
Észrevételek „A felsőoktatás átalakítás stratégiai irányai és soron következő lépései” 

címmel készült anyaggal kapcsolatban

Dr. Reith János
Dr. Kovács Zoltán
Direct-Line Kft.

Dunaharaszti, 2013. július 15.

1 Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   
email: info@dldh.hu

weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -

mailto:info@dldh.hu
http://www.dldh.hu/


Tartalomjegyzék
Bevezetés..................................................................................................................3
Helyzetértékelés..........................................................................................................4
1. Megfelelő mennyiségi arányok, képzési szerkezet kialakításában meghatározó részvétel................7
2. A képzés minőségének mérése és a minőség növelésében aktív szerep vállalása..........................9

2.1. A képzés minőségének értelmezése........................................................................10
2.2. A belépők szűrése, felvételi rendszer reformja..........................................................12
2.3. Az ösztöndíjak szerepe.......................................................................................13
2.4. Az intézményszerkezet.......................................................................................13
2.5. Az oktatók minősége.........................................................................................15
2.6. Posztgraduális képzési formák..............................................................................15
2.7. A külső szereplőkkel való együttműködés................................................................16
2.8. Gyakorlatorientált képzés....................................................................................16
2.9. A finanszírozás szerepe a minőségben....................................................................17

3. A felsőoktatás költséghatékonyságának a biztosítása..........................................................18
3.1. A képzés finanszírozásának lehetőségei...................................................................19
3.2. A képzés önfinanszírozási lehetőségei.....................................................................20
3.3. A képzés költséghatékonyságának javítási lehetőségei..................................................21

4. Egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenységének előmozdítása...............................................23
Összefoglalás...........................................................................................................24

2 Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   
email: info@dldh.hu

weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -



Bevezetés

A felsőoktatásban régen megérett a helyzet arra, hogy egy jól végiggondolt stratégia mentén végrehaj-
tódjanak azok a reformértékű változások, amelyek célja a hazai intézményes képzés teljes rendszerének 
a XXI. századi követelményekhez való igazítása. 

A stratégiai jelentőségűnek gondolt javaslatok a rövidségre való törekvés jegyében elegendőnek gondol-
ják a tennivalókat tömören megfogalmazni, rohanó világunkban ugyanis senkinek nincs látszólag ideje 
arra, hogy alaposan körbe járjon egy-egy megoldandó problémát. Így tud egyre gyakrabban bekövet-
kezni az a hiba, hogy akár Európai Uniós méretekben is el tud terjedni egy-egy nyilvánvalóan ostoba 
irányelv, megszületni rossz döntés, amelyet aztán a károk megkeletkezése után vissza kell vonni. Sok-
kal célszerűbb volna az ilyen eseteket megelőzni.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a stratégia készítés szakaszában az egyes döntések hátterét, a miért kér-
désekre adott válaszokat is érdemes megfogalmazni, mert ennek hiányában általában nagyon különböző 
részcélok és részérdekek tudnak megfogalmazódni és érvényre jutni, így magának az eredeti célnak a 
teljesülése is gyakran kétségessé válik. Legalább ennyire fontos volna tehát annak a kifejtése is, hogy 
egy-egy intézkedés az érintetteket milyen módon fogja kedvezményezni, vagy éppen hátrányosan befo-
lyásolni.

Egy bonyolult rendszer egyetlen elemét egy adott cél érdekében ugyan meg lehet előnyösen változtatni, 
de rendkívül nagy a kockázata annak, hogy a többi területeken többszörös károk következhetnek be. Az 
egyes döntésekkel érintett területek ugyanis nem függetlenek egymástól. Sajnos a jelenleg felszámolni 
kívánt hibák és hiányosságok mögött is többnyire ezzel összefüggő felületesség, értékrendbéli félresik-
lás, elbizonytalanodás van.

A műszaki- és természettudomány gyors ütemű fejlődésének köszönhetően a munkamegosztás foka sza-
kadatlanul nő, s ez az egyszerű ember számára egyre nehezebbé teszi a világban zajló folyamatok meg-
értését. A tudásalapú társadalom, a tudásalapú gazdaság hosszú távú szemléletet, fogyasztói tudatossá-
got feltételez. A tudásalapú társadalomban a fejlődés motorja a tudásra alapozott innováció, vagyis a tu-
dás kreatív alkalmazásaként előálló újszerű megoldások alkalmazása. Ennek megfelelően a tudásalapú 
társadalmat  a  megfelelően  strukturált,  minden  szinten  magas  színvonalú  oktatási  rendszer  jellemzi, 
amelyben a fő hangsúly a lexikális ismeretek bemagolásáról és azok szóról-szóra történő számonkérésé-
ről a problémamegoldás területére helyeződik át. Innovatív és kreatív társadalmat kell tehát építeni, 
ahol a kreativitás alatt nem az össznépi átverés jellegű társasjátékot értjük, amely ma oly nagy mérték-
ben rontja le a fejlődés eredményességét.

Le kell számolnunk számos tévhittel, amelyet oly sokszor mondtunk el, hogy a végén már magunk is 
elhittük. A külföldi tőke idecsábítása érdekében olcsó és jól képzett magyar munkaerőről beszéltünk 
évekig, ami az utóbbi években egyre kevésbé volt igaz. Az ország gazdasági eredményeinek az ismere-
tében mára már egyre többen értik meg, hogy az átlag magyar munkaerő sem nem jól képzett, sem nem 
olcsó. A munkaerő árát ugyanis nem a nettó bér, sem pedig a sokak által nem is igazán ismert bérkölt-
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ség, hanem az egységnyi fizetésért előállítható termék világpiacon realizálható ellenértéke határozza 
meg. Nagyon messzire vezetne annak az elemzése, hogy ennek következtében Magyarország elmúlt 20 
évére mindvégig miért az volt a jellemző: A mindenkori fogyasztási szintet az ország javainak a kiárusí-
tásával és a még megmaradt javak elzálogosítása nyomán hitelfelvétellel tudtuk csak fedezni.

A tudásalapú társadalom építése érdekében tehát első lépésben meg kell teremteni a tudás szabad, és 
mind nagyobb mértékű áramlását. Ehhez meg kell szüntetni számos olyan akadályt, melyek kifejezetten 
gátolják ezt. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által készített stratégia (a továbbiakban röviden: vitaanyag) azon 
indító megállapításával, miszerint a diplomások képzésének kiemelkedő jelentősége van a társadalom és 
azon belül a gazdaság működése és fejlődése szempontjából, maximálisan egyet kell érteni. Az előnyök 
kétségkívül számos területen mérhető és nehezen számszerűsíthető formában is kimutathatók. Ugyanak-
kor nem szabad abba a hibába esni, hogy azt gondoljuk, a hangzatos célok formális teljesítésével, a dip-
lomások számának a növekedésével automatikusan meg is valósul a remélt fejlődés. 

Az Európai Unióban korábban megfogalmazódott az a jól hangzó cél, hogy az egész kontinensen tudás-
alapú társadalmakat, s azok egyre szorosabb szövetségét kell létrehozni. A többi kontinenssel folyó ver-
senyben Európának vissza kell szereznie azt az előnyét, amellyel egykor rendelkezett, ugyanis az utóbbi 
néhány évtizedben ez az előny egyre gyorsuló ütemben tűnik el. Európa innovációs készsége mind a rá-
fordítás, mind pedig az eredményesség oldalán nagy lemaradásban van nem csak másokhoz, hanem 
még önnön elhatározásához képest is. Sajnos Magyarországra ezen megállapítások fokozottabban érvé-
nyesek.

Helyesen állapítja meg a vitaanyag, hogy a felsőoktatással szembeni követelmények folyamatos változá-
sa is a fejlődés egyik gátja. Éppen ezért volna roppant fontos, hogy a most készülő stratégia hosszú tá-
von érvényes célokat és követelményeket fogalmazzon meg. Ezen hosszú távon érvényes célok rövid tá-
von megoldandó feladatokat jelölnek ki, amit természetesen egy rövid távra szóló tervező munka kell 
megelőzzön. Kormányzati szinten az országos érdekek megfogalmazása szükséges, melynek alapján az 
egyes intézmények kialakíthatják a maguk jövőképét.

Rendkívül fontos volna az állam tulajdonosi és megrendelői szerepét és szempontrendszerét egymástól 
elkülöníteni. Vélhetően éppen ezért a két fajta szerepet más és más állami szereplőre volna érdemes bíz-
ni. 

