
Hozzászólás a „Felsőoktatási stratégiai vitaanyag”
kapcsán tartott megbeszéléshez

2013. október 29.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A kerekasztal résztvevőinek többsége vélhetően egyetért azzal, hogy az EMMI által kidolgozott  anyag 
sok sebből vérzik. Ebből 3 olyan fő ok is megnevezhető, amelyek mindegyike külön-külön is elegendő 
ahhoz, hogy egy új, immáron valóban stratégiai tervezet készüljön.

1. Nincs benne reális helyzetértékelés, a kiindulási alapok ismerete nélkül pedig nem lehet tervez-
ni.

2. Több dogmává merevedett téveszme van benne, amelyekre szinte axiómaként tekint.
3. Az elfogadott vitaanyag nem stratégia, belőle a részletes tervezés számára feladatok nem igazán 

vezethetők le.

Összefoglalva: parciális érdekek és parciális szempontok szerint megfogalmazott problémákra parciális 
megoldási javaslatok fogalmazódtak meg benne. Az anyagot elfogadók többszöri átlapolással szinte egy-
azon oktatói és hallgatói kör, amely ráadásul nem is tekinthető statisztikai értelemben reprezentatívnak. 
Nem tekinthető elfogadhatónak, ha egy stratégia véleményezésében  csak egy szűk kör vesz részt, s nin-
csenek figyelembe véve a bemeneti és kimeneti követelményeket, kapcsolódó területeket képviselő sze-
replők szempontjai. 

Joggal merül fel a kérdés: mit kellene tenni annak érdekében, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibá-
kat, mint sok korábbi hasonló célú stratégia esetében. Sok stratégia futamideje végén hazánkban rendre 
azt kellett megállapítani, hogy a célokat nem sikerült elérni, sőt időnként még messzebb is kerültünk 
tőle. A foci selejtezők kapcsán tapasztaltak alapján kijelenthetjük, hogy a felsőoktatás a labdarúgással 
megegyező problémákkal küzd. Legfeljebb ott minden sokkal jobban látszik.

Nem csak az a baj, ha megfelelő mennyiségű munkabefektetés hiányában nem valósulnak meg a jó cé-
lok. Sajnos még nagyobb probléma az, ha a rossz célok viszont óriási mennyiségű munka befektetése 
révén megvalósulnak. Erre is van sajnos bőséges példa az elmúlt húsz - huszonöt év Magyarországán.

A megbeszélés legfontosabb szempontrendszere az alábbi legyen:

● A képzés minden szinten stratégiai ágazat, s minden szempontból így is kellene kezelni:
○ rövidtávon is már nemzetgazdasági tényező. A felsőoktatásban oktatók és tanulók létszá-

ma a munkaképes lakosság közel 10%-a. Itt a tanulás során megvalósuló minden 10 %-
nyi értékteremtés (gyakorlati képzés keretében) 1 % GDP növekedést hordoz.

○ hosszútávon az ország anyagi és szellemi színvonalának a záloga. Gondoljunk csak arra, 
hogy néhány éven belül ki kell megtermelje a ma aktív, akkor pedig már nyugdíjas kor-
osztályok fogyasztását.
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○ Összefoglalva: az oktatás valóban a legjobb befektetés a jövőbe. De csak akkor, ha jól 
csináljuk.

● Ne a még meg sem sült torta felosztásának a hibás logikája vezéreljen mindenkit, hanem egy na-
gyobb és ízletesebb torta sütésére történjen meg a szövetkezés, s ebben vállaljon mindenki fel-
adatot. A lokális optimumok ideje lejárt, a végeredményt látjuk. Nem támogatásokért kellene 
lobbizni, hanem érdemi teljesítményt felajánlani, majd az elvégzett munkáért jogosan járó ellen-
értékét pedig megkövetelni.

● Ne tegyünk úgy, mintha minden rendben lenne, s már csak egy magas szintről kellene tovább-
lépnünk. A tudomány és a felsőoktatás területén gyakran találkozom a hamis megközelítéssel, 
hogy azokon a területeken minden rendben van, s ha változásra van szükség, akkor az kimerül 
abban, hogy több pénzt kell odacsoportosítani.

