de az erős gazdasági kényszer is. A forráshiány a nyolcvanas évek közepétől
a felsőoktatás egyik krónikus, folyamatosan súlyosbodó betegsége lett. Az intézmények
költségvetési támogatását évről-évre apasztotta a nominál összegek csökkenése, és a
növekvő infláció. Az egyetemek, főiskolák a működésükhöz hiányzó pénzt (sokszor
ésszerűtlen) takarékossággal, a saját bevételeik növelésével és — legutolsó eszközként,
erős kényszer hatása alatt — létszámleépítéssel próbálták előteremteni, illetve pótolni.

Nem új felismerés, hogy a modernizáció általában csak jelentős befektetések árán
lehet sikeres. Nem csoda hát, hogy a felsőoktatásban elindított modernizációs folyamat
jelenleg nagyon vontatottan és rengeteg ellentmondással halad — ha halad egyáltalán.

Kormányzati elképzelések szerint például az intézmények önkéntes integrációja a
felsőoktatás számos bajára orvosság: segíti a kapacitások jobb kihasználását, a
takarékos gazdálkodást, a korábbi merev képzési szerkezet helyett sokszínű, a piaci
igényekhez jól alkalmazkodó struktúra kialakulását stb. A logikus érvelés azonban egy
szervezetében és működésében erősen hagyományőrző (mondhatnánk: konzervatív
szemléletű) intézményhálózat esetében kevés. Észre kell venni, hogy az intézmények
(és főleg az azokat irányító vezető „elitek") vélt vagy valós érdekeikről, szerzett
jogaikról önként nem szívesen mondanak le. Kompenzáció és anyagilag is jól
alátámasztott, biztos jövőkép hiányában az intézmények vezetői, vezető testületei — a
törvényben biztosított autonómia jogosítványával élve — többnyire a kivárás, vagy
látszatintegrációs elképzeléseiket különböző változatokban újrafogalmazva az időhúzás
taktikáját alkalmazzák. Valószínű, hogy az integrációs fejlesztési források (állami és
világbanki elkülönített összegek) sem elég ösztönzőek a tervezett, önkéntes szervezeti
reformokhoz. A fejlesztésekhez kilátásba helyezett pénz mellett nincs szó az esetleg
integrálódó intézmények működési feltételeinek (közvetlen) javításáról. Márpedig ma
ez az intézmények legnagyobb gondja és a jövőtől való félelmük egyik fő forrása.

Az „egyre hígabb leves, de díszesebb teríték" gasztronómiai fogást (tételezzük fel:
kényszerből) alkalmazó kormányzatok az elmúlt évekbent kifárasztották a felsőoktatást.
Az intézmények többsége felélte belső tartalékai, forrásait jórészt már kihasználta, és
minden évben kétségbeesetten várja a költségvetési tárgyalást és a menetrendszerűen
érkező, különböző jogcímű központi elvonásokat. (Es megpróbálja betömni a
költségvetésén tátongó egyre nagyobb lyukat.)

A változó agrár-felsőoktatás

Az előzőekből következően is az elmúlt évtized az agrár-felsőoktatási intézmények
működési feltételeinek gyökeres megváltozását hozta. Ezek közül a legfontosabbak a
következők:
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— a korábbi nagyüzemi gazdálkodási szerkezet felbomlott, ezeknek következtében:
— leértékelődtek a hagyományos képzési irányok, jelentős hallgatói piacvesztést

okozva elsősorban az agráregyetemek, agráregyetemi karok számára:
— általában megszűntek vagy átalakultak azok a bázisgazdaságok, amelyek

korábban a gyakorlati oktatás színterei voltak;
— az új birtokos és vállalkozói réteg megjelenésével egyidejűleg számos új típusú

és irányú képzés és egyéb szolgáltatás iránt megnőtt a kereslet, erre az
intézmények döntő többsége nem volt felkészülve.

— Az agrár-felsőoktatási intézmények felügyeletét 1993-ban a Művelődési és Köz-
oktatási Minisztérium vette át, ezzel:

— az egyetemek és főiskolák a korábbitól jelentősen eltérő típusú és szemléletű
irányítás alá kerültek, az alkalmazkodási folyamat, annak minden nehézségével,
még ma is tart;

— megszűntek azok a különböző kedvezmények, amelyeket korábban a Föld-
művelésügyi Minisztérium sajátos csatornákon keresztül biztosítani tudott a
felsőoktatási intézményeinek. Az agrár-felsőoktatás egyik pillanatról a másikra
versenyhelyzetbe került a források megszerzéséért szinte a teljes felsőoktatási
mezőnnyel;

— sajnálatos módon és mértékben lazultak a kapcsolatok az ágazati minisztérium
és az intézmények között, amelyre a finanszírozás áthelyeződése csak részben
magyarázat.