Helyzetértékelés

Minden jó stratégia alapja a tárgyilagos helyzetértékelés.  Ma Magyarországon a felsőoktatás ügye 
mély válságban van. Ha ebből a helyzetből ki kívánjuk mozdítani, akkor első lépésben egy pontos di-
agnózist kell felállítani. Jó diagnózis nélkül ugyanis nem lehet gyors eredményt megcélzó hatékony te-
rápiát sem meghatározni. Nem elegendő a tünetek felsorolásával kezdeni, majd ezek felszínes kezelésé-
vel folytatni. Feltétlenül fontos az okoknak a feltárása is, amelyek ehhez a beteg állapothoz vezettek. 
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Az okok ismerete segíthet bennünket abban, hogy az ismételt kialakulását megakadályozzuk, a befolyá-
soló tényezőket és azok kedvezőtlen jelenségekre gyakorolt hatását feltárjuk. A terápia megkezdésének 
a feltétele az is, hogy akarjuk és képesek legyünk a változást elfogadni és lebonyolítani. A terápia, 
vagyis a probléma kezelésének a módja tekintetében egyre gyakrabban hallani azt, hogy a politikai ér-
dekek rendre felülírják a szakmai szempontokat. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a politika minden-
kor a felkínálkozó lehetőségekből választ. Éppen ezért rendkívül fontos volna, hogy olyan konzisztens, 
kerek egész és széles társadalmi rétegek érdekeit szolgáló javaslatok szülessenek, amelyeket a poli-
tikai osztály jobb alternatíva hiányában választani kénytelen.

A jó diagnózis felállítása és széles körben ismertté tétele azért is rendkívül fontos, mert a felsőoktatás-
ban sok dolgozó és vezető is abban a meggyőződésben él, hogy saját tevékenységüket illetően minden a 
legnagyobb rendben van. Az összes bajok forrása házon kívül keresendő. A fő okát a problémáknak a 
gazdaság gyenge teljesítőképességében látják. Feltétel nélkül hisznek abban, hogy szinte minden baj au-
tomatikusan orvoslására kerülne, ha több anyagi forrást biztosítana a számukra az erre illetékes politika. 
Szerintük tehát nem a felsőoktatás az, amely reformra szorul, hanem az a környezet, amelyben működ-
ni kénytelen, s amely egyre gyakrabban illetéktelenül bele kíván szólni a felsőoktatás belügyeibe.

Ma a felsőoktatás problémái mind a bemeneti, mind pedig a kimeneti oldalon jól láthatók. A felső-
oktatási  intézmények arra panaszkodnak, hogy folyamatosan  romlik a hozzájuk jelentkezők felké-
szültsége és motiváltsága. A munkaadóknak pedig az okoz egyre nagyobb gondot, hogy a  végzősök 
egyre kevésbé felelnek meg az elvárásaiknak.

A rendszerszemléletű megközelítés szerint a felsőoktatás akkor képes teljesíteni feladatát, ha egyértelmű 
és világos megrendeléseket kap a társadalomtól, rendelkezésére állnak a működéséhez szükséges eszkö-
zök, fennállnak a megfelelő feltételek. Ehhez azonban a jelenleginél egy sokkal jobb együttműködés 
szükséges valamennyi érdekelt fél között. 

Az utóbbi évek kedvezőtlen fejleménye az is, hogy egy rossz szerkezetű felsőfokú képzési rendszer 
alakult ki az elmúlt 20 évben. Örvendetes módon a jelenlegi kormányzat nem csupán felismerte ezt, ha-
nem drasztikus lépésekkel tett is a javítás érdekében. A szerkezeti változáson túl azonban színvonal-
beli elvárásokat is meg kellene fogalmazni. Ezzel van szoros összefüggésben az a szemléletbeli válto-
zás is, amely a képzés támogatójából a képzés megrendelője pozíciójába kell juttassa az államot (1. 
ábra).
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1. ábra A felsőoktatás finanszírozásának jelenlegi és kívánatos modellje

Ebben a párbeszédben a Kamarának rendkívül fontos szerepe van. A Kamara azokat a gazdasági sze-
replőket tömöríti, amelyek a felsőoktatást adóikból finanszírozzák, s akik részére a felsőfokú szakkép-
zés a munkaerő utánpótlást biztosítani hivatott. Így logikusan adódik, hogy a felsőfokú szakképzés kér-
déseibe  a megrendelő  (illetve annak képviselője) szemszögéből kívánja a követelményeket megfogal-
mazni.

Gyakori észrevétel, kifogás, hogy az ipar szereplői és az oktatási intézmények érdekei eltérnek, a kép-
zés nem az ipari igények szerint történik, sem volumenében, sem szakirányában, sem minőségében. 
Ugyanakkor nehéz elképzelni azt, hogy az oktatási intézmények folyamatosan tartsák a kapcsolatot az 
iparvállaltokkal és próbálják az igényeiket kipuhatolni – erre nincs kapacitásuk, az iparvállaltok pedig 
nehezen és gyakran hibásan fogalmazzák meg igényeiket. A vállalatok a piacon realizálják munkájuk 
eredményeit, de nincs piacbefolyásoló (vagy csak nagyon kicsiny) képességük, tehát a folyamatokat 
csak követni tudják és nem eléjük menni. Így a majdani szakemberekkel szembeni igényüket is csak 
hozzávetőlegesen vagy hibásan tudják megadni.

Ugyanakkor a  Kamara lehet az, amely  az ipar és az oktatási szereplők közötti kapcsolatrendszer 
működtetését felvállalhatja – teheti ezt azért is jobb eredménnyel, mert más, a folyamatokat jobban be-
folyásolni képes szervezettel is kapcsolatban van (minisztériumok, intézetek, intézmények). 

A magunk részéről éppen ezért kiemelten fontosnak tarjuk a Kamara azon megállapítását, miszerint a 
felsőoktatás és a gazdaság összefüggéseinek a stratégiában való részletesebb kimunkálása indokolt. Nem 
korlátozható le a Kamara szerepvállalása a felsőoktatás reformját illetően a gyakorlatorientált felsőfokú 
szakképzés kérdéseire, de természetesen az idő sürgető voltára tekintettel erre a problémakörre is jelen-
tős erőket szükséges mozgósítani:

A Kamarának a tagjai érdekképviselete ellátása érdekében az alábbi célokat kell kitűznie:
1. Megfelelő mennyiségi arányok, képzési szerkezet kialakításában meghatározó részvétel
2. A képzés minőségének a mérése és növelésében aktív szerep vállalása
3. A felsőoktatás költséghatékonyságának a biztosítása
4. Egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenységének előmozdítása, hasznosítása
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Valamennyi alapvető cél teljesítése lényegesen nagyobb feladatokat és jogosítványokat követel, mint 
amit a vitaanyag tartalmaz. A Kamarának elsősorban nem a felsőoktatás pénzügyi, költségvetési kérdé-
seivel  kell  foglalkoznia,  hanem a szakmai szempontok érvényesítésével.  Ennek megfelelően messze 
nem elegendő az, ha az egyetem igazgatótanácsában kap néhány helyet, mindenfajta komolyabb bele-
szólási lehetőség és felelősségvállalás nélkül. Az egyetemek pénzügyi ellenőrzésére egyébként is szá-
mos állami szervezet (ÁSZ, KEHI, NAV, stb.) rendelkezik jogosítványokkal, ezen a területen nincs 
szükség újabb szereplők bevonására.

1. Megfelelő mennyiségi arányok, képzési szerkezet kialakításában meg-
határozó részvétel

A jelenlegi rossz arányokat nagyon jól mutatja az OECD államok mutatóival való összehasonlítás (2. 
ábra). Az elmúlt két évben történt ugyan némi korrekció, de még mindig igen távol vagyunk azoktól az 
arányoktól, amelyeket szükséges volna elérni. Még az OECD államok is hasonló gondokkal küzdenek, 
mint Magyarország, pedig képzési szerkezetük jelentősen kedvezőbb.

2. ábra Az OECD államok és Magyarország képzési struktúrája

A 2008. évi beiskolázási adatokra vonatkozó statisztika jól mutatja azokat az aránytalanságokat, ame-
lyek orvoslása nélkül tartósan fennmarad az a torz szakmaszerkezet, amely napjaink diplomás munka-
nélküliségének az egyik fő oka. 

A művészet és oktatás, valamint a társadalomtudományok területéről történő 20%-os átcsoportosítással 
a maradék négy területre az OECD országokban érvényes arányok érhetők el, de további korrekciók 
volnának szükségesek, ugyanis még a fejlett nyugati államok is kénytelenek a műszaki természettudo-
mányi végzettséggel rendelkező szakembereket külföldről magukhoz vonzani. 

7 Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   
email: info@dldh.hu

weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -



Nem tekinthető elfogadható megoldásnak az, amit a vitaanyag kifejt, vagyis a középiskolákból a 
felsőoktatásba jelentkezők döntsék el azt, hogy mit kívánnak tanulni. Ezzel kapcsolatban joggal me-
rül fel a kérdés, hogy vajon milyen ismeretek és milyen motivációk mentén fog alakulni a felsőoktatás 
szerkezete? Milyen korrelációban lesz ez azzal a céllal, amelyet a jövő gazdaságának el kell érnie? 

Tanulságos a 3KCONSENS iroda „fehér könyv”-ének megállapítása: a jelenlegi rendszerben a hallga-
tók sikeres túlélési stratégiákat dolgoztak ki, melyek eredményeképpen a legkisebb erőfeszítéssel (értsd: 
legkevesebb tanulással) jutnak diplomához. Ennek fényében értékelve azt, hogy a hallgatókra kell a 
döntést bízni, egyértelműen elvetendőnek tűnik.

