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Bevezető

Sajátos kötet született az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási és Elemzési Köz-
pontjának felsőoktatással foglalkozó és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi 
Felsőoktatási Kutatások Központja kutatói együttműködése eredményeként. Külö-
nösségét az a kettősség adja, hogy egyfelől értelmezéseket keres a hazai felsőoktatás 
közel három évtizednyi alakulása tudományos igényű leírására, másfelől tényekre 
alapozottan át is tekinti e periódust, illetve egyes – kutatási szempontból néhány, fe-
hér foltnak számító területen – mélyebben is elemzi az adott terület problémavilágát 
annak reményében, hogy releváns kérdéseket és javaslatokat fogalmaz meg későbbi 
kutatási programok számára. Ebből következően műfaja is szokatlan: a kötet válo-
gatás egy nagyobb ívű kutatást megalapozó, előkészítő, feltáró munka eddigi ered-
ményeiből. Bár eredetileg nem kívántuk nyilvánossá tenni előkészítő jellegű kutatási 
tapasztalatainkat, utóbb úgy találtuk, olyan tudás halmozódott fel, amelynek pub-
likálása a kutatók, illetve a felsőoktatás e három évtizede iránt érdeklődő közönség 
számára is hasznos információkkal szolgálhat. 

A közös gondolkodás, egy eredetileg sokak által régóta tervezgetett, nagyobb lé-
legzetvételű felsőoktatás-kutatási programról kezdődött, nem titkolva azt a szándé-
kot, hogy hiánypótló lehetne a közoktatási szféráról 1996 óta rendszeresen közreadott 
könyvsorozat (Jelentés a magyar közoktatásról 1995; 1997; 2000; 2003; 2006; 2010) 
tercier szektorról szóló párjának elkészítése és kiadása. Ugyanakkor érzékelhető volt, 
hogy egy, a Jelentés a magyar felsőoktatásról című, átfogó elemző kötet megszerkeszté-
se nem kevés megalapozó kutatói munkát igényel. Az előkészítés szakirodalom-gyűj-
téssel, műhelymunkákkal, -vitákkal kezdődött, melyek első eredménye egy olyan, a 
hazai felsőoktatásról szóló, angol nyelvű rövid jelentés1 kiadása volt, ami már nem-
csak az akkoriban naprakész adatokat közölte a magyar felsőoktatásról, hanem arra 

1   Fehérvári–Kocsis–Szemerszki (eds) (2011): Facts & Figures. Higher Edication in Hugary. Budapest. 
Hungarian Institute for Educational Research and Development, 32.
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is törekedett, hogy azok háttereként egyben bemutassa az előző két évtized változási 
tendenciáit.2 

A kutatócsoport hamar szembesült azzal, hogy a hazai felsőoktatás-politika és -fej-
lesztés tudásháttere töredékes, jelentős területek feltáratlanok, holott több évtizede 
működnek olyan egyetemi műhelyek, melyek – kutató-fejlesztő gárdái megfelelő ko-
ordináció és együttműködés mentén – hatékonyan segíthetnék a szakpolitika-alko-
tást, illetve az implementáció mikéntjét. Mindeközben ismertek azok a meghatározó 
jelentőségű témák, melyeket átfogó nemzetközi vizsgálatok3 tártak fel, hazai kutatási 
változataik azonban torzóban maradtak.

Visszatérve a felsőoktatás történeti áttekintéséhez, az ezzel kapcsolatos dilemmák 
egyike: meddig szükséges időben visszanyúlni. Ezen oktatási ágazat évtizedes, egy-
mást átfedő változási folyamataiban megragadható-e egy olyan természetes szakasz-
határ, ahonnan el lehet indítani egy történeti áttekintést? Gyakori vélemény a szak-
mában, hogy az 1993-ban kiadott alágazati szakosított törvények tekinthetők ilyen 
kiindulópontnak, ám egy alaposabb rátekintés tanulsága szerint, már évekkel koráb-
ban elkezdődtek az utóbb nagy hatásúnak bizonyult átalakulások. Az oktatásra, ké-
sőbb a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok olyan tömege jött létre, amelyek össze- 
gyűjtése és elemzése fontos feladatnak látszott, hiszen ezek segíthetnek értelmezni az 
egyes változások elindítását, feltárni a jogalkotói, szakpolitikai szándékokat. Ugyan-
ezen okból találtuk elemzésre érdemesnek a szintén nem csekély számú szakpolitikai, 
stratégiai tervezési dokumentumot. Az eredmények, reményeink szerint támpontul 
szolgálhatnak a természetes belső szakaszhatárok kijelöléséhez, azok értelmezési ke-
retei megragadásához, ezért is tárgyalja e kötet három tanulmányban is – Veres Pál és 
Temesi József tollából – e témát. 

Ahogy fentebb említettük, a hazai felsőoktatással kapcsolatos kutatások hiányát 
jelzi, hogy egyes kiemelt területeken végbemenő folyamatokra, változásokra, azok 
mozgatórugóinak, jellemzőinek feltárására, megismerésére szinte semmilyen vizsgá-
lat nem indult. Ugyanakkor nemzetközi kutatási eredmények, szakirodalmi források 
alapján van képünk például a felsőoktatási rendszerek működésében általában fontos 
szerepet betöltő háttértestületek működéséről, de a hazaiak sok esetben nagy hatást 
gyakorló működéséről szinte alig van közelebbi tudásunk. A hazai források inkább 
leíró, mintsem elemző, feltáró jellegűek. A kötet negyedik tanulmányában Hrubos 

2   Az aktuális tények értelmezési nehézségeként jelentkezett az azok mögött meghúzódó hajtóerők 
feltáratlansága, így megemlítendő egy korábbi, bővebb, magyar nyelvű történeti áttekintés. Derényi 
András (2009): A magyar felsőoktatás átalakulása 1989 és 2008 között. In: Drótos György – Kováts 
Gergely (szerk.): Felsőoktatás-menedzsment. Budapest. Aula Kiadó 31–61. Újraközölve: Hrubos Il-
dikó – Török Imre (szerk.) (2012): Intézményi menedzsment a felsőoktatásban 2. Budapest. FGSZE, 
44–72. 

3  OECD (2008): Tertiary Education for the Knowledge Society. Paris.
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Bevezető

Ildikó járja körül e témát, és fogalmazza meg azokat a kérdéseket, amelyekre további 
részletes kutatásokkal lehet választ találni. 

Hasonló mondható el az intézményrendszer alakulásáról, azon belül is az egyre 
gyakoribbá váló intézményi összevonások és szétválások természetéről. Sem rend-
szerszintű, sem az egyes érintettek működésére, belső világára gyakorolt hatásokról 
nincsenek tényszerű ismereteink, miközben anekdotikus evidenciák sokasága jelzi 
egy-egy átalakítás hosszan tartó, sok esetben drámai következményeit. Kováts Ger-
gely írása e témára fókuszálva egyrészt ismerteti, illetve összegzi a nemzetközi szak-
irodalom tanulságait, másrészt strukturálja a hazai intézményintegrációs kutatások 
lehetséges irányait, problémáit.

A könyv zárásaként egy mindinkább előtérbe kerülő kérdéskör, a tanulás, tanítás 
minőségét közvetlenül is érintő terület áttekintésére kerül sor. A hallgatók tudásszer-
zési, továbbtanulási motivációinak jobb megértése, a változások nyomon követése, 
illetve okaik feltárása segíthet a képzési programok, a tanulást támogató tevékeny-
ségek és szolgáltatások igényeknek megfelelő testre szabásában. Veroszta Zsuzsanna 
tanulmánya az eddigi kutatások feltérképezésén túl, egy hazai kutatási program meg-
lapozását is célozza.  

Végezetül egy fontos – technikainak is tekinthető – információ e kötet olvasói szá-
mára. Bár jelen könyv nyomtatot változatából kimaradt, rendkívül hasznosnak véljük 
azon, a fejezetek végén olvasható hivatkozásoknál lényegesen bővebb, szisztematikus 
gyűjtőmunka keretében összeállt szakirodalmi gyűjteményt, melyet kiadványunk 
elektronikus változata tartalmaz.4 

Nekilendülések és megtorpanások, ezt a címet is adhattuk volna kötetünknek, a ta-
nulmányokból kirajzolódó változásokat átfogóan jellemezve, és az abbéli bizakodást 
jelezve, hogy a közreadott új koncepcionális keretekkel, újszerű hipotézisekkel, izgal-
mas kutatási kérdésekkel segíthetjük a doktoranduszok témaválasztását, felkelthetjük 
további kutatók érdeklődését a téma iránt, szakmai viták kezdeményezői lehetünk, a 
mélyebb megismerés és a nekilendülések érdekében. 

A szerkesztők

4  http://ofi.hu/node/180372
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Veres Pál

Az 1988–2014 közötti korszak áttekintése 
a felsőoktatási stratégiai dokumentumok alapján 

1. BEVEZETÉS

Vállalkozásunk arra irányul, hogy az 1988–2014 között időszakról feltárt és hozzáfér-
hető dokumentumok alapján áttekintést adjunk a felsőoktatási rendszer meghatározó 
szereplői stratégiai elképzeléseiről, a fejlesztések stratégiai irányairól. A feldolgozott 
anyagok a felsőoktatási rendszer minden lényeges területét, összefüggését érintik. 
Összefoglalónkban ugyanakkor három fő – egymással szoros összefüggésben lévő – 
aspektusra, a finanszírozási, valamint az irányítási rendszerre, majd a képzés tartal-
mára, szerkezetére, rendszerére koncentráltunk. Egyéb kérdésekről e három témakör 
kapcsán, illetve ezekkel összefüggésben teszünk említést. 

Az összes elemzett dokumentum alapján megállapítható, hogy ezekben egyszerre 
fedezhető fel – elsősorban egyfajta tematikai (az alapkérdésekre és célokra vonatkozó) 
– folytonosság, ugyanakkor lényeges hangsúly-, illetve preferenciaváltozások, eseten-
ként visszatérés a korábbi időszakok preferenciáihoz, prioritásaihoz. A preferencia- és 
hangsúlyváltások gyakran köthetők a kormányzati periódusokhoz, azok váltásához. 
Esetenként ez azt is jelenti – és ez a gazdaság- és társadalompolitika egészére is jellem-
ző –, hogy a korábbi időszak alatt elindított fejlesztések, változások megtörnek, abba-
maradnak. Ebben az értelemben a magyar felsőoktatás vizsgált szakasza a stratégiai 
torzók történeteként is jellemezhető. Optimistább megközelítésben – és ez a részletes 
bemutatásból ki fog tűnni – a valóság kényszerei, majd az Európai Felsőoktatási Tér-
ség fejlődése, illetve az ahhoz történő csatlakozás és a kormányzat kötelezettségvál-
lalásai révén, az elemzett három területen hosszabb távú tendenciák érvényre jutását 
is azonosíthatjuk.

A finanszírozás tekintetében erős ingadozásokkal, mégis az állami szerepvállalás 
csökkentésére, ugyanakkor a pénzügyi-gazdálkodási autonómia állami korlátozá-
sára, a tulajdonosi-fenntartói elszámoltatás erősítésére irányuló átfogó kormányzati 
törekvések emelhetők ki. 

Az irányítás és szervezeti rendszer területén a szervezeti koncentráció, továbbá a 
jogosultságok intézményi és kormányzati irányítási szintekre delegálásának kérdése 
áll a középpontban. Kiemelhető még a tulajdonosi irányítás és a stakeholderek sze-
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repe, miközben az irányítási rendszer intézményi szintje kifejezetten elhanyagolt a 
stratégiai dokumentumokban. Az autonómia, a belső és a külső stakeholderek, a tu-
lajdonos-fenntartó probléma kezelésére vannak ugyan kísérletek, de ezek nem igazán 
sikeresek.

A képzési rendszer tekintetében a felvételi rendszer, az erős belépési szelekció vagy 
a nyitottság és belső beválás antinómiája vonul végig a perióduson. Egy másik fontos 
aspektus az intézménytípus, illetve intézményi jogosultságok kérdése. A ciklikusság, 
ezzel összefüggésben a képzési utak rugalmassága és végül az életen át tartó tanulás 
intézményi feltételei is folytonosságot jelentenek a dokumentumokban.

2. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSI RENDSZERE

A felsőoktatás fejlesztésének cselekvési programjáról szóló, 1047/1988-as MT határo-
zatból még nem lehet kiolvasni átfogó finanszírozási koncepciót. Megjelenik ugyan-
akkor az intézmények önálló gazdálkodásának fontossága, különösen a saját bevétel 
és ezzel összefüggésben az intézmény gazdálkodási jogai, önállósága. A határozatban 
szerepel: a bankok, pénzintézetek nyújtsanak hiteleket a műszerközpontok, innováci-
ós parkok, kutatási centrumok, kísérleti üzemek, közös vállalkozások alapításához, 
fejlesztéséhez, illetve a devizabevétel 50%-a maradjon az intézményeknél. A személyi 
kiadások finanszírozása, valamint ennek szabályozása sajátos problematika a teljes fi-
nanszírozási kontextuson belül. A határozat a központi bérpolitikai intézkedés szüksé-
gességét hangsúlyozza.5 Demográfiai szempont a felkészülés az 1990-es években vár-
ható népesebb korosztály fogadására, tekintettel ennek finanszírozási vonatkozásaira 
is. A tandíj- és ösztöndíjrendszer módosítása a hallgatók élet- és munkakörülményei-
nek javítási kontextusában jelenik meg, megfogalmazódik a tanulmányi hitel beveze-
tésének vizsgálata is. Összességében a finanszírozás pénzügyi fedezetének biztosítását 
a dokumentum a népgazdasági tervek keretében javasolja kezelni. 

Az egyetemekről szóló 30/1990-es OGY határozat az állami egyetemek felsorolá-
sakor az irányító miniszter szerinti csoportosítást tartalmaz. Ennek a jelentősége fi-
nanszírozási szempontból abban van, hogy az egyes csoportokban (tehát az irányító 
minisztertől függően) még lényegesen eltérő finanszírozási kondíciók érvényesültek. 

5   A teljes vizsgált periódus jellemzője, hogy a teljes felsőoktatási személyzet közalkalmazotti státusa 
a bürokratikus koordináció körében hagyja a személyi költségek finanszírozását, ami végig akadá-
lyozza a felsőoktatási intézmények egységes és ellentmondásmentes finanszírozását.
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Nem volt tehát az egész felsőoktatásra vonatkozó, egységes finanszírozási rendszer.6 
A nem állami fenntartási kategória ekkor még csak az egyházi felsőoktatási intézmé-
nyeket jelentette.

A Király Tibor akadémikus által vezetett, Felsőoktatási Törvényelőkészítő Bizott-
ság 1991. április 22-i keltezésű, egy új felsőoktatási törvényre vonatkozó szabályozási 
koncepciója (Király et al., 1991) a fő finanszírozási szabályok törvénybeli rögzítését 
javasolta.7 A költségvetési támogatás mellett pótlólagos források szükségességét em-
líti, amelyekkel az intézmények szabadon gazdálkodhatnak. Az állami pénzeszkö-
zök elosztását a koncepció egy testület közreműködésével képzeli el, illetve javasolja. 
Az alaptámogatást a hallgatói létszámhoz kötött differenciált normatívák alapján osz-
tanák el, figyelembe véve a munkaerő-szükséglet alakulását. A bővítésre és technikai 
fejlesztésre külön (fejlesztési) pénzalapot képeznének, ami az új karok, szakok, prog-
ramok induló feltételrendszerét biztosítaná. Javaslatot tesznek továbbá egy normatív 
létesítmény-fenntartási alapra is, amely a meglévő intézmények fenntartása mellett 
bővítést is (beleértve új intézményeket is) finanszírozna. Pályázati rendszerű feladatfi-
nanszírozási külön alapot is javasolnak, oktatási, kutatási programok támogatására. 

A hallgatói létszám várható jelentős emelkedésére és a költségvetési korlátra tekin-
tettel, minden diákra kiterjedő, részleges tandíjfizetési kötelezettség bevezetését ve-
tik fel, ami az intézményi bevétel részét képezné. A megnövekedett hallgatói terheket 
megfelelő ösztöndíj- és hitelrendszerrel ellensúlyoznák. (A hitel forrása nem feltétlenül 
állami, de állami garancia lehetséges.) Egyes képzési és oktatási formákban megemlí-
tik a teljes tandíj (a teljes képzési költséget fedező tandíj) bevezetésének a lehetőségét 
is. Kiemelendő, hogy nem jelenik meg külön alapként vagy pillérként a hallgatók tá-
mogatása, ugyanakkor szerepel az elosztásra, továbbá a Nemzeti Ösztöndíj Alap lét-
rehozására vonatkozó javaslat. A Rektori Konferencia (Rektori, 1991) véleményében 
szereplő, a rektorok által fontosnak tartott fogalmak és finanszírozási csatornák: hall-
gatói támogatás, a képzés állami támogatása, létesítmény-fenntartás, feladatfinanszí-
rozás, fejlesztési alapok.

A nem állami intézmények elismerése „megalapozza az intézmények igényét (jo-
gát!) állami támogatásra.” Ez lehet az államival azonos szintű vagy az állami szintre 
kiegészítő. 

A koncepció szerint az államilag még el nem ismert intézmények is kaphatnának 
állami támogatást. 

6   E tanulmány szerzője a felsőoktatási tankönyvellátásért felelős köztisztviselőként személyesen is 
tapasztalta, hogy mekkora különbség volt az egyes minisztériumok között az egy főre jutó tankönyvi 
támogatások között. 

7   Ez a követelmény végig érvényes maradt a rendszerváltás után is, némileg sérült azonban a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi törvény kiadásával.
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A Kocsis Károly vezette, Felsőoktatás-fejlesztési Tárcaközi Vegyes Bizottság 1992. 
júniusi tanulmánya (Kocsis, 1992) a pénzügyminiszter (!) megbízásából készült, és 
2000-ig tekint előre. Hallgatói (normatív), képzési (normatív), létesítmény-fenntartási 
és programfinanszírozási (nem normatív), kutatási (normatív), fejlesztési (normatív és 
pályázati) alapokat javasol. A tanulmány a hallgatói létszám jelentős növekedésével, 
intézményi integrációkkal és a képzés fejlődésével számol, ezért is kiemelten kezeli 
a költségvetésen kívüli forrásokat (alapítványi, szponzori támogatások, vállalkozási 
tevékenység, működési bevétel), valamint nagyszabású fejlesztési-beruházási progra-
mot vázol fel (50-60 milliárd forintos felső határral) a javasolt szakterületi létszám-
fejlesztések alapján. Az intézmények kapacitásának és működési költségének egységes 
szempontok szerinti felmérését is kívánatosnak tartja. 

Az 1992. évi kormány-előterjesztés (Művelődési, 1992/a; 1992/b) a felsőoktatás fi-
nanszírozási rendszerének korszerűsítéséről, a fenti két stratégiai anyag alapján, az 
állam és a családok közötti tehermegosztást, a tandíj bevezetését, továbbá nem állami 
források bevonását javasolja, egységes (egy tárcához tartozó), elkülönített alapokból 
történő állami finanszírozás mellett. A megnevezett alapok: hallgatói, képzési, létesít-
ményi és program-előirányzat, valamint az ezeket kiegészítő Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramok (OTKA), Központi Műszaki Fejlesztési Alap (KMÜFA) és 
tárcakutatási alapok, fejlesztési alap. A tandíjhoz a hallgatói alap mellett hallgatói hi-
telrendszer csatlakozna, a családi pótlék rendszere kiterjedne a hallgatókra, és a hall-
gatói jövedelmek adómentességet élveznének. Az intézmények meghatározott körében 
felveti a nonprofit szervezetté alakulást. 

A fenti két stratégiai dokumentumban és a kormány-előterjesztésben az állami fi-
nanszírozási rendszer javasolt pillérei (állami alapok, tandíj, hitelrendszer) – a konk-
rét megvalósulás változásai mellett is – egyfajta folytonosságot, illetve tartósan jelen 
lévő dilemmát jelentenek a rendszerváltás utáni időszakban. Ki kell emelni a tulaj-
donviszonyokkal kapcsolatos kivételesen bátor koncepciót, amelyhez csak a 2013-ban 
megfogalmazott (de el nem fogadott) stratégia jelent némi visszatérést (Emberi, 2013a; 
2013b).

Az 1993. évi LXXX. törvény indoklása (Művelődési, 1993) a hozzáférés és a finan-
szírozás tekintetében a kormányzat felelősségét emeli ki. Megjelenik az „állam által 
elismert nem állami intézmény” kategória.8

Az 1993. évi LXXX. törvény elfogadása után Tárcaközi Vegyes Bizottság jött lét-
re, amely – a szakmai testületek, szervezetek közreműködésével – albizottságokban 
folytatta munkáját annak érdekében, hogy a felsőoktatási törvény 125. § (4) bekezdése 

8   A nem állami intézmények súlya, szerepe, finanszírozási kondíciói és az állam szerepe ezen intéz-
mények esetében a teljes vizsgált perióduson végighúzódó, az állam szerepvállalási formáit érintő 
problémakör.
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szerint a magyar felsőoktatás-fejlesztési törvény tervezetét a Kormány 1994. decem-
ber 31-ig az Országgyűlés elé terjeszthesse.

Az Előkészítő Bizottság 1994 decemberében (időközben kormányváltás történt) 
közzétette a „törvény/kormányrendelet” koncepcióját (Művelődési, 1994), amelyben 
a finanszírozás viszonylag kis terjedelmet és hangsúlyt kapott. A javaslatok lényegé-
ben nem tartalmaztak érdemi újdonságot az 1993-as törvényt előkészítő két stratégiai 
anyaghoz képest. 

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT), illetve a Felsőoktatás Fejlesztési 
Operatív Bizottság (FFOB) ad hoc bizottsága az 1993-as törvényt és a fejlesztési tör-
vény helyett előkészített OGY határozat tervezetet figyelembe véve, 1995 decemberé-
ben publikálta a „magyar felsőoktatás modernizálására” vonatkozó javaslatát (FTT–
FFOB, 1995). A hallgatói létszám immár erőteljes emelkedése mellett nem meglepő, 
hogy az anyag a „versenyelvű normativitás” megvalósítását helyezi középpontba az 
állami források elosztásánál, az elszámoltatás azonban még nem jelenik meg kiemelt 
preferenciaként. A nem állami forrásokkal az intézmény – maximális jogi védettség 
mellett – szabadon gazdálkodhatna. A finanszírozási stratégiára, a normatívákra, az 
intézmények közötti elosztásra az FTT Finanszírozási Bizottsága tenne javaslatot, az 
adminisztráció és az „önértékelés” is hozzá kerülne. (Az FTT szerepe, státusa a vizs-
gált periódusban széles sávban ingadozott, de a finanszírozás operatív „kézben tartása 
és menedzselése” az FTT részéről valójában soha nem valósult meg.)

Az anyag a normatív finanszírozásban idegen testként kezeli az oktatói bérrend-
szert, fő felvetése, hogy a közalkalmazotti fizetésekhez képest legalább 15% többletre 
van szükség. A vezető oktatók bérét az államapparátus vezető beosztású tisztségvise-
lőinek béréhez javasolja igazítani. Alaptandíjat és intézményi hatáskörben kiegészítő 
tandíjat említenek, alapvetően intézményi forrásként. A dokumentumban erőteljes 
infrastruktúrafejlesztés szerepel, számos forrást, így a 150 millió dolláros világbanki 
kölcsönt és a tandíjat is felsorolva. Megjelenik a nem állami intézmények eltérő keze-
lésének gondolata, esetükben az állami támogatást a képzési támogatásra javasolják 
korlátozni. Az 1995. évi 2024-es Korm. határozat a felsőoktatási tandíjrendszer beve-
zetésének időpontját legkésőbb 1996. szeptember 1-jében határozza meg. 

Az ország likviditási válságára válaszul a Kormány 1995. március 12-én bejelen-
tette a gazdasági stabilizációt szolgáló ún. Bokros-csomagot (Bokros–Horn–Surányi, 
1995), amit a Magyar Rektori Konferencia (MRK) kemény állásfoglalása követett a 
források és az autonómia védelmében (Magyar Rektori, 1995). A csomag végleges for-
mában, illetve szöveggel az 1023-as Korm. határozatban jelent meg, szentesítve a gaz-
dasági stabilizációt szolgáló 1995. évi kiigazító lépéseket. Az általános költségvetési 
megszorítások mellett a legfontosabb felsőoktatást érintő stratégiai elem az általános 
tandíj-kötelezettség bevezetésének előrehozása 1995. szeptember 1-jére, juttatási és 
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tandíj vonatkozású kormányrendelet megalkotása, a megfelelő törvényi szabályozás 
előírása, a hallgatói hitel bevezetésének felfüggesztésével. 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége (HÖKOSZ) tüntetésének alap-
elvei (HÖKOSZ, 1995b) a tandíjat – megfelelő kiegészítő garanciákkal – támogatják, 
és szorgalmazzák a normatív finanszírozás bevezetését. A HÖKOSZ és a Kormány 
megállapodása (HÖKOSZ–Kormány, 1995) a tandíj összegére, a kompenzációs intéz-
kedésekre, a változtatás módjára és a kétoldalú egyeztetés fenntartására vonatkozik. 

Nem meglepő, hogy az 1995. novemberi OGY határozat a felsőoktatás fejlesztésének 
irányelveiről (107/1995)9 folytonosságot jelent a méltányos tehermegosztás és ennek fő 
elemeként a tandíj-kötelezettség tekintetében. Markáns új elem az elszámoltathatóság 
és a hatékonyság követelménye. Az állami és a nem állami szektor tekintetében is 
állandóságot jelent a versenysemlegesség, tehát a tulajdonostól független finanszírozás 
hangsúlyozása. A képzés és a létesítményfenntartás normativitásának hangsúlyozása 
már jelzi, hogy a megvalósítás erőteljes ellenérdekekbe is ütközik. Az egyenlő esély 
biztosítását a tandíj tekintetében is követelményként állítja a határozat. A mai Fel-
sőoktatási Információs Rendszer (FIR) gondolati előzményeként megjelenik a teljes 
hallgatói adatbázis kiépítésének szükségessége. Az intézményhálózati korszerűsítés (in-
tegráció) is folyamatos követelmény, amit külön finanszírozási eszközökkel javasol-
nak támogatni. 

Az 1996. májusi kormányhatározat (1049/1996) az OGY. határozat végrehajtási fel-
adattervéről és jogalkotási programjáról az önköltséges és az állam által támogatott 
képzés fogalmait vezeti be. A tandíj szerepe az államilag támogatott képzésben meg-
maradna. Új elem az állami támogatás és a kreditrendszer összekapcsolhatóságának 
vizsgálata. Normatív finanszírozást és szakterületi normatívák meghatározását írják 
elő. A felsőoktatás normatív finanszírozási rendszerére jogszabályalkotást írnak elő. 
Szorgalmazzák az intézmények gazdasági önállóságának növelését. Új feladat a beveze-
tendő Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés (AIFSZ) finanszírozási szabá-
lyainak meghatározása. A kutatást bázis és teljesítmény alapon javasolja finanszírozni. 

A kormányváltás után elkészült10 egy 1999. július 6-ai keltezésű Felsőoktatási Fej-
lesztési Program (Oktatási, 1999a). Javasolt elvek és gyakorlat: normatív finanszíro-
zás + pályázati céltámogatás + oktatáspolitikai alapú fejlesztés. Normatívák: képzési 
+ kutatás-fenntartási + tehetséggondozási + létesítmény-fenntartási + amortizációs + 
hallgatói támogatási. Céltámogatások: tankönyv- és programfinanszírozási + kutatási 

9   A határozat kétévenkénti, először 1997. december 31-ig beszámolási kötelezettséget ír elő. Az Or-
szággyűlés egy alkalommal, 2001-ben tárgyalta ismét a felsőoktatás fejlesztését, amikor 2001. de-
cember 21-ei dátummal elfogadott határozatában új, kiemelt célokat határozott meg (101/2001).

10   Az 1998-as kormányváltásig nem került az Országgyűlés elé az 1995-ös OGY határozat teljesítéséről 
szóló beszámoló, bár 1998 elején készült egy erre vonatkozó kormányelőterjesztés-tervezet. 
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+ felsőoktatás-fejlesztési + informatikafejlesztési alapok. Fejlesztési-beruházási támo-
gatások intézményfejlesztési tervek alapján.11 A dokumentum kitér a nagyobb intéz-
ményi gazdálkodási önállóságra, ugyanakkor a gazdaságossági követelményre és a 
nem állami források nagyobb mértékű mobilizálására. 

Miután csatlakoztunk az Európai Unióhoz (EU), az EU-támogatással összefüg- 
gésben készült el az Oktatási ágazat átfogó fejlesztési terve (Oktatási, 1999b). Stratégiai 
célok: a hozzáférés javítása, a kapacitások, források ésszerű használata, többcsatornás 
finanszírozás, hatékony, eredményes ellenőrzéssel és elszámoltatással. A fejlesztési 
források koncentrálása: intézményhálózat, képzési technológiák, regionális tudás- és 
innovációs központok, információs kultúra és technológia, kollégiumok fejlesztése. 
Kézikönyvek készülnek az FTT közreműködésével az intézményfejlesztési tervek 
elkészítéséhez. 

2000 decemberében a 1105/2000-es Korm. határozat rögzíti az alanyi jogú hallgatói 
hitelrendszer alapelveit.

A 2001. decemberi 101/2001-es OGY határozat a Felsőoktatás fejlesztésének ki-
emelt céljairól 50%-os továbbtanulási arányt, a diákhitel zavartalan működését, az 
önkormányzati ösztöndíjrendszer megteremtését, a normatív finanszírozás alapján a 
minőség, a költséghatékonyság javítását, a saját bevétel növelését és felelős gazdálko-
dást irányoz elő. Az 1999. júliusi Felsőoktatási Fejlesztési Program (Oktatási, 1999a) 
folytatásaként: intézményfejlesztés, beruházás, informatikai fejlesztési programok, 
elkülönített finanszírozás tervezése szerepel.

2002 májusában jelenik meg a 2173/2002-es Korm. határozat az OGY határozat 
megvalósításáról. Ez új, alapvetően normatív ágazati finanszírozási rendszer kidolgo-
zását és bevezetését, valamint a felsőoktatási intézményeket költséghatékony, felelős 
gazdálkodásra késztető szabályozás kialakítását, az intézmények fejlesztési tervére 
alapozott fejlesztések finanszírozását írja elő.

A 2002. évi kormányváltást követően az új oktatási tárca nagyszabású szakértői 
munkát indított egy új felsőoktatási stratégia elkészítésére és az új felsőoktatási tör-
vény megalapozására. Az Operatív Munkacsoport – a vitákat is figyelembe véve – 
több változatban tette közzé A magyar felsőoktatás modernizációját, az Európai Fel-
sőoktatási Térséghez történő csatlakozását célzó felsőoktatás-fejlesztési (CSEFT) kon-
cepciót (Operatív, 2003a; 2003b). Négycsatornás állami finanszírozást javasol: képzési, 
kutatási, fejlesztési (restrukturálási) és egyéb társuló forrásokat. A kérdés továbbra is 
a csatornák száma és működése (a normativitás mértéke és módja). A szektorsemleges 

11   Valamennyi stratégiai dokumentum közül ez javasolta leginkább szétaprózni a forrásokat. Egy má-
sik jellemzője valamennyi cél esetében a normatív elv, ami a költségvetési korlátok miatt, mindig a 
költségvetésért felelős tárca ellenkezésével találkozott (ami a jobban tervezhető és tartható fix alapo-
kat támogatta). 
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képzési támogatás differenciált normatív, kvázi állami képzési ösztöndíjrendszerként 
működne, tehát a hallgató kapná a finanszírozást (keresletoldali állami támogatás). 
A finanszírozás meghatározott időre szólna. Idővel a normatív fenntartási támogatás 
megszűnésével számolnak. A kutatási támogatás súlya markánsan nőne (a teljes tá-
mogatás 25%-ára), teljesítményalapú normatív finanszírozásként. A működési támo-
gatások 5-10%-a, továbbá az éves működési támogatás mintegy 20%-ának megfelelő 
fejlesztési támogatás pályázati alapú elosztása javasolt. Az elosztás intézményfejlesztési 
tervek, saját forrásteremtés és az állammal kötött szerződés alapján történne, új telje-
sítménymutatók, normatívák szerint. Felvetik a kreditalapú finanszírozást, intézmé-
nyi szinten a + 10%-os éves eltérési korláttal. Az intézményfejlesztési alap elosztása 
szektorsemlegesen történne. Az egyéb források: saját bevétel, PPP12 (az állam a ma-
gánszférával együttműködve lát el közfeladatot) és EU-források. Hallgatói támogatás: 
szektorsemleges, a tanulmányi és a szociális elválasztása, a piacihoz közeli kamatozású 
diákhitel, egyéb (lakhatás, étkezés, utazás, egészségügyi biztosítás, képzési szolgálta-
tások). 

A jelentős változáson átesett, CSEFT-koncepción alapuló és az eredeti verzió-
hoz képest jóval szelídebb tartalmú 2004. júliusi kormány-előterjesztés, valamint a 
1068/2004-es Korm. határozat a Magyar Universitas Programról (MUP), illetve az új 
felsőoktatási törvény koncepciójáról (Oktatási, 2004b); három normatív támogatási 
formát: képzésit, tudományost és fenntartóit ír elő. Ezen kívül pályázati egyéb társuló, 
szerződéses alapú restrukturálási és beruházási (szerződéses vagy pályázati) támoga-
tásokat javasol. Ezt kiegészíti a hallgatói támogatási és a diákhitelrendszer. Utóbbi az 
EU területén is igénybe vehető. A képzési támogatást a hallgató viszi magával (kvázi 
keresletoldali támogatás!). Szabályozandó az állami támogatási jogosultság időtarta-
ma. Garantált a jogosult intézményi szolgáltatások köre. Szabályozandó a hátrányos 
helyzet kezelése és a tehetséggondozás. Szabályozandó a költségtérítés meghatározása. 
A költségtérítés és a diákmunka adózási kedvezményt élvezne. A restrukturálás kap-
csán megjelenik a költségvetési és/vagy kereskedelmi hitel felvételének lehetősége.13

A Bölcsek Tanácsának Szárny és teher kötete (Csermely et al., 2009) a finanszírozás 
hosszú távú kiszámíthatóságát, a várható kereslet, illetve a PPP hosszú távú hatásai-
nak figyelembevételét, a minőség szerinti differenciálást javasolja. Újra kell gondolni 
a költségtérítéses és az államilag finanszírozott képzés határait, viszonyát, az esély-
egyenlőség pedig, prioritás.

A 2010-es kormányváltást követően az új felsőoktatási törvényt előkészítő koncep-
ció első változatát (Nemzeti, 2010) 2010 decemberében bocsátották vitára. Kiemelten 

12  Public Private Partnership.
13  Emlékezzünk, ez már a 1047/1988-as MT határozatban is szerepel!
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szerepel a magánintézmények állami támogatásának megszüntetése. A költségvetési 
támogatás háromcsatornás lenne, 70% feladatfinanszírozás teljesítménymutatók alap-
ján (tehát nem normatív!), 15% differenciált, hallgatói létszámhoz kötött normatív fi-
nanszírozás és 15% képzést megalapozó tudományos célú támogatás.14 Külön támoga-
tás a kutatóegyetem, illetve a kutató szervezeti egységek számára. Hallgatói norma-
tíva, doktori iskolák, szakkollégiumok normatívája. Külön forrás a közszolgáltatási 
tevékenységekre. Önálló gazdálkodás a saját bevételre vonatkozzon. 

A koncipiálási folyamatban az első és második Széll Kálmán Tervben (Magyaror-
szág, 2011; 2012) a gazdasági, a fejlesztési és az igazgatási tárca direkt bekapcsolódása 
érdemi fordulatot hozott. A felsőoktatás egyik fő problémájaként azonosították, hogy 
a gazdaság szempontjából felesleges kapacitásokat (intézményeket, karokat, szakokat) 
finanszíroz.15 A finanszírozás egy része a diplomás migrációval elvész. A finanszíro-
zott létszám nagyságában és szakmai szerkezetében a szigorú kormányzati kontroll 
szükségességét hangsúlyozzák.

Az FTT által készíttetett és közzétett átfogó stratégiai koncepció (Felsőoktatá-
si, 2011) a GDP 2%-ára javasolja emelni a felsőoktatás finanszírozását, 50-50%-ban 
költségvetési és magánforrásból. Az alap- és kiegészítő költségvetési támogatások éles 
elválasztásával keményebb és számon kérhető teljesítménykövetelményeket vár el a ki-
egészítő támogatásokhoz. Az állami feladatok meghatározása után lehet a képzési/
fenntartási/kutatási forrásokat optimálisan allokálni. A kiszámíthatóság és a rugal-
masság érdekében meghatározott arányok: 60% normatív felosztás az intézményfej-
lesztési tervek (IFT-k) alapján (minisztérium – FTT – MRK), 20% kutatástámogatás 
versenyeztetésre épülve. A magán- és a közhaszon aránya alapján differenciáltabb 
finanszírozási kategóriákat kezdeményez: államilag támogatott, részben támogatott, 
tisztán piaci képzések. A tényleges költséghez viszonyított költségtérítést befolyásolná 
még a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény, tehát egyéni hallgatói finanszíro-
zási státust vet fel. Az intézmények kétarcúságát jellemzi, hogy minél nagyobb szabad-
ságot és kiszámíthatóságot (maximális alapfinanszírozás) szeretnének a kockázatok 
viselése nélkül.16

A finanszírozás tekintetében – a megegyezés hiánya miatt – a 2011-es törvény 
keretjellegű lett, így a finanszírozási stratégia megalkotása, majd annak törvényi és 
jogszabályi rögzítése a későbbiekre maradt. A Kormány addig nagyfokú szabadságot 
kapott, amivel sajátosan élt 2012-ben a finanszírozott létszámok és arányok meghatá-

14  A professzorok által dominált stratégiai anyagban már tükröződik a potenciális hallgatói forrás apa-
dása, az állami források garantálásának igénye.

15  Megjelenik az irreális jövőkép alapján fejlesztett kapacitások problémája.
16   Összevetve a minisztériumi és az FTT felkérésére készített koncepciót, több ponton találunk érdemi, 

esetenként kibékíthetetlen ellentmondást. 
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rozásánál, amennyiben az FTT által jegyzett anyag javaslatát fogadta el a differenciált 
finanszírozási kategóriák tekintetében (támogatott, részben támogatott és tisztán pi-
aci képzések). 

Az első és második Széll Kálmán Terv (Magyarország, 2011; 2012) mintegy keret-
stratégiává lépett elő az ágazati stratégiák tekintetében. Benne a hangsúly már nem a 
diplomások túlzott számán, hanem a gazdaság szempontjából rossz szerkezeten van. 
Az EU 2020 stratégia alapján cél a 30%-os diplomás arány a 30–34 évesek körében. 
Három finanszírozási kategóriát tartalmaz: teljes ösztöndíjas, részösztöndíjas és ön-
költséges. Az államilag támogatott hallgatók kétharmados arányát tartani kell, az ön-
költséges képzést a diákhitel II. segítse. A vegyes állami támogatási modell fejlesztés-
centrikus elemeket is tartalmazzon (fejlődőképesség, intézményi stratégia alapján). 
A fejlesztés finanszírozása a gazdasági és innovációs szektorba ágyazottan történjen.17

A Felsőoktatási Helyettes Államtitkárság A nemzeti felsőoktatás fejlesztéspoliti-
kai irányai című, 2012. áprilisi anyaga (Felsőoktatási, 2012) a Széll Kálmán Tervre 
épít, hallgatólétszám-alapú (állami ösztöndíjas) alapfinanszírozás mellett a négyéves 
intézményfejlesztési tervek alapján a fejlesztést és a minőség finanszírozását, az ösz-
töndíjszerződés intézményét priorizálja. Képzés, fejlesztés, kiválóság, hárompilléres új 
finanszírozási rendszerre tesz javaslatot.

A 2013. május 31-ei keltezésű, A felsőoktatás-átalakítás stratégiai irányai és soron 
következő lépései című anyag a Felsőoktatási Kerekasztal részére (Emberi, 2013a) a 
költségvetési támogatást a GDP 1-1,2%-ában célozza meg. Megfogalmazza, hogy  
a diákhitel II-vel fel kell szabadítani a költségtérítéses hallgatói korlátokat. Az állami 
források elosztásának három szintjét azonosítja: a célok szerintit (képzés, tudomány-
művelés-kutatás-fejlesztés, fenntartás), a képzési területek és az intézmények közöttit. 
Az egyes szintek, csatornák összhangját, szinergiáját biztosítani kell. A keresletoldali 
állami ösztöndíjas finanszírozás a képzés és a fenntartás finanszírozását is szolgálja. 
Az állami ösztöndíj mint fejkvóta alapjai: képzési terület, tudományos vagy foglalko-
zási orientáció, intézménytípus, képzési szint. Külön csatorna a kiváló és a kutatóegye-
temek, illetve a kutatás finanszírozása. Külön kezelendő a PPP-k, gyakorlóiskolák stb. 
finanszírozása. A fejlesztések finanszírozása IFT alapján, pályázati úton történne. (Az 
anyag számos esetben „miniszterelnöki útmutatásra” utal!) Erőteljes központi elosztá-
si mechanizmusokat, ugyanakkor egyidejűleg a jelentkezői preferenciák figyelembe-
vételét tartja fontosnak. 

A minisztériumi stratégiai anyag átdolgozott, 2013. szeptember 12-ei keltezésű 
változata (Emberi, 2013b) a májusi anyag fő irányait megtartja. Az állami és magán-
források 1:1 arányát kell megcélozni. Hangsúlyos az állami források képzési szintek, 

17   Először jelenik meg az igény, hogy a felsőoktatási stratégia, a fejlesztés a gazdasági stratégiával össz-
hangban és a társadalomfejlesztésbe ágyazottan történjen.
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karok, szakok, programok közötti elosztása is. Külön soron javasolják az állami és a 
nem állami felsőoktatási intézmények közvetlen támogatásának tervezését, az elosz-
tást, azonos elveken. Az intézményekhez két fő csatornán jutna el a támogatás: állami 
ösztöndíj (képzés és képzési kapacitás támogatás), a teljes támogatás mintegy 70%-a, 
kutatási alaptevékenység és kapacitástámogatás (a fennmaradó 30%), 10-10-10%-ban 
a minősített oktatók, a doktori iskolák törzstagjai és az OTDK-szereplés alapján. 
Kiválósági programok külön fejezeti támogatása. Összefoglalva, a hangsúly a képzés 
szükségességén, az intézmény és a hallgató minőségén van. Egyéni és műhelyszintű 
kiválóság: Professor Excellence Program. 

A felsőoktatási fejlesztési és beavatkozási irányok stratégiai megalapozása című, 
2014. januári minisztériumi anyag (Emberi, 2014) a hallgatók intézményválasztásának 
fontosságát, a forráselosztás hatékonyságát és minőségelvűségét, az állami ösztöndí-
jon keresztüli finanszírozást és a diákhitel I–II. szerepét hangsúlyozza. Bár a straté-
giaalkotási folyamat, jelentős publicitással, számos szereplőt megmozgat, a választá-
sokig formális jóváhagyására már nem kerül sor. Később, az új személyi összetételű 
felsőoktatási szakpolitika felállásával, 2014 decemberére készül el egy új vitaanyag 
(Emberi, 2015), amit még abban a hónapban a felsőoktatás szereplői, a Felsőoktatási 
Kerekasztal majd a Kormány is megvitat. Ez a jogi értelemben nem teljesen világos 
státusú dokumentum, az illetékes államtitkár szerint, az operatív szakpolitika, illetve 
fejlesztés alapját és keretét jelenti.

3. A FELSŐOKTATÁS IRÁNYÍTÁSI ÉS SZERVEZETI RENDSZERE

Már az 1047/1988. MT határozat az intézményhálózat széttagoltságának csökkentését 
(integráció) tűzi ki célul. A 30/1990-es OGY határozatból kitűnik, hogy a rendszer-
váltáskor az egyetemek kormányzati irányítása még nem egységes, szakmai profiljuk 
alapján négy miniszterhez18, illetve minisztériumhoz tartoznak az intézmények. 

Az 1991-ben közzétett törvénykoncepció (Király et al., 1991) funkció és tevékeny-
ség, a képzés szintje alapján már többféle intézménytípust különböztet meg: egyete-
meket, ezen belül egyetemi központokat (universitasok), amelyek társulás révén jönnek 
létre (kooperáció, szövetség, integráció fokozatokban), főiskolákat, felsőfokú szakisko-
lákat. A koncepció definiálja a kritériumokat is. A dokumentum explicit módon és 
hangsúlyosan fogalmaz a tulajdonviszonyok tisztázása tekintetében. Különbséget tesz 
az intézmény állami státusa és az állami tulajdon között. Tartalmazza, hogy rendezni 
kell a nem állami forrásból származó eszközök tulajdonviszonyait. Felveti az egye-

18   Művelődési, honvédelmi, mezőgazdasági és élelmezésügyi, szociális és egészségügyi.
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temi (köztestületi, alapítványi) tulajdonformát.19 Megjelenik a nem állami (egyházi, 
magán) felsőoktatási intézmény megkülönböztetése. Az intézménytípusok között 
lehetségesnek tartja az átmenetet. Az autonómia fő szabályként szerepel, mindenre 
kiterjed, amit törvény nem tesz kifejezetten állami feladattá, illetve jogosítvánnyá. 
Az  állam irányítási jogosítványai (feladatai) részletesen meghatározottak, azokat 
kiterjesztően értelmezni nem lehet (autonómia védelme). A főiskolák autonómiája 
némileg szűkebb. Az egyetemi autonómia része a belső szervezeti és működési rend 
kialakítása. A jogosítványok és feladatok a Parlament, a Köztársasági Elnök, a Kor-
mány és szervei, minisztériumok és önkormányzatok között oszlanak meg. Az állami 
irányítás része a Felsőoktatási és Kutatási Bizottság. Az irányítást segítő testületek: az 
Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konfe-
rencia és a Felsőoktatási Felügyelet. 