— Az agrár-felsőoktatás számára talán legsúlyosabb hátrányt mégis a mezőgazdaság
általános válsága, az ágazat politikai és társadalmi presztízsének romlása jelenti,
amely közvetve és közvetlenül is hatással van az intézmények működésére. A
birtokszerkezet és a földhasználat gyökeres átalakulásával nagyon színes
(mondhatnánk: bonyolult és emiatt nehezen „kezelhető") agrárium alakult ki.
amelyet minden oldalról „vadpiaci" viszonyok vesznek körül. A dotáció leépült.
az eszközállomány leromlott. A tapasztalt mértékű és típusú átalakulás
törvényszerűen csak az agrárágazat produkciójának, és ezzel együtt társadalmi
presztízsének, súlyának erőteljes csökkenését eredményezhette.

A fentiekben vázolt folyamatokat éberen figyelő agrár-felsőoktatási intézmények
hamar rájöhettek, hogy a nagyüzemi igényekhez szabott képzési programjaik egyrészt
átalakításra szorulnak, másrészt a korábbi termelő típusú mérnökképzésről menedzser
típusú mérnökképzésre helyeződik át a hangsúly. Azok az intézmények, amelyek ezt
idejében felismerték, és az új képzési programjaik (elsősorban személyi) feltételeit meg
tudták teremtem, kedvező helyzetbe kerültek a hallgatói piacokon.

A változó mezőtúri agrárképzés

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez tartozó mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai
Karon (korábban Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Kar) 1993-ig csak
mezőgazdasági gépészüzemmérnök (ma: gépészmérnök) képzés folyt.
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A kar a kilencvenes évek elejére a már fentebb ismertetett okok miatt nehéz
helyzetbe került: érdeklődés hiányában hallgatóinak létszáma jelentősen csökkent, és
az akkor kilátásba helyezett, éppen a létszámtól függő normatív finanszírozás
bevezetésével nehéz jövő elé nézett. Az akkori vezetők a képzés kiterjesztése mellett
döntöttek: a kar adottságait és a megteremthető feltételeket: felmérve, az 1993/94-es
tanévtől elindították az agrármérnök-képzést. Ugyanakkor mindkét szak különböző
szakirányú képzéseket kínált potenciális hallgatóinak (autógépész, környezetgazdál-
kodási, pénzügy-marketing, vendéglátás-turizmus stb.), továbbá a távoktatást is
bevezették. Ezeknek a változásoknak eredményeként a kar helyzete — legalábbis
hallgatói létszámot tekintve — néhány év alatt stabilizálódott (a hallgatók összlétszáma
a 150—200 főről 800—900-ra nőtt). Az agrármérnöki szak megalapozásához fontos
lépés volt 1994-ben a tangazdaság megvásárlása, jelenleg összesen 190 ha. és a
működtetést biztosító alapvető létesítmények (vendégház, istállók, magtár, gépműhely
stb.) állnak a gyakorlati oktatás rendelkezésére.

A képzési offenzíva fontos elemeként kell említeni, hogy az elmúlt évben a kar
kidolgozta az új tájgazdálkodási szak programját, amelynek jóváhagyása a Magyar
Akkreditációs Bizottságra vár. Amennyiben a döntés pozitív lesz, várhatóan az
1998/99-es tanévben indulhat meg e harmadik szakon a képzés, és ezzel a főiskola
újabb lépést tehet a biztosabb jövő felé.

Különböző felmérések és előrejelzések szerint azonban az agrár-felsőoktatásban
(legalábbis a hagyományos szakokon) túlképzés van, és ha nem változik a beiskolázási
politika, a jelenlegi felvételi keretszámokkal a tendencia erősödik. A prognózis ugyan
vitatható, de kormányzati szándék alátámasztására alkalmas; mivel a felsőoktatás
képzési szerkezetében nem történt meg a kívánatos átrendeződés, a kulturális tárca
elhatározta, hogy a hallgatói felvételi keretszámok központi módosításával (10 %) fog
ezen változtatni. Az egyik legveszélyeztetettebb főszak — megítélésem szerint szakmai
megalapozottság nélkül — az agrárképzés.