● Szabaduljunk meg az eddig követett téveszméktől:
○ Olcsó és jól képzett munkaerő egyszerre nincsen, ma inkább „olcsó”, mint jól képzett a 

munkaerő Magyarországon.
○ Nem a diplomatermelés, hanem a tudás megszerzése és annak alkotó módon való haszná-

lata a cél.
○ Nem a hallgatók a felsőoktatás megrendelői, nem ők fizetik a számlát. Alapvető téve-

dés a hallgatóra úgy tekinteni, mint megrendelőre. Az ennek szellemében történő finan-
szírozási rendszer miatt az egyetemek rossz gyakorlatot alakítottak ki: mára a hallgatók 
odacsábítása érdekében számos színvonal csökkenést eredményező torzulás következett 
be felsőoktatásunkban.

○ A diploma nem egy megvásárolható termék. A szabályozásnak ehhez kellene igazodnia.
○ Nincs könnyű és kényelmes út a valódi diplomához, amely az érdemi tudást hivatott ta-

núsítani. Sajnos most vannak ilyen utak, s van is rá jelentős kereslet.
○ A tudás nem teremt értéket, csak a tudást hasznosító munka.
○ Az elméleti és gyakorlati tudás szembeállítása nagy hiba, egymást támogató szerepét és 

működési módját kellene meghatározni. (A jó duális képzés ezért volna fontos.)
○ Nem csak tételes tudásra, hanem un. tacit tudásra is szükség van, a képzésben ilyen ké-

pességek kialakítására is törekedni kell.  Ezt  is  fel kellene vállalnia az egyetemeknek. 
Nem mondhatják azt, hogy a hallgató már érkezzen hozzájuk felkészülten, a maga fej-
lesztését mindenki maga oldja meg. A tanórai kereteken kívüli képzési formák működte-
tésében is nyilvánvalóan megvan az egyetemek felelőssége.

Javaslat: készüljön egy rendszerszemléletű, hosszú távú, széles érintett kör érdekeit kifejező stratégia, 
amelynek első lépéseit kidolgozva akár már kiadódhatnak a rövid távú feladatok is.

Milyen a jó stratégia? A jó stratégia a reális helyzetet ismeri és ez képezi a kiindulási pontját. Sajnos 
nagy a veszélye, hogy az érdemi munka már ezen a ponton elakad, mert sok, ma felelős beosztásban 
dolgozó ember érdekét sértené látszólag egy őszinte és világos helyzetértékelés.
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A reális helyzetértékelés szerint ma a problémák az alábbi nagy csoportokba sorolhatók:
● Szerkezeti (lásd szakmacsoportok szerinti képzési szerkezet) 
● Színvonalbeli (lásd SIALS felmérések eredményei) 
● Szemléleti (sajnos a lista hosszú, a fentiekben leírtak is ide tartoznak)

Jól megfogalmazott célok lehetnek:
● Szakmai felkészítés nemzetközi szinten (sajnos tanulhatunk másoktól, nem mi vagyunk legelöl) 
● Társadalmi szerepre felkészítés (általános műveltség, nyelv, stb.)
● Innovatív-,  problémamegoldó  szerepre  felkészítés  (oktatásban  és  számonkérésben  egyaránt) 

amely végrehajtható, a célok elérését szolgáló feladatokat és végrehajtandó lépéseket határoz 
meg.

A rendszer működésének a meghatározása:
● A bemeneti oldallal összefüggő kérdéseket meg kell válaszolni, azaz a felsőoktatás üzenjen a 

közoktatásnak.
● A felsőoktatás a „megrendelőnek és végfelhasználónak” tekinthető gazdasággal közösen hatá-

rozza meg a célokat, ennek fontos részeként a kimeneti követelményeket. Ebben tud segíteni a 
Kamara legtöbbet.

● Határozzuk meg a megvalósuláshoz szükséges lépéseket, amelyek ne csak házon kívül akarjanak 
reformot, hanem belül is.

Első lépésben tehát ki kellene mondani, hogy a király meztelen. Van egy drágán működő, rengeteg 
alulképzett diplomást kibocsátó felsőoktatásunk, amely ráadásul még a kibocsátott diplomák arányai-
ban is messze eltér attól az állapottól, amit a gazdaság szempontjából kívánatosnak lehetne nevezni.