A Magyar Rektori Konferencia (Rektori, 1991) miközben általánosságban egyetért 
a koncepcióval, lényegében külön fejlesztési koncepció (stratégia) és törvénykoncep-
ció megalkotását javasolja, ez utóbbira saját vázlatot készít, amely szervezeti-hatásköri 
téren alapjaiban azonos a Király-féle törvénykoncepcióval, de annál konkrétabb defi-
níciókat tartalmaz. Az autonómiát az Alkotmányban javasolja garantálni. A főiskolák 
az autonómia szűkítését sérelmezik.

A Felsőoktatás-fejlesztési Tárcaközi Vegyesbizottság 1992-ben publikált anyaga 
(Kocsis, 1992) irányítási-szervezeti téren a területi integráció, az universitasok és a 
főiskolai szövetségek mellett teszi le a voksát: nevesít 14, már alakulóban lévő (!), illetve 
tervezett regionális egységet. 

Az 1992. évi kormány-előterjesztés (Művelődési, 1992/a) a felsőoktatás finanszíro-
zási rendszeréről, az intézmények pénzügyi-gazdasági autonómiáját javasolja. Hosz-
szabb távon az állami tulajdoni forma kisebbségbe kerülne(!), az egyetemek nagyobb 
részt köztestületi, a főiskolák alapítványi és helyi önkormányzati tulajdonba kerülné-
nek. 

Az 1993-as felsőoktatási törvény indoklása (Művelődési, 1993) fő szabályként az 
autonómiát hangsúlyozza, amit szükséges mértékben az állami jogosítványok korlá-
tozhatnak. 

A felsőoktatás-fejlesztési törvény/kormányrendelet20 1994. decemberi keltezésű 
koncepciója (Művelődési, 1994) az intézményi belső irányítás fejlesztésére tesz javas-
latot: küldetésnyilatkozat, stratégiai fejlesztési terv – a későbbi Intézményfejlesztési 
terv (IFT) – éves munkaprogram, ellenőrzési-értékelési rend, irányítási-információs 
rendszer – a későbbi Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) –, minő-

19   A tulajdon-tulajdonosság dilemmája végig jellemzi a rendszerváltás utáni időszakot, és a mai napig 
rendezetlen terület.

20  Ekkor még nem dőlt el, milyen jogi szinten hirdetik ki.
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ségbiztosítási rendszer, személyenkénti értékelés – a későbbi oktatói teljesítményérté-
kelés – képeznék a fő elemeket. Egyetemi, főiskolai központ vagy integrált egyetem, 
főiskola létrehozását irányozza elő, javaslatot tesz a folyamat, a működés, a vezetés 
szabályozására. Az egyetemi és főiskolai központokat a feltételek teljesülése esetén 
„… saját tulajdonnal rendelkező közalapítványi formában és teljes gazdálkodási önál-
lósággal kellene létrehozni”.

Az FTT–FFOB 1995-ös anyaga (FTT–FFOB, 1995) az intézményi integráció felgyor-
sítását szorgalmazza: a 8-10 egyetem és a 8-10 többkarú főiskola létrehozását többsé-
gében 1997. szeptember 1-jére irányozza elő. Az 1103/1995-ös, októberi kormányhatá-
rozat a hallgatói önkormányzati jogosítványok erősítését vetíti előre. Az 107/1995-ös, 
novemberi OGY határozat az autonómiát és az elszámoltathatóságot emeli ki, profesz-
szionális intézményi menedzsmentet céloz meg, fenntartói szempontból versenysemle-
gességről szól. Az OGY határozat végrehajtási feladattervéről szóló, 1996. 1049/1996-
os, májusi kormányhatározat csupán „vizsgálatokat” ír elő az előző pontokra. 

Az oktatási tárca 1997. évi középtávú fejlesztési stratégiája (Művelődési, 1997) az 
intézményhálózat átalakítását alapozza meg. A stratégia 10-12 nagyobb integrált 
egyetemet és néhány, kisebb regionális felsőoktatási képzési központot irányzott elő, 
széles képzési programkínálattal.

Az 1998-as kormányváltás után az integrációs folyamat felgyorsul. Az 1157/1998-
as, decemberi Korm. határozat rögzíti az integráció elveit, továbbá az oktatási mi-
niszter számára 1999. január 28-ai dátumot ír elő az előterjesztésre. A Hallgatói Ön-
kormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) támogatólag áll a program mellé 
(HÖOK, 1999).

A Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, Felsőoktatási fejlesztési program össze- 
foglaló tézisei (Oktatási, 1999a) az intézményi integrációval összefüggésben egységes 
rektori konferenciát irányoznak elő, három tagozattal. Az FTT esetében jogosítvány-
gyengítést javasolnak, az a miniszter tanácsadó testülete lenne, továbbá a tagokat is ő 
kérné fel. A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) esetében a jogosítványi kör szűkí-
tése mellett, a hatékonyság javítása az elvárás. Általános cél a nagyobb gazdálkodási 
önállóság és a rugalmasabb „irányítási, tanácsadói és menedzsmentfunkciók kialakí-
tása”.

A 2002-es kormányváltás után, a miniszter által felkért operatív munkacsoport, a 
Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez (CSEFT) Fejlesztési Koncepciójában 
(Operatív, 2003a) a fő irányítási-szervezeti tézisek az alábbiak.

a)   Az állami funkciók definiálása, a jogosítványok delegálása (OGY, 
Kormány, miniszterelnök, miniszter, FTT, MAB, az MRK nem sze-
repel).



26

A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között

b)    Ágazati-igazgatási funkciók és tulajdonosi-fenntartói funkciók elvá-
lasztása.

c)   Intézményi szintű irányítási feladatok megosztása: stratégiai: Igaz-
gató Tanács (IT), akadémiai: Szenátus. IT: a tulajdonosi és stake-
holderi irányítás eszköze.

d)   Egyszemélyi felelős vezetők: IT elnöke, rektor (operatív vezető, az IT 
nevezi ki), a Szenátus elnöke (a Szenátus választja).

e)   Intézményi státus három változata: speciális költségvetési intézmé-
nyi, társasági, nonprofit (Kht).

f)    Az intézményi belső szervezet szabad alakítása.
g)    Szektorsemleges állami magatartás.
h)  Intézményekkel teljesítménymegállapodás.
i)  Közalkalmazotti státus megszüntetése.
j)   Nagyobb fokú intézményi gazdálkodási és irányítási kompetencia, sa-

ját vagyonnal.
k)  Az intézményi autonómia átláthatóvá tétele, újraszabályozása.
l)  A hallgatók arányának csökkentése a vezetésben.

A 2004. júliusi kormány-előterjesztés, illetve a 1068/2004-es Korm. határozat a Ma-
gyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról 
(Oktatási, 2004b), az intézményalapítást széles kör jogosítványaként javasolja. Új sza-
bályokat tart szükségesnek az elismerésre, a működési engedély kiadására és a köz-
reműködő szervezetek, testületek jogosítványaira, részletes kormányrendeleti szabá-
lyozással. Felveti az ágazati irányítási, a fenntartói irányítási és a hatósági jogkörök 
elválasztását, definiálását. Tartalmazza továbbá: a fenntartói-stakeholderi irányítást 
az IT-n keresztül, az oktatók és nem oktató dolgozók speciális közalkalmazotti jogvi-
szonyát, az állami intézmény speciális jogállású költségvetési szerv kitételt és a kapaci-
tásakkreditáció szükségességét. Felveti az IT, a Szenátus és a rektor viszonyának sza-
bályozását, egyedi hatósági ügyekben a Felsőoktatási Hivatal létrehozása. A CSEFT-
hez képest a c, d, e, f, j, k, m pontokban visszalépés történik. 

A 2009-ben kiadott Szárny és teher kötet (Csermely et al., 2009) a tulajdonosi szem-
lélet erősítését, az oktatási-kutatási autonómia mellett a társadalmi érdekek érvénye-
sülését, a gazdasági tanácsok és a hallgatói önkormányzatok irányítási részvételének 
újraszabályozását hangsúlyozza. 

A 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvényt megalapozó előkészítő anyagokra, válto-
zatokra a mindenkori készítők és a mögöttük álló stakeholderi csoportok nyomták rá 
bélyegüket. Az első, 2010-es koncepció (Nemzeti, 2010) tézise: az oktatási és kutatási 
autonómia (tartalom és módszer tekintetében), a hatáskörök a problémák felmerülési 



27

Az 1988–2014 közötti korszak áttekintése a felsőoktatási stratégiai dokumentumok alapján

Veres 
Pál 

szintjén legyenek. A vezetésben a belső stakeholderek (oktatók, hallgatók, alkalmazot-
tak) képviselői legyenek. Széles körű autonómia, amelyet nem lehet szűkítően értel-
mezni (kiterjed a vagyongazdálkodásra, a saját bevételre stb. is). Az autonómia típu-
sai: védelmi, belső, külső, részleges, derivatív. A stakeholderi, tulajdonosi-fenntartói 
irányítás közvetítőjeként a gazdasági tanács lényegében nem szerepel a koncepcióban. 
Kitér az ágazati irányítás és a fenntartói jogosítványok meghatározására (a nem álla-
mi intézmények esetén sajátos, kivételeket tartalmazó szabályozással). Megfogalmaz-
za, hogy a dolgozók az állami intézményben közalkalmazotti státusban legyenek, az 
állami intézmények pedig központi költségvetési szervek. (Visszatérés a rendszervál-
tást megelőző és közvetlenül követő időszak koncepcióihoz?)

Az FTT 2011. évi koncepciója (FTT, 2011) az intézményi irányításban az egyete-
mi szint erősítését, a belső irányítási rendszer fejlesztését javasolja a funkcionalitás, a 
hatékonyság és a felelősség irányába. A kormányzat oldaláról kiszámíthatóságot, az 
MRK, MAB, FTT funkciójának erősítését, munkamegosztásuk szabályozását javasol-
ja. Újabb intézményi integrációs hullámot is szükségesnek tart. A felsőoktatás-politika 
koordinációját az FTT keretében képzeli el, érdemi stratégiai döntési jogosítványok-
kal. 

A 1355/2011-es, októberi Korm. határozat négy (!) miniszter21 felelősségével spe-
ciális államháztartási szabályok, intézményhálózat-átalakítási terv (az intézményfej-
lesztési tervek figyelembevételével), továbbá vagyongazdálkodási és egységes hallgatói 
szolgáltatási rendszer előterjesztését írja elő.

A Széll Kálmán Tervek (Magyarország, 2011; 2012) a felsőoktatás állami irányítása, 
az állam tulajdonosi szerepe erősítésének irányába mutatnak. A második Széll Kál-
mán Terv (Magyarország, 2012) az állam szerepének újragondolását és erősítését, az 
intézményrendszer méretének (kapacitásának) optimalizálását irányozza elő. 

A Felsőoktatási Helyettes Államtitkárság 2012. áprilisi kormány-előterjesztése (Fel-
sőoktatási, 2012) „tartósan együttműködő egyetemek, főiskolák intézményi közössége-
it”, a felsőoktatás képzési és kutatási-fejlesztési pólusainak (FFP-k) kialakítását célozza 
meg. A javaslat 12+1 pólusra vonatkozik. Kívánatos a három tárcához tartozó (meg-
osztott) állami irányítás felülvizsgálata. Kimondja, hogy az intézményfejlesztési tervek 
az irányítás alapvető eszközét jelentik, a figyelembe veendő stratégiai dokumentumok 
pedig: Széll Kálmán Terv, Új Széchenyi Terv, Konvergencia Program és Darányi Terv, 
az ágazati stratégiák, a Jó Állam Koncepció és az EU 2020 stratégia, a Nemzeti Reform 
Program, az EFT közös stratégiai elhatározásai és az OECD ajánlásai. Összehangolt, 
szint szerinti stratégia és tervezés szükséges, melyben a Felsőoktatási Tervezési Testület 

21   Nemzeti erőforrás, nemzetgazdasági, nemzeti fejlesztési, valamint közigazgatási és igazságügyi mi-
niszterek.
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központi stratégiai szereppel rendelkezik, az intézményfejlesztési tervek, az AVIR, a 
FIR, a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) stb. támogatásával. 

A 1103/2013-as, márciusi Korm. határozat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 
létrehozásáról intézkedik. Az új felsőoktatási államtitkár több változatban terjeszt új 
koncepciót a Felsőoktatási Kerekasztal elé, előterjesztés kerül a Kormány elé is, de 
kormányhatározat nem születik. A 2013. szeptemberi változat négy intézménytípust 
különböztet meg: nemzeti tudományegyetemeket, egyetemeket, főiskolákat, közösségi 
főiskolákat, aminek funkcionális, irányítási, finanszírozási konzekvenciái lehetnek, 
illetve lesznek. A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények 
vagyongazdálkodásához öt fontos célt rendel (optimális használat, az intézményi 
bevételek növelése, felelős kezelés, a gazdasági társaságok hatékony működése, PPP-
problémák kezelése). Az állami irányítás eszközeként a kancellári rendszert és a fenn-
tartói testület intézményéit vezeti be. A rektor és a kancellár funkciója és viszonya 
még kidolgozatlan. 

A 2014. évi választások után a Kormány újjáalakulása ad lökést a stratégiaalko-
tásnak. Az új felsőoktatási államtitkár Fokozatváltás a felsőoktatásban. A teljesít-
ményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai címmel (Emberi, 2015) terjeszti a 
Felsőoktatási Kerekasztal, majd a Kormány elé a koncepciót. Bár ennek jogi helyzete 
bizonytalan, a felsőoktatási vezetés kommunikációja szerint, a gyakorlati szakpolitika 
alapját képezi. 

4. A FELSŐOKTATÁS KÉPZÉSI RENDSZERE

Az 1988. júniusi MT határozat (1047/1988) 1. pontja már a minőség fejlesztését, a 
tartalmi korszerűsítést, a kínálat bővítését, a külső szakemberek bevonását a képzés-
be, a hallgatók nagyobb (tantárgy-, tanár-) választási szabadságát határozza meg prio-
ritásként, csupán a tantervi irányelvek gondozását hagyva miniszteri hatáskörben. 
Leszögezi, hogy a felsőoktatásnak a gazdaság igényeit kell szolgálnia, különös tekin-
tettel a műszaki fejlődésre. Az érintett szereplőkkel együttműködve, ki kell alakítani 
a továbbképzés rendszerét. „A tudományos továbbképzés és a hozzá kapcsolódó tudo-
mányos minősítés, valamint a vezetőképzés, a felsőfokú tanfolyami képzés fő bázisa a 
kutatóintézetekkel kooperáló felsőoktatás legyen.”22 A nem nappali képzést (esti, leve-
lező) vissza kell szorítani, és egyenértékű minőségét kell biztosítani. Növelni kell a 
nemzetközi kooperációt az oktatásban és a kutatásban egyaránt, amint a kétoldalú 
oktatói, kutatói és hallgatói mobilitást is. Növelni kell a felvételi rendszer nyitottsá-

22   Ez a felsőoktatási intézmények és az Akadémia viszonyában máig ható döntő változást indított el.
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gát, rugalmasságát, az esélyegyenlőséget, az egységes követelményt támasztó érettségi 
szerepét, a belső beválásra helyezve a hangsúlyt. Az emelkedő hallgatói létszám szak-
ági és intézményi megoszlását az ország fejlődési igényei szerint kell meghatározni.  
A stratégiai dokumentumok tanúsága szerint e célok, prioritások, szempontok a teljes 
vizsgált periódusban jelen vannak, a megvalósulás pedig a mindenkori stakeholderi 
érdek- és erőviszonyok függvénye. 

Az 1991-es törvénykoncepció (Király et al., 1991) nappali, esti, levelező, távoktatási 
és nyitott egyetemi képzési formákról ír. Az egyetemi képzés egy- vagy kétfokozatú 
lehet,23 utóbbi esetben vagy elágazással, vagy önálló, első szinten történő okleveles ki-
lépéssel (egyetemi kisdiploma, főiskolai szintű egyetemi diploma!). A főiskolai képzés 
is lehet kétszintű, de az első szinten kilépés nem jár oklevéllel (a későbbi AIFSZ, illet-
ve FSZ24 gondolati őse?). Átjárhatóság elsősorban a képzési fokozatok lezárása után.  
A későbbiekben a kreditrendszerű képzési struktúra növeli a nyitottságot, rugalmas-
ságot. Három kimeneti szint: főiskolai (ISCED 5.), egyetemi (ISCED 6.) és posztgradu-
ális (ISCED 7.) Az utóbbi két fajtája a specializációs vagy szakosító, illetve a doktori 
(PhD-) képzés. Felmerül még a felsőfokú szakiskolai végzettség (lásd fentebb a későbbi 
AIFSZ-re, FSZ-re utalást). A képzés két alapvető dokumentuma: a képesítési követel-
mények (kormányzati szint, illetve hatáskör) és a tanterv (intézményi szint és hatás-
kör). Az egyetemek minden képzési szinten jogosultak képzés folytatására, a főiskolák 
tudományos képzést nem folytathatnak, PhD-fokozatot nem adhatnak. Az egyetemi, 
a főiskolai és a felsőfokú szakiskolai besorolás követelményrendszere és az oktatói kö-
vetelményrendszer eltérő. 

A Rektori Konferencia párhuzamos koncepciójából (Rektori, 1991) kiemelhető az 
egyetemi és a főiskolai képzés kapcsolatát megteremtő, ún. soros képzés25 (főiskolai 
szintre épülő egyetemi képzés) javaslata. A Főiskolai Főigazgatói Konferencia (Főisko-
lai, 1991) a felsőfokú szakiskola létrehozásával nem ért egyet. Folyamatosan jelen lévő 
dilemma a vizsgált periódusban: az egyetem és a főiskola definíciója, a két intézmény-
típus képzési jogosítványai, továbbá az eltérő oktatói követelményrendszer. 

Az 1992-ben közzétett törvénytervezet (Művelődési, 1992/b) szerint, a felvehető 
létszámot (karra, szakra, tagozatra) az intézmény határozza meg. Az egyetemi képzés 
kétfokozatúsága nem szerepel explicit módon. A tanulmányi és vizsgarend általános 
szabályait a törvény, a szakok egységes követelményeit a képesítési követelmények, a 

23   Nevezhetjük ezt Bologna hungaricumnak, jóval a Bologna-folyamat elindulása előtt. (A kétfokozatú-
ság egy ideig a gyakorlatban is megvalósult, amíg finanszírozási anomáliák érdektelenné nem tették 
az intézmények számára.)

24   Felsőfokú, majd Felsőoktatási szakképzés.
25   Ez szorosan összefüggött az egyetemi képzés kétszintűségével, amennyiben az első szinten kilépők 

helyére a főiskolai diplomával rendelkező, legjobb hallgatók léphettek be. 
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részletes követelményeket a tanterv és a tantárgyi program határozzák meg. A Felső-
oktatási Tanács és az Akkreditációs Bizottság egyaránt jogosítvánnyal rendelkezik a 
szakok létesítése (képesítési követelmények) és a szakok indítása tekintetében. Külön 
fejezet foglalkozik a habilitációval. Szabályozza a külföldiek magyarországi és a ma-
gyarok külföldi tanulmányait, illetve a külföldi tanulmányok elismerését. A tervezet 
rendelkezést tartalmaz az ún. kisdoktori és a kandidátusi cím, illetve fokozat tudomá-
nyos fokozatként történő elismeréséről. 

Az 1992. júniusi, a Magyar felsőoktatás fejlesztése 2000-ig koncepció (Kocsis, 1992) 
elméleti-tudományos egyetemi és gyakorlatorientált főiskolai képzést különböztet 
meg. Az egyetemi képzés lehet kétfokozatú, illetve főiskolaira épülő soros képzés. 
Mindegyik szinthez szakirányú (tovább)képzés kapcsolódhat. Megjelenik a poszt-
szekunder képzés (későbbi AIFSZ, illetve FSZ) fogalma. Többféle kimenetű képzési 
rendszert ajánlanak: szakképesítő bizonyítvány (későbbi AIFSZ-FSZ, 1-2 év), főisko-
lai diploma (3-4 év), főiskolai szakdiploma (4-5 év), egyetemi végbizonyítvány (leg-
alább 3 év), egyetemi szakdiploma (5-8 év), tudományos doktori fokozat (8-10 év). Szó 
van még: a legalább 15-25%-os szabad tantárgyválasztásról, a képzési folyamatban 
a fokozatos specializációról, a kreditrendszerről, a kreditnyilvántartásról, a felvétel 
utáni belső szelekcióról („kezdeti beválás”), a továbbképzésben pedig a gyakorlati és a 
tudományos célú specializációról. Az anyag valamennyi felsőoktatási ágazatra sajátos 
fejlesztési koncepciót tartalmaz. 

Az 1993. évi LXXX. törvény indoklása (Művelődési, 1993) az egyetem és a főisko-
la különbségét a képzés jellegében és időtartamában határozza meg. Hangsúlyozza a 
Felsőoktatási Tanács és az Akkreditációs Bizottság szerepét. Utóbbi jogosult a tudo-
mányos továbbképzési és PhD-adományozási jogról dönteni. 

A Felsőoktatás-fejlesztési Bizottság 1994. decemberi koncepciója (Művelődési, 
1994) már figyelembe veszi a bekövetkezett és még várható hallgatói létszámbővülést. 
Főbb javaslatok: a több kimenetű felsőfokú képzés szabályozása, az új szak alapítása, 
indítása FTT- és Országos Akkreditációs Bizottság (OAB-) állásfoglalással miniszteri 
jogkör, a felvételi eljárásra, a tanulmányi és vizsgarendre pedig, miniszteri rendelet 
kell. Főiskola, főiskolai kar csak egylépcsős képzést szervezhet, míg az egyetemi karok 
egy-, illetve kétlépcsős képzést, továbbá egylépcsős főiskolai képzést is szervezhet-
nek. A főiskolai képzés párhuzamos vagy elágazó formában is szervezhető. A képzési 
formák között szükséges az átjárhatóság. A képzési követelmények az adott képzési 
szinten és szakon kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgy-
csoportokat tartalmaznak. Javaslatot tesz az anyag az egyes szintek kreditkövetelmé-
nyeire. Az egyes szintek közötti mozgás szigorú követelményekhez kötött. A részidős 
képzésben szigorúbb minőségi követelményeket kell érvényesíteni (egyenértékűség 
a teljes idejű képzéssel). A távoktatás prioritás (hozzáférhetőség növelése), Nemzeti 
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Távoktatási Tanács, Regionális Távoktatási Tanács, Regionális Távoktatási Központok, 
Országos Távoktatási Központ segíti a hálózati működést. A részidős szakirányú to-
vábbképzés alapítása-indítása intézményi hatáskörben legyen. Az intézmények felső-
fokú szakképzést és előkészítő képzést is folytathatnak. Az intézményeknek küldetés-
nyilatkozatot, stratégiai tervet és önértékelési jelentést kell készíteniük. 

Az FTT–FFOB ad hoc bizottsága (FTT–FFOB, 1995) négy képzési szintet javasol, 
a felsőfokú szakirányú (posztszekunder) képzési szint bevezetésével (lásd fentebb: 
AIFSZ, FSZ). Az átjárást a kreditrendszer biztosítaná. A kötelező óraszám csökkenté-
sével az önálló hallgatói munka szerepe nőne. Egységes, egyetemi szintű tanárképzést 
javasol. A közös érettségi-felvételi vizsga alapján megszűnne a külön felvételi vizsga.  
A független OAB véleménye alapján a szakindítást az FTT engedélyezze. Az OAB-
ban a szakmai képviselet szerepét növelni kell, szakmai standardokat kell kidolgozni.  
A részidős képzés lehet a tömegesedés levezetésének az egyik formája. A gazdaság és a 
felsőoktatás kapcsolata (oktatás, kutatás, innováció) preferált. A hallgatólétszám diffe-
renciált növelése indokolt. A fejlesztési irányok, arányok meghatározásában az FTT 
szerepe a meghatározó (3-4 éves fejlesztési terveket készít). 

Az 1995. novemberi OGY határozat (107/1995) kiemelt prioritásai tükrözik az 
FTT–FFOB ajánlásait: minőség, szabad választás, nyitottság, autonómia, a felsőok-
tatás és a gazdaság kapcsolatának javítása. Felvételi tervezés munkaerő-piaci prog-
nózisok alapján. Képzési szintek: egyszintű főiskolai, kétszintű egyetemi alapképzés, 
egyetemi és főiskolai posztgraduális, valamint doktori képzés. Rugalmas átjárás, szigo-
rú szintkövetelmények, egységes kreditrendszer. Kapacitásnövelés részidős képzésekkel 
és programkihelyezéssel. Az önálló hallgatói munka szerepe nő, az infrastruktúra, a 
szolgáltatások ezt segítsék. Az intézményi és a programakkreditáció elválasztása mi-
nőségi standardokkal, a szakmai szervezetek és a gazdaság képviselői bevonásával, 
intézményi minőségbiztosítási rendszerek kialakítása. A felsőfokú szakképzést a fel-
sőoktatás rendszerébe kell integrálni, kreditbeszámítással továbblépést biztosítva, de 
egyben az OKJ része is maradjon. Egységes tanárképzés. 

Az 1996. májusi kormányhatározat (1049/1996.) az OGY határozat végrehajtási 
tervét tartalmazza. Az MKM 1997. évi középtávú fejlesztési stratégiája (Művelődési, 
1997) többszintű átjárható képzési rendszer kialakítását célozta, az intézményhálózati 
stratégiával összhangban, a világbanki hitelfelvételt is megalapozandó. 

A kormányváltás után a Felsőoktatási fejlesztési program júliusi összefoglaló tézi-
sei (Oktatási, 1999a) szakcsoportos rendszert, illetve szakcsoportos, országosan egy-
séges felvételit, szakcsoportos keretszámot, valamint a hallgató választási szabadságát 
írja elő, az eredmény függvényében. Az oktatásszervezés az intézmény belügye, a kre-
ditrendszer, az átjárhatóság, a belső kooperáció betartásával. A MAB csak alapsza-
kot, intézményt és doktori iskolát akkreditál. A távoktatás külön akkreditációt igényel. 
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Szükséges a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése. Háttérintézmények: 
Felzárkózás Európához Fejlesztési Alap (FEFA) (oktatáspolitika végrehajtása), Tem-
pus Közalapítvány (multilaterális nemzetközi oktatási kapcsolatok), Professzorok 
Háza (szolgáltatás, ernyőszervezet). Törvénymódosítási tervek: életen át tartó tanu-
lás szabályozása, hallgatók átjárása intézmények között, egységes felvételi rendszer 
bevezetése, megfelelés a Bolognai nyilatkozatban vállalt kötelezettségeknek. Oktatást 
támogató rendszerek fejlesztése: egységes tanulmányi rendszer (ETR), Nemzeti Infor-
mációs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), központi hallgatói nyilvántartás (ké-
sőbb Felsőoktatási Információs Rendszer, FIR) stb.

A 2001. decemberi OGY határozat (101/2001.) a kétciklusú képzés bevezetését, szé-
les alapozású, egyéni utakat biztosító képzést, oktatói és hallgatói mobilitást, európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS)-kompatibilis, moduláris tanulmányi rend-
szert, felnőttképzést, a lifelong learning (LLL) fejlesztését irányozza elő. 

Az Oktatási ágazat átfogó fejlesztési terve (2000–2006) 2002-ig a 18–23 éves kor-
osztály 30%-os (!), 2010-ig 60%-os (!) felsőoktatási részvételét irányozza elő. Igényori-
entált, diverzifikált képzési kínálatot, kompetencia alapú képzést tart szükségesnek, 
erős gyakorlati orientációval. EU-támogatásra javasolt: a hallgatói létszámnövelés, 
az életen át tartó tanulás, a munkaerőpiac számára szükséges képzések fejlesztése, a 
regionális tudás- és innovációs központok létrehozása, az információs infrastruktúra 
fejlesztése, az agrár és az egészségügyi felsőoktatás fejlesztése. 

A kormányváltás után, a CSEFT 2003. július 6-ai vitaanyaga (Operatív, 2003a) – a 
kormányprogramra is hivatkozva – a többciklusú képzési rendszer bevezetését, beis-
kolázásnál a szektorsemlegességet, a képzésből ki- és átlépés diverzifikálását, a képzési 
ciklusok ideje, szakmai szerkezete és hallgatói arányai (átlépési arányok) meghatáro-
zását, a pedagógusképzés beillesztését a ciklusos rendszerbe, az új, kompetencia alapú 
képesítési követelményeket, lényegében szint szerinti képesítési keretrendszert, illetve 
a szakkövetelmények kidolgozását, szakmai katasztert, az LLL integrálását, a kre-
ditrendszer teljes kiépítését javasolja. A MAB – az első verzióban, amerikai mintára 
– az intézmények fenntartásába kerülne, minőségbiztosítási és akkreditációs joggal.  
A programalapítás megszűnne, akkreditált képzési területen és ágban szabad prog-
ramindítás. 

A 2003. szeptemberi CSEFT-vitaanyag (Operatív, 2003b) elvekben és célokban kö-
veti az előzőt, és a szabályozási algoritmusok irányába mozdul. A belépés érettségivel 
szabad lenne az FSZ-re, alapképzésre az érettségi eredménytől függően, mester szintre 
pedig az intézmény határozná meg a feltételeket. 

A Magyar Universitas Programról és az új törvény koncepciójáról szóló, 2004. jú-
niusi kormány-előterjesztés (Oktatási, 2004) szerint: a képzés háromciklusú, kiegészül 
az FSZ-szel, a pedagógusképzés is ciklusos, az első két ciklushoz széles választékú szak-
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irányú képzés kapcsolódik. Az alapképzési szakok száma mintegy 100-ra csökken. Ok-
tatás-módszertani és informatikai támogatás kell. 

A 2006. júniusi kormányhatározat (2069/2008.) rendelkezik a csatlakozásról az Eu-
rópai képesítési keretrendszerhez, az Országos képesítési keretrendszer létrehozásáról. 
A keretrendszer kidolgozása TÁMOP-program keretében történik. 

A kormányváltást követően a 2011-es nemzeti felsőoktatási törvényt előkészítő 
2010-es vitaanyag (Nemzeti, 2010) a többciklusú rendszer felülvizsgálatát, a tanárkép-
zés egyciklusúvá tételét irányozza elő. Felveti az akadémiai és a gyakorlati alapképzés 
megkülönböztetését. Az FSZ, Felsőoktatási Szakképzés néven kizárólag a felsőoktatás 
rendszerében folyna. 

Az Országos képesítési keretrendszer (OKKR) létrehozásáról és bevezetéséről 2011 
januárjában rendelkezik a Kormány (1004/2011.), majd 2012 júniusában hirdetik ki a 
keretrendszert, Magyar képesítési keretrendszer (MKKR) néven (1229/2012.). 

A törvény elfogadása után a 2012-es minisztériumi stratégiai anyag (Felsőoktatá-
si, 2012) a képzési és kutatási fejlesztési pólusok kialakítását, a gazdaság igényeinek 
kielégítését állítja középpontba. Előirányozza a képzési programok kimeneti követel-
ményeinek felülvizsgálatát. A régi FSZ átalakításával új képzési forma a Felsőoktatá-
si Szakképzés. A minőség fejlesztését a többszintű Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság 
Program szolgálja. 

A stratégiaalkotás 2013-ban újabb lendületet vesz, több változat készül a Felsőok-
tatási Kerekasztal részére (Emberi, 2013a; 2013b). A 2013. május 31-ei és a 2013. szep-
tember 12-ei keltezésű változatok is jórészt csak a kiválóság, valamint az intézmény-
hálózat diverzifikációján, a képzési profilok tisztítása tekintetében érintik a képzési 
rendszert. A lemorzsolódás csökkentésére (is) „a jelenleginél lényegesen kevesebb be-
meneti ponttal, sok belső elágazási, szakosodási lehetőséggel, nagy belső átjárhatóság-
gal és rugalmassággal rendelkező rendszert kell kialakítani”. 

A 2014. évi választások után a Kormány újjáalakulása ad lökést a stratégiaalkotás-
nak. Az új felsőoktatási államtitkár „Fokozatváltás a felsőoktatásban. A teljesítmény-
elvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai” (Emberi, 2015) címmel jegyzi a vitára 
bocsátott koncepciót.
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Stratégiai irányok és irányváltások a felsőoktatási 
jogszabályok alapján, 1988–2014

1. BEVEZETÉS

A jogszabályok és a stratégiai dokumentumok összehasonlítása alapján megállapítha-
tó, hogy az előbbiek tartalma jellemzően szűkebb, és számos ponton eltér a megala-
pozásukat szolgáló stratégiai anyagok tartalmától. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy 
az egyeztetési folyamatban a különböző stakeholderek – érdekérvényesítő erejüktől 
függően – képesek voltak érdemi módosításokat elérni. A stratégiák és jogszabályok 
tartalmi változásaiban, tendenciáiban, illetve azok megértésében a stakeholderi meg-
közelítés termékenynek bizonyul. Ezen belül is további magyarázó erővel bír – a felső-
oktatási intézmények szintjén – a belső és a külső stakeholderek megkülönböztetése. 
Előbbiek elsősorban a felsőoktatási intézmények státusban lévő oktató dolgozói és a 
hallgatók, utóbbiak pedig különösen a teljes társadalmi közösséget képviselő állam 
(tulajdonos-fenntartó, szabályozó, finanszírozó és hatósági szerepében egyaránt), a 
gazdálkodó szervezetek, az önkormányzatok és a családok. Némi leegyszerűsítéssel, 
de a joganyagból is jól kiolvashatóan, az elkülönült intézményi autonómia döntően a 
belső szereplők által képviselt szempont és érdek, míg a külső stakeholderek külön-
böző mértékben és érdekből, de inkább az autonómia korlátozása mellett állnak ki. 

A felsőoktatást komplex rendszernek tekintve, valamint az intézményi alapú 
összehasonlító rendszerelemzés módszerét alkalmazva megállapítható, hogy a 
teljes vizsgált periódus egyik szabályozási gyengesége a felsőoktatás szerveződési 
szintjeinek inkonzisztenciája. Hasonlóképpen következetlen, nem letisztult az egyes 
stakeholderi csoportok szerepének, jogosítványainak szabályozása. A felsőoktatási 
rendszer három (finanszírozási, irányítási-szervezeti és képzési rendszer) aspektusát 
vizsgálva, a jogszabályok ezen funkcionális alrendszerek összehangolatlanságát 
mutatják. A  stakeholderi és a rendszerszerű megközelítés egyesítésével megállapít-
ható, hogy a jogszabályok nem definiálják tudatosan, direkt módon és következe-
tesen az egyes csoportok érdekeit, funkcióit. Elmarad ezek harmonizálása, amint a 
rendszercélok velük kapcsolatos levezetése is. A szabályozás által a szereplőktől elvárt 
magatartás így nem kellően megalapozott, ami rendre nem várt reakciókat idéz elő. 
Erős hipotézisként felvethető: a rendszercélokból (a valamennyi szereplő érdekeiből) 
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levezetett, szakmailag adekvát szabályozás helyett, részben ideológiák, részben a 
stakeholderi erőviszonyok, illetve azok változása érhető tetten.

2. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSI RENDSZERE

E fejezetben az alábbi aspektusok alapján vizsgálódunk: a teljes finanszírozás aránya a 
GDP-hez viszonyítva, az egyes stakeholderek (családok, önkormányzatok, gazdálko-
dó szervezetek és az állam) hozzájárulásának arányai, az állami pénzügyi támogatás 
csatornái és mechanizmusa, elszámoltatás, illetve elszámoltathatóság a finanszírozó 
szempontjából, a nem állami intézmények pénzügyi támogatásának jellemzői, az ok-
tatók és az alkalmazottak bérezése, a különböző ösztöndíjrendszerek működése.

A szabályozás egyik fő iránya, hogy az áttekintett periódus kezdetén, a még dön-
tően állami finanszírozás mellett, valamennyi szereplőt bevonta a finanszírozásba. 
Az  általános tandíjrendszer kétszeri sikertelen bevezetési kísérlete után, 1998-tól a 
duális hallgatói finanszírozási státus jogszabályi bevezetése valósította meg a hallga-
tók (családok) bevonását az oktatás pénzügyi támogatásába, a költségtérítéses (később 
önköltséges) forma révén. A szabályozás legnagyobb problémája, hogy a felvételi után 
nem kezeli a hallgatói jogviszonyban elért teljesítményt, e tekintetben igazságtalan 
finanszírozási rendszernek tekinthető, amin az idővel szabályozott átjárási lehetőség  
a kétféle státus között sem tudott érdemben segíteni. A diákhitel I–II. kétségtelenül 
javítja az esélyegyenlőséget, de a felvételkor meglévő pénzügyi hátrányokat a végzés 
utáni időszakra tolja el. 

Az önkormányzatok stakeholderekkénti intézményes bevonása a finanszírozás-
ba, a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer révén történt meg, ami egyben egy sajátos 
esélykiegyenlítő mechanizmus is. A gazdálkodó szervezetek fő hozzájárulása a magas 
bérprémiumot biztosító diplomás bér. Ezen túl két intézményes forma jelent meg a 
szabályozásban: a szakképzési hozzájárulás és az innovációs járulék. A 2000-es évti-
zedben ezek jelentős és funkcionális hozzájárulást jelentettek, ami a jelen tanulmány 
írása idején már inkább jelképessé vált. A szabályozásban újra és újra megjelenik a 
nem állami források felhasználásra vonatkozó nagyobb intézményi önállóság lehető-
sége, de erős tendenciáról e tekintetben nem beszélhetünk. 

Az állami finanszírozás csatornái tekintetében a szabályozás rendkívül hektikus-
nak bizonyult, azok száma és jellege tekintetében. Elsősorban a képzés, a fenntartás, 
a tudományos finanszírozás és a hallgatói támogatás elválasztása jellemző, de megje-
lennek fejlesztési és egyéb csatornák is. Külön kiemelendő a sajátos és ellentmondásos 
klinikai finanszírozás. A jogszabályok szövegéből az egész periódusban a normativi-
tásra törekvés olvasható ki, különösen a képzési és tudományos, valamint a hallgatói 
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támogatás esetén. A következetes normativitás azonban soha nem valósult meg, egy-
részt a jogszabályokba épített korlátok, másrészt a normativitást felülíró egyéb csator-
nák, továbbá a forráshiány miatt. „Egyszer volt, hol nem volt” kísérlet a 2008–2010 
közötti hároméves szerződéses finanszírozás, amely puha teljesítménymutatókon ala-
puló, a normatív finanszírozást is tartalmazó rendszerként működött, tág teret adva 
az intézmény-kormányzat alkuknak. A szerződéses periódus lejártakor érdemi elszá-
moltatás nem történt. 

A nem állami intézmények finanszírozásában az állami és a magánintézmények 
eltérő pályát futottak be. Az egyházakkal kötött megállapodás alapján az egyházi in-
tézmények finanszírozása akár gálánsnak is nevezhető. A magánintézmények főként 
a periódus első szakaszában hangoztatott semleges finanszírozástól a teljes diszkri-
minációig jutottak, ma már lényegében állami finanszírozás nélkül kell(ene) a ver-
senyben helytállniuk. Ez ellentmond az intézményi, az oktatói és a hallgatói minőség 
követelményének, prioritásának, és egyben az állam saját intézményei iránti elfogult-
ságát tükrözi. 

Az oktatók és egyéb alkalmazottak bérezési rendszere a teljes vizsgált periódusban 
sajátos idegen test volt a finanszírozási rendszerben. Különösen igaz ez – legalább for-
mailag – a normatív finanszírozás vonatkozásában. A felsőoktatásban dolgozók köz-
alkalmazotti státusa egy sajátosan elkülönült és önmozgó elemet visz a finanszírozási 
rendszerbe. Az oktatók bére a mindenkori bértábla szerint alakul, és a kormányzat 
– valamilyen alkufolyamat eredményeképpen – meghatározott létszámra biztosítja 
a garantált bérminimumot. A belső stakeholderi érdekérvényesítés (a státus, illetve 
a létszám védelmének elsődlegessége alapján) az intézmények jó részében a garantált 
minimumhoz ragasztja a béreket.

A vizsgált periódusban – ha megtorpanásokkal is –, de az ösztöndíjrendszer foko-
zatos diverzifikációja figyelhető meg. A hallgatók esetében a normatív jellegű támo-
gatás elosztási mechanizmusában a teljesítmény és a rászorultság súlyozása változott: 
a Köztársasági Ösztöndíj mellett megjelent többek között az alapvetően rászorultsági 
alapon működő Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer, az Útravaló Ösztöndíj Prog-
ram, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, a Stipendium Hungaricum és a Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíj. Az egyetemi végzettség birtokában felsőoktatási karrier épí-
tését tervezők számára, a karrierút egyre tágabb idődimenziójában sorra születtek 
intézményesített támogatási lehetőségek: a Széchenyi Professzori Ösztöndíjtól a Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíjon, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjon, a Deák 
Ferenc Ösztöndíjon keresztül a Szentgyörgyi Albert Ösztöndíjig. Az elnevezések és 
a konkrét szabályozás a kormányzati periódustól függően esetenként változott, de a 
fő tendencia, cél: az oktatói-kutatói karrier minél teljesebb időszakára biztosítani az 
ösztöndíj-lehetőségeket.
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A finanszírozás sajátos területei az állami forrásokat más alrendszerekből biztosító 
klinikai finanszírozás, a felsőoktatás részesedése a szakképzési hozzájárulásból és az 
innovációs járulékból. Az első esetben a szabályozás permanens hiányosságát is jelzi, 
hogy a klinikákat működtető felsőoktatási intézmények e területen következetesen 
hiányt halmoznak fel. A szakképzési hozzájárulás és az innovációs járulék felsőokta-
tási hozzáférését számos jogszabályi korlát szorította keretek közé, és mára nagyobb 
részt a szektorok közötti érdekharc áldozatául estek. 

A felsőoktatás támogatása az életen át tartó tanulásban finanszírozási oldalról el-
lentmondásos, bár kedvező tendencia az államilag finanszírozott félévek számának 
garantálása, valamint a többciklusú képzésben ennek az életpálya során történő vi-
szonylag szabad felhasználása. A szakirányú továbbképzés, a részidős és a távoktatá-
sos képzési forma a vizsgált periódus egészében nem kapott más formákkal és szek-
torokkal versenyképes támogatást. A részvételt az iskolai rendszeren kívüli felnőtt-
képzésben a jogszabályok biztosították, ám a felsőoktatási intézmények fogékonysága, 
számos ok miatt, máig is szinte marginális.

3. IRÁNYÍTÁSI ÉS SZERVEZETI RENDSZER26

Az irányítási és szervezeti rendszer témakörben érintett fő kérdések: az autonómia 
és a fenntartó-tulajdonos állam viszonya, a stakeholderek szerepe az irányításban, az 
irányítási jogkörök megosztása az állam és az intézmények, illetve az állam különbö-
ző szintjei között, a felsőoktatási intézményen belül, továbbá a felsőoktatási intézmé-
nyi struktúra, a metaszervezetek szerepe az irányításban. 

Az irányítás egyik alapkérdése, a tulajdonos-fenntartó (állam) és az autonómia (bel-
ső szereplők), valamint a külső stakeholderek viszonya. 

Az intézményi autonómia és a tulajdonosi-fenntartói jogosítványok szabályozási 
dichotómiája a rektort (később a gazdasági vezetőt is), illetve státusát a vizsgált peri-
ódus egészében egyre konfliktusosabbá tette. A helyzet még ellentmondásosabbnak 
tűnik, amennyiben az irányítás elemzésekor valamennyi (belső és külső) stakeholder 
szerepét, befolyását figyelembe vesszük. 

A rendszerváltás után született három felsőoktatási törvény közül – szabályozási 
szinten – talán az 1993. évi biztosította a legkiterjedtebb autonómiát a felsőoktatási 
intézmények számára. (Az 1985. évi oktatási törvény 1990. évi módosítása már meg-
alapozta az intézményi autonómia kiterjesztését.) A rektor, a főiskolai rektor, a főigaz-

26   Az összeállításban felhasználtuk egy korábbi, áttekintő tanulmányunkban szereplő megállapításo-
kat is: Veres Pál – Golovics József (2013): Az állami tulajdon hatékonysága és szükségessége a felső-
oktatásban. A megbízó-ügynök viszony értelmezhetősége. Polgári Szemle, 1–2. szám, 118–139. o. 
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gató megválasztásáról és felmentéséről egyaránt kizárólagosan az intézményi tanács 
dönt. A tulajdonos-fenntartó államot képviselő miniszter, miniszterelnök, köztársa-
sági elnök joga formális. A rektor felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja, 
de át is ruházhatja az intézményre, ami a gyakorlatban meg is történt. 