Nem nehéz elképzelni annak az intézménynek a helyzetét, amelynek felvételi keret-
számát (és ezzel a hallgatói létszámát) akárcsak 10—20 %-kal is csökkentik, hiszen a
lassan minden területre kiterjedő normatív támogatási rendszerben (gazdaságilag)
életképtelenné válik.

A veszélyhelyzetből való kitörés útja a képzési skála további kiterjesztése a már
ma, de főleg a jövőben keresettebb szakokra (közgazdasági, jogi. gazdasági-pénzügyi
stb. képzési irányokra).

Ennek azonban — Mezőtúr esetében (is) — erős korlátai vannak. Első helyen
említendők a kisvárosi környezetből adódó hátrányok: az oktatói utánpótlás rendkívüli
szűkössége, a viszonylag gyenge szellemi-kulturális kapacitás, a tudományok művelé-
séhez szükséges infrastruktúra elmaradottsága, helyi partnerintézmények (felsőoktatási,
kutatási) hiánya stb.

A viszonylag elmaradott gazdasági fejlettségű térségben a felsőoktatási intézmények
aligha számíthatnak a helyi és regionális fejlesztési forrásokra, hiszen az önkormány-
zatok elsősorban gazdaságpolitikai célokra kívánják felhasználni szabad forrásaikat, ha
szűkös költségvetésükből egyáltalán marad pénzük ilyen célokra.

A földrajzi távolság a döntéshozó és elosztó központoktól szintén komoly hátrányt
jelent, a kapcsolattartás (főhatóságokkal, hivatalokkal, anyaintézménnyel, tudományos
fórumokkal stb.) költségei jelentősen megterhelik az amúgy is szűkös keretekkel ren-
delkező kis intézmények költségvetését és más fontos területektől vonnak el forrásokat.

Ezek után kézenfekvő, hogy az oktatási (és természetesen kutatási-fejlesztési)
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elképzelések megvalósításához a különböző szintű együttműködéseket lehet és kell
szorgalmazni — elsősorban a térségi intézményekkel. Es ezzel eljutottunk az integráció
gondolatához, amely egyidejűleg — mint láttuk — külső és belső kényszer is. amit
azonban új lehetőségként kell kiaknázni.

Integráció

Figyelembe véve az MKM integrációs ajánlásait és deklarált feltételeit, főiskolánk
számára az alábbi lehetőségek kínálkoznak:

1. Megmarad a Gödöllői Agrártudományi Egyetem szervezeti keretei között;
2. Regionális főiskolai szövetséghez társul, illetve ilyet hoz létre;
3. Kiválik az egyetem kötelékéből és önálló intézményként működik.

A fenti lehetőségek rövid elemzését ez utóbbival kezdve, az intézményben egyöntetű
az a vélemény, hogy sem a kar profilja, sem a jelenlegi mérete (súlya) és — minden
lehetőséget számba véve — fejlesztési lehetőségei sem biztosítanak hosszú távú
garanciákat az önálló működésre. Az önállósulás kockázatának nagysága miatt tehát az
első és második pontban leírt lehetőségek közül célszerű választani (ha lehet!).

ad. 1. A FEFA múlt évi integrációs pályázatán a GATE elképzeléseit a bíráló bizottság
nem támogatta. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az erősen tagolt az egyetem
központjából nagy távolságban lévő karokat és intézeteket magában foglaló
struktúrát a pályázat további térségi intézmények bevonásával kívánta fejleszteni.
A „távolság nem finanszírozható" elvből adódóan a döntés érthető, az egyetem
— hacsak le nem mond az integrációs fejlesztési támogatások elnyerhető
pénzeszközeiről — a jelenlegi szervezeti keretei fenntartásának illene a bővítés
irányának és mértékének átgondolására kényszerül.

ad. 2. A regionális szövetkezések közül időben az első megelőzte a felsőoktatási tör-
vényt: 1991-ben alakult meg szarvasi székhellyel a Tessedik Sámuel Oktatási-
Kutatási Szövetség, amely négy felsőoktatási intézményt (a Brunszvik Teréz
Óvóképző Főiskolát, a DATE szarvasi és hódmezővásárhelyi karait és a GATE
mezőtúri főiskolai karát), két kutatóintézetet (Haltenyésztési Kutató Intézet.
Öntözési Kutató Intézet), valamint a KÉE Szarvasi Arborétumát foglalja magában.
(A békéscsabai Körösi Csorna Sándor Főiskola felvétele a Szövetségbe most van
folyamatban.) A szövetség jogi státusza egyesület, munkáját az intézmények
képviselőiből álló Elnökség irányítja.