Az első ponthoz kapcsolódóan logikusan adódik a Kamara feladata és felelőssége. Meg kell határoznia 
azt a kívánatos szakmaszerkezetet, amelyhez igazodó módon kell az államilag finanszírozott képzés 
keretszámait előírni. Ehhez azonban a Kamarának ki kell dolgoznia egy olyan metódust, amivel a tagjai 
jövőbeni igényeit meg tudja becsülni, a képzésben meglévő zavarások, lemorzsolódások figyelembevé-
telével a beiskolázás célszerű számait meg tudja határozni.

Az egyes felsőoktatási intézmények ezeken a számokon felül akár hazai, akár külföldi tanulók számára 
vállalhatnak költségtérítéses képzést. Roppant fontos azonban, hogy ez a piaci alapon történő feladatvál-
lalás ne rontsa az államilag finanszírozott képzés színvonalát.

Kétségtelen, hogy a felsőoktatásból kikerülők jelentős része nem a gazdaság szereplőinél kezd és köt ki 
végül. A legnagyobb probléma viszont az, hogy hatalmas szakadék tátong a közszféra különböző terüle-
tei és a gazdaság gondolkodásmódja között. Fontos cél lenne, hogy már a felsőoktatásban elkezdőd-
jék a gyakorlati orientáció erősítése, s megszűnjenek azok a szakadékok, amelyek ma még elválaszt-
ják a közszférát és a vállalkozói oldalt.

A rossz szerkezetű képzés következtében nem az történt ugyanis, hogy azokon a területeken, amelyeken 
túlképzés van, ott egy egészséges verseny áll volna elő, ami az adott szakmában egy minőségszempontú 
kiválasztódást eredményezett volna. Sokkal gyakoribb az, hogy a felhígulás mellett  bekövetkezik az 
olyan improduktív feladatok kitalálása és kilobbizása, amely ugyan munkahelyeket teremt, de nemzet-
gazdasági szinten jó esetben csak haszontalan, rosszabb esetben akár káros folyamatokat is eredményez-
het. Fényes bizonyíték erre a jogászi szakma, amely esetében a képzés volumenének növelése messze 
nem a jog területének a megerősödésével, a működési színvonal növekedésével járt együtt.

Az intézményekben folytatható képzés fajtái  és keretszámai  az  országos munkaerő-piaci  igényekből 
meghatározhatók. Nem célszerű ugyanakkor hazai fiatalokat arra a célra szakemberré képezni, hogy 
azok külföldön dolgozzanak. Az intézmények teljes körű szabadságot kaphatnának természetesen arra, 
hogy piaci alapon költségtérítéses képzést végezzenek akár hazai, akár külföldi fizetős hallgatók részé-
re. Hasonlóképpen mi is élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy külföldön képeztessünk bizonyos szakokra. 

A keretszámokat a szükségletek oldaláról, s nem a lehetőségek szempontjából kell meghatározni.

Ebben a problémakörben a diplomás pályakövető rendszer csak akkor hoz jó eredményeket, ha egy fej-
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lődő és működő gazdaságból érkeznek az adatok. Ha a mostani számokat nézzük, mint ahogy azt egyes 
szakértők teszik, akkor csak a jelenlegi torz szerkezet erősödik tovább. Helyes következtetést abból 
vonhatnánk le, ha a hozzánk hasonló szerkezetű, fejlődést produkáló országokban korábban volt aránya-
it vennénk figyelembe. Jó módszer lehet az is, hogy az erősíteni, bővíteni kívánt szakmák részarányát 
növeljük a túlméretezettnek bizonyult területek rovására.

Nem elég megalkotni a pályakövető rendszert, előre azt is meg kell tudni mondani, hogy az innen szár-
mazó adatokból milyen módszer szerint vonjuk le a megfelelő következtetéseket, s azok ismeretében 
milyen intézkedéseket teszünk.

Az intézményesített képzési formák mellett hasonló alapossággal kellene végiggondolni az élethosszig 
való tanulás jegyében kívánatos egyéni képzési formákat, annak ösztönző rendszerét mind az oktatási 
intézmények, mind pedig az igénybe vevők oldaláról.

2. A képzés minőségének mérése és a minőség növelésében aktív szerep 
vállalása

A Kamara második feladata az, hogy a rendelkezésére álló különböző eszközeivel  gondoskodjon a 
képzés mindenkor megfelelő színvonaláról. Amennyiben pedig problémákat lát egy-egy területen, le-
gyen lehetősége a beavatkozásra.

Így a Kamarának szerepet kellene vállalnia mindazokban az aktivitásokban, ahol a képzés eredménye 
közvetlenül mérhető módon megmutatkozik. A vállalati szakemberek által végzett oktatási tevékenység, 
a szakmai gyakorlatok, a szakdolgozat készítés, a záróvizsga mind-mind egy olyan alkalom, ahol a vál-
lalati szakembereken keresztül a Kamarának lehetősége kínálkozna egy-egy intézmény munkájának a 
mérésére. 

Ma már egyre többen látják be, hogy az elmúlt 20 évben „felfejlődött”, tömegessé vált képzés sajnos 
nem tett jót a minőségnek. A legyen több diplomás okfejtés ott hibádzik, hogy számos olyan társadalmi 
szempontból szükséges tevékenység van, amely nem igényli azt a fajta tanulást, amit a felsőoktatás hi-
vatott nyújtani. Az időben elnyúló képzés és a felsőfokú képzés szükségessége nem azonos követel-
mény. Nyilvánvalóan egy zongoraművésznek, egy kőművesnek, egy asztalosnak is évekig kell gyako-
rolnia és tanulnia a szakmáját, de ezért még nem feltétlenül kell egyetemi szintű képzést a részükre 
nyújtani, s tőlük ilyen végzettséget megkövetelni.

A „mindenki azt tanuljon, amit szeretne” gondolatmenet alapján sajnos még egyes szakértők is arra a 
következtetésre jutnak, hogy mindenki válassza a legjobban fizető szakmát. Ennek lesz aztán az a kö-
vetkezménye, hogy egyre többeknek kell vagy a szakmájukat, vagy az országot elhagyniuk a személyes 
boldogulás érdekében. A munkaerőpiac is azonban az ilyen helyzeteket a maga módján visszaszabályoz-
za, vagyis a túlkínálatot árcsökkenés követi. Ennek megfelelően az egyes szakmákban elérhető fizetések 
folyamatosan változnak. 
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Ma a skandináv államokban egyes kétkezi munkát igénylő szakmákkal már lényegesen magasabb jöve-
delmet lehet elérni, mint sok diplomához kötött területen.

Már ma is sok jó kezdeményezés működik a hazai felsőoktatási intézményekben, amelyek egy-egy okta-
tó egyéni ambíciójaként indultak el. Ezek a jó példák éppen a felismert szükségszerűség bizonyítékai, 
amelyek intézményesítésére volna szükség a képzés általános színvonalának és a gyakorlatorientáltságá-
nak a javítása érdekében.

2.1. A képzés minőségének értelmezése

A vitaanyagban szereplő XXI. századi követelmények mindegyikével egyet kell érteni, azonban a telje-
sülésének fogalomrendszerét, a teljesülés kritériumait még ki kell dolgozni.

Az egyes szakmaterületeken végzőkkel szemben támasztott követelmények szabatos megfogalmazásából 
egészen jól levezethetők azok az ismeretek, készségek, amelyek fejlesztése a képző intézmény feladata.

A  problémamegoldó készség javítása elemi fontosságú cél minden területen, amelyhez azonban át 
kell alakítani a jelenlegi oktatási rendszert. A kialakult szabályok, motivációk és gyakorlatok miatt a 
képzés valamennyi szintje mind távolabb került a mindennapi élet kihívásaitól. A hazai felsőfokú okta-
tás egyre kevésbé készít fel a mindennapi életre és egyre kevésbé ad át valódi, használható, gyakorlati 
tudást. Ennek okaként a felelősök előszeretettel nevezik meg a pénzhiányt, azonban a helyzet ennél bo-
nyolultabb. 

A vitaanyagban kiemelten kezelt lemorzsolódás valóban nagy probléma, mert ezzel a felsőoktatás haté-
konysága jelentősen romlik annak ellenére, hogy ezt sokan a minőség megőrzésének a jeleként értelme-
zik. Viszont nem a hallgatók a felelősek egyedül a lemorzsolódásért, ez sajnos egy több szintű rendszer-
hiba.

Meggyőződésünk, hogy nem a csőszerűnek nevezett képzés az oka a semmire sem jó diplomáknak, sem 
pedig a nagy arányú lemorzsolódásnak. Itt is inkább a megelőzés javasolható, mint a nagyfokú rugal-
masság melletti utólagos megoldás keresés. A csőszerű képzésnek igenis van szerepe egyes szakterüle-
teken, de általánosan is igaz, hogy ne a tanulás évei alatt döntse el valaki, mi is akar lenni. Ezt jó meg-
közelítéssel az oktatási intézmény kapuján belépésekor is tudnia kell – tehát nem a csőszerű képzéssel, 
hanem a felvételi rendszerrel és ehhez kapcsolódóan a motiválatlansággal van inkább a baj.