A tulajdonos-fenntartó állam erőteljes önkorlátozást épít a szabályozásba: saját 
maga számára állapít meg kötelezettségeket az intézmények működtetése, fenntar-
tása tekintetében. A rektorral, gazdasági vezetővel kapcsolatban állami ellenőrzési, 
értékelési, beszámoltatási feladatokat nem határoz meg, ami – jogilag legalábbis – le-
hetetlenné teszi az intézmény vezetőjének ellenőrzését, és gátolja az állam hatékony 
fellépésének lehetőségét. Az átfogó (szakmai és gazdálkodási) intézményi autonómia 
letéteményese az intézményi tanács, amelyen keresztül a rektor és a gazdasági vezető 
a belső stakeholderek (diákok, tanárok, alkalmazottak) döntő befolyása alatt áll, a 
forrásokat biztosító állam pedig gyakorlatilag nem érvényesíti tulajdonosi jogosítvá-
nyait.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény első változata már erősíti az 
állami intézmények állami tulajdonosi kontrollját, a rektor és a gazdasági vezető el-
lenőrzésén keresztül. 

Az intézmény stratégiai (gazdálkodási és szakmai) tevékenységét meghatározó és 
ellenőrző, a rektort beszámoltató tulajdonosi-fenntartói testület, a gazdasági tanács 
létrehozását írja elő a törvény. Az Alkotmánybíróság később megsemmisítette a gaz-
dasági tanács döntési jogosítványait, az Alkotmányban biztosított intézményi autonó-
miára hivatkozva. Ez a döntés szembesítette a felsőoktatás szereplőit és a társadalmat 
azzal, hogy a tulajdonosi jogosítványok hatékonyabb érvényesítése csak az autonómia 
meghatározott tartalmú korlátozása révén lenne biztosítható, ám ez utóbbi tisztelet-
ben tartása ekkor még az elszámoltatható gazdálkodásnál fontosabb értékként jelent 
meg, a belső stakeholderek és az Alkotmánybíróság álláspontja szerint is.

Az Alkotmánybíróság döntése után a gazdasági tanács a gazdasági stratégiai dön-
téseket előkészítő és végrehajtásuk ellenőrzésében részt vevő, a fenntartói döntések 
előkészítésében a törvényben meghatározottak szerint közreműködő testület, érdemi 
döntési jogosítványok nélkül.

A gazdasági tanács gyengített változatában is jelentős betekintéssel rendelkezik az 
intézmény gazdálkodásába, és elvileg stratégiai befolyásoló szerepe is jelentős lehet. 
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a tanács tagjainak többségét az intézmény de-
legálja, illetve hivatalból tag a rektor és a gazdasági vezető. Ez az intézményi belső 
stakeholderek (az intézményi tanács és a gazdasági tanács tagjainak belső többsége) 
dominanciáját jelenti.

A gazdasági tanácsba a tulajdonos-fenntartó állam részéről már négy miniszter 
delegál képviselőt (az oktatásért felelős, a kormányzati tevékenység összehangolásáért 
felelős, az állami vagyon felügyeletéért felelős és az államháztartásért felelős minisz-
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ter). Ez a tulajdonos-fenntartó erős kormányzati megosztottságára utal, ami egyben 
a hatékonyság problémáját is felveti. A gazdasági tanács összetétele mellett tovább 
gyengíti az állam szerepét, hogy a tanács tagjai számára a delegálók utasítást nem 
adhatnak, továbbá a rektor a tanács elnöke.

A gazdasági tanács a szenátusnál, annak eredménytelensége esetén a fenntartó-
nál köteles jelezni, ha megítélése szerint a felsőoktatási intézmény a gazdálkodásával, 
a rendelkezésére bocsátott vagy tulajdonában lévő ingatlanvagyon működtetésével, 
hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatosan hozott döntésével veszélyezteti a fel-
sőoktatási intézmény működését. (Állami felsőoktatási intézmény esetében e bekez-
dés vonatkozásában fenntartón az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert kell 
érteni).

A törvény meghatározza a fenntartó (tulajdonos) fogalmát, és részletesen felsorolja 
a fenntartó-tulajdonos jogait és kötelezettségeit, melyeket részben a gazdasági tanács 
közreműködésével gyakorol. A jogok és kötelezettségek különösen a fő működési 
szabályok meghatározására, az alapító okiratra, a működési feltételek biztosítására, 
a stratégia meghatározására, a működés ellenőrzésére vonatkoznak. A gazdasági ve-
zetőre és a belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység vezetőjére a rektor már csak 
javaslatot tesz, a kinevezés állami intézmény esetén a fenntartó képviseletében eljáró, 
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jogköre. 

Az állami felsőoktatási intézmény esetén a tulajdonos-fenntartó a rektorjelölt sze-
mélyével kapcsolatos szenátusi döntés megküldését a köztársasági elnök, illetve a mi-
niszterelnök részére megtagadhatja, ha a jelölt nem felel meg az előírt feltételeknek, 
vagy a szenátus döntéshozatali eljárása nem volt jogszerű. A rektor személyével kap-
csolatos szenátusi jogkör korlátozása figyelemre méltó új elem a fenntartó jogosítvá-
nyainak erősítése tekintetében.

A szabályozás már számol azzal is, hogy az állam mint tulajdonos az autonóm kö-
zösséggel konfliktusba kerülhet, amikor tulajdonosi-fenntartói jogosítványait igyek-
szik növelni, érvényesíteni. Ezzel a korábbi szabályozáshoz képest a rektor is konflik-
tusosabb helyzetbe kerül, belső és külső (ellentmondó) elvárásoknak kényszerülvén 
megfelelni.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény az állami fenntartó és az 
intézményi autonóm közösség viszonya tekintetében határozottan továbblép az állam 
szerepének erősítése irányába, ami különösen a rektor és a gazdasági (fő)igazgató stá-
tusának változásában érhető tetten.

A szenátus már csak véleményezi a rektori pályázatokat, de nem dönt a rektor sze-
mélyéről (ugyanakkor a szenátus értékeli a rektor vezetői tevékenységét). Sem a rek-
tor, sem a gazdasági vezető nem választás útján nyeri el megbízatását. Kinevezésük 
a fenntartó (az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter) jogköre. Rektori meg-
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bízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlattal 
rendelkezik. 

A 2005-ös törvényben foglaltaknál is részletesebb felsorolás kiegészül azzal, hogy 
a felsőoktatási intézmény a fenntartó felhívásának, kifogásának köteles eleget tenni. 
Az adott intézmény kritizált intézkedése, döntése nem hajtható végre. Ez már kife-
jezett és direkt beavatkozás lehet a felsőoktatási intézmény napi életébe. A törvény 
a 2005-öshöz képest igyekszik pontosabban meghatározni a tulajdonos-fenntartó 
jogainak korlátait is. A fenntartói irányítás nem sértheti a felsőoktatási intézmény 
– a képzés és a kutatás tudományos tárgyával és tartalmával kapcsolatos kérdések 
tekintetében biztosított – önállóságát. A szabályozás számol a fenntartó és az auto-
nóm intézmény konfliktusával, és szabályozza annak kezelését. Megállapítható még, 
hogy a gazdasági tanács intézménye helyett, az állam minden korábbinál szélesebb 
jogosítványait közvetlenül kívánja gyakorolni. Megoldatlan marad viszont az állam 
fenntartói-tulajdonosi és a többi – szabályozó, finanszírozó – funkciójának viszonya 
(továbbá az átfedések és ellentmondások tisztázatlansága is), ami az állami és nem 
állami intézmények eltérő (tehát nem normatív) szabályozásában és finanszírozásá-
ban nyilvánul meg. Hasonlóképpen fennmarad az állam tulajdonosi és koordinátori 
funkciójából fakadó sajátos intézményi hatékonysági deficit (puha, illetve bizonytalan 
keménységű költségvetési korlát). Az állam finanszírozási funkciójában keveredik a 
tulajdonosi veszteségpótlás, a kereslet- és kínálatoldali finanszírozás, a hallgatók ösz-
tönző és méltányossági támogatása. 

Összességében, a három felsőoktatási törvény elemzése alapján a vizsgált periódus-
ban az tapasztalható, hogy az államnak – az autonómia kezdeti, nagyfokú kiterjesztése 
után – viszonylag rövid időn belül és következetesebben állt szándékában tulajdonosi 
szerepe meghatározása és erősítése. Ez abból a szempontból értékelhető következetes-
nek, hogy a törvényi szabályozás bemutatott változásai révén, a kormányzat próbálta 
érvényesíteni, illetve hatékonyabbá tenni tulajdonosi-fenntartói szerepét, igyekezett 
erősebb kontrollt gyakorolni az intézmény stratégiai vezetői (rektor, gazdasági veze-
tő) felett. 

A felsőoktatás szervezeti rendszere tekintetében az intézményhálózati problémát 
emeljük ki. A felsőoktatás kiterjedésével (tömegesedés) egyrészt egy intézményháló-
zati bővülés következett be (mindhárom fenntartói szektorban). Párhuzamosan egy 
belső intézményi strukturális diverzifikáció (karosodás) is lezajlott. A törvényi szabá-
lyozás egyik iránya az intézménytípusok, illetve az alapítás feltételeinek és eljárásrend-
jének, valamint a karok létesítési szabályainak meghatározása. Az intézménytípusok 
tekintetében jelentős fordulat következik be a vizsgált periódusban. Az alapvetően 
egyetem-főiskola dualizmus után, a 2005. évi felsőoktatási törvény jelentősen közelíti 
a két intézménytípust, megkönnyítve a főiskola-egyetem átmenetet is.
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Az intézményhálózat tekintetében a szabályozás fő törekvése a felsőoktatási intéz-
ménytípusok definiálása és ezzel összefüggésben a létesítés szakmai, pénzügyi, szer-
vezeti stb. feltételeinek a meghatározása volt. A teljes periódusra érvényes, hogy nem 
gördítettek áthághatatlan akadályt az állami, a magán- és az egyházi intézmények 
alapítása elé. Az intézmények számának gyarapodásával párhuzamosan, megjelent a 
törekvés az ésszerűen koncentrált intézményhálózat kialakítására (döntően az állami 
szektorban). E tekintetben a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló 1999. 
évi LII. törvény hozott fordulatot, amennyiben drasztikusan átalakította, integrálta 
az állami felsőoktatási intézményhálózatot. Az intézményszám jelentős csökkentése 
a többkarú, regionális beágyazódású intézmények létrehozását célozta, illetve való-
sította meg. Az egyetem és a főiskola intézményi dualizmusa a teljes periódus alatt 
fennállt – legalábbis jogszabályi definíció szerint –, ugyanakkor tevékenységük éles 
határvonala némileg elmosódott. 

Az irányítás fontos területeként említjük a metatestületek szerepét. Az akkreditáci-
ós testület operatív és döntési szerepe a vizsgált periódusban inkább szűkült, szemben 
az állami befolyás növekedésével. A teljes időszakban sikertelen volt áttörést elérni a 
testület összetételében, a külső stakeholderek súlyának erősítésében. A Felsőoktatási 
és Tudományos Tanács, illetve jelenleg a Felsőoktatási Tervezési Testület az erőtel-
jesebb operatív és döntési jogosítványokat is tartalmazó, illetve a döntősen tanács-
adói szerep közötti mozgást mutatja a szabályozásban. A testület definiált funkciója 
széles spektrumban mozgott, az operatív feladatoktól a stratégiai kérdésekig. A rek-
tori testület befolyása az intézményi autonómia védelmében és képviseletében igen 
markáns, a legfontosabb szabályozási változásokhoz szükséges volt a hozzájárulásuk. 
A rektorok sajátos, ellentmondásos szerepére utalva megállapítható, hogy ezt az elfo-
gadást a kormányzat végül minden fontos jogszabályhoz megszerezte, adott esetben 
engedmények vagy jutalmak révén. A hallgatói önkormányzatok mindvégig az in-
tézményi autonómia fontos támaszai voltak, a belső (hallgatói) stakeholderek képvi-
selőiként. A szabályozás részben hatékony képviseletet (szenátusi, kari tanácsi arány 
minimumának meghatározása), részben a hallgatói ügyek egy részében intézkedési 
vagy vétójogot biztosított. Ellentmondásos és bizonytalan tendenciaként értelmezhe-
tő a szabályozás törekvése a hallgatói jogosítványok differenciáltabb azonosítására és 
érvényesítésére. 

Érdemes – a fenti bekezdésre is figyelemmel – külön is kiemelni a stakeholderek he-
lyét az irányítás szervezeti rendszerében. A felsőoktatási intézményekben belső stake-
holdernek a hallgatókat, továbbá az intézmény oktatóit és egyéb dolgozóit tekintjük. 
Az ő érdekartikulációjuk és -érvényesítésük az intézményi tanácsokon keresztül tör-
ténik, az intézményi szintű tanács (a szenátus) az autonómia fő megtestesítője. A belső 
szereplők ezért e testület jogosítványainak kiterjesztését képviselik. Szimbolikusan is 
jelentős a szabályozásban a rektor de facto választásának joga. Sajátos és önálló szer-
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vezettel (HÖK) rendelkeznek a hallgatók, amely masszív (számos esetben döntő) kép-
viseletet tudott biztosítani számukra. A szabályozás iránya: a hallgatói szervezetnek 
a diákságot érintő ügyekben érdemi beleszólást, vétó és egyes esetekben döntési jogo-
sítványt biztosít. A külső stakeholderek (munkáltatók, önkormányzatok, tudományos 
szervezetek stb.) részvétele az intézményi szintű irányításban végig puha formában 
valósult meg, döntési jogosítvány nélküli tanácsadóként (gazdasági tanács). A külső 
stakeholderek közreműködési terét döntően a metaszervezetek, fórumok (akkreditá-
ciós testületek, felsőoktatási és tudományos tanácsok, kerekasztalok stb) biztosították. 
A jogszabályi tendencia elsősorban a gazdasági szereplők részvételének erősítési szán-
dékát mutatja.

Az állam többfunkciós szerepe (fenntartó-tulajdonos, finanszírozó, szabályozó, ha-
tósági) a felsőoktatás rendszerében a vizsgált időszak jogszabályaiban is tükröződik. 
Tendencia és törekvés a fenntartó-tulajdonos (lásd gazdasági tanácsok), az ágazati ha-
tósági (Oktatási Hivatal) és az ágazati szabályozó szerep (minisztérium) elválasztása. 
A hatósági szerep elkülönítése viszonylag sikeres, míg a fenntartói-tulajdonosi nem 
igazán. Sajátos fejlődési pálya a fenntartói-tulajdonosi szerep egy (oktatási) tárcába 
integrálása, majd bizonyos tulajdonosi funkciók megosztása az oktatási, az igazgatási 
és két gazdasági tárca között. 

4. KÉPZÉSI RENDSZER

A képzési rendszer legfontosabb vizsgált szabályozási aspektusai: a felvételi rendszer, a 
képzési szintek és azok viszonya, a szakalapítás és -indítás, a képzési dokumentumok, 
a képzési tartalmak meghatározása, a horizontális és vertikális mobilitás szabályai, az 
életen át tartó tanulással összefüggésben a kredit- és a képesítési keretrendszer, a kép-
zési jogosítványok megosztása az állam és az intézmények között, a metaszervezetek 
és a stakeholderek szerepe, jogosítványai a képzési rendszer és tartalom alakításában, 
a képzési rendszert szolgáló háttérszervezetek (Balassi Intézet, Tempus Közalapít-
vány, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet stb.), a tanárképzés rendszere.

A felvételi rendszerben több alapvető változás (tendencia) figyelhető meg. Az 
egyik, az intézményi szinten szervezett felvételi vizsga helyett, a középiskolai, illetve 
érettségi eredmény alapján (extra teljesítményekre pluszpontokkal) történő felvétel. 
Az emelt szintű érettségi előírása az intézmények, szakcsoportok részéről opcionális, 
nem vált általánossá, bár a szabályozás ebbe az irányába mutat. A duális (támogatott, 
költségtérítéses) hallgatói státus megjelenésével, a kettős ponthatár alkalmazásával a 
kétféle státusban lényegesen különbözhet az intézményi szintű felvételi követelmény 
(ami jogilag nem kezelt pedagógiai problémát okoz). Hosszabb, liberálisabb időszak 
után megfigyelhető az országosan egységes minimum felvételi követelmény (pont-
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határ) emelkedése, tehát a belépési szelekció szigorodása. A teljes támogatott felvételi 
keretszám, illetve annak megosztása képzési területek, szakok, intézmények között 
a szabályozás fontos kérdése volt a periódusban. Az egyik végletes változat az ad-
minisztratív korlátozás, a keretszámok központi meghatározása volt. Most inkább a 
normatív felvételi követelmények (a minimum ponthatár emelése) a korlátozás és a 
minőségi szelekció explicit eszköze, miközben rejtett módon tovább él a bürokratikus 
beavatkozás. A nyelvi (nyelvvizsga) követelmények először a kimeneti szabályozásban 
jelentek meg általános jelleggel (legalább egy középfokú nyelvvizsga az oklevél kiadás 
feltétele), ami szabályozási, ösztönzési és finanszírozási hiányosságok miatt, több tíz-
ezres ki nem adott diplomához vezetett. Tendenciának tekinthető a nyelvvizsgával 
rendelkezés előírása bemeneti követelményként. 

A jogszabályok alapján a képzés szerkezete a szigorú duális rendszertől a döntően 
többciklusú szerkezetre váltott a 2005. évi felsőoktatási törvény alapján, gyakorlatilag 
2006-tól. A képzés ciklusai az 1998-tól induló felsőfokú szakképzés, a 2011. évi Nftv. 
alapján felsőoktatási szakképzés (végzettséget nem ad), az alapképzés, a mesterképzés 
és a doktori képzés (PhD). A többciklusú képzés mellett a magyar kormány a Bolognai 
nyilatkozat aláírásával kötelezte el magát.

Fontos megemlíteni, hogy 2006 előtt a duális rendszer már biztosított intézmé-
nyes mozgást a szintek között (kvázi többciklusosság). A főiskolai-egyetemi képzés 
viszonylatában az ún. soros képzés keretében voltak folytathatók a tanulmányok 
(a főiskolai tanulmányok beszámításával rövidített egyetemi képzési szakaszban). 
Az egyetemi képzésben belső elágazás volt lehetséges a rövidebb főiskolai és a hosz- 
szabb egyetemi képzés irányába. A felsőfokú, ma felsőoktatási szakképzés után kredit-
beszámítással rövidebb idő alatt szerezhető korábban főiskolai, ma alapdiploma. 

A szakok alapítása és indítása, a képzések tartalma tekintetében az egész periódus-
ban általánosnak tekinthető, hogy a szakok standard képzési követelményeit jogsza-
bály határozza meg. A létesítés és indítás a végzettséget adó szinteken MAB- (egy ideig 
FTT-) véleményhez kötött. A felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeit kezdetben a MAB-nak véleményeznie kellett, ez később megszűnt, az indítás in-
tézményi hatáskörbe került. A legfontosabb változást a Bologna-folyamathoz csatla-
kozás hozta. A hangsúly a folyamatszabályozásról a kimenetalapú (tanulási eredmény, 
kompetenciák) szabályozásra helyeződött. A 2005. évi Ftv. alapján az egyes szakokra 
készülő Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK-k) már – a képzés szerkezetére 
és tartalmára irányuló követelmények mellett – három szempontú, viszonylag rész-
letes tanulmányi eredmény követelményeket írnak elő. Jogszabály rögzíti az alap- és 
mesterképzés egységes szintkövetelményeit. Az Európai képesítési keretrendszer fi-
gyelembevételével elkészült a Magyar képesítési keretrendszer, de még nem került sor 
a szakok besorolására, illetve a magyar és az európai keretrendszer megfeleltetésére. 
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A képzési rendszeren belüli vertikális mobilitást részben a képzési szintek kapcso-
latának szabályozása biztosította (lásd előbb soros képzést, 2006-tól a többciklusú 
képzést, a szintek egymásra épülését). A horizontális és vertikális mobilitás elvileg 
mindig lehetséges volt, a kreditrendszer (kredittranszfer) jogszabályi bevezetése, illet-
ve a validáció keretszabályozása kedvezőbb jogszabályi feltételeket biztosított. (Fen-
tebb már utaltunk rá, hogy a finanszírozási rendszer nem minden tekintetben viszo-
nyul támogatólag a mobilitáshoz.)

A tanárképzés egységesítésének igénye végighúzódik a vizsgált perióduson. Radi-
kális változást a többciklusú képzési rendszer bevezetése hozott. Az „egységesítés” 
e rendszer keretében valósul meg, sajátos módon: az első képzési szint alapvetően 
szakmai, a tanári szakképesítési megszerzése a második, mesterszinten történik.  
A 2011. évi nemzeti felsőoktatási törvény – a kétszintű rendszert ért bírálatokra alapoz-
va – megszünteti a tanárképzés osztottságát, és visszaállítja az osztatlan tanárképzést.

5. KUTATÁSI JAVASLATOK

Az áttekintett időtáv és a hatalmas anyag óvatosságra int a sommás megállapítások 
tekintetében. A figyelmes olvasó mégis képet nyerhet arról, hogy miközben számos 
alapkérdés újra és újra felmerül, a politikai ciklusok és a stakeholderi érdekek mind 
a szakpolitikába, mind a felsőoktatás gyakorlatában súlyos ingadozásokat, veszte-
ségeket okoznak. Az alábbiakban azokat a kérdéseket fogalmazzuk meg, amelyeket 
különösen ajánlunk a további kutatások számára, részben az alaposabb tényfeltárás, 
részben az okok keresése és különösen a jövőbeni optimumok feltételeinek keresése 
céljával. Reményeink szerint a válaszok segíthetik a szakpolitika eligazodását is. 

Finanszírozás

1. A magyar felsőoktatás finanszírozási kondíciói a versenyképesség egyik 
akadályát jelentik. Hogyan alakult a GDP-hez képest a teljes felsőoktatási 
ráfordítás, hogyan oszlott meg a stakeholderek között, mi lehet a jövőben 
az optimális arány? 

2. A szűkös források eredményhatása nagymértékben függ azoktól a mecha-
nizmusoktól, amelyek a források allokációját, a hozzájuk rendelt követel-
ményeket jellemzik. Milyen elvek és mechanizmus szerint, milyen célokra, 
csatornákon és arányokban jutottak a források az intézményekhez és/vagy 
a hallgatókhoz, milyen változások szükségesek? 
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3. A finanszírozás normativitása szinte jelszóvá vált, ám a tényleges gyakorlat 
csak gyenge kapcsolatban volt ezzel. Vizsgálandó a finanszírozás normati-
vitásának értelmezése, kiterjedése, feltételei, a normativitás és a közalkal-
mazotti státus összeférhetősége, a pótlás (amortizáció) és a bővítés (fejlesz-
tés) finanszírozása kezelhetősége a normatív rendszerben. 

4. Jelszóvá vált az elszámoltathatóság is, igazán átütő eredmények azonban 
nem születtek. Kérdés, milyen követelményeket támasztott az állam a közfi-
nanszírozás felé, hogyan próbálta ezeket érvényesíteni, melyek a kudarc 
legfontosabb okai? Milyen követelmények társíthatók reálisan a közfinan-
szírozáshoz, milyen feléttelekkel és módszerekkel lehet hatékonyabbá tenni 
az elszámoltatást? 

5. Az idők során az intézményfejlesztési tervek szép gyűjteménye állt össze. 
Ezek jelentős részének irrealitása, laza kapcsolata a rendszerszintű stratégiai 
elképzelésekkel szembeötlő. Mi volt és mi lehet/legyen az intézményfejlesz-
tési tervek szerepe, hogyan viszonyuljanak a rendszerszintű finanszírozási 
stratégiához? 

6. Sajátos probléma és feszültségforrás a különböző (állami és nem állami) tu-
lajdonosi-fenntartói formák azonos (semleges) vagy eltérő kezelése, külö-
nös tekintettel a versenysemlegesség szempontjára. Kormányzati periódu-
sonként ebben is nagy az ingadozás. Hogyan alakult a három felsőoktatási 
szektor (állami, egyházi, magán), milyen változások javasolhatók?

7. Hogyan biztosította a közfinanszírozás az esélyegyenlőséget, különös tekin-
tettel a tandíjrendszerre, illetve a duális (támogatott és térítéses) képzésre? 

8. Az intézményen belüli elosztási-gazdálkodási mechanizmus a stratégiák el-
hanyagolt területe. Mi jellemezte az intézményen belüli gazdálkodási straté-
giát és gyakorlatot, megfigyelhetők-e különösen sikeres és kudarcos model-
lek? Milyen modellek javasolhatók az intézmények számára?

9. A nemzetközi mobilitás erősödése egyre komolyabb kihívást jelent rész-
ben a finanszírozás hordozhatósága, részben a megtérülés szempontjából. 
Milyen összefüggés van a nemzetközi mobilitás és a finanszírozás között? 
Hogyan kezelhetők a veszteségek, milyen feltételei vannak a mobilitás nye-
reségessé tételének?
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Irányítási rendszer

1. Az autonómia nagyon erős belső stakeholderi védelme mellett, utat törni 
látszik a tulajdonos/fenntartó/finanszírozó jogosítványainak erősödése a 
gazdálkodási kérdések mellett a szervezeti-irányítási területeken is. Eddig 
azonban nem sikerült erre bizonyítottan hatékony formát találni. Hogyan 
alakult az autonómia értelmezése, terjedelme és tartalma, versus a tulajdo-
nos/fenntartó/finanszírozó jogosítványrendszere? Van-e optimális megol-
dás az autonómia problémára?

2. Egy másik aspektus a metaszervezetek, FTT, MAB, MRK helye, szerepe az 
irányításban. E szervezetek erősödése és gyengülése is megfigyelhető kor-
mányzati periódusonként, miközben állandó kérdés funkciójuk meghatá-
rozása is. Hogyan alakult, mivel magyarázható a metaszervezetek szerepé-
nek változása, van-e optimuma e szervezetek szerepének?

3. Az állam tekintetében kutatási kérdés, hogyan alakult a tulajdonosi/fenn-
tartói, az ágazati irányítási és a finanszírozói funkció viszonya, elválasztása, 
érvényesült-e és ha igen, milyen következményekkel a három funkció kö-
zötti összeférhetetlenség? Mi lehet a probléma optimális megoldása?

4. A felsőoktatási intézményhálózat méretbeli, funkcionális homogenitása-
diverzifikációja sem jutott még nyugvópontra. Hogyan alakult a felfogás 
ebben a kérdésben, mire vezethető vissza a stratégiai irányok változása? 
Lehet-e, ha igen, milyen szempontok alapján optimális intézményhálózatot 
létrehozni? 

5. Az intézményhálózat másik aspektusa a széttagoltság csökkentése, ami cél-
ként végig jellemzi a periódust. Melyek e folyamat múltbeli jellemzői, ma-
gyarázatai és tényleges okai? Milyen elvi és gyakorlati alapon lehet az opti-
mális koncentrációt megvalósítani?

6. Az integráció elveit tekintve kiemelhető a földrajzi, a gazdasági és a társa-
dalmi beágyazódás, a regionális tudáscentrumok létrehozása. Mennyiben 
sikerült a múltban ezt megvalósítani, mik voltak a legfontosabb korlátok, 
milyen ösztönzők szükségesek e folyamat továbbvitelére?

7. A magán- (nem állami és nem egyházi) intézmények semleges kezelése csak 
rövid periódusokban valósult meg, a kiszámíthatatlanság a fejlődés jelentős 
fékezője e szektorban. Milyen okokra vezethető vissza a magánintézmények 
változó kezelése? Mi lehet, legyen a magánintézmények szerepe a jövő hazai 
felsőoktatásában? Az állami tulajdon részbeni átalakulása köztestületi, köz-
alapítványi, intézményi, magán stb. tulajdonná, végig jelen van a gondol-
kodásban és stratégiákban, érdemi változások nélkül. Miért ragaszkodik az 
állam a tulajdoni funkciókhoz? Milyen alapokon és mértékben van realitása 
a jövőben az állami intézmények részbeni magánosításának?
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Képzési rendszer

1. A tömegesedés csúcspontjáig inkább liberalizálás, majd változó erősséggel 
a belépési szelekció erősödése figyelhető meg. Az érettségi és a középisko-
lai eredmények alapján (külön felvételi vizsga nélkül) történő felvétel felé 
mozgott a rendszer, kérdés, milyen okok miatt. Milyen tényezőket kell fi-
gyelembe venni a belépési és a belső szelekció arányának, viszonyának meg-
határozásakor?

2. Egy másik nagy dilemma a képzési szintek kérdése, azok száma és jellege, 
a belépés és a kilépés, a horizontális és a vertiális mobilitás a programok, 
szintek és intézmények között. A rendszert a formális rugalmasság irányá-
ba mozdította az ECTS-kreditrendszer és a többciklusú képzés bevezetése. 
Van-e optimuma, illetve mi a megfelelő viszonya a szintek, a bemenetek és 
a kimenetek szerinti diverzifikációnak?

3. A kormányzati szerepvállalás középpontjában a képzési szintek, a szintkö-
vetelmények és az egyes szakok követelményeinek – egyre inkább tanulási 
eredmény alapú – meghatározása áll. Az FTT és a MAB szerepe e folyamat-
ban gyakran változott, esetenként átfedéssel, hol nagyobb, hol kisebb teret 
kapva. Milyen feltételei vannak a képzés tanulási eredmény alapú szervezé-
sének, milyen korlátokat lehet azonosítani a múltban, hogyan lehet ezeket 
felszámolni?

4. A képzés szerkezete, tartalma, a kimeneti kompetenciák tekintetében fel-
merül a stakeholderek érdekeinek, különösen a gazdaság szükségleteinek 
figyelembevétele, illetve közreműködésük intézményesítése. Mennyiben 
teljesítette a felsőoktatás a múltban a különböző időtávú társadalmi (stake-
holderi) elvárásokat? Hogyan lehet ezeket az igényeket azonosítani, milyen 
konfliktusok lehetnek közöttük, és ezek hogyan oldhatók fel?

5. A vizsgált időszak jelentős részében nincsenek részletes központi tanulmá-
nyi és vizsgakövetelmények, csupán néhány keretszabály. A Bologna-fo-
lyamat, az Európai és a Magyar képesítési keretrendszer, valamint a kap-
csolódó validációs rendszer határozott külső determinációt jelent a hazai 
gondolkodásban és folyamatokban. Vizsgálandó, hogyan változott és miért 
a tanulmányi és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos felfogás és gyakorlat? 
Mi az optimuma a rendszer különböző szintjein történő szabályozásnak? 
Hogyan alakult a validációs gyakorlat, melyek a legfontosabb korlátai, mi-
lyen szervezeti, szabályozási, finanszírozási feltételek ösztönözhetik a vali-
dációt?
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6. Az EU-s és térségi kötelezettségek, illetve vállalások részben formális telje-
sítése figyelhető meg, ennek egyik oka a szakpolitika és a stratégiaalkotás, 
valamint a fejlesztés összhangjának hiánya. A részidős képzések, az életen át 
tartó tanulás, a távoktatás, a tanulási eredmény alapú megközelítés és a kre-
ditrendszer viszonya, a rövid ciklusú felsőoktatás, a nyelvi követelmények 
stratégiailag mindmáig nem letisztult témák. Vizsgálandó, milyen okokra 
vezethető vissza a fenti kettőség? Hogyan lehet az EU-támogatásokra építő 
stratégiaalkotást a szakpolitika szerves részévé tenni?
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Temesi József

A magyar felsőoktatás változásai  
1988 és 2014 között: trendelemzések előkészítése  
a szakirodalom alapján

1. BEVEZETÉS 

A rendszerváltás óta eltelt negyedszázadban a felsőoktatásban is sokféle változás tör-
tént. A folyamatok alakítói, szereplői köztünk élnek, s ha megkérdezik őket, maguk 
is változatosan értékelik ezt az időszakot. Izgalmas kutatási feladat lenne a szubjek-
tív történelem tükrében leírni az eseményeket, azok mozgatórugóit, a vélt vagy valós 
hátteret. Tanulmányunkban arra vállalkoztunk, hogy – egy ilyen empirikus kutatási 
vállalkozás előzményeként – kifeszítsük azt a sokdimenziós kontrollteret, amely a fel-
sőoktatással foglalkozó kutatók elemzéseiből generálva ezzel szembeállítható. 

A műfaj tehát a felsőoktatási szakirodalom elemző áttekintése. Azonban az elmúlt 
25 év – a jelenkor – szakirodalmát abból a szempontból áttekinteni, hogy segítségével 
a korszak teljes és sokoldalú leírására vállalkozzunk, olyan ambiciózus vállalkozás, 
ami a jövő kutatóira vár. Egy jóval szerényebb célkitűzést igyekeztünk megvalósítani. 
A szakirodalmat egy erős szűrőn átbocsátva előkészítő, feltáró áttekintést végeztünk 
azok számára, akik majd nagyobb apparátussal és megfelelő eszközökkel felvértezve 
arra kíváncsiak: milyen fő tendenciák határozhatóak meg a rendszerváltás utáni idő-
szakban, vannak-e a korszak egészét vagy egyes szakaszait döntő módon befolyásoló 
tényezők, s ezek hogyan következnek egymásból?

A felsőoktatás autonóm volta azt sugallja, hogy az önmagában is jól vizsgálható. 
A  szakirodalom azonban éppen arra figyelmeztet, hogy társadalmi beágyazottsá-
ga miatt, a felsőoktatást a külső hatásokkal együtt lehet és kell vizsgálni, érintse ez 
a hatás akár a munkaerőpiacot, a társadalmi mobilitást, a gazdaság hatékonyságát,  
a kulturális vagy politikai értékeket. Célirányos szakirodalmi áttekintésünk az elmúlt 
25-30 év felsőoktatásának változásaira koncentrál. Azok a publikációk vannak érdek-
lődésünk homlokterében, amelyek egy-egy felsőoktatási résztémát fejlődésében, vál-
tozásában tárgyalnak, illetve integratív módon, más résztémákkal összekötve elemzik 
az átalakulás folyamatait. Írásunk természetesen csak korlátozottan tudja ezt a fel-
adatot elvégezni. Az alábbiakban a következő főbb területekre fókuszálunk: a képzési 
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rendszer egyes kiemelt részei, az intézményrendszer, valamint a finanszírozási és irá-
nyítási rendszer. 

Szakirodalmi gyűjteményünk tehát a felsorolt területeket fogja át, nem dolgozta 
fel például a felsőoktatás társadalmi-politikai hatásaira vonatkozó tudományos igé-
nyű kiadványokat, illetve nem tudtunk szociológiai, politológiai kérdésekkel foglal-
kozni, és nem mentünk bele az intézményeken belüli folyamatok tárgyalásába sem. 
A  nemzetközi összefüggések és összehasonlítások sem képezik tanulmányunk tár-
gyát. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a jelen kötetben található más írások kitérnek 
a felsőoktatás stratégiai és jogi dokumentumaira, a felsőoktatás háttérintézményeire, 
az intézményrendszer változásaira, illetve a felsőoktatási továbbtanulás motivációit 
vizsgáló kutatások eredményeire. 

A gyűjtést leszűkítettük a könyvekben, könyvfejezetként vagy folyóiratokban meg-
jelent publikációkra. Ezek lelőhelyét (ahol ezt meg lehetett tenni, az elektronikus el-
érhetőséggel együtt) a hivatkozások jegyzéke tartalmazza. Bár ez által eltekintettünk 
a megbízások, pályázatok révén vagy egyéb módon készült tanulmányok feltárásától 
– néhány kivételt azért tettünk –, az a meglátásunk, hogy ezen egyéb dokumentumok 
fő megállapításai, következtetései átszivárogtak a tudományos nyilvánosságba, így 
jelentős veszteség nem keletkezett. Vállaltuk azt is, hogy a teljesség helyett (az inter-
netes keresők még a szűkített területekre vonatkozóan is ezer fölötti elemet dobtak 
ki), erőteljesen szelektálunk a tételek között. Igyekeztünk a szerzői és szemléletbeli 
sokszínűséget biztosítani, s egyes kutatók esetében is elsősorban azokat a tételeket 
vettük fel a szakirodalmi jegyzékbe, amelyek nem pillanatfelvételt rögzítenek, hanem 
minél többet fognak át a vizsgált időszak egészéből. Kimaradtak fontos és izgalmas 
publikációk, amelyek nem történeti jellegűek, hanem inkább elméleti szempontból 
modellezik a felsőoktatás akár ugyanezen területeit. 

Utaltunk már arra, hogy áttekintésünk elsődleges célja a szakirodalomból kiraj-
zolódó, bár explicit módon sokszor meg sem fogalmazott korszakok megragadása. 
A rendszerváltás dátumának tekintett 1989-es esztendő óta 25 év telt el. Ha évszáza-
dokkal megyünk vissza a történelemben, akkor negyedszázad nem túlságosan hosszú 
idő, s vannak olyan 25 éves korszakok, amelyekről szinte semmit nem tudunk mon-
dani, beleolvadnak egy-egy hosszabb periódus történéseibe. Ugyanakkor a magyar 
történelemnek vannak viharos negyedszázadai, ahol szinte minden évről őriz valamit 
az emlékezet. Az elmúlt negyedszázadról is csak a jövőben, történelmi távlatból visz-
szanézve dőlhet majd el, vajon melyik típusba tartozott. Ezért általában nem könnyű 
feladat, s nem is túlságosan elterjedt, hogy kortársak alkossanak képet egy éppen le-
záruló, még erősen a jelenünkhöz tapadó időszakról. 
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Érdemes leszögezni, hogy nincs egységesen (akár hallgatólagosan) elfogadott meg-
közelítés. Ennek okát – a szakirodalom áttekintése után – főleg abban látjuk, hogy a 
felsőoktatást kutató szakemberek leginkább egyes sajátos területekre fókuszálnak. Ha 
a felsőoktatás intézményi kereteire, a felsőoktatás irányítására, a finanszírozás és a 
gazdálkodás kérdéseire vagy a felsőoktatásba történő bejutásra és a felsőoktatás egyes 
kiemelt társadalmi hatásaira koncentrál, akkor a kutató az elemzésekben természe-
tesen kisebb vagy nagyobb mértékben figyelembe veszi az adott területet befolyásoló 
egyéb tényezőket, ám a komplex, integratív elemzés általában háttérbe szorul a spe-
cifikus mellett, s az esetlegesen megfogalmazott korszakolások is témaspecifikusak. 
Természetesen születtek azonban olyan írások is, amelyek – elsősorban oktatáspoli-
tikai elemzéseik révén – párhuzamba állíthatók a téma jelen feldolgozásával, fontos 
és hatásos üzeneteket hordozva, ilyenek például: Derényi, 2012; Gazsó, 1997; Halász, 
2011; Kozma, 1992; 2010b; Ladányi, 1989; Lukács, 2002; Polónyi–Tímár, 2001; Tímár, 
1993.

Izgalmas kérdés: ha az egyes elemeket külön-külön is tárgyaljuk, ezek végül kiad-
nak-e valamilyen egységes képet? Igaz-e az, hogy az elmúlt 25 év folytonosnak tekint-
hető, ahol történnek ugyan kisebb irányváltások, változások, de valamiféle fejlődés 
mégis bekövetkezett? Tanulmányunkban nem törekszünk értékalapú válaszokra, 
ezért a fejlődésről szóló vitákban sem foglalunk állást. Ám bármilyen értékrendet 
követve vizsgálódunk, maga a folytonosság is megkérdőjelezhető. Vajon vannak-e a 
vizsgált periódusnak töréspontjai, s a töréspontok között jól kimutatható trendek? Ha 
igen, akkor ezek a töréspontok mihez köthetők?

Miután a tanulmány második fejezetében az egyes szakirodalmi tételekre hivat-
kozva tényszerűen áttekintettük az elmúlt 25 év (1988–2013) változásait, azok tömör 
jellemzésével együtt, a harmadik fejezetben figyelmünket a folyamatok hipotetikus 
mozgatórugóira fordítottuk, majd pedig a negyedik fejezetben tértünk rá a korszako-
lás kérdéskörére. (Megemlítjük, hogy terjedelmi és kifejtési okokból az áttekintésben 
sajátos hivatkozási módot alkalmazunk: a szakirodalom egyes tételei csak a második 
fejezetben jelennek meg ott, ahol úgy érezzük, ez orientáló jellegű.) Mindezek után 
az ötödik fejezetben néhány javaslatot is megfogalmaztunk. Hasznosnak és kutatói 
szempontból relevánsnak látjuk egy olyan projekt véghezvitelét, amelyben az elmúlt 
25 év egészét adatok, idősorok, tények, dokumentumelemzések, interjúk segítségével 
feltárva elemezhetők a változások. Egy ilyen feltárás eredményei egy átfogó felsőok-
tatási stratégia helyzetelemzésének elkészítésénél is jól hasznosíthatók. Érdemesnek 
látjuk a kutatásokat kiterjeszteni a környező posztszocialista országokra, mert ezzel 
rá tudunk világítani a folyamatok általános törvényszerűségeire is.
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2.  ÁTTEKINTÉS A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN BEKÖVETKEZETT 
LÉNYEGES VÁLTOZÁSOKRÓL

2.1 A felsőoktatás tömegessé válása, expanzió

A hallgatói létszám felfutása 1990-től 2005-ig tartott, majd 2005-2006-ban a folya-
mat megfordult, és eleinte kisebb, 2011-től nagyobb arányú csökkenésbe váltott. Az 
uralkodó felfogás szerint Magyarország az elit típusú felsőoktatásból (a 18–22 éves 
korosztály 10% alatti részvétele) belépett a tömegesedésre való áttérés (akár 35%-ot 
elérő korosztályi részvétel) szakaszába (Derényi, 2012; Hrubos, 2006; Kozma, 2010a; 
Lukács, 2001; Major, 2001; Polónyi, 2004a). A felsőoktatásban a nappali tagozatos 
hallgatók létszámát tekintve a tendencia hasonló, ám létszámnövekedésük csak 2011-
ben fordult át apadásba, 2005 és 2011 között stagnált (Expanzió, 2011; KSH, 2009). Ez 
nyilván azt jelenti, ha a nem nappali hallgatókat tekintjük mérvadónak a korszakolás 
szempontjából, akkor körükben a nagyarányú növekedés után 2005-2006-ban törés, 
majd meredek fogyás következett be. Az igényes publikációk elkülönítik e két kategó-
riát, miközben egyéb osztályozások révén is megfigyelik a sokaságot: külön vizsgálják 
a belépőket és a diplomával kilépőket (utóbbiak trendjei némileg eltérően viselkednek, 
illetve külön vizsgálhatók azok, akik különböző okokból nem fejezik be tanulmánya-
ikat) (Fábri I., 2008; Galó–Hadházy, 2001; Török, 1998; Veroszta, 2008); képzési terü-
leteket figyelnek meg (hol vették ki nagyobb vagy kisebb arányban részüket az expan-
zióból, ebben kitapinthatóak-e váltások) (Bársony, 2000; Fábri Gy., 2008; Hunyadi, 
2009; Jobbágy, 2009); elkülönítik a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés 
résztvevőit a három egyetemi ciklus hallgatóitól (Fehérvári–Kocsis, 2009; Sediviné, 
2008); társadalmi rétegződés és korösszetétel szerint is elemzik a felsőoktatásban részt-
vevőket (Böcskei, 2003; Fábri I., 2010).

A felvételi rendszer módosításai (Bakos, 2004; Barakonyi, 1996a; Ladányi, 1995; 
Végvári, 1994) közül lényegi a felvételi súlyának csökkenése 1993-ban, majd eltörlé-
se, hiszen ezek is a tömegesedés irányába vittek. Reformértékű lépésnek tekinthető 
a kétszintű érettségi bekapcsolása a felvételibe, illetve a pontszámrendszer egyidejű 
elvi átalakítása 2007-ben, még akkor is, ha a maximálisan elérhető pontszámon be-
lül állandó arányváltoztatások történtek (a régi rendszerben az ún. hozott és szerzett 
pontok tekintetében, majd a középiskolából hozott pontokban az emelt szintű érett-
ségi pontozásában, illetve a különböző egyéb teljesítmények – például nyelvvizsga – 
beszámításában). Ezek a technikainak tekintett változások nagy szerepet játszottak 
a felsőoktatás elérésében, az esélyegyenlőség kisebb vagy nagyobb érvényesülésében.
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Itt tárgyalhatjuk az államilag finanszírozott hallgatói helyek számában bekövet-
kező változásokat is: ezek a költségvetés helyzetétől függően alakultak minden évben 
(Mészáros, 2012; Semjén, 2001; Temesi, 2004). A létszámok felfutásának éveiben az 
állami költségvetés felső korlátokat állapított meg, s ezeket először szakok és intézmé-
nyek szerint, majd képzési területenként osztotta szét (ez utóbbi esetben is intézményi 
irányszámokat meghatározva), ez a ma is élő kvótarendszer.