Mint a felsorolásból látható, a tagintézmények több megyére kiterjedő, nagy régiót
fednek le, emellett felügyeleti hovatartozásuk szempontjából heterogének. Elvileg
ugyan lehetséges a szövetségbe tömörült tagok szorosabb integrációja, azonban erre
sem komolyabb külső bátorítás nem érkezeti, sem belső késztetés nem érzékelhető.
Egyenlőre a tagintézmények megelégszenek a laza együttműködésükből fakadó elő-
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nyök kihasználásával. Mindenképpen célszerű, hogy a mezőtúri főiskola ennek
továbbra is részese legyen.

Az „Alföld Főiskola" névvel jelzett integrációt a békéscsabai és a szarvasi főiskolák
kezdeményezték. A teljes szervezeti integrációt vállaló intézmények a FEFA
integrációs pályázatán zöld utat kaptak, tavaly azonban a szarvasi agrárfőiskolai kar
szándékát megváltoztatva visszalépett, így nem tudni, mi lesz a ..csonka" megyei
integráció sorsa.

A mezőtúri főiskolai kar számára — ha az integrációs direktívákra gondolunk —
az egyik legvonzóbb partner a Szolnokon működő Kereskedelmi és Gazdasági
Főiskola. Ennek elsődleges oka az, hogy a két főiskola sajátos profilja révén együtt a
legváltozatosabb képzési programokat kínálhatná hallgatóinak. Fontos előny továbbá a
földrajzi közelség és a jó közlekedés is. Valószínűleg e tényezőket mérlegelve
kezdődtek meg több mint három éve az integrációt előkészítő egyeztetések az előző
ciklus vezetői között, amelyek végül értelmüket vesztették, mivel a szolnoki főiskola
a Gödöllői Egyetemhez történő csatlakozását látta jobb megoldásnak. (Az eredmény
— az egyetem sikertelen integrációs pályázata — ismert.)

Összességében tehát a kar számára jelenleg még minden lehetőség nyitott. Ez azt
is jelenti, készek vagyunk másokkal minden szinten együttműködni. A nagy horderejű
döntések meghozatalánál azonban — márpedig a szervezeti integráció ilyen —. mint
számos példa (elvetélt integrációs törekvés) tanúsítja, igen körültekintően kell eljárni.

Egy integrációs folyamat zavarmentes lebonyolításához számos feltétel szüksé-
geltetik. Általános esetben a legfontosabbak:

— a z intézmények hosszú távra szóló egyértelmű és végleges döntése,
— a vezetők készsége és képessége a döntés végrehajtásához,
— a z integráció révén létrejött új szervezet küldetésnyilatkozatának, stratégiájának,

szervezeti és működési szabályzatának és minden egyéb dokumentumának a
kölcsönös előnyökön nyugvó, korrekt kidolgozása,

— a felügyelő tárca intézményi autonómiákat nem sértő, de határozott katalizátor-
szerepe és konkrét támogatása.

Ha a felsorolt feltételek közül akárcsak egy is hiányzik, az integrációs folyamat
könnyen zátonyra fut.

A rendszerelmélet azt tanítja, hogy egy rendszer akkor működőképes, ha annak
minden eleme a rendszer megfelelő helyén van és önmagában is működőképes. A
kormányzat szándéka a felsőoktatás átalakításával világos: egy EU-kompatibilis. jól
(vagy inkább jobban) működő rendszer létrehozása. Az előzőekből következően azon-
ban ehhez szükséges, hogy a rendszert alkotó intézmények önmagukban is
EU-kompatibilisek, és főleg működőképesek legyenek.

A mezőtúri főiskola mindent vállal annak érdekében, hogy megtalálja helyét és
szerepét egy ilyen jól működő, fejlődőképes rendszerben.
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Neveléstudománvi különszám

Palkó Tibor munkája
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