A hazai értelmiségi gondolkodásmódban a reálfolyamatok, még inkább azok gazdasági vetületének a 
felismerése és megértése nem csupán felesleges, hanem még szégyellni való is. Ha végignézzük akár 
egy évszázadra is visszamenően a műveltség ideálunkat, műveltségről vallott felfogásunkat, sok érdekes 
összefüggést fedezhetünk fel. Az 1980-as években is még kiterjedt viták folytak arról, hogy vajon ki 
számít értelmiséginek, mintha ez valamifajta előnyös megkülönböztető jellemző volna. A mai napig azt 
látjuk, hogy a múlt század eleji dzsentri világra jellemző tudomány szemlélet, műveltségkép él tovább. 
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Tömören ez úgy fogalmazható meg, hogy a magyar oktatási rendszer nem a problémák gyors és haté-
kony megoldására, hanem a sokkal inkább lexikális tudást igénylő vetélkedőkön való eredményes sze-
replésre készít fel.

A jól képzett szakember, így az értelmiségi is nem csupán a részére oktatott tudományterületek tananya-
gában kellene jártassággal rendelkezzék, hanem ami talán még ennél is fontosabb,  ismernie kellene 
azok módszertanát. Ezen belül is készség szinten kellene alkalmaznia a logikus gondolkodás, az abszt-
rakt tudományok, mint a filozófia és a matematika eszköztárát. Ezzel szemben azt találjuk, hogy értel-
miségünk egy jelentős részénél az egyéni érdekek – legyenek azok anyagi, vagy eszmei természetűek – 
elegendőek ahhoz, hogy ezektől a kritériumoktól eltekintsenek, ha ugyan volt alkalmuk a tudományok 
alapjait valaha is készség szinten elsajátítani.

Magyarországon értelmiségivé, diplomássá válni ugyanis kellő tudás nélkül is lehet. Nem csupán a pén-
zért, vagy más módon megszerezhető diplomákra, tudományos címekre és fokozatokra gondolhatunk, 
hanem például a puskázással igazolt „tudásra”, vagy éppen az olyan vizsgára történt felkészülésekre, 
amelyek során a tanulás hatása napokkal később nyomok nélkül eltűnik.

Sajnos nem közismert a SIALS felmérések eredménye (3. ábra), amely pontosan az ellenkezőjét mutatja 
annak, mint amiről hosszú ideje önámítás folyik idehaza.3. ábra Iskolai végzettség és írásbeliség szint  
prózai feladatok esetében.

SIALS felmérés 1994-1998.

A felmérés más országok vonatkozásában is igen jól visszaigazolja azokat a sztereotípiákat, amelyeket 
pedig a sajtóból és külföldi utakon szerzett tapasztalatokból megerősíthet az ember. Joggal merül fel te-
hát a kérdés, hogy mennyire megalapozott ma Magyarországon stratégiát építeni arra, hogy jól képzett 
és olcsó munkaerő áll rendelkezésre?

Az ábráról az is jól leolvasható, hogy mely országok képzési rendszerét és gyakorlatát kellene nem csu-
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pán tanulmányozni,  hanem egyre több területen is átvenni.  A képzettség és az életszínvonal között 
ugyanis korreláció van, ami sajnos fordítva is igaz. Hazánkban tehát az átlagos képzettségi szint sokkal 
inkább a gazdasági helyzetünkkel, mint a közbeszédben gyakran felülértékelt szubjektív értékelésekkel 
van összhangban.

Egyetlen szempontrendszer szerint készült statisztika még akár félrevezető is lehetne, így érdemes meg-
nézni egy másik felmérés eredményeit is. Az élethosszig tartó tanulás tárgykörében készült nemzetközi 
vizsgálatok kiértékelése sem mutat sajnos mást (4. ábra). Magyarország helyzete mind a foglalkoztatott-
sági szint, mind pedig a élethosszig való tanulás mérhető paraméterei alapján a legalsó régióban foglal 
helyet. Ezt a realitást kellene inkább minden tervezés alapjául választani ahelyett, mint amit magunkról 
terjesztünk és amiben hinni szeretnénk.

4. ábra Élethosszig tartó tanulás és foglalkoztatottság

Az oktatás, a tudás szerepének a hangsúlyozása közben nem volna szabad megfelejtkezni annak haszno-
síthatóságáról sem. A mérnöki szemlélet alapján azt mondhatjuk, hogy a tanulás során a munkához és a 
társadalmi léthez szükséges eszközök begyűjtésére teszünk kísérletet. A tudás pedig már ezen szerszá-
mok használatának a képességét jelenti. Ahogy azonban a szerszámok sem dolgoznak magunktól, s nem 
hoznak létre új értéket, úgy a tudás sem. Éppen ezért ma már inkább Európa szerte is innovatív társada-
lom irányába való haladásról, mint tudásalapú társadalomról szokás beszélni. Az innováció azonban 
már nem csupán a szerszámok megtanult és megszokott módon való használatának a képességét igényli, 
hanem éppen ellenkezőleg, újszerű módon új eredményeket megcélozva kell azokat működtessük.

2.2. A belépők szűrése, felvételi rendszer reformja

A bemeneti oldalon a pontszámok nem tekinthetők teljesen objektív mérőszámnak, mert azok erősen is-
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kola és tanárfüggők. Az első évfolyamokon szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy rendkívül nagy kü-
lönbségek vannak a felkészültségben az egyes hallgatók között. Sok magas pontszámmal érkező eseté-
ben is szükség van a középiskolás tananyagból felzárkóztatásra.

A felvételi alapjául szolgáló jelenlegi pontrendszer tehát nem alkalmas a jelentkezők megszűrésére. 
A lemorzsolódás is azzal volna a leghatékonyabban csökkenthető, ha az adott képzési helyre be sem en-
gedjük a nem megfelelő jelentkezőket. Ebből logikusan adódik a következtetés, hogy a felsőoktatási in-
tézményeknek kellene a saját felvételi szempontjaikat meghatározni, a szűréseket végrehajtani. Ebben 
természetesen a középfokú tanintézetből hozott eredményeknek továbbra is lehet szerepe, de a jelenlegi-
nél mindenképpen kisebb.

A javaslati anyagban többször is szerepel az intézmények önállóságának erősítése – a felvételi rendszer 
reformja éppen az a terület, ahol a legnagyobb önállóságot kaphatnák.

2.3. Az ösztöndíjak szerepe

Az ösztöndíj szerepe a nevéből levezethető módon az ösztönzés kellene legyen. Ösztönözzön arra, hogy 
egy-egy fontos szakmát több jobb képességű hallgató válassza és jobb tanulmányi eredményeket érjenek 
el. A szociális ösztönzők pedig azt hivatottak segíteni, hogy a hátrányos anyagi helyzetben lévők számá-
ra is vállalható legyen a továbbtanulás.

Fontos volna azonban tudatosítani azt, hogy az ösztöndíj egy adható, s nem pedig egy kötelezően járó 
pénzösszeg. Ugyanis az ösztöndíjak mindegyikére kivétel nélkül igaz, hogy az a finanszírozó részéről 
egy befektetés a jövőbe, egy majdani teljesítmény megelőlegezése.

Itt kell megjegyezzük ezzel kapcsolatban, hogy rendkívül fontos volna az is, hogy az iskolákban mért 
készségek, képességek és tudás, lényegesen jobb összhangban legyen a társadalmi és szakmai követel-
ményekkel.

2.4. Az intézményszerkezet

Az felsőfokú intézmények elnevezései akkor jók, ha azok a valóságot mutatják. A szépítés legfeljebb 
akkor elfogadható, ha minimális változással reális esélyt ad, s egyben motivál is a cél elérésére.

A vitaanyagban leírtakkal ellentétben úgy látjuk: nagy hiba volna a felsőoktatástól akkora mértékű 
rugalmasságot elvárni, hogy képes legyen számtalan belső elágazási ponttal rendelkezni. Aki egy 
adott szakmaterület professzionális szintű művelésére akar felkészülni, annak egy előre kijelölt hosszú 
úton kell végigmennie. A bemeneti ponton tehát egy jobb szűrésre volna szükség, a képzés közbeni el-
ágazások számának a növelése viszont sokkal több kárt okozna, mint amilyen előnnyel járna. Például 
nagyon nem volna szerencsés, ha kerülő ágakon mégis el lehetne jutni egyes végzettségek megszerzésé-
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hez olyan hallgatóknak is, akik egy jól működő felvételi rendszerben be sem kerülhetnének az adott 
szakra. 

Meggyőződésünk szerint a szétaprózottság önmagában nem jelent problémát. Minden tevékenységnek 
van egy optimális mérete. A túl kicsi és a túl nagy egyformán problémás.