 Az állam által finanszírozott helyek mellett 1996-tól megjelentek a költségtéríté-
sesnek, majd önköltségesnek nevezettek (Polónyi, 2009). Míg az előbbiek elosztásában 
a fent említett kvótarendszer érvényesült, addig az utóbbiak – egy minimális pont-
számküszöb teljesítése esetén – gyakorlatilag nyitottak voltak. Az állami beavatkozás 
2007-től, majd más formában 2011-től az intézményi kapacitások meghatározásában 
nyilvánul meg (Garai–Kiss, 2012).

2.2 Az intézményszerkezet változásai

A rendszerváltáshoz néhány universitas mellett egy erősen fragmentált szakegyetemi-
szakfőiskolai hálózattal értünk el. Ez a duálisnak nevezett intézményszerkezet 1990-
ben kizárólag állami intézményeket jelentett. A nem állami fenntartású intézmények 
alapítása 1991-től vált lehetővé (Dobák–Kováts, 2012), számuk 1998-ban már 34 volt, 
az állami fenntartásúaké 55, azaz összesen 89 intézmény működött. Az egyházi fenn-
tartású intézmények száma ekkor 28, ez azóta alig változott. Az állami intézmények 
szétaprózottságának megszüntetésére már 1986-ban történt kezdeményezés, ám ez 
csak a 2000-2001-ben, a törvényi úton levezényelt integrációban következett be: ekkor 
a 62 felsőoktatási intézményből 30 volt állami fenntartású. Fenntartók szerint 2013-
ban a 67 intézményből 28 állami, 25 egyházi és 14 alapítványi volt, a magán- és egy-
házi intézményekben tanulók aránya 2002-re elérte a 15%-ot, ami nagyjából 2013-ban 
is érvényes maradt. Az igényes elemzések külön tárgyalják a kis és a nagy létszámú 
intézményeket (Barakonyi, 1996b; Barkó, 1992; Hrubos, 2012; Rébay, 2008); megkü-
lönböztetik a budapesti és vidéki intézményrendszert (regionalitás) (Kozma, 2002; 
Imre–Roboz, 2003; Krémer–Matiscsák, 2008; Rechnitzer, 2009; Saád, 1991); továb-
bá missziójuk szerint is elkülönítik azokat (Hrubos, 2012; Mang–Bányiné–Koleszár, 
2009).

Az intézményszerkezet elemzésekor a számszerű változások mellett lényeges szem-
pont a több- vagy egyszintűség, az ezek közötti átváltás. A 2005-ös felsőoktatási tör-
vény formálisan megszüntette az intézmények közötti különbségtételt. Ennek akkor 
van jelentősége, ha a különböző intézményszintekhez eltérő jogosítványok járulnak. 
A Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények száma 2013 
végén 30 volt. 
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Az expanzió az intézményeket arra sarkallta, hogy profilváltással vagy -módosítás-
sal, új szakok indításával vagy akár új karok szervezésével vegyék ki részüket abból a 
boom-ból, amit a hallgatói létszámra épített finanszírozás kínált számukra. Az infor-
matikai karok száma például fokozatosan 11-re nőtt, a műszaki és az agrárkarokon 
új gazdasági képzések jelentek meg. Megindult a szakburjánzásnak nevezett jelenség, 
továbbá kihelyezett tagozatok alakultak. Mivel a kereslet korlátlannak látszott, és a 
munkaerőpiac sem jelezte vissza, hogy nincs szüksége a végzettekre, 2005-ben egy, a 
későbbi létszámok és igények tükrében infrastruktúrájában túlméretezett felsőokta-
tás várta a Bologna-rendszerű képzés elindítását.

2.3 A képzési szerkezet változásai

Az 1989-ben kis létszámokkal működő állami elit felsőoktatás szakszerkezete az ex-
panzió éveiben elsősorban a piacgazdaságra történő áttérés (valós vagy vélt) mun-
kaerő-piaci keresletének megfelelően változott, adminisztratív beavatkozások nem 
történtek. A volumenekben radikálisnak tekinthető növekedés belső összetételében 
2001-ben a gazdasági (29%), a bölcsész, a műszaki, az informatikai és az agrárszakok 
domináltak. Ez az öt terület mintegy 75%-ot képviselt. Figyelemre méltó azonban, 
hogy – kisebb volumen mellett – ezek a szakok 2013-ban együttesen már csak 50%-
ot tesznek ki. Érdemes megjegyezni, hogy a növekedés egyik területen sem okozta a 
diplomás munkanélküliségi arány növekedését, a munkaerőpiac felszívta mindegyik 
terület végzettjeit. A viták a túlképzésről, valamint a szakszerkezet és a munkaerő-ke-
reslet inkongruenciájáról szólnak, az álláspontok pedig változatosak (Falusné, 2001; 
Galasi, 2004a; 2004b; Györgyi–Erdei, 2012; Kertesi–Köllő, 2006; Polónyi, 2004b; Tí-
már, 2003; Varga, 2010). A felvételi eljárásban 2011-től bizonyos prioritásokat élveznek 
a műszaki, a természet- és élettudományi szakokra jelentkezők.

A két szinttel (főiskola-egyetem) induló képzési szerkezetbe 1993-ban vissza- 
került a doktori (PhD-) képzés, majd 1998-ban ezer hallgatóval megjelent az érettsé-
gire épülő, akkreditált felsőfokú szakképzés. (Addig csak a nem felsőoktatási jellegű 
posztszekunder képzések léteztek, amelyet a felsőoktatási intézmények is indíthattak.) 
Utóbbiak 2003-tól OKJ szakképzési oklevelet adtak, és a hallgató választása szerinti 
jogviszonyban folyt a képzés: 2008-ban 12 ezren voltak e felsőoktatási jogviszonyban 
(Sediviné, 2008). Ez a forma 2011-ben átalakult felsőfokú szakképzéssé, amelyet már 
csak a felsőoktatási intézmények kínálhatnak. Ötödikként a felsőoktatási intézményi 
palettán egy újabb diplomaadó képzés is megjelenik: a szakirányú továbbképzés. 
Mivel nem nappali (és általában költségtérítéses) formában folytatták, hosszú ideig 
(2006/2007-ig) az itt tanulók jelentették a 24 év feletti felsőoktatásban részt vevő hall-
gatói tömeg nagyobb részét.
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Mindez együtt járt azzal, hogy Magyarország az Európai Felsőoktatási Térség tag-
jaként, 1999-ben aláírta a Bolognai nyilatkozatot, és 2005-ben hivatalosan is teljes 
mértékben áttért a háromciklusú képzésre (Barakonyi, 2004; 2009; Hrubos–Szentan-
nai–Veroszta, 2003). A kevés kivétel mellett (orvosi, építészmérnöki, egyes jogi képzé-
sek) 2010-től már kizárólag az új rendszerben kapnak a hallgatók diplomát. Az 1993-
tól bevezetett programakkreditációs eljárást törvényi felkérésre a Magyar Akkredi-
tációs Bizottság 2005-2006-ban az összes új alapszak újraakkreditálására alkalmazta 
(Bazsa–Szántó, 2008). Ekkor nem csak tartalmi változások történtek, hanem a 300 
fölötti számban meghirdetett főiskolai szak helyébe mintegy 120 megújított alapszak 
(Bachelor szak) lépett. A mesterszakok száma elvileg nem korlátozott. Az alapszakok 
száma erősen csökkent, s a hallgatói létszám is éppen 2005-ben kezdett apadni, azon-
ban a pénzügyi gondokkal küzdő intézmények nem kezdtek bele az 1990-es években 
végrehajtott profilváltások felülvizsgálatába. Jó példa erre, hogy az üzleti képzésben 
még 2012-ben is 30 intézmény hirdetett meg szakokat. Az az időszak, amikor az állam 
adminisztratív eszközökkel is szeretné felgyorsítani az intézményi alkalmazkodást, 
2011–2013 közé esik, az eredmények azonban még nem láthatók.

A képzések szervezésében, minőségbiztosításában, a diplomák kiadásában egyre 
több olyan európai szintű ajánlás jelenik meg, amelyekhez Magyarország miniszteri 
szinten csatlakozik, ezért bevezetésükről gondoskodni kell. Először (1998 és 2002 kö-
zött) az (ECTS-alapú) kreditrendszer hivatalos bevezetése történik meg, majd még a 
bolognai többciklusú rendszer indítása előtt kötelezővé válik az oklevélmelléklet hasz-
nálata (Derényi–Temesi, 2008). A törvénybe 2005-ben bekerülnek utalások a nem 
formális és informális tanulásban szerzett tudás beszámítására (validáció) (Derényi–
Tót, 2011) és az európai minőségbiztosítási standardokhoz igazodó felsőoktatási mi-
nőségbiztosításra (Bálint, 2008; Szemerszki, 2003; Veroszta, 2011), illetve 2010 és 2013 
között először rendeletekben, majd a törvényben is megjelenik az Országos képesítési 
keretrendszer (Temesi, 2011). A fenti európai kezdeményezések kidolgozását és imple-
mentációját HEFOP- vagy TÁMOP-projektek támogatják.

2.4 A finanszírozásban bekövetkezett változások

Az intézményfinanszírozásban és annak elemzésében a korábban többcsatornásnak, 
az utóbbi években inkább költségmegosztásnak nevezett modellek kapnak szerepet 
(Semjén, 2004; 2013). Elkülönül a makro- és a mikroszintű (intézményi) bevételek és 
kiadások vizsgálata. Az állam szerepét, döntően a költségvetési forrásokból történő 
közvetlen ráfordítások alapján mérve, a dinamikus elemzések általában külön fog-
lalkoznak a teljes szektor valamely bázishoz viszonyított volumenindexeivel, illetve 
a reálértéken számított összegekkel. Az alkalmazott mérőszámok közül legtöbbször 
a felsőoktatásra fordított állami kiadások GDP-hez viszonyított részaránya, az egy 
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hallgatóra eső ráfordítások, illetve azoknak az egy főre eső GDP-hez viszonyított ará-
nya fordul elő. Az elemzők a hivatalos magyar statisztikai adatokon túl, saját szá-
mításokat és becsléseket is használnak, különösen a közvetett állami kiadások vagy 
a magánkiadások vizsgálatakor (Aradi, 2004; Báger, 2004; Polónyi, 2004c; Polónyi, 
2009; Temesi, 2012). Az intézmények gazdálkodásának vizsgálata az intézményi bevé-
telek forrásaira, belső arányaira koncentrál (Havady–Szitás–Veres, 2009). A hivatalos 
statisztikák azt mutatják, hogy 2011-ig az állam nagyjából sikeresen egyensúlyozott 
egy, a GDP 0,9–1,1%-a közötti felsőoktatási ráfordítási sávban, amely ugyan nem volt 
messze az EU-átlagtól, azonban volumenében a fejlett országokhoz képest nagy elma-
radást mutatott. 2011-ben az állami (elsősorban a költségvetésen keresztül folyósított) 
ráfordítások átrendezésének, illetve csökkentésének szándéka látszott, ez azonban 
még a statisztikákban nem jelent meg egyértelműen.

A finanszírozás megítélése nagyban függ attól, milyen bázison vizsgálódunk. 
A legtöbb elemzés 2000-es bázison ad meg adatokat, és az egymáshoz közeli éveket 
(például 2010–2013) szokásos folyóáron is elemezni. A reálértéken történő számítások 
bázisa is lehet 1989 vagy egy későbbi év: ez általában 2000. Nem ment át a köztudatba, 
hogy míg a magyar gazdaság nagyjából 2000 környékén érte el egyes fontosabb muta-
tókban az 1989-es szintet (a GDP volumenében például pontosan ekkor), addig van-
nak területek – a felsőoktatás is idetartozik –, ahol ez nem történt meg. Kormányzati 
számítások mutatták be 2002-ben például, hogy reálértékben a felsőoktatási támoga-
tások az 1999/2000-es tanévben az 1990/1991-es tanév támogatása 84%-ának feleltek 
meg, és – mivel az államilag támogatott hallgatói létszám eközben a hallgatói lét-
szám 2,2-szeresére nőtt – az egy hallgatóra jutó támogatási összeg 1999/2000-ben az 
1990/1991-es összeg reálértékének 38%-a volt. Mivel 2000-es áron számítva 2009-ig 
gyakorlatilag stagnál az egy hallgatóra jutó állami támogatás reálértéke, ez azt jelenti, 
hogy 20 év alatt ez a szám még mindig az akkori érték 40%-a körül maradt. A tények 
tehát arra utalnak, hogy a vizsgált időszakban az állami támogatás összessége – egy 
2005-ig erőteljesen növekvő létszámú felsőoktatásban – stagnál. Az állam oldaláról 
tehát egy krónikus alulfinanszírozottság képe bontakozik ki; látni fogjuk azonban, 
hogy ezt a képet – a teljes időszakban – árnyalják egyéb, a felsőoktatásban megjelenő 
források.

Miközben azonos reálértékű állami támogatás mellett a csökkenő létszámok a 
helyzetben automatikus javulást idéznek elő, a csúcsokra kiépített kapacitások gondot 
okoznak. Mivel a demográfiai előrejelzések inkább a további létszámcsökkenésre en-
gednek következtetni, a kapacitásleépítések végrehajtása a logikus, nyilván a képzési 
szerkezet kiigazításával együtt. Az elemzések mindezt igazolják, ám a kormányzati és 
az intézményi megoldások megítélése nagyon eltérő.

Az intézményi bevételek hozzáigazítása a növekvő létszámú hallgatóságban meg-
jelenő realitásokhoz Magyarországon (és jó néhány volt szocialista országban) a költ-
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ségtérítéses képzések bevezetésével történt. Ez jelentett fedezetet a felduzzadt oktatói 
létszám megfizetésére, illetve a megnövekedett képzési feladatok ellátása dologi költ-
ségeinek egy részére. A költségtérítéses hallgatók 1998-ban jelentek meg, és hamaro-
san elérték a nappali hallgatók között is a 20%-os arányt. A 2000-es évek elején már 
az intézményi összes bevételek mintegy 25%-a saját bevétel, aminek zöme a költség-
térítéses képzésekből származik. Mivel a nem nappali képzésekben tanulók általában 
költségtérítést fizetnek, ezért elmondható – anélkül, hogy a tandíjról a 25 év során ál-
landóan folyó politikai színezetű vitákba belemennénk –, hogy a tandíj gyakorlatilag 
állandóan és jellemző módon jelen van a magyar felsőoktatásban. 

Ehhez annyit érdemes hozzátenni, hogy a minden hallgatóra kiterjedő, egységes 
tandíj (hozzájárulás, képzési kiegészítés) a magyar felsőoktatásban csak két alkalom-
mal volt nagyon rövid ideig jelen (1996–1998-ban, illetve 2006–2008-ban), és nem 
gyakorolt mérhető hatást az intézmények finanszírozására. A diákhitel intézménye 
2000-ben jelenik meg, minimális havi kölcsönt nyújtva a megélhetési költségekre. 
Kamatozása közel van a piaci kamathoz, viszont az egyéb visszafizetési kondíciók 
rendkívül kedvezőek (Berlinger–Walter–Zsembery, 2000; Rudas, 2009). A Diákhitel 
2 elnevezésű program 2011-ben indul, s ez már rögzített, államilag támogatott kama-
tozású, ám az önköltségalapú tandíj kifizetésére szolgáló hitel összege egyenesen az 
intézmény számlájára kerül.

A felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának működtetése és felújítása a nor-
matív finanszírozási rendszer keretein belül valósult meg. 1991-ben megjelent az 
intézményi létesítmény-fenntartási alap, majd 1993-ban előirányzat, s ez 1996-ban 
normatívává vált (egy holland modell adaptációjával történt eljárásban). 2000 és 
2010 között az állami támogatás bonyolult és állandóan változó normatívarendszere 
képzési, tudományos és fenntartói normatívát tartalmazott, ahol az utóbbi nagyság-
rendje is változó, de ez az átcsoportosíthatóság miatt, nem feltétlenül okoz gondot az 
intézményeknek (Fehérvári, 2011; Polónyi, 2012; Temesi, 1998). A képzési és fenn-
tartási normatíva feladatfinanszírozás-alapú összevonása 2011-től van napirenden.  
Az új beruházásokkal történő bővítés minden időszakban alku- és (irányított) pályá-
zati folyamatok révén zajlik. A teljes időszakban jellemző, hogy erőteljesen bevonják 
a külső forrásokat, így épülnek kollégiumok, könyvtárak, laboratóriumok, majd tel-
jes campusok (Benczúr–Kőműves–Stéfán, 1996; Dinya, 1998; Kerekes, 1993; Kotán– 
Polónyi, 2003). 

Az első felsőoktatás-fejlesztési célú világbanki hitel felhasználása 1991 és 1994 kö-
zött zajlott, a Felzárkózás Európához Fejlesztési Alap támogatásával (FEFA-projek-
tek). A FEFA 1996-ban – forráshiány miatt – megszűnik. A második világbanki hitel 
a felsőoktatás modernizálására 1997-ben indul, jól meghatározott célok érdekében. 
Ugyancsak pótlólagos forrást jelent az 1990-es években (sőt, egészen 2006-ig) a Phare-
támogatások felhasználása. A felsőoktatás nemzetközi tevékenysége 1989 és 2006 kö-
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zött (elsősorban a hallgatói mobilitás és a tananyagfejlesztés: TEMPUS-projektek) in-
nen táplálkozott. 2004 után e célokra az Erasmus források álltak rendelkezésre, jóval 
kisebb volumenben és más pályázati struktúrában. Ekkortól azonban egyre inkább 
sikerül az uniós támogatási alapokból felsőoktatási célokra is szeleteket kihasítani 
(bár a hazai rész biztosítása mindig problémát jelent) HEFOP- és TÁMOP-projektek 
formájában.

A magántőke bevonásának viharos fogadtatású és utóéletű kísérlete, a PPP-beruhá-
zások elindítása és megvalósítása 2004 és 2010 között történt.

Végül érdemes szólni a kutatás finanszírozásáról is. 1993-tól az ún. oktatáshoz 
kapcsolódó célú kutatások támogatása a tudományos normatívában jelent meg.  
Ez elenyésző összegű volt, az intézmények (főleg műszerekre, nagyobb értékű beren-
dezésekre) a FEFA- és egyéb programokban, illetve az OTKA alapkutatási pályáza-
tokban szereztek pénzt. Innovációs és K+F jellegű támogatásokat adott az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB), a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
(NKTH), az Innovációs Alap és egyéb (gyakran rövid életű) alapok, pályázati úton 
(tudásközpontok, Pólus program) (Csopaki, 2010; Dezső, 2010, Kasza, 2008).

2.5 Intézményirányítás, intézményi menedzsment

A felsőoktatási törvény 1993-ban újradefiniálta és felélesztette az felsőoktatási in-
tézmények autonómiáját (Harsányi–Vincze, 2012; Kotán, 2012). Ezt a későbbiekben 
mind a kormányzat, mind az Alkotmánybíróság szűkebb és tágabb értelmezésben 
alkalmazta az intézmények akadémiai, szervezeti, pénzügyi önállóságára. Mivel e 
témakörben kevés tényalapú elemzés született, ezt a dimenziót – bár fontosságának 
tudatában vagyunk –, a korszakolásban nem használjuk fel.

Egyes elemei azonban az idők folyamán előtérbe kerültek: a vezetői megbízatások 
rendje, különös tekintettel a rektor megválasztására, illetve kinevezésére vagy a gaz-
dasági önállóság kérdései, külön figyelemmel a vagyongazdálkodásra és a bevételek 
önálló kezelésére, illetve az egyetemi tanárok kinevezési rendje. A 2005-ös törvény 
bevezette a gazdasági tanácsokat (GT), amelyek a fenntartó és az intézmény által de-
legált tagokból álltak, és a nagyobb horderejű gazdálkodási kérdésekben kaptak jogo-
sítványokat, azonban egy 2007-es alkotmánybírósági határozat a GT önálló döntési 
jogköreit az egyetemi autonómiába ütközőnek tekintette és megszüntette. Maga a GT 
2011-től opcionális formában él tovább.

Az 1990-es években a második világbanki hitel megállapodásai kapcsán kerültek 
napirendre az intézményfejlesztési tervek, először elsősorban az egyesülések, az integ-
rációk megalapozására, majd egyre inkább a teljes intézményi tevékenységet átfogva. 
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Kötelező intézményi stratégiai dokumentumként a törvénybe is bekerültek, szerepük 
azonban minden időszakban háttérbe szorult. A 2007 és 2010 között élt szerződéses 
rendszerben az intézmény és az irányító szerv közötti megállapodások alapja elvben 
az intézményfejlesztési terv volt. A gyengén definiált megállapodások nem töltötték 
be szerepüket, és a kezdeményezés elhalt.

Fontos lépés, hogy az 1989 előtti rendszerben a különböző tárcák fennhatósága alá 
tartozó felsőoktatási intézmények (nyolc ágazati minisztérium osztozott az intézmé-
nyek irányításában a Pénzügyminisztérium általános felügyeletén kívül) az 1993-as 
törvényben az Oktatási Minisztérium (OM) hatáskörébe kerülnek, s a katonai-rend-
védelmi oktatást végző főiskolák és egyetem kivételével, a továbbiakban az OM min-
den intézmény fölött átveszi a fenntartói irányítást. Az OM (és különböző elnevezésű 
jogutódai) számos hatósági jogkörrel felruházott háttérintézménnyel rendelkezett a 
felsőoktatási szektor működtetésére. A 2011-es törvény, illetve a 2013-as rendelet óta 
ezek az intézmények az Oktatási Hivatal alá tartoznak: itt folyik többek között az 
intézmények regisztrációja, a szakok (képzések) nyilvántartása, az országos szintű 
felvételi szervezése, a nemzetközi kötelezettségek és a statisztikai adatszolgáltatások 
teljesítése.

Az 1990-es években sorra szerveződtek az állami irányításban és ellenőrzésben 
részt vevő szervezetek, és megalakultak a felsőoktatási intézmények szervezetei is. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság a minőségbiztosítás fő szerveként 1993-ban kezdi 
meg tevékenységét, ami a következő 20 évben egyre kiterjedtebbé válik: a program- és 
intézményi akkreditáción kívül hozzá tartozik a szakalapítások és -indítások vélemé-
nyezése és engedélyezése, majd 2005-től az egyetemi tanári kinevezéseket is vélemé-
nyeznie kell. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács 1996-ban alakult meg. Döntési 
kompetenciája ugyan állandóan szűkül, és a legutóbbi évtizedben már csak tanácsadó 
tevékenységet lát el, felkérés alapján, ám fénykorában, 2005-ig albizottságaiban dőlt el 
több finanszírozási, szakalapítási és a felvételi kvótára vonatkozó kérdés. A Felsőok-
tatási Konferenciák Szövetsége helyébe lépő Magyar Rektori Konferencia a törvények-
ben nincs önálló jogi státusszal ellátva, egyetértési joga egyre gyengül, valószínűleg 
annak következtében is, hogy abszurd módon akkor válik egyszintűvé, amikor a leg-
nagyobb számú intézményt tömöríti. A hallgatók törvény által biztosított monopol 
érdekvédelmi szervezete a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Infor-
mális ereje ezen szervezetnek is nagyobb annál, mint ami a jogállásából következne. 
Az európai uniós kötelezettségek közül legkorábban bevezetett kreditrendszer támo-
gatására 1998-ban jött létre az Országos Kredittanács. Fontos munkát végzett, ám a 
pénz és jogosítványok híján súlytalanná váló szervezet 2012-ben megszűnt.
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3.  FELZÁRKÓZÁSI ÉS MODERNIZÁCIÓS TÖREKVÉSEK, 
BELSŐ ÖSZTÖNZŐK ÉS KÜLSŐ KÉNYSZEREK A MAGYAR 
FELSŐOKTATÁSBAN

Azok a szerzők, akik a nemzetközi folyamatokba igyekeznek belehelyezni a magyar 
változásokat, figyelő tekintetüket elsősorban Európára vetik. A globalizáció térhódí-
tásával azonban az európai folyamatok is egyre inkább részei a világban végbemenő 
változásoknak.

Az egyik állandóan felszínen lévő gondolat a Magyarországon lezajló folyamatok 
megkésettsége. 1968 után az európai felsőoktatás több szempontból is radikális vál-
tozásokon esett át. Legtöbbször a két évtizeden keresztül tartó létszámnövekedés ke-
rül szóba (ennek esélyegyenlőségi, társadalmi mobilitási, munkaerő-piaci hatásaival 
együtt), ám mélyreható változások zajlottak le a felsőoktatás szervezésében, irányítá-
sában, finanszírozásában is. A nemzeti színtereken zajló differenciálódás és diverzifi-
káció mellett, az 1990-es években már a harmonizáció gondolata merült fel. 

Magyarországon a rendszerváltás hozta el azt a gazdasági, társadalmi és jogi kör-
nyezetet, ahol ezek a folyamatok egyáltalán elindulhattak. Bár az 1980-as évek má-
sodik felében a felsőoktatás irányítói és szereplői már látták, hogy változtatásokra 
van szükség, ha egyes határozatok meg is születtek, egy-egy intézmény reformokba is 
kezdett, nem indultak el a tényleges változások. Kérdéses azonban, hogy mely terü-
leteken volt szükség a felzárkózásra. Mik a fő irányok? Igaz-e egyáltalán, hogy 20 év 
lemaradását kell behozni? Nem nagyobb-e ez a lemaradás, ha a második világháború 
utáni időszak egészét tekintjük? Vagy egy ellenkező előjelű kérdés: nem lehet-e a ké-
sőbbi indulással abból profitálni, hogy nem követjük el az előttünk cselekvők hibáit? 
Lerövidíthetők-e bizonyos folyamatok?

A magyar események más megvilágításba kerülnek, ha ebből a szemszögből néz-
zük azokat. Együtt haladva a fősodorral egészen más problémák merülnek fel, mint-
ha felzárkózási stratégiákat érvényesítünk. Sok szerző látja úgy – kimondva vagy 
kimondatlanul –, hogy a magyar felsőoktatási expanzió tipikus módon a világban 
máshol már lejátszódott tömeges felsőoktatásra való áttérés követése. Elemzéseikben 
kiemelik, hogy Magyarországon ez a folyamat rövidebb idő alatt, nagyon kedvezőtlen 
gazdasági körülmények között zajlott le, s anomáliáit is ennek köszönheti. A felsőok-
tatás finanszírozási változásaiban többen a nemzetközi (holland és angolszász) min-
ták követését látják, hozzátéve, hogy a magyar rendszer azok évekkel, évtizedekkel 
előbbi modelljeit veszi át. Az intézményi gazdálkodás költségvetési szemléletéről a 
piaci (kvázi piaci) szemléletre való áttérés hasonló kérdéseket vet fel, ebben azonban a 
szakértők inkább csak szándékokat és izolált kísérleteket látnak, mint rendszerszerű 
változásokat.
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Itt érdemes megemlíteni, hogy a magyar változások az összehasonlító elemzések 
szerint több fontos tényező mentén nagyjából és egészében a velünk hasonló fejlettsé-
gű, elsősorban a volt szocialista országokéhoz hasonló pályát futnak be.

Ha a múlt évszázad utolsó évtizedét egyértelműen felzárkózási periódusnak tekint-
jük, s ideszámítjuk az új évezred első öt évét is, még akkor is bele kell szőni a törté-
nésekbe a mindenkori jelenkor legfontosabb nemzetközi hatásait. Itt főleg a Bologna-
folyamatot szokták említeni, ám ha látjuk azt is, hogy e folyamat magán viseli az 
amerikai felsőoktatási rendszer egyes jegyeit (többszintűség, kreditrendszer, autonó-
miák), akkor az európai látásmód globálissá tágul. Részvételünk a Bologna-folyamat-
ban az egyidejűség látszatát kelti. Nyilvánvalóan más változások is vannak a magyar 
felsőoktatásban, amelyek a nemzetközi kezdeményezésekkel szinkronban játszódnak 
le (például a minőségbiztosítás, az esélyegyenlőség, a munkaerő-piaci alkalmazkodás 
területein).

Érvelhetünk úgy, hogy a nyugat-európai országok fokozatos, egymásra épülő 
folyamatokat valósítottak meg, s ott emiatt nem keletkeztek káros interferenciák. 
Az expanzióval együtt, kedvező gazdasági környezetben hajthatták végre szerkezeti 
reformjaikat, majd amikor mindez lezárult, megkezdődhetett a képzések reformja és 
a nagyarányú mobilitás. Az elmúlt 25 év magyar felsőoktatásában viszont együtt van 
jelen a máshol már lezárt folyamatok véghezvitele és a velük egyidejű irányváltás más 
területeken. Az ilyen típusú megközelítések érdekes vitákra adnak alkalmat. Felté-
ve, hogy a többciklusú képzés és az ezzel járó változások Magyarországon hibákkal 
terhelten folynak, vajon ezek a hibák nem a megkésettség, az erőltetett felzárkózás és 
az e közben történő – szintén erőltetett ütemű – képzési reformok negatív egymásra 
hatásából származnak-e? 

Az elemzést többrétegűvé teszi, ha a felzárkózási gondolatkörbe bevonjuk a Ma-
gyarországon állandóan felmerülő belső igény és külső kényszer dichotómiáját. A bel-
ső igényt leginkább egyfajta modernizációs stratégiával azonosítják, ahol a moder-
nizáció a meglévő (magyar) értékekre alapozva tart lépést a világ változásaival. Ez a 
gondolatmenet összegyűjti a magyar felsőoktatás eredményeit – akármelyik korszak-
ból származnak is azok –, és egy nemzeti fejlődési ívet kíván megvalósítani, olyan 
mértékben bevonva a külső körülmények diktálta változásokat, amennyire azok be-
leillenek a sajátos magyar fejlődés vonulatába. Ez az elképzelés nem zár el minket a 
külvilágtól, ám igyekszik megszűrni a külső hatásokat.

A túlnyomónak mondható vélemények szerint, az előbbiekben leírt koncepciót a 
magyar felsőoktatás nem tudja és soha nem tudta megvalósítani: a lényeges változá-
sokat általában valamilyen külső kényszer váltotta ki. Miután a szereplők emiatt nem 
tudtak a változásokkal azonosulni, óhatatlan, hogy implementációs hibák történtek. 
Itt figyelnünk kell arra, hogy ezek a vélemények a külső kényszer által indukált változ-
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tatási irányokat nem tekintették feltétlenül helytelennek vagy haszontalannak, hanem 
a törvényszerűen bekövetkező torzulásokra hegyezték ki tárgyalásukat. Példa lehet 
erre a két világbanki kölcsön: ezek tagadhatatlanul hozzájárultak az infrastruktúra 
fejlesztéséhez, a nyelvoktatás vagy a szakképzés helyzetének javításához és így tovább, 
ám a kölcsönhöz járuló „amerikai típusú” modernizációs feltételek sokakban keltet-
tek visszatetszést. A felsőoktatás szereplői – a mobilitást üdvözölve vagy a tantervi 
harmonizációkba belenyugodva – a Bologna-folyamatot is külső kényszerként élték 
meg, egyes elemei gyors bevezetését a szerves magyar fejlődéssel ellentétesnek látva.

Ha a fentebbiekben felvázolt megközelítések valamelyikét alkalmazzuk az elmúlt 
25 év felsőoktatására, akkor érthetőbbé válik, hogy abban a fontos területek szinte 
mindegyikében nekilendülések és megtorpanások sorozatát láthatjuk. 

Magyarázatoktól függően, valamilyen modernizációs motívum alapján, külső 
kényszer révén, valamely pénzügyi lehetőség kihasználása céljából, egyes szereplők 
felismerése, elhivatottsága vagy hatalmi helyzete kapcsán indul el egy változás előké-
szítése. A támogatók és az ellenzők táborokra szakadnak, végül a támogatók kerülnek 
fölénybe. A magyar felsőoktatás jellegzetessége, hogy ekkor valamilyen jogszabály 
(törvény, rendelet) rögzíti az áttérést. Azok, akikre a szabály vonatkozik, nekilátnak a 
végrehajtásnak. A sajátosan szövevényes irányítási és ellenőrzési rendszerben a meg-
valósítás elkezd akadozni. Az ellenzők újra hallatják hangjukat, a megvalósításban 
résztvevők elbizonytalanodnak. A motívum elhalványul, a pénz elfogy, a hatalmi 
helyzet megszűnik: bármelyik is történik, a végrehajtás lelassul, megtorpan. Új kon-
cepciók születnek. Jó esetben a folyamat újra lendületbe jön (sok energiát elfogyaszt-
va), a ciklus újra lejátszódik. Más esetekben a kezdeményezés teljesen leáll, ellentétes 
koncepcióval új kísérlet kezdődik. Stratégiai áttekintésünkben több ilyenképpen lét-
rejött torzót, zárványt is megemlítünk (például: a tandíj bevezetése, gazdasági taná-
csok, szerződéses rendszer).

4.  FOLYTONOSSÁG ÉS TÖRÉSPONTOK: TRENDVÁLTÁSOK, 
SZAKASZOLÁSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR 
FELSŐOKTATÁSBAN

A továbbiakban az az egyik fő kérdésünk: a magyar felsőoktatás rendszerváltás óta el-
telt negyedszázada folytonosnak tekinthető-e, s ha igen, akkor milyen érvek támaszt-
ják ezt alá? Ha nem, hol vannak a főbb töréspontok? Tegyük fel, hogy találunk ilyen 
töréspontokat. Vajon két töréspont között határozott trendeket is ki tudunk-e mutat-
ni, vagy csak a főbb jellegzetességek radikális megváltozása történik?
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Mielőtt a válaszba belekezdenénk, érdemes megjegyezni, hogy miközben a tanul-
mányban vizsgált időszak induló éve természetes szakaszhatárnak tűnik, a másik vége 
önkényes azáltal, hogy egy bűvösnek tekintett időszak, a negyedszázad csaknem jelen 
idejű végpontja. Már csak ezért sem lehetséges, hogy ezt a periódust zárt egésznek 
tekintsük. Az 1980-as évek végének dokumentumaiból azonban látható, hogy még az 
1989-es kezdőpont sem rögzíthető, hiszen az 1980-as évek második felének változá-
sai előzményeket képeztek, így bizonyos értelemben az sem szakaszhatár, hanem egy 
hosszabb folyamat része.

Egy másik megjegyzés a témánkhoz tartozó lehetséges prekoncepciókra vonatko-
zik. A magyar felsőoktatás elmúlt 25-30 éve elvileg és gyakorlatilag is a magyar gaz-
dasági-politikai-társadalmi rendszerváltásba ágyazódik bele. Amennyiben ezekre a 
tágabb folyamatokra vonatkozóan létezik korszakolás, megnézhetjük, hogy a felsőok-
tatás is ugyanebben a ritmusban változott-e. Vannak ugyan olyan – főként a gazdaság 
átalakulására vonatkozó – tanulmányok, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, de 
inkább abban van megegyezés, hogy ez az időszak még rövid a markánsan elkülönü-
lő szakaszok meghatározásához. Adódhat persze néhány olyan korszakolás, amelyik 
formális határokra épít: megpróbálhatjuk a magyar gazdaságot vagy politikát egyes 
kormányok (választások) közötti időszakokra bontva vizsgálni, vagy természetesnek 
látszik az évtizedenkénti tagolás: mi történt az 1990-es vagy a 2000-es években, s mi 
indult meg a 2010 utáni évtizedben.

A politikaalapú lehatárolást elvetettük, mert egyrészt a felsőoktatás folyamatait 
kormányokon túlnyúlóaknak véljük, másrészt a felsőoktatás leírásában a négyéves 
ciklusok túlságosan rövid időtávot adnának. A figyelmes vizsgálat azonban azt mu-
tatta – ez kiviláglik Veres Pál stratégiai áttekintéséből is –, hogy inkább ezen felfogás 
egy korrelált változata merül fel, amikor a felsőoktatási törvények és törvénymódo-
sítások alkotják a korszakhatárokat, közvetve mégis a kormányokhoz kötve azokat. 

Miközben a hosszabb időszakokat értékelő írások fontos váltásokra is rámutatnak, 
konklúziójuk több esetben is az, hogy a magyar felsőoktatás 1990 és 2000 vagy 1990 
és 2010 között olyan sok szempontból mutatott pozitív változásokat, hogy azt már fej-
lődésnek (progressziónak) is tekinthetjük. Más publikációk ennek az ellenkezőjét fej-
tik ki. Ezek szerint az elmúlt 25 év egy olyan felsőoktatási pályáról szól, ahol az 1945 
előtti vagy az 1990 előtti – ha eltorzult formában, sokféle kompromisszummal mű-
ködő, de mégis meglévő – felsőoktatási ethosz, minőség és értékrend rossz irányban 
változott meg. Ezt a vitát nem óhajtjuk eldönteni. Érdekes módon, bármely megköze-
lítést vallók a 25 év változásait azonban általában visszafordíthatatlannak tekintik, ha 
egyes elemeiben szeretnék is azokat meg- vagy visszareformálni. 

Érdemi tárgyalásunkat kezdjük egy olyan szakaszolással, amelyben szakértői 
konszenzust látunk. Nagyjából az 1990-es évtől kezdődik a magyar felsőoktatásban 
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egy extenzív korszak. Mivel a hallgatói létszám bővülése a fő jellemző, az 1990–2005 
(2006) közötti időszakot az expanzió vagy a tömeges felsőoktatás kialakulása korsza-
kának szoktuk tekinteni. A tömegesedés két fő forrása a részvétel tágabbra nyitása 
az érettségiző korosztályok számára, illetve az elit típusú felsőoktatásból kiszorultak 
megjelenése a keresleti oldalon. Az extenzív források kimerülését jelzi ez utóbbi ré-
teg számának radikális hanyatlása, majd pedig az érettségiző kohorszokból jelentke-
zők számának csökkenése. Részletekbe itt nem megyünk bele, hiszen témánk szem-
pontjából az a kérdés, vajon nem ideiglenes-e a megtorpanás. Áttértünk-e egy másik 
trendvonalra? A válaszadáshoz az okokat is vizsgálni kell. A nem nappali képzés ese-
tében speciális tényező ugyan már nem fogja a hatását kifejteni, ám beléphet az egész 
életen át tartó tanulás megvalósításából származó szolid és állandó többlet. Az érett-
ségizők nagyobb arányú felsőoktatási részvételét ugyan némileg ösztönözhetik vagy 
gátolhatják oktatáspolitikai megfontolások (mint az a legutóbbi években történt), ám 
a jól kiszámítható demográfiai apály még pozitív esetben sem engedi elérni az előző 
évtized hasonló növekedési mutatóit. Összességében tehát tényleges korszakváltást fi-
gyelhetünk meg.

Az extenzív fejlődés végét egyes kutatók nem csak a hallgatói-oktatói létszámok bő-
vülésének megszűnéséből vezették le. A 2000-es évek közepére az intézményrendszer 
összetétele is megszilárdulni látszik: az addig dinamikusan növekvő számú magán-
intézmények fejlődése leállt, az alapítványi és egyházi felsőoktatásban tanulók rész-
aránya is ekkor állt be nagyjából 15%-ra. A finanszírozás tényei is ebbe az irányba 
mutatnak. Az első 15-18 évben az állami támogatás állandó szintje mellett, aránylag 
nagy tömegű külső fejlesztési forrás is beáramlott a felsőoktatásba, s ezek által az inf-
rastruktúra nagyobb léptékű beruházásai valósulhattak meg. Miután ezen források 
elapadása (de legalább érezhető mértékű csökkenése) is 2006–2008 táján következett 
be, súlyosbítva a 2008-as pénzügyi válság azóta is tartó, a felsőoktatást erősen érintő 
restrikciós hatásaival, ez az egyidejűség még inkább alátámasztja a korszakváltást. 

Mindezeket a tényezőket együttesen véve figyelembe egyetérthetünk azzal a meg-
állapítással, hogy 2005–2010 már stagnáló állapotot mutat, és 2011-re az extenzív for-
rások lényegében kimerültek.

Ebben a kontextusban jól érzékelhető, miként keveredhet az ok-okozati össze- 
függések elemzésében az extenzívről az intenzív szakaszra történő áttérés, az ezzel 
a korszakváltással időben véletlen egyidejűséget mutató legnagyobb oktatási re-
formunk, a Bologna-rendszerű képzésekre történő 2005/2006-os teljes áttérés hatá-
saival. 

Hogyan korszakolhatjuk ugyanis például az elmúlt 25 évet a képzési programok, 
a szakszerkezet oldaláról? Egyértelmű, hogy a tömeges belépés – irányított beiskolá-
zás híján – a keresletnek megfelelően változtatta meg a képzési területek belépési és 
végzettségi arányait. Az addigi belső arányok a társadalomtudományok számára ked-
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vezően változtak meg, ám azon belül is kialakultak népszerű szakok. Ez természete-
sen a megfelelő karok és (főleg a magán) intézmények növekedésében is tükröződött. 
A szakszerkezet tehát nem arányosan bővült, tekinthetjük úgy, hogy egy új arányokat 
kialakító piaci jellegű folyamat zajlott le. Ezt a háttérből – ha nagy késleltetéssel, erős 
torzulásokkal is – a munkaerőpiac törvényszerűségi irányították. Nagy szerepe volt a 
gazdaság változásainak, a piaci jelzéseknek: várható-e egyes szakmák felértékelődése, 
vagy éppen telítődés következik-e be. Mivel az ilyen változások általában hosszabb 
távúak és nehezen felismerhetők, az egyének pedig kevesebb információval rendel-
keznek (információs aszimmetria), felmerül az állami beavatkozás lehetősége. A kép-
zési szerkezet változásai 2010-ig spontán zajlottak le, az állami kvótarendszer arány-
lag csekély hatást tudott rá gyakorolni, döntően a költségtérítéses rendszer egyidejű 
működtetése miatt. A nagyobb mértékű állami intervenció stratégiája 2010-2011-ben 
indult el, azonban még nem látható, hogy ezzel generálhatók-e rendszerszintű válto-
zások a szakszerkezetben.

A képzési szintek bevezetésével a Bologna-reform nem a fent röviden vázolt szaka-
szokat leíró szakmegoszlásba nyúlt bele (bár az alapképzési szakok számának csök-
kentése ezt a látszatot keltheti), hanem egy másik dimenzióban idézett elő változáso-
kat. A hároméves alapképzések kötelezővé tételével elvileg arra nyílt lehetőség (s az is 
csak a rendszer teljessé válásával, 2010-től), hogy a több be- és kimenetű rendszerben 
elnyújtottabbá váljon, más módon szakaszolódjon az egyéni tanulás – munkavégzés 
– tanulás – munkavégzés ciklus. Elvileg mondhatjuk tehát, hogy az áttérés a Bologna-
rendszerű képzésre ebben az értelemben mégiscsak szakaszhatárt jelent, ezt azonban  
tényekkel igazolni még nem tudjuk.

Az viszont magától értetődő, hogy a tömegesedés és a Bologna-reform hatásai egy-
mástól elkülönülten érvényesülnek, már csak azért is, mert a Bologna-rendszerű kép-
zést akkor vezettük be, amikor a tömegesedési korszak éppen véget ért. Ha tehát va-
laki például az általa vélt, a tömegesedés hatására bekövetkezett színvonalromlást a 
Bologna-folyamat következményének tekinti, biztosan tévúton jár. 

Mindezen jelentős átalakulási folyamatokkal törvényi változások jártak együtt. 
Úgy látjuk azonban, hogy az átalakulási folyamatokat nem a törvények generálták. 
Ez utóbbiak nagyrészt követő jellegűek, technikaiak voltak: igyekeztek utolérni az ex-
tenzív folyamatot, adminisztrálni a bővülést. Zömükben nem gátló vagy tiltó rendel-
kezések születtek (például a magánintézményekre, saját bevételekre, képzési területek 
szakelosztására). A valós elosztási döntéseket sokkal inkább korrekcióknak nevezhet-
jük, mint a folyamat irányítójának. Jó példa erre, hogy a Bologna-szakok kialakítását 
a Magyar Rektori Konferencia által delegált többségű Bologna Bizottság végezte, így 
szinte szabad folyást engedve a kényszerű kompromisszumok szülte, radikális fordu-
latok nélküli megoldásoknak. 
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Mindazonáltal természetesen lehetséges a korszakok rendeletekhez vagy törvé-
nyekhez kötése, hiszen ezek könnyen érthető eligazodási pontok. Az 1993-as, a 2005-
ös és a 2011-es törvény, illetve ezek nagyobb módosításai korszakhatárként jelennek 
meg egyes részfolyamatokban. Jól tükrözi ezt a stratégiai és a jogi áttekintő anyag 
(lásd e kötetben Veres Pál tanulmányait). Ám ezzel a szakaszolással – mint ott meg is 
említjük – két probléma is akad. Az egyik az, hogy az átfogó folyamatok nem feltét-
lenül ezekhez a dátumokhoz kötődnek, míg a másik nehézség a törvényekben, ren-
deletekben más-más terminológiával, olykor álruhában megjelenő, vissza-visszatérő 
elképzelések valós tartalmának azonosítása. Jó példa erre, hogy a finanszírozásban mi 
mindent tekintett a törvény normatív finanszírozásnak.