Második lépésben ki kellene találni, hogy mik Magyarország kitörési esélyei. Amiket szokás emleget-
ni: agrárium-élelmiszer-feldolgozás, turizmus-gyógyturizmus, informatika. Ha ezek megvannak, akkor 
jöhet az összes stratégia ezeknek való alárendelése. Éppen jelenleg folyik az „intelligens szakosodás” 
stratégiájának a kidolgozása, amely azokat a konkrét fejlesztési célokat és ezek megvalósításához szük-
séges feladatokat kell meghatározza, amelyek a felsőoktatás kívánt irányban való átalakítását is megkö-
vetelik. Az intelligens szakosodási stratégia által meghatározandó irányoknak alapvetően meghatározó-
nak kellene lennie mind a tudománypolitikai-, mind pedig a felsőoktatási stratégiában. Hiszen azon a 
területen érdemes és szükséges kutatni, szakembereket kell képezni, amelyekre a szakosodott or-
szágnak szüksége van.
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A jelenlegi helyzetet jól jellemzi az alábbi két táblázat:

Végzettek száma a 25 legnagyobb kibocsátású képzésen, 2009 (FIR):

A képzés neve Végzettek száma Végzettek aránya (%)

gazdálkodási (főiskolai) 1672 4,0 

jogász (egyetemi) 1240 2,9 

andragógia 1163 2,8 

tanító (főiskolai) 1101 2,6 

idegenforgalmi és szálloda (főiskolai) 1069 2,5 

műszaki informatikai (főiskolai) 968 2,3 

szociálpedagógus (főiskolai) 916 2,2 

általános szociális munkás (főiskolai) 861 2,0 

kommunikáció (főiskolai) 838 2,0 

gazdálkodási (egyetemi) 829 2,0 

kommunikáció és médiatudomány 805 1,9 

gazdálkodási és menedzsment 733 1,7 

humán erőforrás menedzser (főiskolai) 703 1,7 

mérnök informatikus 639 1,5 

közgazdász-gazdálkodási (egyetemi) 637 1,5 

általános közgazdasági (főiskolai) 533 1,3 

óvodapedagógus 532 1,3 

kereskedelmi (főiskolai) 511 1,2 

gépészmérnöki 506 1,2 

turizmus-vendéglátás 496 1,2 

angol nyelv és irodalom (egyetemi) 483 1,1 

művelődésszervező (főiskolai) 475 1,1 

pénzügy és számvitel 463 1,1 

magyar nyelv és irodalom (egyetemi) 451 1,1 

műszaki menedzser (főiskolai) 443 1,0 
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Végzettek képzési területi megoszlása, 2009 (FIR):

Képzési terület Végzettek száma Végzettek aránya (%)

gazdaságtudományok képzési terület 12419 25,1 

bölcsészettudomány képzési terület 8763 17,7 

műszaki képzési terület 4862 9,8 

pedagógusképzés képzési terület 3862 7,8 

társadalomtudomány képzési terület 3785 7,7 

informatika képzési terület 3050 6,2 

agrár képzési terület 2869 5,8 

jogi és igazgatási képzési terület 2825 5,7 

természettudomány képzési terület 2525 5,1 

orvos- és egészségtudomány képzési terület 1926 3,9 

művészet képzési terület 981 2,0 

sporttudomány képzési terület 845 1,7 

hitéleti 481 1,0 

nemzetvédelmi és katonai képzési terület 207 0,4 

Az adatok innen származnak: http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/adatintegracio_kutatasi_zaro-
VEGL.pdf

A bölcsészettudományi és gazdaságtudományi terület összesen 42,8%! Ezzel szemben műszaki 9,8%, 
természettudományi 5,1%. Az adatok tükrében felmerül a kérdés, hogy mennyire megalapozott cél Ma-
gyarországon bármilyen termék előállítására való törekvés. Már ma komoly szakemberhiánnyal küz-
dünk több ipari területen is. 

Az innováció fogalmát, s a tudomány innovációkban való hasznosíthatóság nem volna szabad leszűkíte-
ni piaci mechanizmusok révén elterjeszthető termékekre, hiszen a társadalomtudományok is felelősek 
és rendelkeznek számos lehetőséggel az emberiség fejlődéséért. Ma egyébként Magyarországon a 
legnagyobb mértékű lemaradás nem annyira a műszaki- és természettudományok illetékességi területein 
van, hanem a tudati, szemléleti fejlődésben maradtunk el nagyon. Az épületeket, gépeket viszonylag 
gyorsan fel lehet építeni, azonban az emberek tudatát nem lehet hasonló gyorsasággal felzárkóztatni. 
Minden késlekedés az oktatás reformjában csak tovább mélyíti a már ma is nagyon nehéz helyzetet, s 
ugyanakkor időben -az oktatás hosszú távú befektetés jellegéből fakadóan- nagyon kitolódik az első 
eredmények megjelenése.

dr. Reith János
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