A jelenlegi viszonyok között sajnos nem az tekinthető rossz intézményi gyakorlat, ha a hallgatók jelen-
tős részét kiszelektálják, hanem az, ha ezt torz szempontok szerint teszik. A szelekció mindig egy adott 
célfüggvény szerinti minőségjavulást megcélzó lépésnek tekinthető, s ha ezt jól csinálják, valóban azzal 
is jár.

A vitaanyag 15. oldalán tárgyalt „udvarias mítosz” 20-30 évvel ezelőtt nem volt olyan mértékben elter-
jedt, mint ma, de ez az egészségtelen folyamat sajnos nem ma kezdődött. Semmivel sem jobb az sem 
ugyanakkor, ha az intézmények közötti differenciálás egy torz értékrend szerint történik, mint amire 
szintén több példa mutatható.

Megítélésünk szerint hiba azt gondolni, hogy rangja egy-egy intézménynek, vagy intézménytípusnak 
van. Valódi ranghoz csak a jelenben végzett kemény munkával lehet és kell hozzájutni, s nem pedig az 
intézmény nevének, típusának a megválasztásával. Az erre alapozok ilyen esetekben hamar megtapasz-
talják, hogy a rangjuk nagyon hamar megkopik. Attól rangos egyetem egy adott intézmény, ha az ott 
folyó tevékenység magas színvonalú. Nyilvánvalóan a jó adottságokkal és előzményekkel rendelkezők-
nek helyzeti előnye van, s így könnyebb ezt a célt elérniük, de a felgyorsult világunkban a feltörekvők 
számára sem lehetetlen rangot szerezni. Nagyon nehéz egy rangot megszerezni, de annál könnyebb azt 
elveszíteni. 100 évvel ezelőtt egy érettségi jelentett akkora rangot egy embernek, mint amekkorát sajnos 
sokszor egy diploma sem jelent a mai viszonyaink között.

Mielőtt az elnevezések fontosságát túlhangsúlyoznánk, meg kell jegyezzük, hogy az életünk számos más 
területén is óriási tartalombeli különbségek vannak az elnevezések mögött. Így például az igazgató kife-
jezést használhatjuk az egyszemélyes cégek vezetőire és az óriásvállalatok messze több felelősségi kör-
rel rendelkező különböző szintű vezetőire is. Mégsem okoz ez senki számára komolyabb problémát.

A felsőoktatási intézmények besorolása alapvetően két szempont alapján történhet. Az oktatás és a 
k+f munka természete és színvonala alapján, hiszen ez a két fő tevékenysége van. A finanszírozás 
esetén sem a besorolást, hanem az eredményességet kellene nézni. Amikor egy cég szakembert vesz fel, 
általában nem az illető diplomáját, hanem a tőle elvárható munka ellenértékét fizeti meg. Egy képzés 
nem attól olcsóbb, vagy drágább, hogy az mennyire tudományos igényű. 

Felületes megközelítés az is, ha a diplomások előnyeinek az értékelésekor nem vesszük figyelembe az 
oktatásban eltöltött időszak költségeit, továbbá azt a tényt, hogy közel ennyivel a munkában töltött évek 
lerövidülnek. Az sem elhanyagolható körülmény, főleg hazánk esetében, hogy diplomások számosan 
nem a szakmájukban dolgoznak, sokan távoznak külföldre is, ahol sok esetben ráadásul nem is a tanult 
szakmájukban helyezkednek el.
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A különböző hazai és európai-Uniós irányelvek szerint elvárt egyetemek közötti szakosodás eredménye-
ként elérhető az is, hogy a hazai intézmények ne egymással, hanem a nemzetközi mezőnnyel versenyez-
zenek.

2.5. Az oktatók minősége

Az egyetemen oktatók életpálya modelljébe feltétlenül bele kellene foglalni a legalább 5 éves szak-
mai gyakorlat követelményét, amelyet a versenyszférában kellene megszereznie. A itt végzett munka 
meghatározó szerepet kellene kapjon az oktatói felvétel értékelésében. Nem volna helyes, ha a közszfé-
ra különböző területei, s így a felsőoktatás is a versenyszférából kieső emberek gyűjtőhelyévé válna. Az 
oktatásra is érvényes, hogy a kevesebb, néha több. Kevesebb, de felkészültebb és jobban megfizetett 
oktatóra volna szükség, akiknek kevesebb egyéb feladatot volna szabad adni, szemben a jelenlegi gya-
korlattal.

Nehéz helyzetben tipikus reakció a nadrágszíj meghúzás, ennek legfeljebb a valóban felesleges kiadások 
területén van létjogosultsága. A káros következménye pedig az, hogy éppen a jók mennek el, s ezzel to-
vább erősödik a rossz célfüggvény szerinti szelekció. Sokan ennek a mechanizmusnak tudják be a jelen-
legi helyzetet.

Az elmúlt évtizedekben az egyetemi-, akadémiai szféra kialakította saját, belső előmeneteli rendszerét, 
melynek alapját túlnyomó részben a tudományos munka eredményének tekintett publikációk jelentik. 
Az impaktfaktorokban és idézettségben meghatározott mutatók a legfontosabb feltételei a tudományos 
ranglétrán való előrehaladásnak, s az egyetemeken betölthető vezetői funkciók elnyerésének is. Sokan 
közülünk ugyanakkor máig is emlékeznek legendás professzorokra, akik többsége a gyakorlati életben 
bizonyított rátermettsége, munkája során elért kimagasló eredményei alapján került az egyetemi kated-
rára, s adta át saját tudását és tapasztalatait a hallgatóságnak. Kiváló előadásaikat szinte minden esetben 
a gyakorlati életből származó példákkal támasztották alá, s a hallgatóikkal valós problémákra kerestek 
megoldásokat. Nos, ezek a professzorok a mai követelmények alapján valószínűleg nem kapnának ka-
tedrát a hazai egyetemeken, mert számos – időközben kitalált – adminisztratív követelménynek nem fe-
lelnének meg. 

A fentiek jól példázzák, hogy az élet számos területén miként állítunk saját magunk elé olyan – főként 
adminisztratív – akadályokat, melyek a későbbiekben önnön fejlődésünk gátjaivá válnak.

2.6. Posztgraduális képzési formák

A frissen végzett  hallgatók külföldi munkavállalásával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Ha 
azonban abból indulunk ki, hogy a nyelvtudás elmélyítése, a kapcsolatok építése, a szemlélet alakítása a 
későbbi munkavállalás szempontjából előnyt jelent, akkor kifejezetten javasolható a tapasztalatszerzési 
célú külföldi munkavállalás.
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Ki kell dolgozni azonban azt a modellt, amely biztosítja, hogy a külföldi „betanulási időszak” után a 
munkavállaló hazajön, vagyis az egyén és a társadalom számára is megtérül az oktatásra fordított költ-
ség a későbbiekben .

További fontos feladat az élethosszig tartó tanulás elősegítése (lásd 2.1. pont, valamint 4. ábra). A 
posztgraduális képzések során ki kell alakítani azt a rendszert, amely valóban alkalmas arra, hogy mun-
kavégzés mellett, a munkával összefüggésben tudja a munkavállaló teljesíteni a tanulmányi követelmé-
nyeket.

2.7. A külső szereplőkkel való együttműködés

Hasonlóképpen fontos volna kidolgozni annak intézményesített rendszerét, hogy az ipari és egyetemi 
szakemberek közötti átjárás lényegesen könnyebb legyen, rendszeresen megtörténhessen.

A jelenlegi felsőoktatási adminisztratív rendszer gyakorlatilag lehetetlenné teszi a vállalati szakemberek 
aktív részvételét a felsőoktatásban. Természetesen fordítva is igaz, a oktatók számára előírt előmeneteli 
követelmények is szinte kizárják, hogy azok mellett az oktatónak ideje legyen a gyakorlati élet problé-
máival foglalkozni. 

Ha mégis akad egy-egy üdítő példa arra, hogy vállalati szakember végez oktatási tevékenységet vala-
mely egyetemen, akkor az általában baráti szívességként, ingyen, vagyis nem számon kérhető módon 
történik. Így az adott szakember lelkiismeretére, idejére, energiájára van bízva, hogy milyen oktatási 
tevékenységet végez. Igaz ez hasonlóképpen a diplomamunkák bírálatára, az államvizsga bizottságok-
ban történő részvételre és más aktivitásokra is.

Ki kell dolgozni tehát annak intézményesített rendszerét, hogy a vállalati szakemberek milyen mó-
don, milyen követelmények és milyen finanszírozás mentén tudnak bekapcsolódni a felsőoktatás-
ba, s ki milyen szempontok szerint értékeli a munkájukat. 

Hasonlóképpen meg kell határozni a felsőoktatásban dolgozók számára a gyakorlatszerzés követelmé-
nyeit.