A szakirodalom tanúsága szerint egyes fontos részterületek önálló szakaszolása is 
véghezvihető. Ennek egyik példája éppen a finanszírozás szabályozási szemléletű tár-
gyalása lehet. 1990 és 1996 között bázisalapú intézményfinanszírozás folyt, dominál-
tak az alkufolyamatok. A háttérben – stratégiai áttekintésünk tanulsága szerint ez a 
későbbiekben is így volt – kísérletek előkészítése, új mechanizmusok kidolgozása folyt. 
1997 és 2000 között már normatív az intézményfinanszírozás, ahol a piaci tényezőt 
elsősorban a hallgatói létszám képviseli, majd 2001 és 2005 között költségmodellező 
elemek is belépnek. 2006 után ugyan folytatódik a képlet szerinti finanszírozás, ám a 
lefektetett szabályok és a napi gyakorlat nem esik egybe, az intézményfinanszírozás 
a költségvetés aktuális helyzetéhez igazodik. Mindeközben állandóan jelen vannak 
az erős alkufolyamatok, az egyéni kijárások. A 2011-től normatívnak mondott szabá-
lyozásban az intézményfinanszírozási összetevő dominál, az alkufolyamatok pedig 
benne maradnak a rendszerben.

A finanszírozás területén arra is találunk példát, amikor egy-egy új elem megje-
lenése (és az ezzel együtt járó szabályozás vagy éppen új intézmény) mindenképpen 
korszakot nyit. Ilyennek tekinthető a költségtérítéses képzési lehetőség megjelenése. 
Mint azt már említettük, 1996 óta a nappali első alapképzésekben már nemcsak ál-
lamilag finanszírozott hallgatók tanulhatnak, hanem 1998-ig tandíjat, majd 1998-tól 
költségtérítést fizető tanulók is, akikre speciális szabályok vonatkoznak. A költségté-
rítéses hallgatók hamar elérték a nappali tanulói létszám 20%-át. Miután a nem nap-
pali, illetve a második diplomát adó képzések zömében szintén költségtérítésesek, az 
intézmények finanszírozásában, országos átlagban, a költségtérítések bevétele eléri a 
30-35%-ot. Bár változik a szabályozás és az elnevezés (megjelenik az önköltséges hall-
gató fogalma), a rendszer stabilnak mondható. Olyan töréspontok, változások, ame-
lyek a költségtérítéses rendszer evolúciójában korszakhatárt jelentenének, nincsenek. 
Egy másik pontszerűen megjelenő, új korszakot nyitó, majd egyenletes fejlődési ívet 
leíró elem (intézmény) a diákhitel. Itt egy rendszerszintű változás is történik 2011-ben: 
az addig megélhetésre felvehető, a hallgatókhoz eljutó kölcsön mellett megjelenik az 
intézményhez utalt, az önköltséget fedező második diákhitel-konstrukció.
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A felsőoktatás finanszírozásában a külső támogatások forrásai szerint is elkülö-
níthetünk korszakokat. Mivel a fejlesztések (s egyre inkább a tudományos kutatások 
is) gyakorlatilag szinte kizárólag ezen külső forrásokra építettek, az ezekben történő 
változások jelentősnek mondhatók. Érdekes módon, a teljes vizsgált időszakban az 
figyelhető meg, hogy maga az összeg az intézményfinanszírozás összesített volumené-
ben hasonló arányú (bár nagyon kevés megbízható adatösszesítés létezik e területről, 
ezt a kijelentést megkockáztathatjuk); a különbségek a támogatások származási he-
lyében és a hozzájuk kapcsolódó felhasználási feltételekben vannak. Elkülöníhetjük a 
Phare-támogatások és az előcsatlakozási alapok korszakát (1989–2006, eltérő célokra, 
több átfogó projekt keretében), az ún. világbanki periódust (első és második világ-
banki kölcsön, 2001–2008), továbbá az uniós csatlakozásunkat követő, EU-alapokból 
finanszírozott projektek időszakát (HEFOP, TIOP, TÁMOP stb.). Ezekhez képest ki-
sebb mértékű, ám megemlítendő a magyar költségvetésből vagy az elkülönített állami 
alapokból juttatott, elsősorban kutatási célú hozzájárulások változatos sora, a szintén 
gyakran átalakuló intézményrendszeren keresztül.

Megfigyelhetjük a magyar felsőoktatás legutóbbi negyedszázadát az intézmény-
rendszer átalakulása szempontjából is. Ekkor jól látható az a folyamat, amelyben 
megjelennek és számosságukban bővülnek az egyházi alapítású és a magán (a jogsza-
bályok miatt általában alapítványi fenntartású) felsőoktatási intézmények. Az 1989-
ben kizárólag állami felsőoktatási intézményekből álló struktúra tíz év alatt erőtelje-
sen megváltozott: az egyházi és az alapítványi intézmények száma mintegy 40%-ot 
tesz ki (15%-os hallgatói létszámaránnyal). Mindez a rendszerváltás előtti időkből 
örökölt duális rendszerben történt. Egyetemek és főiskolák vannak jelen, s a bővülés 
– a két egyházi egyetem létrejöttét kivéve – a főiskolai körben zajlik. Miután a vidéki 
felsőoktatási igények a hallgatói létszám expanzióját kihasználva szintén új főiskolák 
megjelenését indukálják, szétaprózott struktúra jön létre. Ebben a tíz évben ugyan-
akkor állandó törekvéseket látunk arra, hogy a spontán szerkezetet racionalizálják. 
Elsősorban regionális szempontok jönnek szóba: egy-egy régió igényeit kiszolgáló 
egyesülésekről, illetve a budapesti intézményrendszer átalakításáról készülnek terve-
zetek. Felvetődik – a szintén a múltból örökölt – szakegyetem-szakfőiskola rendszer 
megváltoztatása, az universitas eszme megvalósítása is.

E folyamat 2000-ben törvényi lökést kap, így gyorsított ütemben alakul ki a je-
lenlegi helyzetet is alapvetően jellemző szerkezet. Az intézmények száma az állami 
fenntartású körben az összevonások révén drasztikusan csökken (több mint 20 in-
tézmény önállósága szűnik meg). Mivel a magánintézmények száma alig változik, ez 
azt is jelenti, hogy ez utóbbiak már a teljes intézményszám felét teszik ki. Érdemes 
megjegyezni, hogy az integrációs buzgalom leáll, felülről irányított, újabb nagyobb 
volumenű beavatkozási tervezet csak 2012-ben lesz publikus a kormányzat részéről, 
azonban ez a kezdeményezés hamar elhal. Az állami fenntartású – magyar viszony-
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latban – megaegyetemek mellett, egészen kis létszámú intézmények is megmaradnak 
egyetemi státuszban. Regionális szinten csak néhány helyi kezdeményezés valósul 
meg. A Nemzetvédelmi és Közszolgálati Egyetem megalapítása az egyetlen igazi ese-
mény 2000 óta. Egyes kutatások módszertanilag is megalapozottan mutatják ki, pél-
dául a klaszterelemzést felhasználva, hogy a magyar felsőoktatás intézményrendszere 
sok (szám szerint akár nyolc) jól elkülöníthető csoportra bomlik. Eközben ugyan az 
intézmények jogi státuszában 2005-ben változás következik be a főiskolák egyenjogú-
sítása révén, azonban ez a változás sem az állami vagy intézményi belső irányításban, 
sem a munkaerőpiacon nem hoz, nem okoz szemléletváltást. 

Talán a képzési rendszer változásai igazodnak legjobban a törvényi-rendeleti dá-
tumokhoz. A legnagyobb váltást, a már többször említett áttérés jelenti a háromcik-
lusú képzésre. Ezen túlmenően nem könnyű szakaszhatárokat kijelölni, bár egyfajta 
modernizációs lépéssorozat – ez is döntően az EU-ajánlások mentén – megfigyelhe-
tő. A ma is alkalmazott kreditrendszer alapvető vonásai 1998 és 2000 között alakul-
nak ki, azóta a mozgások inkább csak technikai jellegűek. Itt ugyan, ha lassan is, de 
megtörténik a teljes intézményrendszerre kiterjedő implementáció, ugyanez azonban 
kevésbé mondható el más, a törvényekben megjelent módosításokról: például az in-
tézményi minőségbiztosítási rendszerek átalakítása, a képesítési keretrendszer beve-
zetése egyelőre inkább csak papíron történt meg. Sokak szerint a felvételi rendszerben 
több reformértékű változást figyelhetünk meg, mások ezt kizárólag az intézmények 
felvételiztetési joga eltörlésének tartják fenn, s minden más átalakulást (amelyek a je-
lentkezések módjában, a pontrendszer belső arányaiban, a hátrányos helyzetű hallga-
tók kezelésében vagy a kvótarendszer intézményekre lebontási szabályaiban jelennek 
meg) technikainak tekintenek. Ez utóbbi véleménnyel egyetértve, a zárójelben felso-
rolt változtatások taglalásába nem megyünk bele.

Vannak, akik periférikusnak, vannak, akik jelentősnek ítélik a felsőoktatásban mű-
ködő szakképzés történetét. Utóbbiak azzal érvelnek, hogy az európai és világtenden-
ciák alapján a gyakorlatorientált, rövidebb idejű, érettségi utáni szakképzések egy-
re inkább és mind több helyen a felsőoktatás részei. Magyarországon az érettségire 
épülő felsőfokú szakképzés 1998-ban jelenik meg a felsőoktatási intézményekben is 
akkreditálható, ám OKJ-szakképesítést adó kétéves képzésekkel. A kettős intézmény-
rendszerben folyó (szakközépiskola vagy főiskola) felsőfokú szakképzést 2003-tól 
vezetik be, 2011-től a megnevezés: felsőoktatási szakképzés. Új végzettséget nem ad, 
csak szakképzettséget. E képzések ugyan kiemelt figyelmet kapnak, ám létszámuk 
nem bővül sem az elvártnak, sem a nemzetközi arányoknak megfelelően. 

Izgalmas kérdés, hogy az eddigiekben szereplő, jól megfogható elhatárolások mel-
lett nem alakultak-e ki a rendszer önmozgásából és fejlődéséből adódó olyan belső 
szakaszok, amelyek csak a tudományos elemzés eszközeivel tehetők láthatóvá. Van-
nak-e ilyen irányú eredmények a magyar felsőoktatás kutatásában? Megkérdezhetjük 
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például azt, hogy az expanzió nem hozott-e magával olyan változásokat, amelyek már 
nem mennyiséginek, hanem új minőségnek tekinthetők? A fokozatos módosítások 
nem vezettek-e egyes területeken ugrásszerű változásokhoz? Nem vagyunk-e valahol 
a telítődés tanúi? 

A felsőoktatást kutatók több területen is végeztek mélyfúrásokat, alapos, komoly 
elemzések születtek jó néhány témakörben. Szociológiai, statisztikai, közgazdasági 
megközelítésben (modellekkel) vagy azok ötvözetével dolgoztak. Bár a legtöbb eset-
ben a vizsgált témát igyekeztek történeti folyamatában is elhelyezni és/vagy idősoros 
adatokat is felhasználtak, döntően egy konkrét időpontra vagy rövid periódusra vo-
natkozó kutatások folytak. Más esetekben valamely konkrét intézkedés vagy szándék 
megvalósulásának igazolása vagy megkérdőjelezése volt a cél. A nemzetközi össze- 
hasonlító elemzéseknek is komoly szakirodalma van, alapvetően az OECD-adatok 
felhasználására alapozva. 

Úgy véljük, áttekintésünk lefedte a fő vonulatokat. A fentebb megfogalmazott kér-
déseket explicit módon kevés kutatás tette fel, és ha igen, akkor is valamely elterjedt 
vélekedés cáfolatának céljából. Közkeletű vélekedésként újra és újra felbukkan példá-
ul egyes szakterületek munkaerő-piaci telítődése: nincs szükség annyi közgazdászra, 
jogászra, agrárszakemberre vagy éppen kommunikációs szakokon végzettre, mert 
nincs számukra megfelelő álláslehetőség. Ha ez igaz lenne valamely időpontra, akkor 
ezt valamiféle korszakhatárként is kezelhetnénk. A vonatkozó szakirodalom azonban 
inkább cáfolja az ilyen telítődések tényét, miközben a munkaerő-piaci prognózisok 
nem zárják ki ingadozások vagy éppen ciklusok jelenlétét. 

A finanszírozás többcsatornás voltában bekövetkező változások is felszínre szok-
tak hozni olyan vélekedéseket, amelyek szerint például valamely aktor (leginkább 
az állam) szerepének drasztikus részaránybeli csökkenése új minőség megjelenését 
okozza. Ha – tegyük fel – elértük az állami kiadások egy elméleti mélypontját, akkor 
ez egyben új korszakot is jelent: az állam kivonult a felsőoktatásból, vállalva annak 
minden következményét. Ez a gondolat főleg az utóbbi években merült fel, ám a kor-
szakhatár meghúzása még igencsak korai lenne, s egyáltalán nem igazolt.

Nem foglalkoztunk a hallgatói jogok, az intézményi autonómia vagy az oktatási 
rendszer minősége szerinti korszakolásokkal. Ennek az a közös indoka, hogy – bár 
az elmélyült elemzés mutathat ki lényeges változásokat – ezen jellemzők dinamiká-
ját nehéz objektív módon megítélni. Lehetne például fontos időszaknak tekinteni az 
oktatásügyi ombudsman tevékenységének korszakát. Nemzetközi összehasonlítá- 
sokban is fontos szempont, mikor mennyire avatkozik bele a felvételi rendszerbe, 
az oktatói és vezetői kinevezésekbe vagy a gazdálkodásba az állam. Bizonyára fel-
fedezhetők mérhető változások Magyarországon is ezeken az autonómiaterületeken.  
Az akkreditációs rendszer alakulásának rezdüléseit nyomon kísérve is ki lehetne ala-
kítani korszakokat. Ha ezekre nem is vállalkozunk, egyetlen kérdést mégis felteszünk: 
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megtörtént-e a rendszerváltás a magyar felsőoktatásban? Ha igen, köthetjük-e ezt va-
lamilyen dátumhoz?

A kérdés fontos, ám alig tudunk olyan szerzőkről, akik ezzel foglalkoztak volna. 
Nyilván a kérdés definiálása sem könnyű: mit tekintünk rendszerváltásnak a felső-
oktatásban? A párthatározatok megszűnését? Az állami irányítás mindenhatóságá-
nak csökkenését? A piaci elemek meglétét, esetleg túlsúlyát? A magán felsőoktatási 
szolgáltatási szféra megjelenését? A modern menedzsmenteszközök megjelenését az 
intézményi gazdálkodásban? A kutatás és az oktatás szabadságát? A betagozódást a 
nemzetközi felsőoktatásba?

Az 1993-as törvény többek szemében leszámolás a múlttal, visszatérés Európa (és 
a világ) felsőoktatási és tudományos világába, azaz rendszerváltó dátum. A 2000-es 
évek elején a Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térhez (CSEFT) projektben (Okta-
tási Minisztérium, 2004) résztvevők az általuk vizsgált területek többségében (képzési 
szerkezet, irányítás, finanszírozás, menedzsment) nem érzékeltek megfelelő elmozdu-
lást, nagyobb léptékű reformokat sürgettek. Vissza-visszatér az elemzésekben a bázis-
alapú tervezés, az alkufolyamatok, a kijárások 1990 előttről jól ismert gyakorlatának 
mindennapi megléte. Az intézmények belső világa is mintha megkövesedett volna: 
régi struktúrák, rutinok köszönnek vissza. A szovjettípusú tudományos akadémia, 
annak elavult osztálybeosztásával, privilégiumaival és intézményrendszerével, szinte 
Magyarországon maradt meg a legváltozatlanabb formában. Mindezek akkor meg-
kérdőjelezték a rendszerváltás, de legalábbis a reformok megtörténtét. Az elmúlt tíz 
év sokféle törekvése leginkább a már említett torzókban öltött testet.

A CSEFT-kísérlethez hasonlóan elégedetlen a mai felsőoktatás sok területével, ám 
a konkrétumokban gyakorta 180 fokkal eltérő megoldásokat sugall a 2010 utáni okta-
táspolitikai gondolkodás. Ha az új vitákra, új megoldási javaslatokra tekintünk, óha-
tatlanul megerősödhet az a sejtésünk, hogy talán még mindig előttünk van a felsőok-
tatási rendszerváltás.

5. JAVASLATOK A TOVÁBBI KUTATÁSOK SZÁMÁRA

Jelen áttekintés első változatának megbeszélésére egy avatott szakértői körben pa-
nelvitát rendeztünk. Az eszmecsere fontos szempontokra világított rá. A résztvevők 
szinte mindegyike hangsúlyozta a felsőoktatás társadalmi beágyazottságát, amint 
annak kétoldalúságát is: a felsőoktatás hat a társadalmi folyamatokra, ám azok is 
befolyásolják a felsőoktatást. Óvtak tehát attól, hogy az elemzés túlságosan techni-
kai legyen, illetve felhívták a figyelmet az egyoldalú megközelítés (például túlzottan 
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közgazdasági jellegű szempontok alkalmazása) veszélyeire. Ugyancsak utaltak arra, 
hogy a felsőoktatás egy sokszereplős játszma, ahol mindenki egyformán fontos, így 
minden szemszögből érdemes áttekinteni a vizsgált periódust: akár külön kutatási vo-
nalak indulhatnak arra vonatkozóan, hogyan értelmezhetők a folyamatok a diákok, 
az oktatók, a felsőoktatási kutatók, a gazdasági szereplők, a politikai döntéshozók stb. 
szempontjából. Lényegesnek ítélték a módszertani változatosságot is, akár eszközei-
ben, akár diszciplinárisan.

A szakirodalom áttekintése azt támasztja alá, hogy érdemes a felsőoktatás elmúlt 
negyedszázadának változásait mind átfogó módon, mind egyes részterületekre kon-
centrálva kutatni. Az átfogó vizsgálat egyik fókusza a stratégia, a jogszabályok és a 
megvalósulás egységének kérdése lehet. Feltevésünk az, hogy a felsőoktatás straté-
giai dokumentumaiban megfogalmazott elvek a jogszabályokba késésekkel és fontos 
elemeikben megcsonkítva kerülnek át, míg végül a megvalósulás újabb eltávolodást 
mutat az eredeti koncepciótól. 

A negyedszázadot teljességében vizsgálva lehetőség nyílik arra is, hogy (függet-
lenül a szabályozási szándékoktól) a folyamatokban meglévő tendenciákat tárja fel 
a kutatás. Itt arra van szükség, hogy az adatok statisztikai feldolgozása és értékelése 
mellett, a dokumentumok elemzése, interjúk segítsék a feltérképezést. Áttekintésünk 
alapján azt javasoljuk, hogy ne adatbányászati módszereket alkalmazzon a kutatás, 
hanem előzetes hipotézisek fogalmazzák meg az igazolásra váró rövid és hosszabb 
távú trendeket, a szakirodalom eredményeire támaszkodva. Jelen anyagunk előző fe-
jezeteiből is bőven lehet meríteni a hipotézisek megalkotásánál.

Végül mindenképpen megszívlelendő az az észrevétel, amelyet a panelvita résztve-
vői több alkalommal is hangsúlyoztak: a magyar felsőoktatás vizsgálatát lehetőleg egy 
komparatív elemzéssel kell összekötni, ahol az összehasonlításokat a velünk hason-
ló társadalmi-politikai-gazdasági változásokon átesett szomszédos országokkal kell 
megtenni, feltárva a közös és általánosítható jellemzőket vagy akár periódusokat.
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Hrubos ildikó

A köztes testületek működése és recepciója 

1. A TÉMA MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJA, SZEMPONTJAI
A 20. század második felében a fejlett nyugati országokban végbemenő gyors felső-
oktatási hallgatói expanzió, az elit szakaszból a tömegessé váláshoz vezető átmenet 
során, megváltozott a felsőoktatás teljes intézményrendszere (Trow, 1974), ami 
alapvetően érintette a fő aktorok pozícióját is. Utóbbiakként a korszak elsődleges felső-
oktatás-kutatási paradigmáját megfogalmazó Burton Clark, az akadémiai oligarchiát, 
az állami bürokráciát és a piacot azonosította, amelyek egymáshoz fűződő kapcsolatai, 
erőviszonyai határozzák meg az egy-egy országban vagy régióban érvényesülő felső-
oktatási modell jellegét. Így bontakozik ki a brit, a kontinentális európai (humboldti és 
napóleoni) és az amerikai modell, amelyek az expanzió során – az azonos kihívásokra 
adott hasonló válaszok következtében – közeledni kezdtek egymáshoz. Az oktatás 
ezen szektorában lezajló fejlemények akkor érthetők meg a maguk teljességében, ha 
figyelembe vesszük a továbbra is meglévő kiinduló modell és a közös vonások együttes 
érvényesülése mechanizmusait (Clark, 1983). 

A felsőoktatási köztes (közvetítő, puffer) testületek e folyamat fejleményei, az előb-
biekben jelzett fő aktorok között látnak el közvetítő szerepet. Tekintettel arra, hogy 
az expanzió főszereplője általában az állam volt, a kutatói és a szakpolitikai figyelem 
középpontjába is megváltozott funkciója került, ami kiemelten fontossá tette az állam 
és az akadémiai oligarchia közötti közvetítés különböző formáinak intézményesítését 
(Hrubos, 1995/a). 

A tanulmány első része a köztes testületek létrejöttének, szerepének kérdését jár-
ja körül nemzetközi vonatkozásban, a kontinentális Európában, majd néhány azon 
kívüli régióban, továbbá kitér a Közép-Kelet-Európában történtek sajátosságaira. Ki-
emelten foglalkozik az Európai Felsőoktatási Térségben megalakult, nemzetek feletti 
köztes testületekkel. A második rész a magyarországi történésekre fókuszál, részle-
tesebben vizsgálva a három legjelentősebb testületet, a Magyar Felsőoktatási Akk-
reditációs Bizottságot, a Felsőoktatási Tervezési Testületet és a Magyar Rektori Kon-
ferenciát. A követekező, egyben záró blokk jó néhány nyitott kérdést fogalmaz meg, 
amelyek kiindulópontul, adalékul szolgálhatnak további kutatásokhoz. 
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2.  A TÉMA MEGJELENÉSE A NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI 
SZAKIRODALOMBAN

A felsőoktatás-kutatás mint önálló kutatási irány kialakulása és intézményesülése 
azon folyamat eredménye, ami a nagy hallgatói létszámnövekedés, leegyszerűsítve a 
felsőoktatás tömegessé válása elnevezéssel vált közismertté. Ez az expanzió – régiók 
és országok szerint – különböző időpontokban kezdődött el. Az Egyesült Államok-
ban az 1950-es évek második felében, a kontinentális Nyugat-Európában az 1960-as 
években, az Egyesült Királyságban 1980-tól, Közép- és Kelet-Európa államszocialista 
országaiban pedig az 1990-es politikai-gazdasági fordulat után. A kutatások előteré-
ben a felsőoktatás intézményrendszerének radikális átalakulása állt, aminek kiemelt 
eleme az állami szerep változása. Az expanzió ugyanis mindenütt döntően költségve-
tési finanszírozással valósult meg, ami együtt járt az állami kontroll növekedésével, 
a kontinentális Nyugat-Európában az ún. direkt irányítás gyakorlatával. Az 1970-es 
évek gazdasági válságai következtében a felsőoktatás állami támogatása jelentősen 
csökkent, visszavonulásra kényszerítve azt, így áttértek az ún. indirekt irányításra. 
A közvetlenül beavatkozó helyébe az értékelő, kommunikatív állam lépett, s az im-
már „távirányító állam” elsősorban a kimenetet ellenőrzi. Bár az intézményi auto-
nómia növekedett, ennek ára az elszámoltathatóság követelményének megjelenése, 
megerősödése volt. Ezen modell szerint – általában az 1980-as években – az állam a 
költségvetési támogatások egy részét már versenyeztetés útján osztja el, egyúttal ösz-
tönzi a felsőoktatási intézményeket, hogy törekedjenek más források megszerzésére is, 
azaz lényegében piaci jellegű pénzeszközök felhasználására (Goedegebuure–Kaiser, 
1994; Maasen–Vught, 1996).

A felsőoktatási intézmények kettős (állami és piaci) szorításba kerültek (Neave–
Vught, 1991). A felsőoktatásról szóló szakmai, politikai diskurzus és a kialakuló fel-
sőoktatás-kutatás központi kérdésévé vált az intézményi autonómia, illetve az akadé-
miai szabadság kérdése. Legnagyobb hatású megnyilvánulása a Magna Charta Uni-
versitatum (amelyet az európai egyetemek rektorai írtak alá) 1988-as megszületése 
volt. A dokumentum az európai egyetemek hagyományos értékei, főleg az akadémiai 
értékek védelmére szólított fel. Egyik alapelve szerint az egyetem autonóm intézmény, 
melynek hivatása betöltéséhez oktatási, kutatási tevékenységét minden politikai, gaz-
dasági és ideológiai befolyástól függetlenül kell végeznie. A Magna Charta betartásán 
az Observatory őrködik, bár ehhez csak erkölcsi eszközökkel rendelkezik, például fel-
léphet az aláíró egyetemek nemzeti kormányzatánál, ha az elvek megsértését tapasz-
talja. Az autonómia és a felelősség kérdését együtt kezeli, és felhívja a figyelmet azon 
gyors változások követésére, amelyek a kormányzat és a felsőoktatási intézmények 
kapcsolatában lezajlottak (Felt, 2003; Autonomy, 2004; Kozma, 2004; Kocsis, 2011; 
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Contemporary, 2011). Az 1990-es évek elején, egy gyakorlatiasabb szintben gondol-
kodva fogalmazódott meg a kollektív autonómia fogalma: az a felismerés, hogy az 
egyes intézmények autonómiatörekvései aligha járhatnak kellő eredménnyel, viszont 
az intézmények vagy az akadémiai testületek intézményesített közös fellépése elég 
erőt képviselhet az autonómiák, az akadémiai értékek megvédésére (Berg, 1992).

Ebben a társadalmi környezetben jöttek létre, erősödtek meg, kaptak törvényekben 
garantált státuszt a köztes (közvetítő, puffer) testületek. Ilyenek a rektori konferenci-
ák, a különböző oktatási és kutatási alapokat kezelő, a tudományos világot képviselő 
szervezetek. A kormányzatok általában pozitívan fogadták e kezdeményezéseket, és 
maguk is létrehozták saját közvetítő szervezeteiket (operatív és speciális bizottságo-
kat), amelyek feladata elsősorban a költségvetési támogatások elosztásának szakmai 
előkészítése, a minőségbiztosítás, az akkreditáció irányítása. Ezek megkönnyítik a 
kormányzatok számára a felsőoktatás ügyeinek kezelését, a törvényalkotást, magát az 
indirekt irányítást. A köztes testületek funkciója tehát a következőképpen foglalható 
össze: egyfelől „lefordítják” a felsőoktatási intézmények szándékait a kormányzat és 
az érintettek, érdekeltek (stakeholderek) számára; másfelől eljuttatják a kormányza-
ti, társadalmi igényeket a felsőoktatási intézményekhez, és a közvetítő tevékenység 
eredményeként született döntéseket tartalmilag elfogadtatják az intézményekkel, az 
akadémiai közösséggel.

Kutatói részről történtek kísérletek a köztes szervezetek tipizálására, hierarchiába 
sorolására (a közvetlen forrásallokációtól a tanácsadáson át a koordinációig), és a sze-
rint, hogy feladatukban a kormányzathoz vagy inkább a felsőoktatási intézmények-
hez, illetve az akadémiai közösség tagjaihoz állnak-e közelebb (Neave, 1992). Megjele-
nésüket kezdetben éles viták kísérték, mivel általuk létrejött egy új döntés-előkészítő, 
-hozó, koordináló szint, amely értelemszerűen megteremti saját apparátusát. Fennáll 
a veszélye a túlzott bürokratizálódásnak, annak, hogy igen nagy hatalom összponto-
sulhat ezen szervezetek kezébe, amely nehezen kontrollálható (továbbá megdrágítja a 
felsőoktatás működését) (Cowen, 1996). 

A fejlett országok legtöbbjében az 1980-as évek közepétől törvényalkotási hullám 
vonult végig. A jogi eszközök rögzítették az indirekt irányításnak megfelelő működési 
rendet, létrehozták a köztes testületeket (vagy megerősítették a már meglévőket). Ezek 
sok közös elemet tartalmaznak, de országonként vannak eltérések, az eredeti felsőok-
tatási modell és a hagyományok alapján (Vught, 1988). Mintegy húsz év elteltével a 
kutatók az értékelő, elszámoltató kultúra gyors elterjedésére (már-már inflálódására), 
az akkreditációban rejlő hatalom erősödésére, és ezáltal az állami kontroll – más for-
mában való – visszatérésére hívják fel a figyelmet (Teichler, 2013). Erősítette az állami 
kontrollt az Európai Felsőoktatási Térség kialakítása, amely reform alapfilozófiájában 
etatista jellegű (felülről lefelé építkező reform) (Hrubos, 2012).
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3.  A KONTINENTÁLIS EURÓPÁN KÍVÜL ÉRVÉNYESÜLŐ 
MEGOLDÁSOK (UK, USA)

A kontinentális Európában, ahol a felsőoktatás a 19. században állami alapokon épült 
fel, és a rendszer működésében mindig is döntő volt az állam szerepe, a köztes tes-
tületek létrehozását általában a felsőoktatási intézmények, illetve az akadémiai világ 
aktorai kezdeményezték (harcolták ki). Létrejöttük, szerepük a más felsőoktatási mo-
dellt követő térségekben, országokban ettől eltérően alakult. Tekintettel arra, hogy az 
expanzió során a különböző felsőoktatási rendszerek több elemükben közeledtek egy-
máshoz (miközben alapvető vonásaik – a talpazat – továbbra is érvényesülnek), a glo-
balizálódás korszakában pedig már jelentős hatást gyakorolnak egymásra, tanulságos 
a kitekintés ebbe az irányba is. A brit és az amerikai példát érdemes megemlíteni. 

Nagy-Britanniában (a brit egyetemi modell hazájában) eredetileg ismeretlen volt 
az állami szerepvállalás és beavatkozás, a döntő aktor az akadémiai közösség (akadé-
miai oligarchia) volt. Az egyetemek rendszeres állami támogatására azonban, már a 
20. század elején sor került: 1919-ben létrehoztak egy bizottságot (University Grants 
Committee), amely tudósokból, gyakorlati szakemberekből állt, és a kincstárnak vég-
zett tanácsadó, tervező munkát. Felmérte és közvetítette az egyetemek igényeit, és 
ezzel alapvetően befolyásolta a támogatási összegek elosztását. Az állam tehát kezde-
ményezte a köztes szervezet létrehozását, amellyel ráruházta – legalábbis a finanszí-
rozás tekintetében – a felelősséget egy kormányzattól független testületre, így kerülve 
ki a modellidegen közvetlen irányítást. Az azóta eltelt közel egy évszázad alatt sok 
tekintetben, több fázisban változott ez a mechanizmus. A főiskolák (politechniku-
mok) megjelenése után (az 1960-as években) külön testület jött létre e szektorra ki-
terjedő hatáskörrel (az egyetemié mellett), majd az expanzió korszakában egységes 
rendszerbe foglalták az egyetemek és a főiskolák finanszírozásának irányítását. Az 
1993-as felsőoktatási törvény alapján megalakult az a szervezet – Higher Education 
Founding Council of England (HEFCE) –, amelynek hatásköre lényegében lefedte a 
teljes felsőoktatást (külön albizottságok jöttek létre Észak-Írország, Skócia és Wales 
vonatkozásában). Az új felállásban a bizottsági tagok köre bővült, főleg a leendő mun-
káltatók fokozott részvételével. A HEFCE keretében alakult meg a minőségbiztosítás-
sal foglalkozó testület, ami 1997-től önállósult (Quality Assurance Agency for Higher 
Education) (CVCP, 1991). A 2012/2013-ban bevezetett felsőoktatási reform jelentős 
változtatásokat eredményezett a HEFCE hatáskörében, működésében. 

Ugyancsak közel százéves hagyománnyal rendelkezik az egyetemeket képviselő 
szervezet, a Rektori Konferencia (Committee of Vice-Chancellors and Principals – 
CVCP). Kezdetben csak reprezentatív szerepe volt, majd az 1960-as évektől ez folya-
matosan bővült. Létrejött a főiskolák hasonló szervezete, amely 1992-ben beleolvadt a 
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CVCP-be. Ekkor vált jogilag is köztes szervezetté, amelyet a felsőoktatási intézmények 
kezdeményeztek, mivel az 1980-as évektől – az expanzió megindulásával párhuzamo-
san – megjelent az itt korábban lényegében ismeretlen állami beavatkozás (2000-től 
a neve Universities UK, annak következtében, hogy önálló szervezeteket hozott létre 
Anglia és Észak-Írország, Skócia és Wales). A Rektori Konferencia funkcióváltozása 
tehát hasonlóságot mutat ahhoz a fordulathoz, amely a kontinentális Európában az 
ilyen köztes szervezetek létrejöttében nyilvánult meg (Derbyshire, 2012). 

Az amerikai felsőoktatási rendszer az európaitól lényegesen eltérő történeti, társa-
dalmi környezetben épült ki. Az eredeti modell alapvető eleme, hogy úgyszólván is-
meretlen az állami irányítás, beavatkozás a felsőoktatás életébe, az egyes intézmények 
működésébe. Az 1950-es évek második felében meginduló hallgatói létszámnöveke-
dés döntő változást hozott, mert a szektor növekedése alapvetően állami finanszírozás 
mellett ment végbe. Így elkerülhetetlenné vált valamilyen ellenőrző, koordináló szer-
vezet beépítése a rendszerbe, amely a multicampus modell elterjesztésével valósult 
meg: a multicampusok töltik be azt a szerepet, amelyet Európában bizonyos köztes 
testületek. A hasonlóság nyilvánvaló, de értelemszerűen sok lényeges eltéréssel. Itt a 
multicampus, a több campus közös irányítására létrehozott szervezet köztes szintet 
jelent a döntési hierarchiában a kormányzat és az egyes campusok között. Ezek egy-
értelmű állami ösztönzésre jöttek létre, többféle indíttatásból. Régi állami egyetemek 
alakították úgy, hogy először kihelyezett tagozatokat létesítettek (a teljesen új, konku-
rens egyetemek létrejöttét megelőzendő). Az állami college-okhoz szívesen csatlakoz-
tak korábbi középfokú oktatási intézmények, státusz- és presztízsnövekedést remélve. 
Több államban törvényhozási úton alapítottak eleve több campusból álló intézmény-
együtteseket azon megfontolásból, hogy így a gyors mennyiségi növekedést jobban 
tudják kontrollálni. Az 1990-es évek elejére az állami felsőoktatás hallgatóinak 70%-a 
(az összes hallgató 55%-a) ilyen intézménybe járt. 

A belső irányítási rendszer jellege szerint a multicampusok több típusa különböz-
tethető meg az integráltság foka, a méret, a földrajzi kiterjedés, a társult intézmények 
heterogenitása szerint, és főképpen a felsőoktatás egy-egy államon belüli koordiná-
lásában betöltött szerepük alapján. A hagyományosan erősen diverzifikált amerikai 
felsőoktatási rendszerben ez természetes állapot, ugyanakkor a multicampus rend-
szer se mentes az ellentmondásoktól. Két ellentétes irányú erő hatásának van kitéve. 
Egyrészt a centralizálási nyomásnak mind az állami szervek részéről, amelyek a minél 
nagyobb multicampusokat kedvelik, mind a belső erők, az egyes campusok részéről, 
akik a döntési felelősség elkerülése érdekében, a multicampus szint erősítését támo-
gatják. Másrészt az amerikai felsőoktatás tradíciója és az akadémiai szempontok is 
a decentralizálást, a rugalmas működést, az igényekre való gyors reagálást igénylik 
(Magrath, 1990; Lee, 1992; Hrubos, 1995/b).
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4. KÖZÉP-KELET-EURÓPA SAJÁTOS ÚTJA 

Mint láttuk, a felsőoktatás, az állam és a piac kapcsolata a hallgatói létszámok növe-
kedése nyomán változott meg gyökeresen, és ennek hatására jöttek létre a köztes tes-
tületek. Közép- és Kelet-Európában az expanzió a fejlett nyugati országokhoz képest 
mintegy 30 évvel később indult el, más történelmi-társadalmi-gazdasági környezet-
ben, továbbá ennek következtében rövidebb futamidőt tudhat maga mögött. Jelenleg 
is tapasztalható sajátosságai jórészt erre vezethetők vissza. 

A fejlett nyugati államok felsőoktatásában az erőteljes expanzió hátterében a gaz-
daság látványos növekedése állt, amikor is ezen oktatási ágazat kiemelt helyet kapott 
a támogatások bővülése tekintetében. Ilyen körülmények között az állami szerepvál-
lalás, a kontroll erősödése nem ütközött különösebb ellenállásba (utóbb az állami for-
rások elapadása váltotta ki az autonómia kérdésének előtérbe kerülését). Ezzel szem-
ben a vizsgált régióban a felsőoktatási expanzió kezdete egybeesett a súlyos gazdasági 
(tranzíciós) válsággal. A kormányzatok ereje ettől függetlenül is (politikai okokból) 
gyöngült, a társadalom egésze és a felsőoktatás is örömmel fogadta a korábbi erős 
állami kontroll megszűnését. Egyszerre két lépést kellett megtenni. Egyrészt vissza- 
adni, megadni a felsőoktatás és intézményei autonómiáját, másrészt kiterjeszteni – 
és a fejlett nyugati országok mintáját követve – átstrukturálni (tartalmi szempont-
ból korszerűsíteni) a felsőoktatási rendszert (előbbi az állam szerepének csökkenté-
sét, utóbbi annak növelését igényli). Ebben a kontextusban kell értelmezni a köztes  
testületek megjelenését, szerepük alakulását. Az autonómia szimbólumaként, leté-
teményeseiként jöttek létre, miközben a fejlett nyugati országokban ekkor már egy 
újfajta kormányzati ellenőrző befolyás megjelenítőivé váltak. Közép- és Kelet-Euró-
pában utóbb az európai integrációs törekvés, a Bologna-reform adott teret az állami 
kontroll erősödésének (Kozma–Rébay, 2003; 2005; 2008).

5.  AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉG (EFT) KÖZTES 
SZERVEZETEI

Az európai integrációs folyamat keretében megindult, illetve felgyorsult a nemzetközi 
felsőoktatási (kutatási és oktatási) együttműködések intézményesülése. Az 1999-ben 
megkezdett nagyszabású reformban, a Bologna-folyamatban kulcsszerepet játszottak, 
játszanak azok a szervezetek, amelyek a részt vevő országokban működő köztes testü-
letek EFT-szintű szövetségeiként jöttek létre. A közvetítés egy újabb, nemzetek feletti 
szintjét képviselték, képviselik, amennyiben a felülről lefelé építkező reformban, majd 
a már kialakult EFT-ben az EFT- és a nemzeti felsőoktatási szint között közvetítenek. 
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Az ún. E4-ek váltak a reformot vezénylő és nyomon követő miniszteri konferenciák 
tartalmi előkészítése, a szakmai, szakértői, szakpolitikai munka motorjaivá (Európai 
Egyetemi Szövetség – EUA, Európai nem egyetemi Felsőoktatási Intézmények 
Szövetsége – EURASHE, Európai Minőségbiztosítási Szövetség – ENQA, Európai 
Hallgatói Szövetség – ESU, korábban ESIB). Működésük alapvetően járult hozzá 
ahhoz, hogy létrejött egy közös európai felsőoktatási nyelv, egy páneurópai platform, 
amelynek keretében két- és többoldalú együttműködések is megvalósulhatnak. 
Az  általuk megjelenített szakértői, akadémiai elem ellensúlyozta, ellensúlyozza a 
reform alapvetően kormányzati jellegét. Ennek megnyilvánulása az a közvetítő szerep 
is, amelyet az EFT és az Európai Unió (konkrétabban az Európai Bizottság) között 
betöltenek (Hrubos, 2011).

Közülük témánk szempontjából az EUA és az ENQA érdemel kiemelt figyelmet. 
Az EUA – elődintézményei összeolvadása útján – 2001-ben jött létre, tagjai pedig az 
egyes felsőoktatási intézmények (tehát EFT-szintű rektori konferenciának tekinthető). 
A mintegy 850 tagú szövetség bár sokrétű tevékenységet folytat, a fókuszban az intéz-
ményi szint, az akadémiai szempontok állnak. Nagy projektjei a következő témákat 
érintik: a felsőoktatás összehangolása EFT-szinten, kutatás és innováció (az Európai 
Kutatási Térség létrehozása és működtetése), a nemzetköziesedés, a minőségbiztosítás 
és az átláthatóság, az intézményi kormányzás és autonómia, finanszírozás, az intéz-
ményi sokféleség megjelenése és kezelése. E témákban konferenciákat szervez, jelen-
tős publikációs tevékenységet folytat, továbbá fellép a releváns európai és nemzetközi 
fórumokon. A tagintézményeknek felajánlott szolgáltatások között kiemelt figyelmet 
érdemel az ún. intézményértékelési program, amelynek keretében az adott intézmény 
szisztematikus átvilágítására, értékelésére és konkrét tanácsok adására kerül sor. In-
tézményértékelést vállal valamely ország oktatási kormányzata, nemzeti rektori kon-
ferenciák és nem kormányzati szervezetek felkérésére is (EUA, 2010).

Publikációs tevékenysége sokrétű (kutatási jelentések, tematikus tanulmányok, 
nyilatkozatok, állásfoglalások). Az EUA vezető szerepet játszik a szakértői munka irá-
nyításában. Kiemelkedő jelentőségűek az ún. Trends Report-ok, amelyeket a minisz-
teri konferenciákhoz kapcsolódóan mutatnak be a Bologna-reform előrehaladásáról, 
kiemelt problémáiról (Trends Reports 1999–2015), s amelyek a nemzeti rektori konfe-
renciák által előkészített, lebonyolított survey jellegű vizsgálódások és más informá-
ciógyűjtések eredményei alapján készülnek. A szakértői munkacsoportok létrehozá-
sakor az EUA a nemzeti rektori konferenciák személyi javaslataiból indul ki.  

A felsőoktatás minőségének kérdése az EUA tevékenységében folyamatosan kiemelt 
szerepet kap. A Minőségkultúra Európában című, 2002 és 2006 között futott projektje 
elnevezésének komoly jelentősége van: minőségkultúráról és nem minőségbiztosítás-
ról beszélt. Tudatosítani kívánta az intézményekben, hogy aktív szerepet kell játsza-
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niuk abban, hogy a bürokratikus elemekkel szemben az akadémiai értékek és elvek 
érvényesüljenek (Developing, 2005; Qualitiy Culture, 2006). A Bologna-folyamat első 
tízéves szakaszának lezárulásakor újabb projektet vezetett a témában 2010–2012-ben, 
A minőségkultúra vizsgálata címmel (Vettori, 2012).

A minőségbiztosítás kérdése az ENQA felelősségi területe. A szervezet 2000-ben jött 
létre, kezdetben a nemzeti minőségbiztosítási szervezetek networkjeként, majd 2004-
től szövetségeként. Nyilvánvaló, hogy az EFT alapvető célja, a végzettségek, tanulmá-
nyi teljesítmények kölcsönös elismerése, nem pusztán azok rendszerének összehan- 
golásán múlik, ennél mélyebben gyökerezik, mégpedig a kölcsönös bizalmon. Azon, 
hogy a szereplők tartalmi értelemben is elfogadnak egy másik intézmény által kiadott 
végzettséget, teljesítményt. E bizalom alapja az lehet, hogy az európai felsőoktatá-
si intézmények azonos minőségbiztosítási elvek és gyakorlat szerint működnek. Ezt 
felismerve, a Berlinben tartott miniszteri konferencia (2003) felkérte az E4-eket, hogy 
az ENQA vezetésével dolgozzák ki a felsőoktatás minőségbiztosításának európai 
standarjait(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area – ESG). A következő miniszteri konferencián, 2005-ben, Bergenben a 
miniszterek elfogadták az elkészült javaslatot. Hangsúlyozták a hallgatók részvételé-
nek fontosságát, továbbá a nemzetközi együttműködést a minőségbiztosítás kérdése-
iben (Bologna-folyamat, 2014).

Az E4-ek 2006 óta évente megrendezik az Európai Minőségbiztosítási Fórumot 
(EQAF), aminek célja az ESG megvalósulásának követése, a folyamat elvi és gyakorla-
ti kérdéseinek megvitatása az érintettek, érdekeltek igen széles körének részvételével. 
Nagy teret kapnak az egy-egy országban érvényesülő gyakorlatról, eredményekről, 
problémákról szóló beszámolók, mintát  szolgáltatva egymásnak. E fórumok tanulsá-
ga, hogy a minőségbiztosítás rendszere átalakulóban van Európában. Az intézmények 
külső minőségbiztosításáról áttevődik a hangsúly a belsőre, így a külső minőségbiz-
tosítás fő feladata annak megállapítása, hatékonyan működik-e a belső minőségbiz-
tosítási rendszer (a képzési programok akkreditálását a rendszer akkreditálása váltja 
fel). Ez jelentős szemléletbeli változást jelent, és alapvetően érinti a felsőoktatási in-
tézmények autonómiájának (ezen belül felelősségének) a kérdését (Blattler et al., 2014; 
Hrubos, 2008).