2.8. Gyakorlatorientált képzés

Az oktatásban az eredményességet nagymértékben javítaná az, ha már a tanulásban nagyobb hangsúlyt 
helyeznénk a motivációk megteremtésére. Sokszor felsőbb éves hallgatók sem tudják, hogy az általuk 
megtanultak mire lesznek jók, s legalább ilyen gyakran jelentik ki egy-egy tananyag részről, hogy bizto-
san soha nem lesz rá szükségük.
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Ma a végzős diákok azzal kell bizonyítsák érettségüket, felkészültségüket, hogy meg tudnak írni önálló-
an egy meghatározott oldalszámmal rendelkező művet. A bírálók jellemzően a dolgozat szerkezeti fel-
építését, stílusát, helyesírási hibáit, hivatkozásait bírálják. Sajnos egyre kevésbé jelenik meg szempont-
ként az, hogy a hallgató által leírtak valóban alkalmazhatóak-e a mindennapi életben, hozhatnak-e vala-
milyen előnyös változást a termelésben, vagy a szolgáltatások területén. A tudományos kutatás végered-
ményének tekintett  tanulmányok értékeléséhez hasonlóan a szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori 
dolgozatok esetében is egyre inkább azok a formális követelmények erősödnek meg, amelyek számos 
plágium-vita kapcsán is tetten érhetők. Kétségtelen tény, az érdemei tartalmi vizsgálatok helyett sokkal 
egyszerűbb a szövegszerű egyezőségeket megtalálni. 

Kidolgoztuk a műszaki felsőfokú gyakorlati képzés azon rendszerét, amely egyetemi és vállalati eszkö-
zök felhasználásával racionalizálni képes a kötelező laboratóriumi gyakorlatokat. Javaslatunk nem csu-
pán a minőségbiztosítás egyik fontos eszköze, hanem a gazdaságosság szempontjai is maximálisan ér-
vényre jutnak benne, s emellett még jól szolgálja az egyes régiók szakosodását megcélzó törekvéseket 
is. Ennek értelmében a speciális ismeretek oktatásához egyes helyeken kiépített infrastruktúra, va-
lamint az azt működtető szellemi kapacitások felkínálhatók az összes műszaki felsőoktatási intéz-
mény számára, s egyúttal megszüntethető a sok felesleges párhuzamosság. További fontos cél tehát 
megtalálni a műszaki felsőoktatás gyakorlati képzési formáiba bevonható vállalatokat, s megfogalmazni 
az általuk megoldandó képzési feladatokat.

A központi irányítással megvalósuló regionális- és egyetemi szakosodás tervezhetőbbé teszi a jövő-
beni infrastrukturális fejlesztéseket, egyúttal hatékonyabb gyakorlati képzést eredményez. A létrejövő 
tudásközpontok egyúttal megvalósítják az innovációs stratégiában kitűzött célokat, s kiváló lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy az adott technológiát igénybe vevő vállalkozások, vagyis a piaci szféra is bekap-
csolódjon a központok működésének finanszírozásába.

2.9. A finanszírozás szerepe a minőségben

A finanszírozási kérdéseknél  nem csak  fontosabbak a szakmai kérdések, hanem logikai alapon is 
meg kell előzzék azokat. A kérdést ugyanis sokkal inkább úgy érdemes feltenni, hogy mit és mennyiért 
lehet megcsinálni, szemben azzal a megközelítéssel, hogy a rendelkezésre álló adott pénzösszegért mit 
kaphatunk cserébe.

A képzés versenyképességét, minőségét nem az a szemlélet és gyakorlat szolgálja, ha azt mondjuk az 
intézményeknek, hogy a költségvetési keretet kihasználva képezzenek olyan hallgatót, amilyet akarnak.

Az önköltség számítás nagyon hasznos dolog akkor, ha a valóban indokolt költségeket veszi figyelem-
be. Ugyanakkor az önköltség szintjén való finanszírozás éppen a legfontosabb tényezőt, a továbbfejlő-
dés forrását vonja el. Vagyis az állam akkor jár el helyesen, ha az önköltséget és egy fejlesztési elő-
irányzatot határozza meg. A jól és rosszul gazdálkodók közötti különbség viszonylag gyorsan kiütközik. 
Az pedig, hogy mit tekintünk jó gazdálkodásnak, messzire vezető kérdés, de a részletes tervezés során 
feltétlenül megválaszolandó.
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A termelői szféra a befizetett adókért cserébe egy sokkal jobb színvonalú szakképzést és felsőfokú kép-
zést várna el. Az adók mértéke ma Magyarországon nem csak nemzetközi összehasonlításban magas, 
hanem a tekintetben különösen az, hogy a befizetett adóinkért cserébe nagyon gyenge, alacsony színvo-
nalú szolgáltatást kapunk. A klasszikusan állami feladatnak számító területek mindegyike botrányosan 
rossz hatékonysággal és eredményességgel működik.

Közhely, de igaz, hogy mindenkinek arra van pénze és ideje is, amit valóban fontosnak ítél. Így rop-
pant nehéz elhinni azokat a szónoklatokat, amelyek az oktatás, az innováció mindenek feletti fontossá-
gáról prédikálnak, de a valóságban az ember a maradványalapú finanszírozás gyakorlatát tapasztalja.

3. A felsőoktatás költséghatékonyságának a biztosítása

A jelenkori diákmegmozdulások okán nagyon sokan megszólaltak már a hazai  felsőoktatás alapvető 
problémáit feszegetve. Sajnálattal tapasztaljuk azonban, hogy továbbra is sok olyan téveszme nehezíti a 
tisztánlátást,  amelyek megvilágítása és megértése roppant egyszerűen megoldható volna, ha arra az 
érintettek részéről a legcsekélyebb szándék mutatkozna. Így továbbra sem történik más, mint azoknak 
az argumentumoknak az egyoldalú hangoztatása, amelyek az egyes részérdekek alapján képviselt szem-
pontokat pillanatnyilag alátámasztják. Ugyanakkor az egyetemi státusszal összeegyeztethetetlen módon 
gondosan megtörténik azon érvek elhallgatása, amelyek viszont a mérleg másik serpenyőjében kellene 
helyet kapjanak. 

A felsőoktatást sokfajta szempont alapján lehetne és kellene is felülvizsgálat alá vonni, de egy vállalko-
zás nézőpontjából az az egyik legfontosabb, hogy milyen áron milyen színvonalú képzés valósul meg a 
közös adóforintjainkból.

Ingyenes felsőoktatás a világon sehol nem létezik. Igaz ez annak ellenére, hogy az interneten ilyen 
tartalmú blogokban kaphatunk tájékoztatást arról, hogy hol, mely országokban lehet tandíjmentesen ta-
nulni. A tandíjmentesség és az ingyenesség fogalma között ugyanis óriási a különbség. Még a mélyen 
elfogult érintettekkel is el lehet talán fogadtatni, hogy a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan. A kérdést te-
hát úgy kellene inkább feltenni, hogy ki fizesse a felsőoktatás kétség kívül felmerülő költségeit? A je-
lenlegi ingyenesnek tekintett forma az egyik legdrágább, több okból is. A legfontosabb ezek közül, 
hogy minden különösebb kontroll nélkül a közös kasszából fedezzük valamennyi felsőfokú képzés költ-
ségét, függetlenül attól- hogy azokra van-e szükség, vagy nincs. 

Egy jó hasonlattal élve, ma ellenőrzés és megfelelő szabályok hiányában a felsőoktatás úgy működik, 
mint egy olyan szolgáltató központ, amely minden egyetemre-főiskolára jelentkező fiatalt korlátlan ideig 
megvendégel. A hallgatók addig maradnak és annyit fogyasztanak, amennyit nem szégyellnek, közben 
az állam által finanszírozott vendéglők olyan minőségű ételt és italt szolgálnak fel, amilyet tudnak és 
akarnak, a végén pedig akkora számlát állítanak ki erről a vendéglátásról, amilyet a normatívák alapján 
az állam tőlük hosszú alkufolyamatok alapján elfogad. A történetnek persze még gyakran itt sincs vége, 
mert a számlák utólagos megkérdőjelezése is előfordul és kifizetése is elmaradhat. Most éppen a fe-
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szültségek fő oka az, hogy nincs az államnak a számlák kifizetésére elegendő pénze, ugyanakkor egyre 
többen teszik szóvá azt is, hogy nincs rendben az, ami a felsőoktatásban ma történik.

A helyes kérdésfeltevés tehát az alábbi: Milyen megoldás szolgálná a legjobban a jelenleginél hatéko-
nyabb és színvonalasabb felsőoktatást?

Erre a kérdésre vélhetően más a válasza a nem homogén tanulóifjúságnak, más a felsőoktatásban dolgo-
zóknak, más a közvetítői szerepet ellátó politikai szférának, s megint más azoknak, akik mindezen rend-
szerek működésének a feltételeit megteremteni kénytelenek.

Megbízható felmérések és statisztikai adatok tanúskodnak arról, hogy a hallgatók egy jelentős része szá-
mára nem is az a fontos, hogy sok és értékes tudást szerezzen az iskolában, hanem hogy minél kisebb 
energiabefektetéssel diplomához juthasson. Számos olyan munkakör van, ahol a diploma megléte a fő 
követelmény, a mögöttes tudás tartalmától és színvonalától függetlenül. 