Az akkreditáció rugalmasságának, az intézményi mozgástér bővítésének céljából 
az E4-ek 2008-ban létrehozták az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regisztert 
(EQAR) és az azt működtető szervezetet. Az EQAR alapvetően új helyzetet teremt, 
mivel utat nyit affelé, hogy a felsőoktatási intézmények a hivatalos nemzeti akkre-
ditációs bizottságok (az ENQA tagjai) mellett, más akkreditációs szervezetekhez is 
forduljanak szakmai irányultságuk, missziójuk, más fontos jellemzőjüket figyelem-
be véve. A regiszterbe egy rögzített kritériumrendszer alapján történő megmérettetés 
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után kerülhetnek a jelentkező akkreditációs szervezetek. Gyakorlatilag ez azt jelenti, 
hogy a nemzeti kormányzatoknak el kell fogadniuk a regiszterben szereplő ügynök-
ségek értékelését (tehát kikerülhető lesz a nemzeti akkreditációs szervezet). Létrejött 
tehát egy nemzetek feletti döntéshozó testület, amelynek a kezében rendkívül nagy 
hatalom összpontosulhat. Ugyanakkor számos előnye van, például a közös képzési 
programok akkreditálása, amivel máig nem tudnak zökkenőmentesen megbirkózni 
a hagyományos rendszerű nemzeti akkreditációs szervezetek. A téma jelentős vitát 
váltott ki, és egyelőre nincs nagy érdeklődés a regiszterbe való kerülésre (EQUAR, 
2012; European Quality, 2014). 

Miután a minőségbiztosítás hatékony rendszere nemzeti és európai szintű kiala-
kítása egyazon folyamat, módosítása szükséges a tapasztalatok alapján. A 2012-es 
miniszteri konferencia (Bukarest) arról döntött, hogy 2015-ig felül kell vizsgálni az 
ESG-t, és egyben nyilatkozatában az EQAR használatára buzdította a minisztereket 
(Bologna-folyamat, 2014). A 2015-ben Jerevánban tartott miniszteri konferencia elfo-
gadta az ESG módosított változatát (ESG, 2015).

A minőségbiztosítás ügye az Európai Unió alapvető gazdasági, foglalkoztatási, költ-
ségvetési kérdéseit érinti, ezért nagy figyelem övezi ezen politikai szinten is. Az Euró-
pai Bizottság 2014-ben nyilvánosságra hozott dokumentuma (Jelentés a felsőoktatási 
minőségbiztosítás előrehaladásáról) ugyancsak kitér a regiszter kérdésére, elemzi a 
kiterjedtebb működés akadályait. Kéri a kormányzatokat, hogy működjenek együtt 
a külföldi minőségbiztosítási szervezetekkel (a hazaiak mellett), fogadják el vélemé-
nyüket, továbbá ösztönzi újabb szervezetek jelentkezését a regiszterbe (Report, 2014).

6. KÖZTES TESTÜLETEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN

6.1. Általános jellemzők

Magyarországon a köztes szervezetek a Közép- és Kelet-Európában ismert módon az 
1990-es társadalmi, politikai fordulat után jöttek létre, követve a fejlett nyugati orszá-
gokban már megtapasztalt mintákat. Születésük körülményei hosszabb távra hatottak, 
hatnak működésükre, amennyiben alapvető ellentmondást tartalmaznak. Általában 
a felsőoktatás főszereplői kezdeményezték megalakításukat, nem kormányzati akarat, 
így elsősorban nem a felsőoktatás egészének érdekeit tartják szem előtt, hanem az 
őket delegáló szervezetek, intézmények szempontjait, miáltal működésük több tekin-
tetben diszfunkcionális. Döntően nem a kollektív autonómia megtestesítőinek tart-
ják magukat, hanem az általuk képviselt részautonómiákat szolgálják. Az országos 
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érdekképviseleti funkció és az igazgatási feladat így keveredhet, nem teljesen világos, 
hogy melyik köztes szervezetnek mi a fő profilja, illetve milyen a munkamegosztás 
közöttük. Ha az igazgatási funkciót elnyomja az érdekképviseleti, inkább konkurál-
nak, mint kooperálnak, így az állam igazgatási kötelezettsége és hajlama felerősödhet. 
A legtöbb szervezet finanszírozója az állami költségvetés, ami megkérdőjelezheti a 
függetlenséget, a kiszámíthatóságot. Időszakonként szembe kell nézniük azzal, hogy 
létük, működésük bizonytalan, ami csökkenti az erejüket. Ez ellen az adhat védelmet, 
ha tevékenységükkel kivívják az adott társadalmi közeg elismerését, támogatását, 
valamint ha stabil szakértői gárdával rendelkeznek. A tényleges helyzet azonban nem 
megnyugtató e tekintetben (Jávor et al., 2011; Kocsis, 2010).

Jelenleg a következő felsőoktatási köztes testületek működnek Magyarországon: 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), Felsőoktatási Tervezési Tes-
tület – korábban Felsőoktatási és Tudományos Tanács – (FTT), Magyar Rektori 
Konferencia (MRK), Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), Felsőoktatási 
Érdekegyeztető Tanács (FÉT), Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
(HÖOK), Országos Doktori Tanács (ODT), Országos Kredittanács (OKT) és az Or-
szágos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT). A felsorolás is mutatja, hogy nagyon 
különböző pozíciókat betöltő, különböző feladatokat ellátó testületekről van szó. 

A továbbiakban a három, legnagyobb jelentőséggel bíró testülettel foglalkozunk, 
melyek egyben a köztes fórumok három fő típusát jelenítik meg. A MAB a klasszikus 
köztes testület a kormányzat és a felsőoktatási intézmények között: az akadémiai, 
szakmai értékek, a minőség képviseletét, védelmét szolgálja. Az FTT definíció szerint 
közelebb áll a kormányzathoz, az MRK pedig a felsőoktatási intézményekhez. Egy-
mással is szoros, intézményes munkakapcsolatban vannak, gyakori a személyi átfedés 
vagy mozgás a résztvevők között. 

6.2 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

A MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevé-
kenység minőségének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési rend-
szer működésének vizsgálatára létrehozott, független országos szakértői testület. 
Elődje az 1992-ben alapított Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság, amit ké-
sőbb az 1993-as felsőoktatási törvény Országos Akkreditációs Bizottságként jelenít 
meg, a jogutód 1996-tól a Magyar Akkreditációs Bizottság, 2006-tól pedig Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az elnevezés. Létrejötte időben is kapcsolódott 
a doktorifokozat-adási jog egyetemeknek történő (vissza)adásához, az első jelentős 
tevékenysége a doktoriprogram-pályázatok elbírálása volt. A törvény az intézményi 
akkreditáció és a képzési programakkreditáció feladatát adta a MAB-nak, majd az 
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egymást követő módosítások és új jogi szabályozók alapján egyre bővült ez a kör 
(húsz év alatt több mint hússzor változott). A szaklétesítés és -indítás, valamint a kar- 
és intézménylétesítés engedélyezéséhez 1996-tól kéri a miniszter a szakértői vélemé-
nyét, 2000-től feladatává vált az egyetemi és főiskolai tanári pályázatok véleménye-
zése (2006-tól már csak az egyetemi tanári kinevezéseké, a felsőoktatási intézmény 
rektorának megkeresésére). Ezen túlmenően további javaslattételi funkciót is ellát a 
felsőoktatás minőségét érintő átfogó, általánosabb kérdésekben, valamint tanácsot ad 
az intézmények minőségfejlesztési programjának kidolgozásához, a képzési progra-
mok megalkotásához. Döntési jogkörrel kizárólag a doktori képzések tekintetében 
rendelkezik. 

Főbb tevékenységi területe az intézményi akkreditáció első és második körének 
lebonyolítása, a doktori képzés átfogó értékelése, valamint a Bologna-reform során 
az új típusú képzési programok akkreditálása (a képzési és kimeneti követelmények, 
a szakindítási-szaklétesítési kérelmek elbírálása) volt, ami úgyszólván a teljes magyar 
felsőoktatást, intézményeit, szakjait érintette. 

Két évtizedes működése során a MAB jelentős tekintélyre tett szert mind az akadé-
miai világot, a felsőoktatási intézményeket, mind a kormányzatot tekintve. A magas 
szakmai színvonal, a lényegében önkéntesen dolgozó széles szakértői gárda és főkép-
pen a tényleges függetlenség megőrzése adja magas presztízse alapját. Tevékenységét 
mindeközben folyamatosan éles viták kísérték, kísérik. A megoldatlan kérdések közé 
tartozik a szembenézés azzal a ténnyel, hogy a felsőoktatás diverzifikálódott, missziói 
kibővültek, amit figyelembe kellene venni az értékelési kritériumok megállapításában 
(Hrubos, 2012). Egyelőre nem történt szintáttörés az akadémiai világon és a kormány-
zaton kívüli stakeholderek igényeinek figyelembevételében. 

A MAB intenzív együttműködést folytat a nemzetközi szervezetekkel, fő partnerei 
az International Network of Quality Assurance Agences in Higher Education (INQA-
AHE), a European Association for Quality Assurance Agences (ENQA) és a Central 
and Eastern European Network of Quality Assurance Agences is Higher Education 
(CEENQA). Mindhárom szervezetben aktívan dolgoznak, vezető pozíciót töltöttek be 
és töltenek be a MAB vezetői, munkatársai. Jelentőségében kiemelkedik az ENQA-
kapcsolat (a MAB 2002 óta teljes jogú tagja), az annak munkájában való hazai jelenlét, 
amely a Bologna-reform során meghatározó szerephez jutott. A MAB – értelemsze-
rűen – követi működésében az ESG-ben lefektetett elveket. Az intézményértékelések 
2004-ben megindított második körében ennek megfelelően már új megközelítést al-
kalmaztak, amely átmenetet jelentett az ún. metaértékelés felé (a hangsúly a belső mi-
nőségbiztosítási rendszer működésének értékelésére kerül). Az EUA által menedzselt 
intézményértékelési programban a MAB munkatársai, szakértői rendszeresen vállal-
nak szerepet a látogató-értékelő bizottságokban. A Nemzetközi Tanácsadó Testület 
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jelenléte is utal arra, hogy a MAB nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kitekintésre, 
megmérettetésre (Michelberger, 2003; Szántó, 2003a; Szántó, 2003b; Bazsa–Szántó, 
2008); Fésűs–Szántó–Muhariné, 2006; Szabó–Szántó, 2013). 

A 2011-ben hatályba lépő törvény több tekintetben új helyzetet teremtett a MAB 
hatáskörét, feladatait és működési feltételeit illetően, amivel kapcsolatban komoly ag-
godalmak fogalmazódtak meg a testület részéről. A státusz megváltozásának van egy 
nemzetközi vonatkozású következménye. Az ENQA Vezető Testülete ötévente érté-
keli tagjai működését. A 2013-as felülvizsgálat során nem újította meg a teljes jogú 
tagságot, a MAB átkerült a „teljes jogú tag felülvizsgálat alatt” kategóriába. Két terü-
leten állapítottak meg eltérést a teljes jogú tag követelményektől: a függetlenséget és a 
finanszírozást illetően. Ennek következtében újabb nemzetközi értékeléssel kell bizo-
nyítania 2015-ig a MAB-nak, hogy e területeken is megfelel a standardoknak. A MAB 
erre reagáló közleménye szerint e feltételek biztosítása a MAB hatáskörén kívül áll, a 
kijavításhoz jogszabályi változtatások szükségesek. A teljes jogú tagság helyreállítása 
a magyar felsőoktatás alapvető érdeke (Bazsa, 2014). 2015-ben megtörténtek a korrek-
ciók, helyreállt a MAB teljes jogú tagsága az ENQA-ban. 

6.3  Felsőoktatási Tervezési Testület (korábban Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács)

Az FTT a miniszter döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő független szakértői 
testülete, amely elsősorban a felsőoktatás fejlesztési, finanszírozási és kutatási-fejlesz-
tési kérdéseiben nyilvánít véleményt. A köztes szervezetek klasszikus típusa, amely a 
kormányzathoz képest értelmezett távolság tekintetében ahhoz közelálló, közvetlenül 
neki dolgozik. A fejlett nyugati országok példáját követve, kormányzati szándék hívta 
életre 1993-ban. Az eredeti definíció szerint az FTT a politika és az igazgatás felett 
áll, független, autonóm és szakterületén valamennyi ügyben országos kompetenciával 
bír. Az utóbbi húsz évben bekövetkező törvényi változások módosították, általában 
szűkítették szerepét, befolyását, miközben szakmai és szervezeti önállósága, autonó-
miája növekedett (Pálvölgyi, 2013). Kezdetben legfelső szintű érdekegyeztető és ható-
sági jellegű egyedi döntéseket is hozó testület volt, majd szakmai, döntés-előkészítő, 
stratégiaalkotó, utóbb a miniszter közvetlen tanácsadója szerep felé mozdult el (1996, 
2000, 2005 a jogszabály és a gyakorlat módosításának évei) (Makkai, 2012). A 2011-es 
törvény értelmében korábbi formájában megszűnt az FTT, és jogutódja, a Felsőokta-
tási Tervezési Testület feladatai a kormányrendeletben foglaltak szerint lényegesen 
szűkültek, illetve nem kapta meg a jogelőd önálló jogi személyiséggel bíró, közhasznú 
szervezeti hátterét.
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Az FTT húszéves működése során jelentős mennyiségű, sokszor kimagasló szín-
vonalú munkát végzett a felsőoktatás fejlesztése érdekében annak ellenére, hogy a 
többször változó politikai környezetben és a mozdulni alig akaró felsőoktatási intéz-
mények adta kontextusban kevéssé talált megértésre, elkészült javaslatai sokszor nem 
kaptak visszacsatolást. Pedig az FTT által kezelt témák, a felsőoktatás intézményhá-
lózatának átalakítása (integráció), a finanszírozási rendszer kérdései, az intézményi 
struktúra módosulása (állami és nem állami felsőoktatás), a világbanki kölcsön, a 
csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez, a Bologna-reform bevezetése és meg-
valósítása, a hallgatói létszámok és a munkaerőpiac, a kutatóegyetem ügye, az egyete-
mi kormányzás stb. a magyar felsőoktatás létkérdéseit jelentették, jelentik. 

A témák összetettségéhez, súlyosságához, a kapcsolódó felelősséghez képest az FTT 
nem rendelkezett, nem rendelkezik megfelelően stabil, a felsőoktatás teljes vertikumát 
lefedő szakértői apparátussal. Munkáját, javaslatai elfogadását nehezítette, hogy nem 
teljesen tisztázott a munka- és felelősségmegosztás a másik nagy köztes testülettel, a 
MAB-bal (Dinya, 1997; Frenyó, 1998; Jávor et al., 2011).

6.4 A Magyar Rektori Konferencia

Az MRK a felsőoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult 
testület, amely a felsőoktatási rendszer működésével kapcsolatos bármely kérdésben 
véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntést előkészítő ré-
szére. Elődjét 1988-ban autonóm szervezetként, egyesületként hozta létre 19 magyar 
egyetem rektora, majd az 1993-as felsőoktatási törvényben vált hivatalossá a megala-
pítás. Párhuzamos utat járt be a Főiskolai Főigazgatók Konferenciája, majd létrejött 
a Művészeti Egyetemek Rektori Széke. A felsőoktatási intézményeket képviselő há-
rom konferencia utóbb megalakította a Felsőoktatási Konferenciák Szövetségét, közös 
platformot adva a szektort érintő általánosabb kérdések megvitatásához. A 2005-ös 
törvény szerint minden felsőoktatási intézmény vezetőjét megilleti a rektori cím és 
az azzal járó jogok. Ezen, nem csak elnevezési kérdést érintő lépés alapján jött létre a 
Magyar Rektori Konferencia mint egyetlen, közös szervezet. 

A köztes testületek sorában az MRK egyértelműen az intézmények oldalán áll, 
azok érdekeit képviseli. Itt jelenik meg a leglátványosabban az a dilemma, hogy a 
testület az egyes intézmények kijáró helye, vagy pedig az intézmények kollektív au-
tonómiájának megjelenítője, a kollektív érdekek, szempontok képviselője. Klasszikus 
értelemben természetesen az utóbbit kellene követnie, de a valóságban az előbbire 
kerül a hangsúly, ami erősen gyengíti a közös fellépés lehetőségét, erejét. 

Az MRK (illetve elődei) felelős módon részt vettek a magyar felsőoktatásban az 
utóbbi 25 évben történt nagy strukturális átalakulásokban, a hallgatói létszám expan-
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ziója kezelésében, az intézményhálózat átalakításában (integráció), a Bologna-reform 
bevezetésében, valamint e közben három felsőoktatási törvény megalkotásában és 
végrehajtásában. Ezek a változások mind alapvetően érintették az MRK két legfon-
tosabb ügyét, az intézményi autonómia és a finanszírozás témáját, illetve saját ha-
táskörének, státuszának alakulását. Értelemszerűen vett részt és vesz részt a magyar 
felsőoktatás jövőjét, a fejlesztési koncepciókat érintő munkálatokban. Az MRK az a 
legmagasabb testület, amely szembesül a hallgatói szervezetek véleménynyilvánítása-
ival, időnkénti tiltakozásaival (Bazsa, 1998; Bazsa–Kocsis, 1998; Bilik, 1999; Temesi, 
2009; Bazsa, 2013).

A mindent felülíró legélőbb ügy azonban, az intézményhálózat kérdésköre. Érte-
lemszerűen itt találkozik, esetenként itt ütközik össze a leglátványosabban a kollektív 
és az intézményi érdek. Az MRK számára a legnagyobb lecke a magyar felsőokta-
tás sokféleségének, diverzifikálódásának tartalmi értelemben vett tudomásulvétele. 
Jelenleg 67 intézmény képviselete a feladat. A testületi struktúrában intézménytípus 
és fenntató szerint állami egyetemek, nem állami egyetemek, állami főiskolák, nem 
állami főiskolák tagolódás jelenik meg, 13 tudományterületi és 7 funkcionális jellegű 
bizottságban folyik a munka. Formai értelemben ez megfelelő keretet adhat ahhoz, 
hogy sajátos szempontjaikat, problémáikat viszonylag homogén közegben tudják 
megvitatni az intézmények, a szakterületek képviselői. Az viszont még várat magára, 
hogy a közös szintet képviselő testület a sokféleséget nemcsak elfogadó, hanem ér-
tékként is kezelő helyzetet teremtsen, és aktívan részt vegyen az abból adódó konkrét 
szabályozási feladatok meglépésében (Hrubos, 2012; Magyar 2016).

Az MRK teljes jogú kollektív tagja az EUA-nak (az egyes intézmények pedig egyé-
ni tagok), és aktívan részt vesz annak munkáiban. Támogatja az EUA által indított 
nemzetközi projekteket, a tagintézményeket biztatja az adatszolgáltatásra, az európai 
látogató bizottságok fogadására. A Bologna-reform során tagokat delegált a különbö-
ző munkacsoportokba. 

A 2011-es nemzeti felsőoktatási törvény több ponton megváltoztatta az MRK stá-
tuszát, amint a felsőoktatási intézmények működési, felelősségi viszonyait is. Miu-
tán ezek közvetlenül érintik az MRK és az intézmények autonómiájának kérdését, 
az MRK véleményt nyilvánított az ezzel kapcsolatos vitákban, illetve folyamatosan 
követi és alakítja a témával kapcsolatos eseményeket (Berács–Hrubos–Temesi, 2012; 
2013; Magyar, 2016).
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7. KONKLÚZIÓK, NYITOTT KÉRDÉSEK

A felsőoktatási köztes testületek a hatalom, a befolyás, a felelősség, az egyeztetés, a 
közvetítés megjelenítői. Tartalmuk, szerepük, szakmai és politikai kezelésük jelentő-
sen átalakult az elmúlt 20 évben, aminek hátterében elsősorban a felsőoktatás kiter-
jedtségének, súlyának megváltozása áll, miközben zajlanak a felsőoktatási szektoron 
túlmutató általános társadalmi, gazdasági folyamatok is, amelyek közvetlen hatással 
vannak ezen testületekre. Itt az ideje annak, hogy a felsőoktatási autonómiák fogal-
mát, terjedelmét, társadalmi meghatározottságát elméleti szinten megtárgyalják, tisz-
tázzák a kutatók és az érintett szereplők. Az intézményi autonómia és az akadémiai 
szabadság kölcsönös egymásra hatását, az ezeknek határt szabó társadalom igényei-
nek operacionalizálhatóságát meg kell értenie minden érdekeltnek, érintettnek. 

Az ezredforduló táján a fejlett országok felsőoktatási rendszerei elértek a tömeges-
ség szakaszába, ezzel lezárult a köztes testületek kiépülésének és működésének első 
szakasza. A felsőoktatás belépett a második átmenet szakaszába, amely a tömeges-
ségből az általánossá válás felé vezet. Ennek együtt kell járnia egy komoly paradig-
maváltással. Fontos kutatási téma: mennyiben változott a köztes testületek szerepe, 
pozíciója az utóbbi 20 évben. Elsősorban a kontinentális Európát kellene feltárni e 
tekintetben, azon belül pedig a humboldti/napóleoni Európa törésvonal érvényesü-
lésének erejét (kézenfekvő esetek a tanulmányozásra Németország vagy Hollandia, 
illetve Franciaország). Másodsorban az angolszász országokban történtek érdemel-
nek külön figyelmet, ahol az alapmodellek eltérő jellege következtében történelmileg 
másként alakult a felsőoktatás fő aktorai, elsősorban az állam (a kormányzat) pozíci-
ója. Vajon mennyiben élnek tovább ezek a különbségek? Ugyancsak érdemes sziszte-
matikus vizsgálatra a korábbi államszocialista országok esete. Vannak-e továbbra is 
közös vonások, tekintettel a feltorlódott reformokra, illetve megjelentek-e különböző 
utak az ezredforduló után, s ezek mennyiben közeledtek az Európa nyugati régiójában 
kialakult gyakorlathoz? Az európai felsőoktatási reform immár második évtizedébe 
lépett. Ez már elég hosszú időtáv ahhoz, hogy meg lehessen vizsgálni, az európai fel-
sőoktatási rendszerek harmonizálásának folyamata hogyan hatott a nemzeti köztes 
testületek működésére. 

Az intézmények, azok belső világának differenciálódása az egyik legfontosabb 
trend már az expanzió első, nagyon heves szakasza óta (Reichert, 2009). A köztes 
testületek akkor töltik be hivatásukat, ha alkalmazkodnak ehhez a helyzethez, és ép-
pen a sokféleséget közvetítik a homogénebb közeghez szokott kormányzatok és más 
szereplők felé. Milyen új megoldásokkal lehet e szerepnek eleget tenni? 

Bár a globalizáció kutatást és felsőoktatást érintő vonulata csak az utóbbi néhány 
évben ért el látványos méreteket, máris érdemes gondolkodni arról, hogyan reagál-
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hatnak, reagálnak a nemzeti köztes testületek e jelenségre. Hogyan kezelik például 
a nemzeti akkreditációs, minőségbiztosítási testületek a hatáskörükön túlmutató 
kompetenciákat, felelősséget (a csúcsegyetemek ügyét, a rangsorokat stb.)? (Zgaga–
Teichler–Brennan, 2013).

Az európai szintű köztes testületek kiemelt szerepet töltöttek be az Európai Felső-
oktatási Térség kialakításában. Várható, hogy a Bologna-reform második évtizedében 
már nem a képzési struktúrák átalakítása, hanem a finomhangolás, a teljesítmények 
mérése, minősítése, az európai értékek védelme kerül előtérbe (például a hisztérikus 
reagálásokat kiváltó, sokszor vitatható módszerekkel dolgozó rangsorkészítésekkel 
szemben). 

Az ENQA a közös minőségbiztosítási regiszterrel próbálkozik a továbbiakban is. 
Érdemes lenne szisztematikusan megvizsgálni az akadályokat, illetve azok elhárítási 
lehetőségeit, valamint a jelenleginél világosabbá tenni az előnyöket. Mennyiben kép-
visel új filozófiát a 2015-ben elfogadott, korrigált ESG, illetve milyen mértékben jelent 
csupán alkalmazkodást a gyakorlati feltételekhez? 

Az EUA esetében minden jel arra utal, hogy a fő feladat láthatóan az Európai Bi-
zottság és a tagállamok, illetve az akadémiai világ, az egyes intézmények közötti köz-
vetítés lesz, elsősorban a finanszírozás tekintetében. Kérdés: milyen érvekkel lehet 
hatásosan kiállni a tudomány, a felsőoktatás közösségi támogatásának fenntartása, 
erősítése mellett? 

A fenti háttér ismeretében értelmezhetjük a hazai történéseket. Általános szinten 
minden bizonnyal az a legfontosabb feltárandó téma, hogy a köztes testületek műkö-
désében hogyan jelentkeznek konkrétan az érdekképviseleti és az igazgatási funkciók 
keveredéséből, tisztázatlanságából adódó problémák. Ugyancsak alapvető ügy a testü-
letek feladataiban, hatáskörében tapasztalható átfedések feltárása. Ki kellene dolgozni 
a hatékony működés szempontjából célszerű munkamegosztást szolgáló szabályozást. 

A MAB esetében kérdés, hogyan tudja elfogadni és elfogadtatni azt a szemléletvál-
tást, amelynek alapján kezelni lehet a diverzifikált felsőoktatást. Hogyan tudna nyitni 
a MAB az akadémiai szférán túli világ, az üzleti szektor, a leendő munkáltatók, más 
stakeholderek felé, ami elengedhetetlennek látszik a felsőoktatás társadalmi elfoga-
dottságának erősítése érdekében? Másként fogalmazva: el tudna-e látni egy hármas 
közvetítő szerepet az akadémiai világ, a kormányzat és az üzleti szektor között? Egy 
konkrétabb szinten felmerül: módosulhat, esetleg új dimenziókkal bővül a közvetítő 
szerep az erősödő kontrollra törekvő kormányzat és az autonómiájukat féltő, sokszor 
nehezen mozduló vagy mozdítható intézmények között?

Az FTT tekintetében tisztázandó, rendezendő a munkamegosztás a MAB-bal. 
Hogyan operacionalizálható az a modell, amelyben a MAB a minőséget értékeli, az 
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FTT pedig a társadalmi indokoltságot, szükségleteket? Hogyan lehetne hatékonyabb 
kapcsolatokat kiépíteni az MRK-val, különös tekintettel arra, hogy az FTT gondol-
kodásában eddig kevés figyelem irányult az intézményi sokféleségre? Érdemes lenne 
felvázolni egy stabil szakértői háttér kialakítására vonatkozó tervet. 

Az MRK számára sürgető és megkerülhetetlen kérdés a felsőoktatási intézményi 
autonómia korszerű értelmezéseinek feltárása, továbbá ezek operacionalizálása a ma-
gyar felsőoktatás vonatkozásában. E testületnél jelentkezik legélesebben a felsőoktatás 
és a felsőoktatási intézmények sokféleségének problematikája, a fő intézménytípusok 
azonosítása. Amint az is, milyen szabályozási (finanszírozási, akkreditációs) lépéseket 
kellene tenni a felsőoktatási intézmények sokféleségének elfogadásából következően? 
Az MRK számára is feladat a további nyitás a társadalom felé, elsősorban az üzleti 
világ tekintetében, de annál szélesebb körben is. Az ún. harmadik misszió témájának 
és gyakorlatának kezelésében döntő szerepet játszhat ez a testület. 

Végül mind nemzeti, mind nemzetközi értelemben gondolkodni kellene arról, mit 
jelent a felsőoktatás egésze (és ezen belül a köztes testületek) számára az új aktorok 
belépése a felsőoktatási arénába. Minden jel arra mutat, hogy új stakeholderek jelent-
keznek a belépésre (munkáltatói szervezetek, hallgatói szövetségek, területi, regioná-
lis szervezetek stb.), az egykori háromszög többszöggé válik (Teichler, 2013). Hogyan 
kellene ezt intézményesíteni, az új szereposztást, az erőviszonyok változását figyelem-
be venni? 
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Intézményi egyesülések és szétválások: nemzetközi 
tapasztalatok, hazai gyakorlat

A felsőoktatási intézmények integrációja mint felsőoktatás-politikai eszköz és mint 
kutatási probléma alapvetően a felsőoktatás expanziójához kötődő jelenség, hiszen 
csak a viszonylag jelentős számú intézménnyel rendelkező országokban válhat szük-
ségessé (és lehetővé) időről időre az intézményszerkezet racionalizálása. Mindez 
bekövetkezhet spontán módon, a piaci nyomás hatására és az állam rendszerszintű 
reformjai révén, felülről ösztönözve vagy kényszerítve. A kérdés aktualitását nem-
csak a jelenleg zajló magyarországi folyamatok adják, hanem az európai trendek is. 
Az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) egy 25 országra kiterjedő felmérése alapján 
2000 és 2014 között mintegy 100 intézményi integráció zajlott le. Míg 2000 és 2006 
között átlagban évi 3-5 integráció volt a jellemző, addig 2006 és 2012 között évi 7-8, 
2013-ban és 2014-ben pedig évi 12-14 (Pruvot et al., 2015).

Az alábbiakban az elmúlt 30 évben megjelent, az intézményegyesülések és -szétvá-
lások témájához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmát tekintem át. Ennek 
során a legfontosabb trendek kiemelése, a jellemző kutatási megközelítések és mód-
szerek azonosítása a célom. A tanulmámy első részében a téma általános kérdéseit 
és nemzetközi trendjeit, a másodikban pedig a hazai gyakorlatot, annak reflexióját 
mutatom be, összegezve a legfontosabb jellegzetességeket, helyenként támaszkodva a 
legfontosabb történésekre, stratégiai anyagokra és jogszabályokra. 

1. NEMZETKÖZI TRENDEK

1.1 Az integráció fogalma

Az intézményegyesülés kifejezés helyett a magyar köznyelvben az intézményinteg-
ráció fogalma honosodott meg (a továbbiakban szinonimaként használom ezeket). 
Az angol nyelvben többnyire a „merger” (egyesülés) megnevezés terjedt el, de talál-
kozhatunk még az „amalagamation”, az „incorporation”, a „consolidation” kifejezé-
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sekkel is.27 E fogalmak mindegyike olyan folyamatra utal, amely során „két vagy több 
különálló intézmény egyetlen új, önálló szervezetben egyesül, amelyben az irányítás 
egyetlen irányító és egyetlen végrehajtó testület feladata, és ahol a korábbi intézmé-
nyek minden vagyona, tartozása és kötelezettsége az új, önálló intézményre száll.” 
(Goedegebuure, 1992)28

Az egyesülés ellentéte a szétválás vagy kiválás. Meglepő módon ennek még az üzle-
ti irodalomban sincs igazán széles körben bevett és meggyökeresedett terminológiája. 
Leggyakrabban talán a „demerger” kifejezéssel lehet találkozni, de előfordulnak más 
megnevezések is: „divorce”, „split”, „diverge” és „separation”. Ezek jelentésárnyalata-
ikban eltérnek egymástól, de összességében mindegyik fogalom olyan folyamatot ta-
kar, amelyben egy egységes szervezetből több, jogilag különálló szervezet lesz, önálló 
vagyonnal, kötelezettségekkel és saját irányítással. 

A felsőoktatási intézményintegrációkkal kapcsolatos szakirodalom áttekintésének 
egyik lehetséges kiindulópontját Goedegebuure (1992) tagolása jelenti, aki a jelenség 
tanulmányozására három lehetséges nézőpontot ajánl. A makroperspektíva a felső-
oktatási rendszer szintjét vizsgálja, alapvetően arra keresve választ, hogy a makro-
környezet és a felsőoktatás-politika milyen kapcsolatban van az intézményegyesü-
lésekkel, melyek az egyesülések kiváltó okai és eredményei (általában). A mezoszint 
az egyesülések folyamatára, intézményi következményeire helyezi a hangsúlyt, míg a 
mikroszint egy-egy szervezeti egység vagy az egyén szintjén ragadja meg a történése-
ket és azok eredményeit. 

Egy másik lehetséges megközelítés a folyamat egyes szakaszait vizsgálja: feltárja a 
kiváltó okokat, bemutatja az egyesülés folyamatát (az ezt meghatározó tényezőket), 
majd az eredményeket veszi számba. Az alábbiakban ez utóbbi tagolásban tekintem 
át a szakirodalmat.

1.2 Az egyesülések okai, integrációs hullámok a felsőoktatásban 

Az üzleti szervezetekkel foglalkozó szakirodalomban igen elterjedt az a megközelítés, 
amely ún.  egyesülési hullámokról beszél. Ezekben tömegesen zajlanak az egyesülési 
folyamatok, ám azok típusa és kiváltó okai az egyes hullámokban eltérők (monopo-
lisztikus törekvést lehetővé tevő szabályozás, háborús konjunktúra stb.), amit termé-

27  E kifejezések szinonímájaként időnként a fúzió megnevezés is felmerül, ami egyébként azt a jelensé-
get takarja, amikor az egyesülő intézmények egy teljesen új szervezetet hoznak létre (a szövegekben 
nem feltétlenül ebben az értelemben használják).

28  A tanulmányban nem vizsgálom a „belső integráció” kérdéseit, azaz az intézményen belüli szervezeti 
egységek összevonásának jelenségét.
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szetesen nagyban befolyásolnak a hosszú és rövid távú környezeti tényezők, illetve 
szervezeti jellemzők.29 

A felsőoktatásban is lehetséges az egyesülések ilyesfajta szakaszolása. A 20. szá-
zad második feléig inkább sporadikus integrációkról lehet beszélni, melyek spontán 
módon, esetlegesen alakultak, és mivel az intézmények száma alacsony volt, aligha 
lehetett tömeges előfordulást azonosítani. Az integrációk kérdése a múlt század má-
sodik felében, a felsőoktatási expanzió gyorsulása nyomán került mind gyakrabban 
napirendre. Ebben az időszakban – a szakirodalom alapján – az integrációk három 
hulláma zajlott le, kiváltó okai pedig eltérőek voltak. 

1.2.1 A főiskolai szektor létrejötte

A főiskolai (vagy inkább: nem egyetemi) szektor kialakulása a tömegesedés korsza-
kának terméke. A beiskolázási létszámot gazdasági és politikai okból növelni kívánó 
kormányzatok azzal szembesültek, hogy a meglévő felsőoktatási intézmények nem 
képesek elérhető áron megfelelő kínálatot nyújtani. Ezért olyan intézményeket hoz-
tak létre, például technikumok, szakiskolák, szakképző intézmények egyesítésével 
vagy átminősítésével, illetve újak alapításával, amelyek az egyetemeknél olcsóbban 
voltak képesek a hallgatói tömegeket gyakorlatias szakmákra oktatni. Ilyen típusú 
reformnak tekinthető az angol főiskolák (politechnikumok) kialakítása az 1960-as és 
1970-es években. Mivel ez a folyamat sok felsőoktatási rendszerben a hagyományos 
egyetemi szektoron kívül zajlott, e hullám csak utólag került a felsőoktatás-kutatók 
érdeklődési körébe. Voltak ugyanakkor „kései reformerek” is, Norvégiában és Finn-
országban például az 1990-es években ment végbe ez a folyamat.

1.2.2 A felsőoktatási szektor konszolidációja

A felsőoktatás további expanziója miatt egyre heterogénebbé váltak a hallgatói igé-
nyek, ami sokszínűbb programkínálatot igényelt. A bővülés, az időről időre jelentke-
ző gazdasági válságokkal együtt, korlátozta az állam felsőoktatási szerepvállalását, hi-
szen a növekedés egyre nehezebben volt finanszírozható központi forrásokból. Mind-
ez szükségessé tette a felsőoktatási rendszer egészének vagy egy részének átalakítását. 
A felsőoktatási reformok sok esetben a közszféra egészének változási folyamataiba 
illeszkedtek: lásd például az új közszolgálati menedzsment (new public management) 
mozgalmat.

29  Az USA 6 egyesülési hullámáról lásd például: DePamphilis, D., 2014. Mergers, acquisitions, and other 
restructuring activities: An integrated approach to process, tools, cases, and solutions 7th ed., Elsevier. 
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Egyes országokban a reformok egy-egy szektorra (például a főiskolákra, tanárkép-
ző intézményekre) korlátozódtak, máshol akár a rendszer egészére is kiterjedhettek. 
Ettől függetlenül a motiváció minden esetben a felsőoktatási rendszer termelési, allo-
kációs és dinamikus hatékonyságának30 növelése volt, amelyet az intézmények egye-
sítése sokféle módon tudott támogatni (Harman–Harman, 2003; Lang, 2002; Goede-
gebuure, 2012).

 � A nagyobb intézmények mérethatékonyabbak, felszámolhatóak bizonyos párhu-
zamosságok, a felszabaduló erőforrások pedig vagy a programkínálat szélesítésére 
(speciális kurzusok, programok fejlesztésére), vagy a meglévő minőségének javítá-
sára fordíthatóak.

 � A tömegesedésből fakadó heterogénebb keresletet a nagyobb, átfogóbb intézmé-
nyek könnyebben tudják kielégíteni, mert számukra könnyebb interdiszciplináris 
képzést nyújtani, illetve specializált oktatókat-kutatókat gazdaságosan foglalkoz-
tatni (az integráció mint a kínálatszélesítés eszköze).

 � Az állami intézmények sok helyen nem képesek lépést tartani a növekvő kereslet-
tel, ezért fokozatosan megnyílik a piac a nem állami intézmények előtt is: a sok, kis 
állami intézmény és a nem állami intézmények irányítása/felügyelete egyre komp-
lexebb feladat, egyre nagyobb tranzakciós költséggel jár, amely az intézmények 
összevonásával csökkenthető (irányítási komplexitás csökkentése).

 � A hozzáférés az organikusan fejlődő felsőoktatási rendszer racionalizálása révén is 
javítható: az egyesülések lehetőséget adnak a regionális súlypontok áthelyezésére, 
továbbá megkímélik az állami döntéshozókat a nem fenntartható intézmények be-
zárásának ódiumától (Lang, 2003). A megszüntetés vagy a speciális finanszírozás 
helyett egyszerűbb ugyanis az intézményeket integrálni egy nagyobb intézmény-
be, amely majd – jó esetben – kezeli a problémát. Szintén a hozzáférés kérdésé-
hez köthető a szegregáció/apartheid megszüntetése intézményi integrációk révén: 
Dél-Afrikában, illetve az USA-ban a csak fekete és csak fehér intézmények össze- 
vonása mögött az a kormányzati törekvés állt, hogy felszámolja a feketék elkülöní-
tésének intézményi kereteit (Jansen, 2002; Stephenson, 2011).

 � A rendszer hatékonysága a verseny erősítésével is javítható: ennek megfelelően 
az intézményintegrációs törekvéssekkel együtt több országban (például Auszt-
ráliában) sor került a duális felsőoktatási rendszer egységesítésére, a főiskolák 

30  A termelési hatékonyság kapcsán azt vizsgáljuk, hogy adott mennyiségű erőforrásból mennyi out-
putot tudunk előállítani. A felsőoktatás kapcsán ez azt jelenti, hogy az intézménynek juttatott erő-
forrásokból vajon több hallgatót tudunk-e (azonos minőségen) kibocsátani, több kutatást tudunk-e 
végezni. Az allokációs hatékonyság azt vizsgálja, hogy a kereslet és a kínálat hogyan illeszkedik egy-
máshoz, például a hallgatók találnak-e az érdeklődésüknek megfelelő képzési programot. Végül a 
dinamikus hatékonyság azt vizsgálja, hogy mekkora az ösztönzöttség a termelési és allokációs haté-
konyság folyamatos javítására.



105

Intézményi egyesülések és szétválások: nemzetközi tapasztalatok, hazai gyakorlat

Kováts 
GerGely

és az egyetemek közötti különbségek megszüntetésére. Ez azért is indokolt lehe-
tett, mert az integráció ugyan növeli a programok diverzitását, de csökkenti az 
intézményi diverzitást és az intézmények közötti versenyt: egyfelől azért, mert  
az egyedi küldetésekkel rendelkező, speciális intézmények kevésbé életképesek az 
integrált intézmények között, másrészt a kisebb számú intézmény miatt, csök-
ken a közöttük lévő verseny is: a felsőoktatás az oligopol piacok felé tolódik el. 
Egyes országokban az egyesítések a duális rendszer fenntartása mellett valósultak 
meg, ami ugyan megőrizte az intézményhálózat diverzitását, de egyben növelte is 
a szektorok közötti feszültséget, hiszen az összevont nagyobb főiskoláknak több 
erőforrásuk és tágabb mozgásterük volt a kutatás erősítésére, végső soron pedig az 
egyetemi működés másolására. Ezzel pedig megalapozottabban tudtak érvelni az 
egyetemmé válási igényük mellett. Norvégiában például a főiskolai szektor kiala-
kításának egyik oka épp az volt, hogy a már meglévő főiskolák egyetemmé válási 
törekvéseit gyengítsék, de ezek a folyamat során csak felerősödtek (Kyvik, 2002). 
A duális rendszerek tehát mindig magukban hordják saját felszámolásuk csíráit 
(Meek, 1991, idézi: Goedegebuure, 1992). 

Mindezek a megfontolások különösen az állami intézmények (állami irányítás alatt 
álló felsőoktatási rendszerek) esetén érvényesíthetőek könnyen, hiszen az állam sza-
bályozással vagy az erőforrások elosztásával erőteljesen ösztönözheti az intézménye-
ket az egyesülésre (Ausztrália és Hollandia is a hallgatói létszám nagyságához kötötte 
az állami támogatást az 1980-as években). Az ilyen típusú intézményekben/rendsze-
rekben a megfigyelések alapján (Harman–Harman, 2003) az integrációk gyakorib-
bak, mint a piaci típusú rendszerekben, illetve a magánintézmények között. 

Ez utóbbi esetekben az integrációk ritkább előfordulása annak tulajdonítható, hogy 
a magánintézmények a lehető legtovább igyekeznek megőrizni önállóságukat, és csak 
végszükség esetén, a megszűnés elkerülése érdekében fordulnak egy erősebb intéz-
ményhez. Ez a helyzet leginkább válságidőszakokban áll fenn, amikor a hatékonysági 
kényszerek is erőteljesebben érvényesülnek. Ezekben az időszakokban még a magán-
intézményekben és a piaci orientáltságú felsőoktatási rendszerekben is bekövetkezik a 
gyengébb, pénzügyileg instabilabb és kiszolgáltatottabb intézmények spontán integ-
rációja, ami – a fentiekből következően – jellemzően aszimmetrikus (egy gyenge és 
egy erős intézmény között bekövetkező) egyesülés. 

De hogyan képes az integráció megoldani az intézmények finanszírozási problé-
máit? Miért érdekelt benne egy nagyobb intézmény? A kisebb intézmények számára 
az egyesüléssel 
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1. lehetővé válik új programok indítása, amelyek új jövedelemforrást biztosít-
hatnak; 

2. lehetségessé válik a kritikus tömeg elérése egyes programokban, amelyek 
így beindíthatóak; 

3. növekszik a mérethatékonyság, az ebből eredő megtakarítások pedig fel-
használhatóak más célokra; 

4. az egyesüléssel az intézmény jogosulttá válhat kormányzati pénzügyi támo-
gatásokra vagy az adósságok konszolidációjára; valamint 

5. a kisebb intézmény számíthat a nagyobb intézmény közvetlen vagy közve-
tett támogatására is (Lang, 2003).

A nagyobb intézmény számára az integráció 
1. hozzáférést biztosít a speciális kormányzati pénzügyi támogatásokhoz, 

adósságkonszolidációs programokhoz, vagy a méret növekedése miatt, 
emelkedik az intézmény állami támogatása; 

2. a nagyobb intézmény gazdaságtalanul működő, speciális programjai fenn-
tarthatóbbá válhatnak a kisebb intézmény csatlakozásával;

3. növekedhet a programok mérethatékonysága;
4. a kisebb intézmény mérethatékonyabb programjaiból eredő megtakarítások 

egy része a nagyobb intézményhez kerülhet; 
5. a nagyobb intézmény hozzáférést kaphat a kisebb intézmény speciális infra-

struktúrájához (Lang, 2003).

1.2.3 Stratégiai egyesülések, világszínvonalú egyetemek

Természetesen az intézmények egyesülésének oka nemcsak a csökkenő hallgatói szá-
mok, a romló pénzügyi helyzet vagy a kis méret miatti nem hatékony működés lehet, 
hanem az a szándék is, hogy a jövőben a külső kihívásoknak jobban meg tudjanak 
felelni, a kínálkozó lehetőségeket jobban ki tudják használni. Azaz az egyesülés révén 
a felek költségelőnyök mellett (helyett) stratégiai előnyökre is szert tehetnek: kiter-
jeszthetik regionális szerepüket, kombinálhatják képzési programjaikat és/vagy ku-
tatási kapacitásaikat, növelhetik a többi intézménnyel szemben szimbolikus súlyukat 
stb. Röviden: az egyesülést a rövid távú piaci kényszerek mellett a hosszú távú előny-
szerzés is motiválhatja. Ezeket hívhatjuk stratégiai egyesüléseknek (strategic mergers;  
Harman–Harman, 2008), amelyek sokszor nem egyszerűen az amúgy stabil intézmé-
nyek között mennek végbe, hanem a meghatározó és erős intézmények körében. Ezek 
különösen versengő közegben válhatnak gyakoribbá, ami a felsőoktatás globalizáló-
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dása révén (is) fokozódik. Míg az előző hullámban jellemzően a saját nemzeti felső-
oktatási rendszer volt a vonatkoztatási közeg, addig a „versenyképes felsőoktatás” sza-
kaszban – a felsőoktatás globalizálódása miatt – sok országban a nemzetközi színtér 
válik referenciává. Ennek igazi lökést egyrészt a nemzetközi felsőoktatási rangsorok 
tömeges elterjedése és elismertté válása, másrészt a kutatásfinanszírozás nemzetkö-
zi jellegének felerősödése (lásd EU-s keretprogramok) adott. Szerepet játszott az is, 
hogy néhány fejlődő ország (Malajzia, Szingapúr, Kína stb.) felsőoktatását nem(csak) 
önerőből próbálja fejleszteni, hanem lehetőséget és kormányzati támogatást is ad a 
legsikeresebb külföldi intézményeknek, hogy saját campusokat létesítsenek, ez pedig 
a verseny egy új terepét nyitotta meg azon intézmények előtt, amelyek hazai piaca 
beszűkülőben van (például az Egyesült Királyság). 

A globális verseny intenzívebbé válása különösen a kormányzatok felsőoktatás-
politikáját befolyásolta erősen, amelyek aktív beavatkozásokkal igyekeztek saját in-
tézményeiket helyzetbe hozni. Fontos céllá vált a világszínvonalú („world class”; lásd 
Salmi, 2009), versenyképes egyetemek létrehozása, kialakítása, aminek oka éppúgy 
lehet a nemzeti presztízs erősítése, mint a gazdaság támogatása vagy a felsőoktatás 
húzóágazattá fejlesztése. E kormányzati törekvés sok országban öltött testet például 
szelektív támogatási rendszerek kialakításában (gondoljunk a német Excellence Ini-
tiative-re31), együttműködési hálózatok építésében (lásd a francia PRES-rendszert32) 
vagy intézményi integrációk ösztönzésében, kikényszerítésében. 

E hullámban tehát az intézmények egyesítésének oka (akár kormányzati ösztön-
zésre történik, akár önkéntes intézményi vállalásból fakad) nem elsősorban a haté-
konyság javítása vagy a pénzügyi krízishelyzet elkerülése, hanem az intézmény ered-
ményességének, láthatóságának, reputációjának és forrásvonzó képességének további 
növelése. Az integráció sokszor nem aszimmetrikus, hanem önmagukban is jelen-
tős és erős intézmények között megy végbe. Az önkéntes integrációkat is a kölcsönös 
előnyszerzés motiválja. 

A kormányzati politika hatása például jól érzékelhető a finn Aalto Egyetem eseté-
ben, amely 2010-ben jött létre három egyetem (a Helsinki University of Technology, 
a Helsinki School of Economics és a University of Art and Design Helsinki) egye-
sülésével. Az új egyetem indulása komoly médiafigyelmet kapott még a nemzetközi 

31  Lásd: http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/excellence_initiative/ (2015. szeptember 15.)
32    Azaz a kutatási és felsőoktatási pólusok rendszere (pôles de recherche et d’enseignement supérieur = 

PRES).
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sajtóban is. Az egyesülésről nemcsak, hogy a finn kormány döntött (még 2007-ben), 
hanem komoly pénzügyi támogatást is nyújtott az egyetemnek.33 

Szintén említésre érdemes a 2007-es dán felsőoktatási reform, amelynek során a 
kormányzat összevonásokkal az egyetemek és kutatóintézetek számát 25-ről 11-re 
csökkentette többek között annak érdekében, hogy a dán egyetemek sikeresebben 
tudjanak európai uniós és más kutatási forrásokra pályázni.34

Megemlíthetőek még a Kínában kezdeményezett, ún. 211-es és a 985-ös projek-
tek is.35 A 2011-ben zárult 985-ös projekt célja világszínvonalú egyetemek létrehozása 
volt, kezdetben kilenc kiemelt egyetem kapott támogatást, amelyek mára az amerikai 
borostyán-ligához hasonló módon (ún. C9 liga36) tömörültek. A projekt későbbi sza-
kaszában további intézmények is támogatáshoz jutottak, így mára az e célból támoga-
tott egyetemek száma 39-re nőtt. Integrációs következménye ennek az volt, hogy több 
kínai intézmény azért kezdeményezte az egyesülést másokkal, hogy eséllyel pályáz-
hasson e fejlesztési projektekre (Wan–Peterson, 2007).

A finn, a dán és a kínai példák kapcsán érdemes hangsúlyozni, hogy míg az előző, 
hatékonyságvezérelt hullámban a kormányzat sokszor kényszerrel, az intézmények 
akarata ellenére érte el az egyesüléseket, addig ezt a hullámot az állam és az intézmé-
nyek erősebb együttműködése jellemzi, hiszen a kiválasztott intézmények motivál-
tabbá váltak a jelentős források, állami támogatások reményében, illetve érdekeltsé-
güket növelte, hogy más szempontból is a kiemelt kormányzati figyelem haszonélve-
zői lehettek. 

Ez még az intézmények által kezdeményezett egyesülésekre is igaz. A Manchesteri 
Egyetem például 2004-ben a Victoria University of Manchester (VUM) és a Univer-
sity of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) egyesülésével ala-
kult meg azzal a céllal, hogy 2015-re a világ 25 legjobb egyeteme közé kerüljön (Geor-
ghiu, 2009; Goedegebuure, 2012). Az Aalto Egyetemhez hasonlóan, a kormányzat itt 

33   Érdekességképpen megemlíthető, hogy a finn egyetem esetében a kormányzati támogatás feltétele az 
üzleti szféra megfelelő nagyságú támogatása volt: az 500 millió eurós kormányzati támogatáshoz 200 
millió eurónyi külső támogatás összegyűjtése szükséges. Az Aalto Egyetem átalakításával párhuza-
mosan egyébként a teljes egyetemi szektor átalakítása is folyik. Ennek keretében 2020-ig az egyetemek 
és főiskolák számát 46-ról 33-ra akarják csökkenteni. Végbement az egyetemek irányítási reformja, és 
emellett intézményközi hálózatokat is szerveztek (Aarrevaara et al., 2009; Ursin et al., 2010). 

34  http://fivu.dk/en/education-and-institutions/higher-education/danish-universities/the-universiti-
es-in-denmark/university-mergers-of-2007 (2015. szeptember 15.)

35  Lásd http://wenr.wes.org/2006/10/wenr-october-2006-international-rankings-and-chinese-higher- 
education-reform (2015. szeptember 15.)

36  Ezek sorrendben a következők: Tsinghua University, Peking University, Harbin Institute of Techno-
logy, University of Science and Technology of China, Fudan University, Zhejiang University, Nanjing 
University, Shanghai Jiao Tong University és Xi’an Jiao Tong University.
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is a kezdetektől támogatta az integrációt, jelentős pénzügyi37segítséget is nyújtva38. Az 
elődintézmények egyébként a megalakulás pillanatában a sanghaji listán a 202-301. 
(UMIST), illetve a 78. (VUM) helyen álltak. Az új egyetem az egyesülést követő évben 
(2005-ben) az 53. helyre került, 2013-ban pedig a 41. helyen szerepelt.39 

Természetesen a szelektív támogatás és a kiemelt kormányzati figyelem az intéz-
ményrendszer vertikális tagoltságát is felerősíti, ami jelentős belső feszültséget ered-
ményez a kiemelt és a nem kiemelt intézmények között. A Helsinki Egyetem például 
már régóta jó helyezéseket ér el a nemzetközi rangsorokban, és erre hivatkozva élesen 
kritizálta az Aalto Egyetem kiemelt támogatását (Aula–Tienari, 2011).

1.2.4 Stratégiai együttműködések

A manchesterihez hasonló megaegyetemek nagyszámú létrejöttét vetítette előre 1994-
ben James Martin és James Samel. Azt vélelmezték – elsősorban az USA-ra vonatkoz-
tatva –, hogy a kölcsönös növekedésre épülő egyesülések száma a jövőben növekedni 
fog, mert az expanzió számára az új intézmények vagy campusok létrehozása, illetve 
a konzorciális együttműködések nem kínálnak megfelelő kereteket (Martin–Samel, 
1994). A 2002 májusában megjelent publicisztikájukban viszont már azt állapították 
meg, hogy a stratégiai szövetségekből 20-szor több jött létre a könyv megjelenése óta, 
mint intézményi egyesülésekből (Martin–Samel, 2002).

Harman és Harman (2008) szintén amellett érvel, hogy a stratégiai szövetségek sze-
repe felértékelődik, de azt is hangsúlyozza, hogy a stratégiai egyesülések száma is nö-
vekszik. Mindez Martin és Samelnél úgy jelenik meg, hogy a kooperáció különböző 
formái az egyesüléshez hasonló előnyöket kínálnak, de mindezt anélkül teszik, hogy 
ahhoz az intézménynek fel kellene adnia saját küldetését, vagy visszafordíthatatlanul 
el kellene köteleződnie egy másik partner mellett. 

Versenyképes egyetem tehát nemcsak intézményi egyesüléssel, hanem a korábbinál 
szorosabb kooperációval is létrehozható. Egyes kormányzatok ezért inkább az utób-
bira helyezték a hangsúlyt (lásd a PRES-rendszert), amelyek természetesen időnként 
egyesülésekhez is vezetnek. Azokban az országokban, amelyekben a felsőoktatási 

37  A manchesteri egyetemek egyesülésének költségét 300 millió fontra becsülték, amelynek jelentős ré-
szét közpénzből fedezték (Georghiu, 2009).

38  Máshol is vannak hasonló kezdeményezések. Hollandiában szó volt a Leideni és a Rotterdami Egye-
tem, valamint a Delft University of Technology egyesítéséről, Angliában pedig jelenleg épp a londoni 
Institute of Education és a UCL egyesülése fejeződött be. A 2000-es évek elején az Imperial College és 
a University College of London egyesüléséről folytak tárgyalások annak érdekében, hogy Oxfordnál 
és Cambridge-nél is nagyobb kutatási kapacitású intézmény jöjjön létre, amely akár a Harvard Egye-
temmel is képes felvenni a versenyt. A folyamat a javaslat idő előtti kiszivárgása miatt állt le. 

39  De 2012-ben a 40., 2011-ben a 38. helyen is állt már. 
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szektorban a piaci mechanizmusok szerepe a meghatározó, és az intézmények au-
tonómiája nagy, az együttműködésnek kedvező feltételrendszerrel és szabályozással 
segítik ezek kialakulását. Ebből adódóan jóval komplexebb felsőoktatási struktúra 
alakul ki a magánszférával való erősebb összefonódás miatt (ami egyébként az egye-
sülések komplexitását is növeli). Röviden: e hullámban sajátos koopetitív közeg jön 
létre, amelyet a verseny és az együttműködés elegye jellemez.

1. táblázat: Az egyesülések és együttműködések összehasonlítása

(Teljes) egyesülés Együttműködés
Figyelembe veen-
dő tevékenységek 
köre

A portfóliók egészét figyelembe kell 
venni és nagyfokú kompatibilitás 
vagy komplementaritás szükséges

Csak az együttműködési megállapo-
dásban érintett, lokalizált tevékeny-
ségeket kell figyelembe venni

Célok Minden célban szükséges az egyet-
értés

Csak az adott célokban kell meg-
egyezni (valószínűleg csak meghatá-
rozott időre)

Hogyan érhető el?
Egyetlen lépésben: egy vagy több 
intézmény egyesülésével, amely tör-
ténhet egymás után vagy egyszerre

Fokozatosan alakítható ki, és idővel 
stratégiai szövetség vagy akár egye-
sülés is megvalósítható

Átalakítás Szervezeti szintű átalakítás szükséges Szélesebb átalakításra valószínűleg 
nincs szükség

Menedzsment és 
irányítási struktúra

Egységes struktúra szükséges (bár a 
föderatív modell esetén lehetséges a 
helyi autonómia)

A helyi együttműködési megállapo-
dásoknak a létező struktúrákkal kell 
érintkezési felületet találniuk

Lendület Nagy lendület kell hozzá A lendület fenntartásához „összeté- 
veszthetetlen lépéseket” kell tenni

Ellenőrzés Egyesülés utáni ellenőrzés szükséges 
a tanulságok levonásához

Az együttműködési megállapodást 
ajánlatos folyamatosan felülvizsgálni

Az oktatókra és 
hallgatókra vonat-
kozó hatás

Jelentős és széles körű hatások Alacsonyabb fokú, helyi hatások

Kockázat Általában magas kockázat (bár a 
föderatív modellben ez kisebb)

A szervezet egésze számára alacso-
nyabb kockázat

Válaszképesség Gyors válaszképesség Lassú válaszképesség

Forrás: HEFCE, 2012; Rowley, 1997 alapján

Mindezek alapján nem véletlen, hogy az intézményegyesülésekkel foglalkozó felső-
oktatási irodalom és policy-javaslatok az integráció mellett egyre nagyobb hangsúlyt 
helyeznek a kooperációkra is. Az angol finanszírozási ügynökség (HEFCE) 2012-es 
útmutatója (HEFCE, 2012) már összefoglalóan az intézmények „CAM”-tevékenysé-
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géről beszél, azaz együtt tárgyalja az intézmények együttműködését (collaboration), 
szövetségeit (alliances) és egyesülését (merger). Ennek formáit az 1. ábra foglalja össze:

1. ábra: A CAM-spektrum

             Forrás: HEFCE, 2012

Ehhez hasonlóan Grant Harman az együttműködés szorosságát már az 1980-as évek-
től kezdődően egy kontinuumon ábrázolja. Ez a folytonos vonal azonban egyre hoss-
zabbodik, és az együttműködés egyre újabb formái jelennek meg rajta, ahogyan az 
együttműködések és hálózatok világa egyre színesebbé válik, és ahogyan ezek jelen-
tőségét egyre inkább felismerjük.

Érdemes röviden áttekinteni az együttműködések néhány gyakrabban előforduló 
formáját! 

Noha a Harman-Harman féle 2. ábra nem tartalmazza, mégis érdemes megemlí-
teni azokat a hosszabb távú együttműködéseket is, amelyek például közös diplomák 
(joint degree) kiadására irányulnak. Ezek az informális együttműködésnél erősebb 
kapcsolatok, de a „közös vegyesvállalat” szintjét mégsem érik el. 
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2. ábra: A szervezeti integrációk és együttműködések kontinuuma 
1988-ban és 2008-ban

19
88

20
08

Forrás: Harman, 1988, idézi Goedegebuure, 1992; Harman–Harman, 2008

A konzorcium az intézmények olyan önkéntes együttműködési formája, amelyben 
az önálló társaságként működő (tehát vezetőkkel, munkatársakkal, pénzügyi auto-
nómiával rendelkező) konzorcium valamilyen szolgáltatást nyújt a részt vevő tagok 
számára (például könyvtári szolgáltatás, valamilyen közös fejlesztési projekt vagy 
olyan osztott szolgáltatások, mint a közös beszerzés vagy a partnereknek nyújtott IT-
szolgáltatás). A tagok az ilyen jellegű saját szolgáltatásaikat gyakran leépítik (Lang, 
2002).40 Az egyesülésekkel ellentétben a tagok a konzorciumokból kiléphetnek (bár ez 
a kisebb konzorciumok megszűnésével járhat). 

Az affiliáció (affiliation) alapja, hogy a diplomakiadásra nem jogosult intézmények-
nek szüksége van olyan partnerre, amely jótáll a képzésének/akadémiai programjá-
nak, hallgatóinak, oktatóinak minőségéért, és ez alapján hajlandó kiadni a diplomát. 
A kormányzat – ahelyett, hogy maga építené ki az erre hivatott ellenőrző hatóságot – a 
diplomakiadásra jogosult intézményekre testálja az ellenőrzés felelősségét. Az affiliá-
ció annyiban hasonlít a föderációra (lásd később), hogy a befogadó intézmény felelős 
a befogadott intézményért, de különbözik tőle abban, hogy bár az intézmények önál-
lóak maradnak, jogaik nem egyenlőek (egy föderációban mindenkinek van diploma-
kiadási joga) (Lang, 2002).

A szerződéses irányítás (management by contract) lényege, hogy a kormányzat egy-
egy intézmény irányításának felügyeletét egy nagyobb egyetemhez vagy intézmény-
hez telepíti (esetenként még a forráselosztást is). Kormányzati szempontból hasonlít 
az intézmények integrációjához (az intézményeket lényegében egyben lehet kezelni), 

40  Bár a magyar köznyelvben a konzorcium kifejezést talán ennél általánosabb értelemben használ-
ja, a jog (így a 2004. évi CXXXIV. törvény) ezzel összhangban van. Lásd például: http://cegvezetes.
hu/2007/05/specialis-tarsasagi-formak-a-hazai-jogban/) (2015. szeptember 15.)
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ugyanakkor az irányított intézmény önállósága/autonómiája nem szűnik meg. Intéz-
ményi szempontból ez a megoldás az affiliációhoz hasonlít, de erősebb jogosítványok-
kal (Lang, 2002).

A föderatív együttműködésnek hosszú története van a felsőoktatásban: a Londoni 
Egyetem (Hrubos, 1994), a Torontoi Egyetem (Hrubos, 1996), a Walesi Egyetem, Ox-
ford és Cambridge is lényegében föderatív struktúrában működik. A föderációban 
részt vevő intézmények összehangolják stratégiáikat, közös márkanév alatt jelennek 
meg, de jelentős önállóságot őriznek meg, így például továbbra is rendelkeznek esz-
közeik felett, megtartják kötelezettségeiket, felelősek a hallgatók kiválasztásáért, az 
oktatók kinevezéséért és foglalkoztatási feltételeinek meghatározásáért, valamint sa-
ját nevük alatt pályázhatnak és kapcsolódhatnak be hálózatokba. Noha a részt vevő 
intézmények megtartják diplomakiadási jogukat, ezt mindig átruházzák egy közpon-
ti testületre. Közös irányelvek vannak az oktatók kinevezésére és a minőségi standar-
dokra vonatkozóan, illetve a kormányzattal a föderáció (vagy a befogadó szervezet) 
áll kapcsolatban (Lang, 2003).

A szakirodalom sokat foglalkozik a föderációk és a teljes integrációk összehason- 
lításával (Lang, 2003; Oakleigh, 2010; HEFCE, 2012). A föderatív megoldások  
előnye, hogy a tagok közösen sokkal gazdagabb választékot tudnak kínálni, mint  
külön-külön, de a standardok fenntartása sokkal nehezebb, különösen akkor, ha a 
résztvevők között nagyok a különbségek. A föderatív szervezetek kialakítása köny- 
nyebb, és jobban képesek elviselni a tagok kulturális különbözőségét, de egy ilyen 
szervezet irányítása – a részt vevő tagok autonómiája miatt – nagy kihívás, mert  
a résztvevők között állandóan egyensúlyozni kell. Tovább bonyolítja a helyzetet az  
az eset, amikor a föderációban egyházi és világi intézmények is tömörülnek (az egy-
házi intézmények számára a föderáció jó lehetőséget kínál saját programkínálatuk 
bővítésére). Megtakarítások kevésbé érhetőek el a föderatív struktúrában, egyrészt 
azért, mert a bonyolultabb struktúra sokszor épp az adminisztrációban dolgozók 
számának növekedésével is jár, másrészt pedig azért, mert a részt vevő szervezetek 
általában számos párhuzamos szolgáltatást tartanak fenn (például a tagintézmények 
saját pénzügyi-elszámolási rendszert is működtetnek a központi rendszerek mellett). 
Ez utóbbi oka, hogy a föderációból ki is lehet lépni, ezért a résztvevők nem szívesen 
számolják fel  alapvető folyamataikat. Ehhez hasonlóan a programstruktúra racio-
nalizálására sem mindig kerül sor. Általában is kijelenthető, hogy a föderációban  
az intézmények a meglévő szolgáltatásaikat kiterjeszteni és nem felszámolni igyekez-
nek. Mindezek következtében a szakirodalomban általánosnak tekinthető az a nézet, 
hogy a föderációban tényleges reformok nehezebben vihetők keresztül, és nagyobb 
a visszarendeződés esélye is. Harman és Harman szerint Ausztráliában a föderatív 
formában megvalósuló egyesülések mind kudarccal végződtek, hacsak nem sikerült 
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tényleges integrációvá alakítani őket (Harman–Harman, 2003). A föderációk műkö-
dése azonban nagyban múlik a részleteken, így a forrásallokáció módján (például az 
állami támogatásokat a föderáció vagy a tagintézményei kapják-e), a központnak át-
adott jogosítványok körén és súlyán és így tovább. 

1.2.5 Az integrációs hullámok térbeli és időbeli viszonya

Természetesen az egyes hullámok országonként eltérő időben jelentkeznek a felső-
oktatási rendszer fejlődési sajátosságaitól függően. Véleményem szerint a hullámok 
bekövetkezése alapvetően két tényezőtől függ: egyrészt attól, hogy az expanzió mi-
kor teljesedik ki az adott országban (első és második hullám), másrészt attól, milyen 
éles az adott országban a verseny, és különösen, hogy az adott ország nemzetközi ki-
tettségének észlelése mikor éri el azt a kritikus pontot, amikor a főbb döntéshozók 
már indokoltnak látják a versenyképes egyetemek létrehozását (harmadik hullám). 
Ez utóbbi jól mérhető a nemzetközi rangsorok szerepével (mennyire fontos ez az adott 
országban, mennyire tekinti mérvadónak a közvélemény és az intézmények).

Ebből adódóan az egyes hullámok más-más időben következhetnek be az egyes or-
szágokban: míg Angliában a főiskolák kialakítása az 1960-as és 1970-es évekre esett, 
addig Norvégiában vagy Finnországban ugyanez a folyamat az 1990-es években zaj-
lott. 

Időnként a hullámok össze is torlódhatnak a lemaradó, késést behozni igyekvő or-
szágok esetében. Azok a kihívások, amelyek a fejlett országokat hosszabb idő alatt, 
fokozatosan érték (például tömegesedés, átállás a többciklusú képzésre, irányítási és 
finanszírozási reformok, globalizálódás), a posztszocialista országokban és Kínában 
rövid idő alatt, szinte egyszerre jelentkeztek. Emiatt a hatékony és versenyképes fel-
sőoktatás követelménye is azonnal jelentkezett. Az intézményi integrációs hullámok 
így időben közel kerültek egymáshoz, összemosódtak, vagy kifejezetten egyidejűleg 
próbálják meg e két célt érvényesíteni. Példaként talán a kínai felsőoktatás említhető 
meg, amelyik a magyar felsőoktatáshoz nagyon hasonló, szovjet típusú fragmentált 
felsőoktatási rendszerrel rendelkezett, s amelynek a reformja az 1990-es évek közepén 
zajlott. Ennek egyik eleme az intézményintegrációk támogatása volt, amivel egyrészt 
a felsőoktatási rendszer irányíthatóságán, hatékonyságán szerettek volna javítani: a 
specializált intézmények ágazati minisztériumi felügyelete helyett, a regionális szer-
vek, illetve az oktatási minisztérium felügyelete érvényesült, nagyobb lett az intézmé-
nyek önállósága is (Mok, 2005). Másrészt viszont célul tűzték világszintű topegyete-
mek létrehozását is (lásd a már említett 211-es és a 985-ös projekteket). 

Ilyen torlódásnak tekinthetjük a 2007-es finn reformokat is, amelyek egyszerre 
célozták meg az egyetemi szektor átalakítását/racionalizálását és a világszínvonalú 
egyetemek létrehozását (lásd a már említett Aalto Egyetem példáját).
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1.3 Az integrációk gazdaságossága 

Mint ez előzőekből láthattuk, egy integrációs folyamat számos kormányzati és in-
tézményi célt követhet. Éppúgy felmerülhet a kínálat szélesítése, mint a minőség 
javítása, a hozzáférés növelése, a regionális szerepvállalás erősítése, az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a különböző területek szorosabb összekapcsolásából eredő innovációs 
potenciál növekedése és természetesen a gazdaságosabb működés kialakítása. A célok 
megvalósulása a rendelkezésre álló szakirodalomban többnyire nem volt vizsgálandó 
téma, amit indokolhat, hogy az egyesülések értékelése viszonylag ritkának tekinthető. 
Ebben több tényező is szerepet játszhat, így például az, hogy a konkrét egyesülések 
elemzése szervezetpolitikailag érzékeny lehet, amely akár a kialakult viszonyokat 
is destabilizálhatja. Egy további érv lehet, hogy az egyesülések egyszeri folyamatok, 
amelyek nem ismétlődnek, ezért nehéz viszonyítási pontokat találni az összehason- 
lításhoz (Pruvot et al., 2015)

A célok elérésének vizsgálata egyetlen területen mégis előfordul, ez pedig az in-
tegrációk nyomán bekövetkező pénzügyi megtakarítások és hatékonyságváltozások 
értékelése, aminek egyik oka talán az, hogy sok kormányzat által kezdeményezett in-
tegrációs folyamat elsődleges mozgatórugója a kiadások csökkentése volt (különösen 
a második hullámban). A másik ok az lehet, hogy az üzleti szférában a felvásárlások 
eredményeinek elemzése széles körben elterjedt, de ez sokszor kizárólag a pénzügyi 
dimenzióra fókuszál, a más típusú eredmények elemzése ritkább. 

A felsőoktatási egyesülések pénzügyi szempontú vizsgálata alapján több megállapí-
tás is megfogalmazható. Az integrációk gazdasági előnyeit konkrét esetekben nagyon 
nehéz becsülni, mert az „egyenleg” alakulását nagymértékben befolyásolja, hogy mi-
kor történik a vizsgálat (egy, öt vagy tíz évvel később). Az integrációk ugyanis sokszor 
jelentős beruházást igényelnek (infrastruktúra áttelepítése, IT-hálózat és adminiszt-
ratív rendszerek kiépítése stb.), hatásaik ugyanakkor csak hosszabb távon jelentkez-
nek. Az egyenleget ráadásul az egyesülés utáni lépések is nagyban befolyásolják (van-
nak-e leépítések, végkielégítések). Sok minden múlik a tudományterületen is, amint a 
statisztikai és adatszolgáltatási rendszerek fejlettségén is (Jansen, 2002). Azt is nehéz 
megítélni, hogy a változásokból mi köszönhető valóban az integrációknak, és mi az, 
ami egyébként is bekövetkezett volna (Green–Johnes, 2009).

A vizsgálatok ezért sokszor nem konkrét esetekre, hanem általános összefüggések 
közgazdasági-matematikai kimutatására irányulnak. A megtakarításoknak három 
forrása lehet: a racionalizálás, a mérethatékonyság és a választékgazdaságosság javu-
lása. 

A racionalizálás arra épül, hogy az egyes intézményeknek komparatív előnyük van 
egyes tevékenységekben, ezért érdemes arra koncentrálniuk (például az egyik intéz-
mény jobb az oktatásban, míg a másik a kutatásban). Ez azonban nem igazán hasz-
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nálható ki, mert az inputok nem helyettesítik korlátlanul egymást (a filozófiát oktatót 
nem lehet kémiai kutatásra kérni), a termékek földrajzi differenciálódását sem lehet 
mindig megszüntetni (ha két intézmény ugyanazt a programot két különböző város-
ban oktatja, akkor az csak korlátozottan számolható fel), ráadásul sok tevékenység 
kiegészíti egymást, ezért nem éri meg teljesen szétválasztani őket (az oktatást segíti a 
kutatás, ezért a kettő teljes izolálása nem kívánatos) (Green–Johnes, 2009).

A mérethatékonyság csak korlátozottan érvényesülhet. Az általános növekedéséből 
(például a hallgatói létszám emelkedéséből) eredő megtakarítás feltételezi az inputok 
rugalmasságát (Green–Johnes, 2009). Ugyanakkor termékspecifikus mérethatékony-
ság kimutatható, ami egyes területeken logikussá teszi az erőforrások koncentrációját 
(a kutatási források vagy a doktori képzés esetén). A konkrét tevékenységek kapcsán a 
mérethatékonyság érvényesüléséről az alábbi feltételezések fogalmazhatóak meg. 

 � A kutatás területén a kritikus tömeg elérése lehetővé teszi a kiváló kutatók tobor-
zását, az eredményesebb pályázást, az interdiszciplinaritás nagyobb fokát. Ezekre 
azonban csak anekdotikus bizonyítékok állnak rendelkezésre (HEFCE, 2012).

 � Az ún. harmadik küldetés (szolgáltatás, tanácsadás stb.) esetén a nagyobb intéz-
ményi méret kiterjedtebb területek lefedését teszi lehetővé, amint az oktatók és 
a kutatók mélyebb specializálódását is. Egy nagyobb gazdálkodástudományi ka-
ron például lehetővé válik olyan speciálisabb tanszékek létrehozása, amelyek egy 
kisebben nem alakulhatnának ki. A nagyobb szervezetek tehát, jobb egyensúlyt 
tudnak találni a lefedett területek kiterjedtsége és a specializáltság között. A ki-
sebb intézmények csak a niche (rés) piacokon tudnak megfelelően érvényesülni. 
Ha szélesebb területet kell lefedniük, akkor szükségszerűen kevésbé tudnak speci-
alizálódni (HEFCE, 2012).

 � Az oktatás terén nem egyszerű a mérethatékonyságot becsülni, mert nehéz a na-
gyobb létszám minőségre gyakorolt hatását értékelni. Az integráció révén termé-
szetesen növekedhet a kínálat, de ez inkább a választékgazdaságosságot erősíti 
(HEFCE, 2012). Ursin és társai (2010) ugyanakkor azt mutatják ki, hogy az oktatás 
témája rendkívül alulreprezentált az integrációs tervezési dokumentumokban. 

 � Az adminisztratív funkciók kapcsán általában feltételezik a mérethatékonyság ér-
vényesülését, de ezek egy része (például IT, könyvtár) a létszámmal arányosan nő, 
azaz minimális mérethatékonyság érvényesül (Lang, 2003; HEFCE 2012).

Összességében az a megállapítás tehető, hogy az intézmények mérethatékonysága egy 
meghatározott hallgatói tartományban növekszik, ám természetesen e határokról vita 
van. Lang például 9–20 ezer hallgató közötti tartományról ír (Lang, 2003). Ez alatt 
a működés nem hatékony, e fölött azonban a mérethatékonyság csökkenhet (azaz a 
költségek növekedhetnek). Ez abból fakad, hogy a komplexebb rendszer működtetése 
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drágább, ami felemészti a mérethatékonyságból eredő megtakarításokat (Patterson, 
2000). Azaz egy ponton túl célszerűbb lehet új intézményeket alapítani, mint a meg-
lévőket tovább növelni (Green–Johnes, 2009). Vannak ugyanakkor olyan szerzők is, 
akik szerint a mérethatékonyságnak nincsenek korlátai, vagy épp ellenkezőleg: sem-
milyen formában nem érvényesül a mérethatékonyság (Patterson, 2000). A vizsgála-
tok alapján összességében nem lehet azt kijelenteni, hogy a kisebb intézmények min-
dig kevésbé hatékonyak, a nagyobbak pedig mindig hatékonyabbak lennének. Piaci 
résekben a kisebb intézmények is működhetnek hatékonyan és eredményesen (Pat-
terson, 2000; Green–Johnes, 2009)

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy az integrációval csökken az 
intézmények száma, aminek kedvezőtlen hatása lehet az intézményszerkezet diverzi-
tására és a közöttük lévő verseny intenzitására. Érdekes módon, míg az üzleti szférá-
ban elfogadottak a versenyhivatali szabályok, amelyek védik a piacot egy-egy szereplő 
túlzott befolyásától, addig a közszférában és a felsőoktatásban ilyen jellegű szabályo-
zások és megfontolások nem érvényesülnek. E mögött „a minél nagyobb, annál jobb” 
feltételezése húzódik meg (Goedegebuure, 1992), ám mint láttuk, ez nem feltétlenül 
igaz a felsőoktatásban.

Kiadáscsökkentések a választékgazdaságosság növekedéséből is fakadhatnak. Ez 
azt jelenti, hogy a termékportfólió bővülése megtakarításokkal jár, ami egyfelől a kö-
zöttük lévő szinergiák következménye (a kutatás javítja az oktatás minőségét, kémiai 
képzés esetén jobb a gyógyszerkutatás stb.), másfelől annak a hatása, hogy egyes költ-
ségek több terület között oszlanak meg (egy vagy több képzés hirdetése ugyanannyiba 
kerül). Fontos azt is kiemelni, hogy – bár ellentmondásosak az eredmények – a méret 
tágítása egy határ felett már nem növeli a választékgazdaságosságot sem. Green és 
Johnes (2009) úgy véli, hogy a megtakarítások forrása döntően a választékgazdasá-
gosságból fakadhat, de ehhez nem szükséges az egyesülés, hanem – elvben – megfele-
lő együttműködéssel is biztosítható (bár itt a megtakarítás egy részét elviszi a koordi-
nációs költségek növekedése).

A HEFCE az integrációk pénzügyi hatásairól végzett részletes számszaki elemzé-
se azt állapította meg, hogy az egyesülések rövid távon nem eredményeznek meg-
takarítást, sőt, az implementációs időszakban a költségek növekedhetnek is. Ennek 
oka, hogy a bérköltségek bevételekhez viszonyított aránya emelkedik az új pozíciók 
létesítése, a bérharmonizációk stb. miatt, az adminisztratív kiadásokat pedig az új 
rendszerek bevezetése teheti jelentősebbé. A megtakarítások és a hatékonyságnöveke-
dés tehát néhány évvel később jelentkezhet, de az intézmények pénzügyi pozíciójának  
hosszabb távú javulása esetén is nehéz elkülöníteni az integráció hatását más ténye-
zőkétől (HEFCE, 2012).
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1.4 Az egyesülések kritikus sikertényezői

Az egyesülésekkel foglalkozó szakirodalom jelentős része arra fókuszál, milyen ténye-
zőktől függ az integrációs folyamatok sikeressége. Siker alatt az érintettek által elő-
zetesen megfogalmazott célok, elvárások teljesülését értjük. A probléma abból fakad, 
hogy sok esetben nincsenek ilyen célok (Jansen, 2002), az egyesülés nem valaminek az 
eszközeként, hanem önmagában vett célként jelenik meg, amihez nem kapcsolódnak 
konkretizálható elvárások. 

A HEFCE által közzétett jelentés hangsúlyozza, hogy egy felsőoktatási integrációt 
önmagában pénzügyi elvárások nem alapozhatnak meg. Bár ezek fontosak, lennie 
kell valamilyen más, reálisan elérhető akadémiai jellegű célnak is, amely az érintettek 
számára elfogadható indokot és magyarázatot ad az egyesülésre, s amelyre egy integ-
ráció átfogó, közérthető narratívája építhető. Ez segíti az érintettek számára a változás 
szükségességének megértését, az egyesülési folyamat során tett lépések megítélését 
(HEFCE, 2012).

A pénzügyieken túlmutató közös célok megfogalmazhatósága függ az egyesülő in-
tézmények jellegétől, vagyis attól, mennyire képesek kiegészíteni egymást. Goedege-
buure (1992) az egyesülések négy típusát különbözteti meg az intézmények domináns 
tevékenysége (termékorientáció) és az általuk lefedett akadémiai területek alapján 
(lásd 2. táblázat).

2. táblázat: Az intézményintegrációk típusai

Termékorientáció (oktatás, kutatás, 
tanácsadás, szolgáltatás)

Hasonló Különböző

Akadémiai  
(tudomány) területek

Hasonló horizontális vertikális

Különböző diverzifikáció konglomerátum
 
           Forrás: Goedegebuure, 1992, 2.5-ös táblázat

Leginkább a diverzifikáció esetén van esély a sikerre, ekkor ugyanis az integrálódó 
intézmények között kicsi a tudományterületi konfliktus, de van kulturális hasonlóság 
(például különböző területeken, de kutatással foglalkozó intézmények). A vertikális 
integrációk és a konglomerátumok számára elsősorban az intézmények nagyobb kul-
turális különbsége okozhat problémát, míg a horizontális integrációk esetén túl sok 
lehet a párhuzamosság. 

A termékorientáció sokszor szektorális különbségeket is takar (például főiskola és 
egyetem egyesülése), ez gyakran jár kulturális konfliktussal, ami csökkenti a sikeres 
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integráció esélyét. (A szektorok közötti integráció az 1990-es évekig csak elvétve for-
dult elő41, azóta viszont – köszönhetően a szektorhatárokat felszámoló politikák terje-
désének – meglehetősen gyakori.) Ugyanakkor az ilyen típusú egyesülések az egyete-
mek számára is jó lehetőséget kínálnak az erősebb lokális kapcsolódásra, ami fontos 
előnyt jelent a pénzügyi megszorítások idején (például az 1990-es évek Angliájában; 
lásd Goedegebuure, 1992).

A világos célok megléte összefügg az egyesülés önkéntes vagy kényszerített jellegé-
vel, és ezzel kapcsolatban az állami szerepvállalás mikéntjével. A kormányzat számos 
módon működhet közre egy egyesülési folyamatban: megfogalmazhatja az egyesülés 
célját és indokát; nyújthat tanácsot és támogatást a részt vevő intézményeknek; adhat 
pénzügyi támogatást, működtethet pénzügyi ösztönző mechanizmusokat; segítheti 
az oktatók és nem oktatók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok tisztázását, vagy 
akár meghatározhatja az integrálódó feleket is (Harman–Harman, 2003; Pruvot et al., 
2015). Az egyesülési folyamatok sikeresebbnek tűnnek ott, ahol az egyesülést kedvező 
piaci környezet, expanzió követi, és a kormányzat sokat tehet e feltételek megterem-
tésében. 

A kormányzat szerepének értelmezésére – különösen az állam által kezdeménye-
zett egyesülések esetén – alkalmazhatóak a kormányzati politikák implementációjá-
nak általános értékelési szempontjai, melyek egyfajta sikerkritériumként is értelmez-
hetőek: 

 � az integrációval elérni kívánt célok egyértelműsége, konzisztenciája;
 � a mögöttes ok-okozati kapcsolatok megértése (a nem szándékolt hatások előre lá-

tása és kezelése);
 � a megvalósítással megbízottak elkötelezettsége a célok iránt (gyakori hiba, hogy a 

megbízottak csak a folyamat kezdeti szakaszában vesznek aktívan részt, miközben 
fontos lenne a későbbi fázisokban is);

 � a szervezetek közötti viszony, leginkább a végrehajtó ügynökség és az intézmények 
közötti kapcsolat erőssége (bizalom), továbbá az ügynökség rendelkezésére álló 
monitorozási eszközök, illetve az intézmények ellenállási/késleltetési képessége;

 � ágazati kultúra és tradíció, illetve a célok illeszkedése ehhez;
 � általános politikai, gazdasági és társadalmi feltételek: az integrációs politika 

implementálásához szükséges források rendelkezésre állása (Cerych–Sabatier, 
1986, idézi: Kyvik, 2002).

41  Az egyik leginkább kirívó eset a University of Ulster megalakulása, ami a New University of Ulster 
és az Ulster Polytechnic egyesülésével jött létre 1984-ben. Az esetnek az is különlegessége volt, hogy 
egy sikeres főiskola integrálódott egy sikertelen egyetemmel. Az integráció történetéről és utóéletéről 
lásd Pritchard–Williamson, 2008.
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Jansen (2002) az erős kormány fontosságát hangsúlyozza, ami nem autokrata hoz-
záállást takar, hanem az integráció mederben tartásának és a célok szem előtt tar-
tásának képességét: amikor a kormányzat tudja, mikor kell beavatkoznia és mikor 
támogatnia, mikor döntenie és mikor konzultálnia.

A direkt előírás veszélye épp abban van, hogy a kényszer az intézmények számára 
megspórolja a célokon való gondolkodást. Természetesen az ún. önkéntes egyesülés 
sem önkéntes, hanem rövid vagy hosszú távú piaci kényszerekből fakad (Goedegebu-
ure, 1992), de ebben az esetben nem spórolható meg a partnerek kiválasztása, a célok 
megfogalmazása és a megvalósítási lépések együttes megtervezése. Ez biztosítja a fo-
lyamat tudatos kezelését, a belső meggyőződés kialakulását az integráció szükséges-
ségéről. Minél nagyobb a befolyása az intézményeknek a partnerek megválasztására 
és az egyesülések folyamatára, annál megfontoltabbak lesznek a döntésnél, ám egy-
ben az eldöntött integrációk nagyobb eséllyel szolgálnak a partnerek megelégedésére. 
Ezért is van a magánintézmények között kevesebb integráció.

Az integráció folyamatát befolyásoló további tényezők:
 � Az egyesülés megítélése: ez egy barátságos egyesülés vagy egy ellenséges „felvá-

sárlás” (takeover) (Harman–Harman, 2003; Geodegebuure, 1992). Pritcett (idézi 
Pritchard–Williamson, 2008) e szempont szerint az egyesülés négy típusát külön-
bözteti meg: 

a)   megmentés (organisational rescue), amikor az egyik fél – miközben ki-
terjeszti a befolyását – megmenti a másik felet a kudarctól; 

b)   együttműködő egyesülés (collaborative merger), amikor mindkét fél jó-
szándékot mutat az egyesülés során; 

c)   ellentmondásos egyesítés (contested combination), amelyben a „meny-
asszony” hezitál a házasságot illetően; és 

d)     rajtaütés (raid), amelyben a felvásárló a másik akarata ellenére, annak 
eszközeiért, piacáért kezdeményezi az integrációt, és gyakran jár együtt 
az egyesülés utáni ellenállással.

Sok esetben persze az egyesülés érintettjei eltérően észlelik a másik fél szándékát, 
ilyenkor küzdelem kezdődik a különböző értelmezési narratívák dominánssá téte-
léért (Pick, 2003; Stephenson, 2011). Az Aalto Egyetem hallgatói és egyik elődintéz-
ményének oktatói például – minden pozitív híresztelés ellenére – a szándékuk ellené-
re megvalósított integrációnak észlelték a folyamatot (Aula–Tienari, 2011). Ilyenkor 
különösen fontos az egyesülés céljának és az arra épülő „stratégiai narratívának” a 
megléte.
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 � A felek közötti méretkülönbségek: noha az egyesülések kommunikációja során a fe-
lek – taktikai okból, a tágabb közösséggel való elfogadtatás érdekében – az együtt-
működő egyesülés képét festik le, amelyben a résztvevők egyenlőek, a valóságban 
a részt vevő intézmények erőfölénye nagyon különböző is lehet. Rowley (1997) 
például az 1990-es évek angol intézményintegrációiban átlagosan 10:1-es méret-
különbséget tapasztalt. Természetesen ez is befolyásolhatja a közreműködő felek 
kiszolgáltatottságát, alkupozícióját. Az integrációk paradox módon sokszor akkor 
vallanak kudarcot, ha azonos méretű felek vesznek benne részt, mert az együtt-
működési kényszerek az egyesülést követően – hosszabb távon – a működést rontó 
kompromisszumokat eredményezhetnek (HEFCE, 2012).

 � A felek közötti kulturális különbségek: a nagy kulturális különbségek vagy az in-
kompatibilis szervezeti kultúrák megakadályozhatják az integráció létrejöttét 
vagy működőképességét (Harman, 2002; Locke, 2007). Egyes szerzők a szervezeti 
kultúrák előzetes felmérését (kulturális audit) és erre irányuló fejlesztési progra-
mot javasolnak. Az azonos súlyú szereplőknél a kulturális különbözőséghez való 
toleráns viszonyulás időnként ellentétes hatással jár: nem történik meg egy do-
mináns kultúra kialakulása, ami rontja a szervezet hosszú távú működését (Prit-
chard–Williamson, 2008).

 � Földrajzi távolság: a nagy távolság drágábbá teszi a szervezet működését (utazási 
költségek), rontja a gazdasági-pénzügyi megtakarítás lehetőségeit (szinergiák ki-
használását), és gyengíti a kulturális összecsiszolódás lehetőségeit (Norgard–Skod-
vin, 2002). A szakirodalomban általános az a meggyőződés, hogy a legsikeresebb 
integrációk azoknál a szervezeteknél következnek be, amelyek földrajzilag nincse-
nek messze egymástól (Skodvin, 1999). A távolság tehát felemésztheti az integráci-
óval járó gazdasági előnyöket, miközben a több telephelyűség, a földrajzi terjesz-
kedés, a vonzási körzet növekedése lehet az integráció stratégiai víziójának része.