Jogos társadalmi elvárás, hogy tanulását az adófizetők pénzéből csak annak finanszírozza az állam, aki 
késedelem nélkül, jó eredménnyel elvégzi az iskolákat. Aki erre nem képes, az saját költségen termé-
szetesen minden további nélkül folytathatja a tanulmányait. 

A szinte mindenütt elvárt és hangsúlyozott piaci szemlélet a felsőoktatásban is a tandíj bevezetését indo-
kolná, s ez kétségtelenül számos előnnyel járna. Ugyanakkor viszont az adórendszerben meg kell jelen-
nie a következményeknek, vagyis elmaradhatna azoknak a pénzeknek a beközpontosítása, amelyek ed-
dig az „ingyenes felsőoktatás finanszírozására szolgáltak. A fizetős felsőoktatás bevételeivel  egyező 
mértékű adócsökkentésre van tehát szükség annak érdekében, hogy ennek eredményeként a családok 
abba a  helyzetbe kerülhessenek,  legyen miből  a  tandíjat  befizetniük.  Nem elfogadható  lépés  volna 
ugyanis egy jelentős közös finanszírozású tételt kivenni a költségvetés kötelezettség oldalán, s nem el-
lentételezni azt a másikon.

Kíváncsian várjuk, hogy mikor indul el az az össztársadalmi párbeszéd, amely az alapkérdésen belül az 
egyes fontos részleteket is megcélozza. Az ördög ugyanis a részletekben van.

3.1. A képzés finanszírozásának lehetőségei

A vitaanyagban a fejkvóta, vagy nem fejkvóta alapú finanszírozás kérdése tárgyában levezetett gondo-
latmenet nagyon félrevezető. Nem két fajta megoldás létezik, a jelenlegi és annak minden szempontból 
homlokegyenest ellenkezője. Számos más közbenső változat, egyéb megoldás is szóba jöhet, amelyek 
megvizsgálása után juthatunk az optimális megoldáshoz.

Az egyetemek különböző szempontok szerinti besorolása és azok szerinti kvóták meghatározásai és a 
minőségi képzés költségei közötti összhang kialakítása valóban nehéz feladat, amit nem is biztos, hogy 
meg kell oldani. Van ennél lényegesen egyszerűbb megoldás is. Ez pedig az eredményfinanszírozás. Az 
eredmény előállításának a költsége pedig a nemzetközi adatokkal való összehasonlításából, azaz a világ-
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piaci árakból szintén jól meghatározható.

Nagyon helytelen és nagyon eredménytelen is az a költségvetési logika, hogy a teherviselő képesség és 
fiskális szempontok határozzák meg a felsőoktatás finanszírozásának a mennyiségét és formáit. A gaz-
daság teljesítőképessége, a költségvetés szerkezete nem egy kőbe vésett, megváltoztathatatlan valami. 
Az állam vezetésével a magyar társadalomnak arra kellene törekednie, hogy a valóban fontos felsőokta-
tás számára megadja mindazokat a forrásokat, amelyek a XXI. századi világszínvonalú működtetéséhez 
szükséges, majd pedig minden erejét arra kellene fordítsa, hogy ezeket a forrásokat előteremtse. Az ál-
lamháztartás és a családi gazdálkodás logikája sok tekintetben azonos. Nagy baj lenne családi szinten is, 
ha az a fajta gondolkodás válna általánossá, hogy akkor taníttatjuk a gyerekeinket, ha marad rá elegen-
dő pénz. A helyesen gondolkodó családokban a taníttatás fontosságban biztosan megelőzi az olyan típu-
sú kiadásokat, mint amilyenekkel a magyar valóságban gyakran találkozunk.

Nemzetgazdasági szinten sem értékelhető ez a logika: az oktatás a jövőnek képez szakembereket, tehát 
ha a célunk az, hogy a gazdaság fejlődését biztosítsuk, ma kell megkezdenünk a jövő szakembereinek 
képzését és nem a jelenlegi gazdasági lehetőségekhez igazítva csökkenteni a képzés színvonalát.

Kétségtelen, hogy jelentős szemléleti, szervezési változtatást követelne egy teljesen új, valójában kor-
rekt finanszírozási lehetőség kidolgozása: ilyen lehetne például a jóváírással is törleszthető állami ösz-
töndíjrendszer teljes körű bevezetése: ebben az esetben a finanszírozott oktatás megszűnne, a hallgatók 
vagy saját maguk vagy állami ösztöndíjból finanszíroznák tanulmányaikat. Az ösztöndíj igénybevételére 
egy bizonyos tanulmányi szint felett  mindenkinek lenne lehetősége,az ösztöndíj visszafizetését pedig 
vagy saját maga végezné, vagy egy szabályzott rendszerben az állam jóváírná: pl. amennyiben hazai 
cégnél vállal munkát, az ott eltöltött idő alatti törlesztéseit az állam vállalja át. Ha a végzett külföldön 
vállal munkát, törlesztenie továbbra is szükséges, a jóváírás nem jár neki. Ugyanakkor a törlesztés kül-
ső okok miatt felfüggeszthető lenne (pl. gyermekszülés, munkanélküliség, betegség).

A másik gyakori logikai hiba a fejlesztések, innovatív megoldások finanszírozásával összefüggő kérdé-
sekben az, hogy további források keresése történik a tervek megvalósíthatóságának a biztosításához. 
Márpedig az igazán jó innovatív megoldás arról ismerszik meg, hogy ugyanolyan szintű eredményt ér-
hetünk el általa kisebb ráfordítással, vagy azonos költségszint mellett, akár magasabb színvonalú ered-
ményt is megcélozhatunk. Kijelenthetjük tehát, hogy a javasolt megoldások többsége olyan, amelyek 
további anyagi forrásokat nem igényelnek (!), hanem csupán a ma nem célszerűen elköltött források 
átcsoportosítását. Nyilvánvalóan ez érdekeket sért, s ez teszi nehézzé sok területen az átalakítást. Vi-
szont ha ez így van, akkor erre a problémára kell a megoldást keresni, s nem további forrásokat felku-
tatni, s a régi és új rendszert párhuzamosan működtetni tovább, mint az sajnos sok helyen megfigyelhe-
tő.

3.2. A képzés önfinanszírozási lehetőségei

Sok iskolát megbotránkoztatott az, amikor Orbán Viktor a Magyar Rektori Konferencia ülésén kijelen-
tette, hogy önműködő és önfenntartó pénzügyi rendszerre van szükség a felsőoktatásban, Konkrét meg-
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oldások javasolása hiányában értelemszerűen nagy a tanácstalanság és értetlenség ekörül.

A felvetés viszont jogos, ugyanis a tanárok és diákok tömege egy olyan – nemzetgazdasági szempont-
ból is – jelentős kapacitás, amelyet számos módon gazdasági és társadalmi szükségletek kielégítésére 
lehetne mozgósítani. 

A legegyszerűbb megoldás akár az is lehetne, hogy a hallgatóság a hiányterületeken munkavállalóként 
megjelenik. A pizzafutári, vagy más hasonló munkával megkeresett pénz, s megszerzett gyakorlat sem 
haszontalan. Van azonban egy ennél sokkal jobb megoldás is, olyan, amikor a munka nem a tanulás ká-
rára mehet, hanem éppen ellenkezőleg, a munka segíti a tanulás hatékonyságának a javulását. En-
nek pedig az az egyetlen feltétele, hogy a munka tartalma és a tanulás szakiránya egy irányba mutasson. 
Így lehetőség kínálkozik gyakorlati tapasztalat megszerzésére és érték előállítására egyszerre.

Erre kiváló kipróbált példák lehetnek azok, amelyeket cégünk és a BME évek óta gyakorol és fejleszt 
tovább. Az egyetem és a vállalat elvárásai közelítenek egymáshoz, s egyre nagyobb hatékonysággal tud 
részt venni az egyetem a vállalat projektjeiben.

Az egyetemek számos területen lennének képesek önálló jövedelem termelésére különböző nemzetgaz-
dasági szintű feladatok felvállalása kapcsán. Ilyen feladatok lehetnének a különböző célú szoftverek fej-
lesztése, tervezési szolgáltatások végzése, akkreditált laborok működtetése (pl. Stuttgartban a napkollek-
tor vizsgálatára), szervízfeladatok elvégzése, stb.

3.3. A képzés költséghatékonyságának javítási lehetőségei

A finanszírozással összefüggésben is igaz, hogy ne a jelentkezők és hallgatók éppen aktuális jelentkezé-
sei alapján dőljön el, hogy mely intézmény és mennyi pénzt kap. Ez a logika ugyanis azt tételezné fel, 
hogy a tanulni vágyó fiatalok és szüleik tudják, hogy a jövő munkaerőpiacainak mire lesz szüksége. A 
nagy számok törvénye sem segít sajnos ezen az alapvetően hibás megközelítésen. Elképzelhető ugyanis, 
hogy éppen az ország érdeke kívánná meg oda a források átcsoportosítását, ahová alacsony a hallgatói 
érdeklődés. Már ma is vannak olyan területek, amelyek iránt méltatlanul alacsony az érdeklődés. Példá-
ul sokkal több és jobb fizika, kémia tanárra volna szükség. A képzés minőségének a javulását meggyő-
ződésem szerint az szolgálja a legjobban, ha a hallgatók versenyeznek az elnyerhető képzési helyekért, 
s nem megfordítva, a képző helyek a hallgatókért. A kérdés ugyanis valóban így hangzik: A hallgatók 
igényeihez szabjuk a felsőoktatást, vagy az ország igényeihez szabott felsőoktatásban versenyeztetjük a 
hallgatókat? 

A célfüggvény optimalizálása, vagyis a képzés költséghatékonyságának a folyamatos javítása szin-
tén nagyon fontos kamarai feladat.  A költséghatékonyság ugyanis nem jelent mást, mint egy minél 
magasabb szintű képzés elérését minél kisebb ráfordítás mellett. Nem feltétlenül igaz ugyanis az, hogy 
a jó minőségű képzés több anyagi forrást követel, s fordítva is igaz, a költségesebben megvalósított 
képzés nem feltétlenül eredményez magasabb színvonalat. Ha azonban abból indulunk ki, hogy hosszú 
távú érdeke mindenkinek a képzés minél magasabb színvonala, akkor már csak arra kell törekedni, 
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hogy nemzetközi összehasonlításban is jó számok mentén valósulhasson meg. Ennek érdekében át kell 
gondolni a fejkvóta rendszert, s olyan finanszírozási formát kell kidolgozni, amelyben az egyetemeknek 
nem érdeke megtartani minden hallgatót, hanem valóban csak az arra érdemesek juthatnak el a diplomá-
ig.

Az állam által finanszírozott képzés visszafizetésére számos olyan kifinomult technika alakítható ki, 
amely egyszerre teszi igazságossá a rendszert, s ugyanakkor nem ösztönzi az érintetteket a visszafizetés 
elkerülésére. Egy élethosszig tartó tartozásként is kezelhető akár az az összeg, amit az egyes emberek a 
közösségtől kaptak. S ugyanígy nyilvántartható az is, ki milyen módon és mennyiségben járult hozzá a 
közösségi értékek gyarapításához.

A támogatás szót száműzni kellene az állam és a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények viszonyrend-
szeréből, helyette megrendeléseket kellene adni. Hasonlóképpen rossz gyakorlatnak tekinthető a pályá-
zati forma kiterjedt alkalmazása, ahol szintén támogatásokról szokás beszélni.

Miközben el kell fogadni tényként azt, hogy a felsőoktatás alulfinanszírozottnak tekinthető, annál fájóbb 
probléma, hogy ennek ellenére sok pazarlás van a különböző erőforrásokkal.

A több forrásból való finanszírozásnak vannak előnyei és hátrányai egyaránt. Előnye a verseny generáló 
tulajdonsága, fő hátránya viszont az átláthatóság és a szabályozhatóság csökkenése.

Az oktatás nem valamifajta olyan luxus, amire majd csak a válság lecsengése után lehet többet költeni. 
A dolog fordítva áll. A képzést jelentős mértékben javítani kell, s a több forrást pedig a számára elő 
kell rá teremteni.

Mindenfajta létszámkorlát feloldása elfogadható javaslat azzal a megkötéssel, hogy nem járhat a minő-
ség romlásával, a diplomák további elértéktelenedésével. Az intézményfenntartás nem lehet a felsőokta-
tás finanszírozásának célja, így azt meg kellene szüntetni. Az intézményfinanszírozás nem kényszerít 
ésszerű vagyongazdálkodásra.  Nem intézményekre, hanem az általuk végzett tevékenységekre van 
az országnak szüksége. A finanszírozásban azonban egy új fejezetet is kellene nyitni, összhangban a 
felsőoktatás kapacitásainak a hasznosításával, az önfenntartó képzés irányába történő elmozdulás érde-
kében. Vagyis a versenypiaci feltételeknek megfelelően meghirdetett tendereken a felsőoktatási intézmé-
nyek is részt vehetnének, s a profiljukba vágó feladatok elvégzését magukra vállalhatnák. Így igazolhat-
nák azt, hogy nem csak tanítani, hanem a gyakorlatban művelni és képesek az adott szakmát.

A mai helyzet ennek éppen az ellenkezője. Vagyis az egyetem profiljának megfelelő feladatokat is külső 
szereplők részére hirdetik meg, s velük végeztetik el. Így fordulhat elő az a sajátos helyzet, hogy példá-
ul egy Műszaki Egyetem fűtési rendszere a minimális szakmai követelményeket sem teljesíti, miközben 
a tervező és kivitelező mérnökök képzése itt folyik, s mind a személyi, mind pedig a tárgyi feltételek a 
munkák elvégzéséhez rendelkezésre állnának.

Hasonló szemléleti kérdés az is, hogy a felsőoktatás finanszírozása helyett ne inkább a kimenti oldalon 
megjelenő mérhető teljesítmények, eredmények megvásárolása történjen-e inkább meg. Ebben a felfo-
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gásban a jelenlegi folyó finanszírozás csupán egy olyan előleg, amivel a kibocsátáskor kell elszámolni. 
Ez a módszer például nem tenné abban érdekeltté az egyetemeket, hogy bent tartsa a hallgatókat akkor 
is, ha azok esélytelenek a diploma szerzésre.

4. Egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenységének előmozdítása

A felsőoktatási intézmények másik meghatározó tevékenysége a kutatás-fejlesztés, amelyen hasonló 
mértékű változások volnának indokoltak, mint a képzés területén. Egyrészt ez a tevékenység egy kiváló 
lehetőséget biztosít a források növelésére, miközben erősíti az egyetemi és a vállalati szféra közötti kap-
csolatokat, másrészt központi költségvetésből is jelentős mértékben jutnak az egyetemekhez ezen a jog-
címen pénzek. A képzéssel kapcsolatban elmondottakhoz hasonlóan levezethetők azok az analógiák, 
amelyek a kutatás-fejlesztés területén való együttműködést hivatottak szabályozni. Itt is érvényes ugyan-
is az, hogy nem lehet az egyetemek belügye, hogy mire költik el a költségvetési eredetű kutatásra ka-
pott forrásaikat.

Másik jelentős szempont, hogy a vállalatoktól származó aktuális problémák megoldása az oktatás minő-
ségének javulását eredményezi.

Meg kell vizsgálni tehát annak a módját, hogy milyen lehetőség van az innovációs járulékhoz hasonló 
adókedvezmény  ismételt  bevezetésére,  természetesen  tiszta,  egyértelmű  játékszabályok  biztosítása 
mellett. Ebben a Kamara kiemelt szerepet játszhatna, hiszen az általa képviselt vállalatok jelentős kuta-
tás-fejlesztési aktivitást vásárolhatnának ilyen módon a forráshiánnyal küzdő egyetemektől.

Vissza kellene az oktatási intézményeknek a k+f területen a korábbi rangját állítani: tehát az oktatás 
mellett valóban végezhessenek tényleges kutatás-fejlesztési munkákat, hasonlóan a rendszerváltás előtti 
időkhöz, amikor az oktatási intézmények felkészültsége legtöbbször sokkal jobb volt, mint az iparválla-
toké. Valóban színvonalas oktatás csak úgy képzelhető el, ha van olyan tudásbázis, amelyre az oktatók 
támaszkodhatnak – ez pedig k+f tevékenység nélkül nehezen képzelhető el.
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Összefoglalás

Összefoglalva tehát a fentieket kijelenthetjük, hogy alapvetően szemléleti, színvonalbeli és szerkezeti 
problémák vannak a felsőoktatásban, amelyek orvosolása nem elsősorban anyagi kérdés, hanem sok-
kal inkább szándék és akarat kérdése. 

A Kamara elsőrendű feladata tehát az, hogy egyrészt, mint a felsőoktatást adóforintjaiból finanszírozó, 
másrészt, mint a leendő munkavállalók alkalmazójaként működő vállalati szféra érdekeit megjelenítse a 
reformok során.

A diplomásoktól a végzést követően joggal várható el, hogy a többletráfordítás miatt többletértéket is 
állítsanak elő. Korántsem biztos, hogy a mai válságba jutott, s még most is abban lévő társadalomban 
az egyes munkák értéke és a jövedelmek között egészséges arányok állnak fenn. Nagy valószínűséggel 
éppen az a válság fő oka, hogy az egyes értékek nincsenek a helyükön. Így a felsőoktatás reformja so-
rán nem csupán a múlt válságba vezető tapasztalataiból szabadna kiindulni, hanem meg kellene határoz-
ni az ország jövőképét szolgáló egészséges fejlődés feltételrendszerét.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a vállalati és az egyetemi kapcsolatok erősítésének fontosságát, azok 
rendezetté tételét, koordinációját az oktatás minőségére vonatkozó folyamatos és naprakész információk 
érdekében.

Kiemelten kell kezelni a stratégia alkotás során a kutatás-fejlesztést, amely szorosan összefügg az ok-
tatási kérdésekkel egyrészt finanszírozási szempontból, másrészt a gyakorlati orientáció és a minőségi 
oktatás szempontjából.
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