 � A kialakuló szervezeti struktúra: föderatív struktúrát könnyebb létrehozni, de 
nehezebb eredményesen működtetni. Az egységes szervezet kialakítása nehezebb, 
de hosszabb távon eredményes működésre van kilátás. Lehetséges természetesen 
valamilyen átmeneti periódust is definiálni, ami idővel teljes egyesüléssé alakítható 
(HEFCE, 2012). Ezzel függ össze az is, hogy a felek az egyesülés melyik fázisában 
(milyen korán) tudnak megállapodni az új irányítási struktúráról. Ha ez elhúzódik, 
akkor a jelenlegi vezetők elveszíthetik az egyesülés iránti elkötelezettségüket, és a 
változás akadályává válhatnak. Szintén fontos a mielőbbi megegyezés az új vezetők 
személyében (újat választanak, vagy valamelyik elődszervezet vezetőjét nevezik 
ki). Ezt nyilvánvalóan befolyásolja az integrálódó felek méretkülönbsége (HEFCE, 
2012; Pruvot et al., 2015).
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 � Az IT-rendszerek egyesítése: jelentős változással járó, sokszor elhúzódó folyamat, 
melynek költségeit többnyire alulbecslik az integrációs folyamat tervezésekor 
(Curri, 2002).

 � A HR-rendszerek egységesítése: például bérek harmonizálása, az elődintézmény által 
kötött korábbi nyugdíj-megállapodások megtartása stb. Ez is jelentős  költséggel 
járó folyamat lehet. 

 � Az integrációs folyamat előkészítése, időzítése: a korai bejelentés megakadályoz-
hatja az ellenőrizhetetlen pletykák terjedését. A korai nyilvánosság gátolhatja az 
értelmes tervek kialakítását, mert a különböző érintettek már a folyamat kezdeti 
szakaszát is igyekeznek befolyásolni.

 � Az egyesülés utáni időszakra vonatkozó tervek: sok esetben a tervezési folyamat 
csak az egyesülés kivitelezéséig tart, az ezt követő időszakra hiányzik vagy jó-
val kidolgozatlanabb, miközben a későbbiekre vonatkozó világos célok és tervek 
nagymértékben segíthetnék az integrációs folyamat sikerességét (Jansen, 2002; 
HEFCE, 2012).

 � A vezetők felkészültsége: az integráció sikere nem független a kulcsemberek képes-
ségeitől. Meg tudják-e ítélni, mikor kell ellenállni és együttműködni, mennyire el-
ismertek és elfogadottak az intézményen kívül és belül, milyen mértékben akarják 
egyéni karrierjüket az intézményi érdekek elé helyezni, mennyire hitelesek, képe-
sek-e a környezet változásait felmérni, és az integrációs folyamatot ennek fényében 
kezelni? (Jansen, 2002; HEFCE, 2012)

1.5  Hiányterületek az intézményintegrációkkal kapcsolatos nemzetközi 
irodalomban 

Az integrációkkal kapcsolatos külföldi irodalom leggyakrabban Anglia, Ausztrália és 
Hollandia felsőoktatási rendszereivel foglalkozik, illetve megjelenik még az Egyesült 
Államok, Norvégia, Finnország, illetve Kanada. A fejlődő országok közül Dél-Afrika 
és Kína tűnik föl több alkalommal, de összességében a fejlett országok gyakorlata 
dominálja a felsőoktatás-kutatás e témáját. Ez azt is jelenti, hogy a fejlődő országok 
felsőoktatásának sajátosságai kevésbé jelennek meg. Reflexió szintjén sem merül fel, 
hogy a bemutatott eset tapasztalata egy másféle társadalmi-gazdasági környezetbe 
mennyire vihető át. Szintén hiányzik a téma komparatív kezelése. Vajon az adott or-
szág felsőoktatási rendszerének jellemzői (hierarchizáltsága, Clark-háromszögben el-
foglalt helye stb.) milyen befolyással van a felsőoktatási integrációk alakulására? 

Mindebből az is következik, hogy sem magyar, sem idegen nyelven nincs kitekintés 
a közép-európai vagy posztszocialista átmenet intézményintegrációs vonatkozásaira. 
A történeti bemutatás éppúgy hiányzik, mint az összehasonlító elemzés vagy a tran-
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zíciós helyzetből fakadó sajátosságok integrációs folyamatokra gyakorolt hatásának 
elemzése. Ez azért is sajnálatos, mert a régiónak van integrációs tapasztalata: a rend-
szerváltást követően Szlovéniában a meglévő 27 felsőoktatási, művészeti és felsőfokú 
szakképző intézményt a Maribori és Ljubljanai Egyetembe integráltak. Ladányi azt is 
megemlíti, hogy az 1990-es évek elején Csehországban öt új városi intézményt alakí-
tottak ki az ott működő szervezeti egységek integrálásával (Ladányi, 1996b), s amint 
a következő fejezetből részletesebben is látható, Magyarország sem maradt ki/le az 
integrációs folyamatokból. Ennek ellenére a nemzetközi szakirodalomban legfeljebb 
említés szintjén kerül elő a magyarországi integrációs folyamat (más országok még 
úgy sem).

Azt is érdemes kiemelni, hogy a nemzetközi kutatások szinte kizárólag az egyesü-
lésekre koncentrálnak. A szétválások (demerger) témaként nem kerülnek elő, a szak-
irodalomban egyetlen olyan cikket sem találtam, amely ezt a témát tárgyalta volna. 
Ennek oka lehet az is, hogy a szétválás szinte mindig kudarctörténetnek tekinthe-
tő, ezért a kutatók számára nehezebb bejutni a terepre, és megnyerni az érintettek 
együttműködését. Szintén elvétve tárgyalt téma a sikertelen, félbeszakadt egyesülési 
kísérlet is, bár ezek menet közbeni megfigyelése – a téma rendkívül érzékeny volta 
miatt – ritkán lehetséges. 

A szakirodalomban nem kerültek szóba az egyesülések és szétválások „szürke zó-
nái”, azok az esetek, amikor nem a szervezet egésze egyesül egy másikkal, hanem csak 
egy része. Nem találkoztam például olyan vizsgálattal, amikor a kutatás egy kar vagy 
campus kiválását és egy másik intézményhez csatlakozását vizsgálta volna (legalábbis 
az egyesülések témakörén belül).

2.  INTÉZMÉNYINTEGRÁCIÓS FOLYAMATOK  
MAGYARORSZÁGON

Az alábbiakban áttekintem az 1970-es évektől kezdődő magyarországi intézményin-
tegrációs folyamatokat a jogszabályok, a stratégiai dokumentumok és a szórványosan 
rendelkezésre álló kutatási anyagok alapján. 

Az elemzés kiindulópontjául az 1970-es éveket választottam, mert úgy vélem, a 
2000-ben csúcsosodó folyamat gyökerei a főiskolai szektor kialakulására vezethetők 
vissza. Természetesen integrációs és dezintegrációs folyamatok az 1970-es évek előtt 
is zajlottak, elég a magyar királyi tudományegyetem 1930-as évekbeli történetére vagy 
az 1950-es évek szakegyetemi és szakfőiskolai struktúrájának kialakulására gondol-
ni. A kezdő időpont megválasztásának másik oka, hogy – mint a nemzetközi össze- 
foglalásban említettem – több nyugati országban az 1970-es évekre esett az expanzió 
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második hulláma. Ettől kezdve pedig Magyarországon is rendszeres összehasonlítási 
és hivatkozási alappá vált a nyugati országok felsőoktatása. Végezetül egy harmadik 
okot is érdemes megemlíteni: a magyar felsőoktatási rendszer szisztematikus kutatá-
sa a Felsőoktatási Kutató Csoport (később Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont) 
1967-es létrejöttével vett lendületet. Az ezt megelőző intézményi folyamatokról sokkal 
kevesebb anyag férhető hozzá, azonban az 1970-es évektől kezdve a felsőoktatási in-
tézményrendszer fejlődéséről jóval reflektáltabb tudás áll rendelkezésre. 

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az 1974 és 2013 közötti időszakot szakaszokra 
osztottam. A szakaszolás természetesen önkényes. A periódushatárok meghúzásában 
az adott időszak jellemző trendjei, törekvései szolgáltak iránymutatóul, de ezek elég 
jól egybeestek a kormányváltásokkal is. A fejezet első felében bemutatom a folyamat 
főbb történéseit, majd egy összegző alfejezet keretében reflektálok a történésekre, és 
összevetem azt az előző részben elemzett integrációs hullámokkal. 

2.1 Az intézményi integrációs folyamat szakaszai

2.1.1 A probléma felismerése (~1974–1990)

Az intézményszerkezet túltagoltságával kapcsolatos probléma az 1970-es években je-
lent meg a magyar szakmai közbeszédben. Zibolen Endre, a Felsőoktatási Pedagógiai 
Kutatócsoport vezetője például azt írta 1974-ben, hogy „…felsőoktatási intézmény-
rendszerünk – az elmúlt évek folyamán végrehajtott kormányzati intézkedések elle-
nére – még mindig meglehetősen szétaprózódott, aránylag sok a méreténél fogva sem 
eléggé teljesítőképes, sem kellőképpen rentábilis intézmény […] a fokozódó társadal-
mi igényekre tekintettel a magyar felsőoktatási struktúra továbbfejlesztésének fő iránya 
– meggyőződésünk szerint – az intézmények regionális kooperációjának fokozottabb 
erősítése lesz, mind az oktató-nevelő, mind a tudományos munka terén. Ugyancsak 
nagy tartalékok rejlenek a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézmények együtt-
működésének elmélyítésében a rendelkezésre álló kapacitás optimális felhasználása, 
az oktatás és a tudományos kutatás színvonalának gyorsabb emelése, a tudományos 
utánpótlás eredményesebb nevelése érdekében. Több képzési ágban – így különösen 
a természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági felsőoktatásban 
– számottevő előrehaladást lehetne elérni a nagyüzemekkel, vállalatokkal, termelő-
szövetkezetekkel való eredményes kapcsolatok további fejlesztése révén.” (Zibolen, 
1974:198–199, kiemelés az eredetiben) Ebből kiindulva Zibolen a kutatási program-



125

Intézményi egyesülések és szétválások: nemzetközi tapasztalatok, hazai gyakorlat

Kováts 
GerGely

ban célul tűzte ki a felsőoktatási intézmények nagyságrendjének tanulmányozását, 
valamint az intézmények optimális méretének megállapítását is.

A széttagolódás oka egyfelől az volt, hogy a magyar felsőoktatás az 1950-es évektől 
szovjet mintára fokozatosan bevezette a szakfőiskolai, szakegyetemi rendszert (La-
dányi, 1999). Ennek során a nagy egyetemeket szétdarabolták, és a létrejövő, rendkí-
vül szűk profilú új intézményeket a kapcsolódó ágazati minisztérium alá rendelték. 
Az 1960-as években ráadásul jelentős extenzív fejlesztésre került sor, amelynek során 
számos műszaki és agrártechnikumból főiskolák jöttek létre, és sok új pedagógiai fő-
iskola is alakult. Emellett pedig megyei és városi nyomásra újabb és újabb kihelyezett 
karok és tagozatok is létesültek, amelyek tovább fragmentálták a felsőoktatás intéz-
ményrendszerét. E területileg széttagolt struktúrának megvolt az az előnye, hogy ará-
nyosabb területi megoszlást tett lehetővé (például pedagógusképzés), növelte a von-
záskörzetben a tanulási lehetőségeket, a regionális szakember-ellátottságot, továbbá 
az intézmények kulturális funkciókat is elláttak. Hátránya volt ugyanakkor, hogy 
az oktató fejlődése (a korlátozott munkamegosztás miatt) és a hallgatók látókörének 
szélesítése korlátozott volt, a képzési kapacitások kihasználása nehéznek bizonyult, a 
képzés keretei nem voltak elég rugalmasak, illetve a sok kis intézmény működési és 
üzemeltetési költsége magas volt, ami korlátozta a fejlesztés és a szinten tartás (anyagi) 
lehetőségeit (Ladányi, 1989). A szerző szerint az intézményhálózat széttagoltságának 
hátrányos következményei lényegesen nagyobbak voltak, mint az előnyei (Ladányi, 
1989).

3. táblázat: Az intézményszerkezet megoszlása az 1978/1979-es tanévben

300-nál 
kevesebb

301– 
500

501– 
1 000

1 001– 
2 500

2 500-
nál 

több
Összesen

nappali hallgatóval rendelkező intézmények száma
Önálló intézmé-
nyek 7 14 18 15 3 57

% 12,3 24,5 31,6 26,3 5,3     100,0
Az intézmény  
székhelyén kívül 
működő részlegek

17 4 2 – – 23

% 73,9 17,4 8,7 – – 100,0
Összesen 24 18 20 15 3 80
% 30,0 22,5 25,0 18,8 3,7 100,0

Forrás: Ladányi, 1989
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Az 1980-as évek felsőoktatás-fejlesztési koncepcióját pártbizottsági határozat alapoz-
ta meg, amelynek szakmai hátterét számos testület készítette elő. Az intézményrend-
szerrel foglalkozó bizottság is megállapította a magyar felsőoktatás széttöredezettsé-
gét, s hogy a fejlett országok intézményi létszámaitól a magyar intézmények hallgatói 
létszámai jelentősen elmaradnak (Palovecz, 1983). A bizottság kiemelte, hogy „az 
oktatómunka tényleges területi integrációja csak viszonylag távolabbi célként tűz-
hető ki”, és javaslatot tett olyan területi rektori konferenciák létesítésére, amelyek fő 
feladata „a régióban működő felsőoktatási intézmények kooperációjának megszerve-
zése, támogatása, segítségnyújtás az intézmények oktatási célú külső kapcsolatainak 
megteremtésében az oktatók szakmai-pedagógiai felkészültségének emelésében” (Pa-
lovecz, 1983). 

Nem meglepő ezért, hogy az 1981. február 3-ai pártbizottsági határozat a felsőok-
tatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól a következőket állapította meg. „A felső-
oktatás intézményhálózata szétaprózott, az egy intézményre jutó átlagos hallgatólét-
szám Európában nálunk a legalacsonyabb; sok a néhányszáz hallgatós kis intézmény. 
[…] Vannak kedvezőtlen vonások az intézményhálózat földrajzi elhelyezkedésében 
is. […] Az együttműködés általában még az egy városban működő intézmények kö-
zött is gyenge […]” (idézi Ladányi, 1989). Emellett azt is megállapította, hogy a felső-
oktatási intézmények felügyelete és irányítása nyolc minisztérium/főhatóság között 
oszlik meg, ami biztosítja ugyan a szakterületi érdekek és gyakorlati követelmények 
érvényesülését, de a rendszer egészének összehangolását, az oktatáspolitikai elvek 
érvényre jutását jelentősen gátolja. „…kezdeményező lépéseket kell tenni a felsőok-
tatási intézmények közötti együttműködés kialakítására tevékenységük valamennyi 
területén. […] Ahol ezt a képzési feladatok és a hatékonysági szempontok indokolják, 
teljes intézményi integrációk megvalósítását is napirendre kell tűzni” (idézi Ladányi, 
1989:313–314).

A pártbizottsági, majd minisztertanácsi határozat nyomán megkezdődött a felső-
oktatás távlati fejlesztési tervének kidolgozása, amely 1983-ban jelent meg „Javaslat a 
felsőoktatás fejlesztésére” címmel. Ez óvatosabban fogalmazott a strukturális problé-
mák megoldásáról. Az alapelvek között rögzíti, hogy „…meg kell szüntetni a felsőok-
tatás intézményi, regionális, belső szervezeti, tantárgyi és kutatási szétaprózottságát” 
(Palovecz, 1984:10), illetve kooperációk (egymással, vállalatokkal) erősítését is kitűzi. 
Segíteni kell a kutatóhelyek és intézmények integrációját. Máshol pedig úgy fogalmaz, 
hogy „…fontos feladat az intézményhálózat szétaprózottságának megszüntetése. En-
nek radikális megoldását közvetlenül célul kitűzni nem lehet, mert a szükséges anyagi 
feltételek nem állnak rendelkezésre, és települési helyük – nem alaptalanul! – ragasz-
kodik a maga felsőoktatási intézményéhez. Meg kell valósítani a felsőoktatási intéz-
mények regionális kooperációját és részben integrációját, amelynek ésszerű földrajzi 
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keretéül az északmagyarországi, az északalföldi, az észak- és középdunántúli, továb-
bá a déldunántúli felsőoktatási régiókat jelölhetjük meg” (sic!) (Palovecz, 1984:59).

Ezek alapján 1984-ben az intézményhálózat korszerűsítésével kapcsolatos előkészí-
tő munkák indultak a Művelődésügyi Minisztériumban, amelyek nyomán a Minisz-
tertanács 1986. július 17-én fogadott el határozatot a felsőoktatási intézményhálózat 
távlati fejlesztési elveiről. Ez többek között tartalmazta a szétaprózottság fokozatos 
megszüntetését, a hatékonyabb és gazdaságosabb működést lehetővé tevő, arányosabb 
területi megoszlású, de a jelenleginél koncentráltabb intézményhálózat kialakítását, a 
hálózatkorszerűsítés fokozatos és differenciált megvalósítását, az intézmények képzé-
si profiljának bővítését, az „universitas” jellegű egyetem irányába való fejlődést, vala-
mint az intézmények és más szervezetek közötti kooperáció erősítését. Az első változ-
tatásokat az 1986. évi 13. tvr.42 és a 37/1986. sz. minisztertanácsi rendelet43 határozta 
meg, amely főképp az agrár- és a pedagógusképzés szerkezetét alakította át (egyes 
karok más intézményekhez kerültek). Az idő közben megszületett 1985. I. törvény az 
oktatásról, nem érintette radikálisan a felsőoktatási intézményhálózatot, de lehetővé 
tette regionális tanácsok alakítását.

1988 júniusában újabb minisztertanácsi határozat szólt a felsőoktatás fejlesztéséről, 
amely hangsúlyozta a hálózat szelektív fejlesztésének szükségességét és a szétapró-
zottság csökkentését. Emellett a határozatban fejlesztési alapot hoztak létre a korsze-
rűsítések támogatására.

Mindezek ellenére „a felsőoktatási intézményhálózat széttagoltságának mérséklé-
sére, a vonatkozó párt- és kormányhatározatok végrehajtására irányuló törekvések 
[…] teljesen eredménytelenek maradtak” (Ladányi, 1989). Ladányi Andor úgy látta: 
„A felsőoktatás további fejlesztése során elkerülhetetlenné válik az intézményhálózat 
racionális átalakításának megvalósítása. Az intézményhálózat széttagoltságának gyö-
keres megszüntetése ugyan a jövőben sem lehetséges, ehhez továbbra is hiányoznak 
a szükséges feltételek, az intézményhálózat széttagoltságának csökkentése érdekében 
azonban, a jövőben az eddigieknél határozottabb lépéseket lehetne és kellene tenni. 
A legközelebbi feladat, a mintegy másfél évtizede megfogalmazott célkitűzéseknek 
megfelelően, a rendelkezésre álló szellemi és anyagi erőforrások optimális felhasz-
nálásával az egy városban (illetve egymáshoz viszonylag közeli városokban) lévő fel-
sőoktatási intézmények együttműködésének kialakítása, erősítése. […] A regionális 
kooperáció természetesen nem jelentené az adott városban lévő valamennyi felsőok-
tatási intézmény egyesítését (bár egyes intézmények, kihelyezett tagozatok szervezeti 
integrálása is szükséges) és egyes egységes minisztériumi irányítását. A lényeg a szel-

42 1986. évi 13. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről.
43  37/1986. (VIII. 31.) MT rendelet az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképző 

intézetekről.
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lemi és az anyagi erők optimális felhasználása, a konkrét szervezeti megoldás csak 
másodlagos jelentőségű” (Ladányi, 1989:380–381). Emellett még feladat „…a felső-
oktatási intézmények és a kutatóintézetek szoros együttműködésének megteremtése, 
illetve továbbfejlesztése. A szervezeti integráció kisebb kutatóintézetek esetében itt is 
lehetséges, az alapvető azonban a kooperáció kiszélesítése” (Ladányi, 1989:380–381). 
A regionális központoktól távolabbi, kis létszámú, speciális intézményeket vagy na-
gyobb intézménnyé kellene fejleszteni, vagy más intézménybe olvasztani, esetleg 
megszüntetni. Ennek akadálya a széttagoltságot „konzerváló, az ésszerű együttműkö-
dést akadályozó partikuláris érdekekkel szemben az össztársadalmi érdekek érvénye-
sítése, illetőleg a teljesítményorientáltságon, az oktató és a tudományos kutatómunka 
hatékonyságán alapuló új érdekviszonyok kialakítása” (Ladányi, 1989:380–381).

2.1.2 A társulások és szövetségek korszaka (1990–1998)

Az 1990-ben felálló új kormány által kiadott „A nemzeti megújhodás programja” je-
lezte szándékát a felsőoktatás átalakítására: „Fontos cél az intézmények szervezeti és 
felügyeleti széttagoltságának megszüntetése […] Olyan több karú, regionális egyete-
mek létrehozása célszerű, amelyek képesek szorosan kapcsolódni a nemzetközi tudo-
mányos élethez. Szükséges egyetemek és kutatóintézetek szoros együttműködése is” 
(Nemzeti megújhodás programja, idézi Rébay, 2002).

A kormányprogram szeptemberi megjelenését megelőzően, még márciusban sor 
került az 1985-ös oktatási törvény módosítására. Ennek nyomán lehetővé vált nem 
állami felsőoktatási intézmények létesítése is, így a következő években egyre több egy-
házi és magánintézmény alakult, tovább fragmentálva a magyar felsőoktatás intéz-
ményrendszerét. (A módosításokat az 1993-as felsőoktatási törvény is átvette.)

A törvénymódosítás, a regionális tanácsok alakítása mellett, lehetővé tette ún. tár-
sulások létrehozását is, azaz az intézmények nem csak területi alapon kapcsolódhat-
tak egymáshoz (a társulások tartalmi elemei nem szerepeltek a törvényben). Ennek (is) 
köszönhetően számos „universitas” (intézményközi társulás) alakult. Az évtized nagy 
részét universitasok, egyesülések, majd később szövetségek alakulása jellemzi. Ezek 
közé tartozott például a Szegedi Felsőoktatási Tanács (1990), majd később Szegedi 
Universitas Egyesülés; a Debreceni Universitas (1991); a Miskolci Egyetemi Szövetség; 
az Agráregyetemek és Kutatóintézetek Szövetsége (Gödöllő); a Kecskeméti Főiskolai 
és Kutatási Egyesülés; a Nyíregyházi Főiskolai Egyesület; a Pécsi Universitas Egyesü-
lés (1990), majd Janus Pannonius Universitas; az Alba Regia Felsőoktatási Egyesület; 
a Budapesti Egyetemi Szövetség (1991); a Budapesti Politechnikum (1992); a Nyugat-
magyarországi Egyetemi Regionális Szövetség; a Közép-Magyarországi Egyetemi és 
Főiskolai Egyesület (1995) stb.
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A társulások ilyen népszerűségét természetesen nem csak az oktatási törvény mó-
dosítása eredményezte, hiszen néhány évvel korábban az universitas eszme még ko-
rántsem örvendett ekkora népszerűségnek. A változás oka egyfelől az volt, hogy az 
oktatáspolitikai koncepciókban az universitas eszméje rendre kiemelt figyelmet ka-
pott, és sokáig a fejlesztés központi eleme volt. A másik okot a társulások számára 
elérhetővé tett világbanki pályázati források jelentették. 

1991-ben megkezdődött az új felsőoktatási törvény előkészítése. A törvény első 
koncepciója részletesebben is megfogalmazta a társulások (universitasok) jelentő-
ségét és lehetséges formáit. „A koncepció az új típusú egyetemeket, illetve egyetemi 
központokat (universitasokat) tekinti az elérendő célok legfőbb letéteményeseinek. 
Az  universitas a koncepció által használt értelemben többet jelent egy egyszerűen 
több karból álló egyetemnél, amennyiben más, jelenleg nem egyetemi intézmények 
integrálását is lehetővé teszi. Valódi universitas nem különféle intézmények erőszakolt 
összevonásával jöhet létre, hanem önkéntes elhatározáson alapuló egyesüléssel. Ez a 
felsőoktatási intézmények autonómiájának folyománya.” (Koncepció a felsőoktatási 
törvényi szabályozásához, 1991, kiemelés az eredetiben) A koncepció későbbi része-
iben pedig megjelentek az egyetemi központokhoz (universitasokhoz) kapcsolódás 
törvényi szabályozásának különböző lehetőségei: a kooperáció, a konföderáció és a 
teljes egyesülés/integráció. Emellett egy universitasnak lehettek volna társult és csat-
lakozó tagjai is. A főiskolák számára a tervezet annak lehetőségét adta volna meg, 
hogy társult tagként csatlakozzanak az universitasokhoz, vagy önállóan működjenek. 

Ennél még részletesebb tervet vázolt fel a koncepcióhoz kapcsolódóan Bakos Ist-
ván, a minisztérium akkori felsőoktatási főosztályvezetője (illetve a világbanki hitel 
főtárgyalója) „A magyar felsőoktatás modernizációjának és hálózatfejlesztésének fel-
adatairól” című írásában (Bakos, 1991), ahol az universitasok mint „regionális egye-
temek” jelentek meg. Szerinte ilyeneket kellene kialakítani Szegeden, Debrecenben, 
Pécsen, Miskolcon, Veszprém–Tihanyban, Gödöllőn, Keszthely–Zalaegerszegen, 
Észak-Dunántúlon (Győr–Sopron, Mosonmagyaróvár), valamint Budán és Pesten, de 
itt felmerül annak lehetősége is, hogy a budapesti intézmények a Londoni Egyetem-
hez hasonló föderatív struktúrába tömörüljenek. Bakos a főiskolák körében többkarú, 
szélesebb képzési profilú főiskolák, illetve szakfőiskolák létrehozását javasolja. 

A kialakult társulásokhoz, universitasokhoz a későbbi fejlesztési dokumentumok 
is nagy reményeket fűztek. A felsőoktatás fejlesztését 1992-ben tárcaközi vegyes bi-
zottság vizsgálta. A bizottsági munka eredményeként elkészült, „A magyar felsőok-
tatás fejlesztése 2000-ig” című döntés-előkészítő anyag nagyban épít az akkor már 
javában szerveződő társulásokra, universitasokra is, és javasolja ezek kiemelt támo-
gatását. A javaslat célul tűzi ki a sokkarú egyetemek és egyetemi központok, továbbá 
a többkarú főiskolák és vegyes képzési profilú főiskolák létrehozását a területi integ-
rációs elv figyelembevételével. A javaslat szerint „2000-ig Budapesten két, Szegeden, 



130

A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között

Debrecenben, Pécsett és Miskolcon egy-egy, összesen hat multi-diszciplináris (sic!) 
tudományegyetem hozható létre, ahol a hallgatói koncentráció már jelenleg is jelen-
tős, és 6-8 éven belül valamennyi tudományegyetemen elérheti a 10–20 000 főt. Ezen 
kívül indokolt Gödöllő–Budapest, Veszprém–Keszthely, valamint Sopron–Szombat-
hely térségben a meglévő felsőoktatási intézmények fejlesztése és területi integrációja 
révén egy-egy többkarú szakegyetem létrehozása, amelyek az ezredfordulót követő-
en fejleszthetőek tudományegyetemmé.” (A magyar felsőoktatás fejlesztése 2000-ig, 
1992:48). Az anyag jóval kisebb hangsúlyt helyez a többkarú főiskolai központok ki-
alakítására. Egyrészt azért, mert a főiskolai szövetségek ekkor még csak kialakulófél-
ben voltak, másrészt azért, mert „a magyar felsőoktatási intézményrendszer jövőbeli 
szervezeti integrációja szempontjából kétségtelenül a legfontosabb szerepet a javasolt 
hat tudományegyetem és a három szakegyetem fejlesztése jelenti.” 

Az előkészítő munkák és a nagy ívű javaslatok ellenére mindebből az 1993-as fel-
sőoktatási törvény nagyon keveset vett át. A koncepcióban megjelenő részletesebb 
társulási szabályozás helyett az 1990-es állapotot tükröző előírások kerültek be a tör-
vénybe, illetve az utolsó pillanatban kivették belőle a többkarú főiskolák lehetőségét 
is. Ugyanakkor, néhány speciális intézményt kivéve, megszűnt az intézmények fenn-
tartóinak széttagoltsága, ami lehetővé tette az egységes ágazatpolitika folytatását.44

A társulások működését segítette az 1991-ben aláírt első világbanki hitel is (ennek 
tárgyalása még 1988-ban kezdődött el). A világbanki szakértők maguk is szorgal-
mazták a széttagolt felsőoktatási struktúra megszüntetését (ez a hitelnyújtás feltétele 
volt), így a hitel felsőoktatási komponensébe bekerült az intézmények közötti együtt-
működések és az „igazi” universitasok kialakulásának célja is (Polónyi–Kotán, 2003). 
A világbanki támogatás elosztását végző Felsőoktatási Fejlesztési Alap (FEFA) évről 
évre integrációs pályázatokat írt ki, amelyekre társulások pályázhattak sikerrel.

Végül is az intézmények önszerveződésére épülő integrációs javaslat nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket. Setényi János így értékelte a folyamatot: „Az Univer-
sitas-koncepció az intézmények szétaprózódottságát és alacsony hallgatólétszámait 
bőséges anyagi támogatással ösztönzött intézményi társulásokkal (merger) kívánta 
megoldani. Az Universitas-terv kimunkálatlansága azonban lényegesen befolyásolta 
a meghirdetett politika hatásfokát. Nem került sor az universitas minimális közpon-
ti feltételeinek meghatározására, a fogalomhoz nem rendelődtek az intézményi in-
tegráció méIységét követni képes differenciált jogállások, és viszonylag kis figyelem 
irányult a főiskolai szövetségek létrehozására. A FEFA keretfeltételek és prioritások 

44  Az ágazati irányítás átadása ugyanakkor nem ment zökkenők nélkül, mert a társtárcák az irányítási-
felügyeleti rend megváltozását hatáskörük csökkenéseként érzékelték. Lásd erről az Állami Számve-
vőszék 1994-es jelentését a magyar egyetemi felsőoktatásról: http://www.asz.hu/jelentes/218/jelen-
tes-a-magyar-egyetemi-felsooktatas-ellenorzeserol/218j000.pdf (2015. szeptember 15.)
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nélküli pénzügyi támogatása olyan szimbolikus integrációs folyamatokat hívott éIet-
re, ahol egymással több képzési ágban versengő intézmények szövetkeztek a pályá-
zati pénzek elosztása céljából. […] Az intézmények jobb együttműködését ösztönző 
országos mechanizmusok hiányában az Universitas-program legkorábban is 5-10 év 
múltán éreztetheti majd hatását” (Setényi, 1994:46).

Ezt maga Bakos is így látta az 1993 augusztusában publikált „Elszámolás a felső-
oktatásban 1990 óta zajló folyamatok, eredmények és gondok” című írásában. „A 
nagy erőfeszítések ellenére viszonylag szerény eredményt értünk el a vidéki regionális 
egyetemek újjáalakításában. Annak ellenére, hogy egyetemi szövetségek jöttek létre 
Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Veszprémben, Miskolcon és Budapesten is, a főis-
kolai szövetségek száma pedig több, mint egy tucat, valóságos tartalmi-szervezeti és 
működési eredményt még alig néhány esetben lehet felmutatni” (Bakos, 1993). Az 
Állami Számvevőszék 1994-es jelentése pedig úgy véli, hogy a fennálló helyzet csak 
évtizedes léptékben hozhat változást, és a források minél hatékonyabb felhasználása 
érdekében radikális változtatást sürget az integrációs politika terén (ÁSZ, 1994).

A hivatalba lépő új kormány 1995-ben országgyűlési határozatot fogadott el a fel-
sőoktatás fejlesztésének irányelveiről45, amelyben rögzítette, hogy továbbra is fenn-
áll az intézményrendszer széttagoltsága, ezért célul tűzte ki, hogy „a felsőoktatási 
intézmények integrációs törekvéseivel kapcsolatban bővíteni kell az Ftv. módosítása 
során a jogi kereteket, lehetővé téve a szorosabb helyi együttműködést. A fejlesztési 
források elosztásánál meg kell követelni az integrációs törekvéseket, mint amilyen 
az egységes vezetés és stratégiai tervezés, a közös gazdálkodási rendszer és pénzügyi 
menedzsment, a közös infrastruktúrafelhasználás, az ingatlanátcsoportosítás, a szak- 
és programintegráció, az átjárhatóság. A meglévő működési és a többletforrásokat 
az eltúlzott mértékű eszközbeszerzések helyett, szervezési és információs jellegű inf-
rastrukturális beruházásokra (intézményvezetés, -szervezés, gazdasági, tanulmányi, 
adminisztrációs osztályok korszerűsítése, intézményi információs, minőségbiztosító 
rendszerek, oktatástechnológia stb.), valamint a tudományos munka lehetőségeit ja-
vító beruházásokra (könyvtárak, műszerek, laboratóriumok) kell fordítani.” Fél évvel 
később a kormány határozatot hozott arról, hogy „ki kell dolgozni a felsőoktatási in-
tézmények együttműködésének lehetséges formáit”, illetve „a felsőoktatás intézmény-
rendszere átalakítására vonatkozó hosszú távú kormányzati koncepciót.”46 

A felsőoktatási törvény módosítására47 1996-ban sor került. A változtatás lehetővé 
tette egyfelől a többkarú főiskolák működését, másfelől a társulásnál szorosabb fel-

45 107/1995. (XI. 4.) OGY határozat a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről.
46  1049/1996. (V. 22.) Korm. határozat a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről szóló 107/1995. (XI. 4.) 

OGY határozat végrehajtását szolgáló feladattervről és jogalkotási programról.
47  A törvény elfogadásának körülményeiről és értékeléséről lásd Ladányi, 1996a. 
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sőoktatási szövetségek alakítását. A szövetség „olyan teljes egyesülést célzó átmeneti 
társulási forma, melyet az Országgyűlés a szövetség létrejöttétől számított két éven be-
lül egységes önálló felsőoktatási intézménnyé alakít át.” (1996. évi LXI törvény, 15 §) 
A szövetség alakításának feltételei közé tartozik, hogy a tagok „a) egymástól olyan 
távolságon belül helyezkednek el, amelynek alapján együttműködésük tényleges, bi-
zonyítható gazdasági és szakmai előnyökkel jár; b) oktatási, kutatási, valamint egyéb, 
ezekhez társuló tevékenységeik egymást kiegészítő jellegűek vagy egymásra épülnek; 
c) kötelezettséget vállalnak arra, hogy tételesen is felsorolt oktatási, kutatási és egyéb 
tevékenységeik szervezeti párhuzamosságait felszámolják; továbbá d) a törvény által 
előírt keretek között egységes gazdasági és igazgatási vezetésüket létrehozzák.” A szö-
vetségek működését a kormány külön rendeletben szabályozta.48 Ilyen szövetség végül 
két helyen alakult: Debrecenben és Szegeden (mindkettő 1998-ban).49 

A törvény egy másik módosítása azt deklarálta, hogy az intézmények törvényi fel-
sorolása 1998 végén hatályát veszti, és az alapító okiratokat a kormány terjesztheti 
az országgyűlés elé (a szövetségi forma esetén a szövetség alapító okiratát kell beter-
jeszteni). Ezzel lényegében azt fogalmazták meg, hogy azok az állami intézmények, 
amelyek 1998 végéig nem integrálódnak, „azt kockáztatják, hogy az Országgyűlés 
dönthet integrálásukról, átalakításukról vagy más fenntartónak történő átadásukról” 
(Művelődési, 1997).

Idő közben módosult a Felsőoktatás Fejlesztési Alap pályázati rendszere.50 Bár in-
tegrációs célra már 1994-től elkülönült pályázatokat hirdetett a FEFA, az utolsó két 
évében (1996-ban és 1997-ben) az integrációs folyamat támogatása, illetve a hatékony 
intézményi struktúrák kialakítása vált kizárólagos feladattá (Polónyi–Kotán, 2003). 
Ehhez az intézményeknek integrációs terveket kellett készíteniük. Ennek ellenére 
1997-ig az integráció terén „csupán látszateredményeket sikerült elérni” (Polónyi–Ko-
tán, 2003:38). Igaz ugyan, hogy létrejöttek regionális intézményi együttműködések és 
néhány közös szervezet is, továbbá néhány intézményi integrációra is sor került, de „a 
világbanki hitelből tényleges intézményi integráció nem valósult meg” (Polónyi–Ko-
tán, 2003). A második világbanki hitel előkészítése 1995-től kezdődött meg, aláírására 
1998 elején került sor. A források háromnegyedét olyan intézményi beruházási prog-
ramokra kellett fordítani, amelyek az integrálódó intézményeket segítik elő (emellett 
jutott forrás a felsőoktatási reformok bevezetésére, az informatikai rendszerek fejlesz-
tésére, a menedzsment fejlesztését szolgáló programokra is).

48  67/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet a felsőoktatási szövetség megalakulásának feltételeiről és az egysé-
ges, integrált felsőoktatási intézménnyé történő átalakulás szabályairól.

49  1024/1998. (III. 4.) Korm. határozat a Debreceni Egyetemi Szövetség és a Szegedi Felsőoktatási Szö-
vetség létesítéséről.

50  Átalakult a működési rendszere is: a korábbi elkülönült állami pénzalapot 1996-ban betagozták a 
minisztérium költségvetési fejezetébe.
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2.1.3 A kikényszerített integráció (1998–2003)

Az 1998-ban hivatalba lépő kormány igen szűk határidőkkel találta magát szembe: 
közelgett a felsőoktatási törvény mellékletét hatályon kívül helyező 1998. december 
31-ei határidő, és lejáróban voltak a világbanki kölcsönhöz kapcsolódó intézményfej-
lesztési tervek is (Rébay, 2002). A Világbankkal kötött megállapodást az új kormány 
felmondta, és 1998 decemberében határozatot hozott az integráció elveiről51, amely 
vidéken városi integrációkat és regionális intézményeket írt elő, Budapesten pedig az 
átfedő oktatási profilú intézmények integrációját tette meg vezérelvvé. A művészeti 
intézményeket – bár önállóak maradtak – közös adminisztratív központ felállítására 
kötelezték. A katonai intézmények – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola – integrációját  HM utasítás52 szabályozta.

Az Oktatási Minisztérium által 1999-ben megjelentetett, integrációval foglalkozó 
kiadvány a kormányzati politika radikális váltását azzal magyarázta, hogy „az 1990-
es évek elejétől számos próbálkozás történt a folyamat befolyásolására pályázatok-
kal, központi javaslatokkal és törvényi kényszerrel, azonban kellőképpen átgondolt 
koncepció, politikai akarat és következetes megvalósítási elképzelés hiányában ezek 
a kezdeményezések nem vezettek érdemi eredményre” (Farkas, 1999). Az integráció 
céljait az alábbiakban foglalták össze: 

 � a képzési kínálat növelése és az oktatás színvonalának emelése,
 � a szellemi erőforrások egyesítése,
 � racionálisabb intézményi struktúra,
 � a felsőoktatási intézményeknek a regionális fejlesztés általános szellemi központ-

jaivá alakítása,
 � a tehetséggondozás megerősítése,
 � az intézmények stabilitásának növelése,
 � az átlátható és kiegyensúlyozott gazdálkodás bevezetése,
 � az intellektuális és infrastrukturális kapacitások hatékony kihasználása,
 � a kormány vidékpolitikájának hatékony végrehajtása (Farkas, 1999).

A kiadvány megemlíti azt is, hogy a felsőoktatási szövetségek kialakítása „nemhogy 
csökkentette volna az intézmények számát, hanem növelte volna azt. A racionálisabb 
működés helyett egy bonyolult »vízfej« adminisztratív struktúrát definiált a szövet-
ségre lépett intézmények számára, ami nemcsak a tényleges költségeket, hanem a faj-

51   1157/1998. (XII. 9.) Korm. határozat az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó állami felsőok-
tatásban végrehajtandó intézményi integráció elveiről.

52   42/1999. (HK 16.) HM utasítás a katonai felsőoktatási intézmények integrációjával kapcsolatos fel-
adatokról.
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lagos költségek jelentős növelését is eredményezi. A racionális döntéshozatali mecha-
nizmus helyett, egy kusza és meglehetősen bonyolult, a felsőoktatástól is idegen dön-
téshozatali struktúrát erőltetett volna az együttműködő intézményekre az autonómia 
nevében. […] amennyiben a tényleges integráció a kitűzött cél, valójában a szövetségi 
struktúra kialakítása ezt csak megnehezíti, nem pedig elősegíti” (Farkas, 1999:28). Az 
autonómiával foglalkozó fejezetben pedig azt a megállapítást teszik, hogy „az egye-
temi szférában az integrációs intézkedések megvalósítása az egyetemek és főiskolák 
szervezeti összevonása olyan állami hatáskör, amelyre az intézményi autonómia nem 
terjed ki.” (Farkas, 1999:61) Szükségesnek látják ugyanakkor az intézményekkel való 
konzultációt, a pénzügyi ösztönzők alkalmazását. 

A kormányzat által megfogalmazott intézményi integrációkat többkörös egyeztetés 
és nem kevés konfliktus után fogadták el, és emelték törvényerőre (1999. évi LII. tör-
vény). Ennek eredményeképpen az intézmények száma – az öt művészeti intézményt 
nem számítva – 52-ről 25-re csökkent53, emellett pedig az állam elismerte a szerzete-
si hittudományi iskolák összevonásából létrejövő Sapientia Egyetemet is. A törvényi 
elvekkel szembemenve néhány intézmény ekkor önállósult (például a Dunaújvárosi 
Főiskola), vagy elkerülték az egy város – egy intézmény elvet (a Győri Tanítóképző 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem része lett a Győri Főiskola helyett). Néhány intéz-
ményt érintetlenül hagyott az integráció (például az egri Eszterházy Károly Főiskolát, 
a Szolnoki Főiskolát, a bajai Eötvös József Főiskolát és a Győri Főiskolát). Patthy Éva és 
Farkas Mária (2000) arra mutatnak rá, hogy a 2000-ben megvalósult integráció nagy 
átfedést mutat a FEFA által 1994-ben regisztrált önkéntes társulások összetételével: 

 � nyolc esetben (Szeged, Debrecen, Pécs, Veszprém, Nyíregyháza, Budapesti Poli-
technikum, Budapesti Gazdasági Főiskolák Szövetsége) az egyházi és az MTA-in-
tézményektől eltekintve lényegében azonos a kör; 

 � négy csoport esetén (Miskolc, Sopron, Gödöllő, Kaposvár) az eredeti társulásnál 
kevesebb tag volt érintett az integrációban; 

 � a Tessedik Szövetség nevű társulásból szélesebb képzési spektrumú főiskola lett; 
 � két társulás – az 1991-ben létrehozott Budapesti Egyetemi Szövetség és a székesfe-

hérvári központú Alba Regia Felsőoktatási Egyesület – integrációs törekvése pedig 
meghiúsult (Patthy–Farkas, 2000).

Az egyeztetések során a konfliktusok oka az volt, hogy a javaslat szerint az elődintéz-
mények karként kerülnek be az integrált intézménybe, az integráció alapvető egységé-
nek tehát valójában a kar számított. A karok vezetőit és kari tanácsait a törvény hiva-
talban hagyta. Az integráció évében – amelyet a törvény átmeneti időként definiált – a 

53   Az első minisztériumi javaslatot és a megvalósuló integrációkat lásd Rébay, 2002. A megvalósult 
integrációk megtalálhatóak ezen összefoglaló mellékletében is.
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karok részjogú költségvetési egységként működtek, amelyek bevételeik fölött önálló-
an rendelkezhettek. A karok fenntartási és működési költségeinek fedezésére az intéz-
ményi tanácsnak a képzési és fenntartási normatívaként juttatott támogatás 90%-át 
kellett biztosítania. Leginkább az orvosi és az agrárintézmények tiltakoztak az ellen, 
hogy karrá „degradálják” őket (Rébay, 2002), és elcsatolják tőlük főiskolai karaikat. 
Ezek az egyetemek ezért inkább a lazább, szövetségi jellegű integrációt támogatták 
volna, és felvetették, hogy visszatérnének az Egészségügyi, illetve a Földművelésügyi 
Minisztérium felügyelete alá. E törekvések leszerelésére került be a törvénybe az ag-
rár- és egészségügyi centrumok kialakításának joga, amely egyfelől biztosította, hogy 
a betegellátásra és a tangazdaságokra juttatott egészségügyi és agrárminisztériumi 
források elkülönített módon legyenek kezelhetőek, másfelől mentesítette az Oktatási 
Minisztériumot az alól, hogy ezeket a költségeket neki kelljen állnia (Rébay, 2002). E 
centrumos megoldásnak bár vannak külföldi mintái (Barakonyi, 1997), ám kétség-
telen hátránya, hogy tovább bonyolította az intézményi struktúrát (Polónyi–Kotán, 
2003).

Az intézmények karokként történő integrálása ugyanakkor azzal a nehézséggel járt, 
hogy a kialakuló erőviszonyok jelentős belső feszültséget okoztak. Egyes intézmények 
az integráció előtt azért alapítottak karokat, hogy az integrációt követően jobb pozíci-
óba kerüljenek az intézményen belül. Mások körmük szakadtáig ragaszkodtak a kari 
autonómiához attól félve, hogy a többség lerabolja őket. Összességében az integrációs 
folyamat csökkentette ugyan az intézmények számát, de sok feszültséget vitt az intéz-
mény falain belülre. Időnként az együttműködések olyan karok között is felbomlot-
tak, amelyek korábban, önálló intézményként olajozottan működtek. Polónyi István 
és Kotán Attila (2003) szerint az integráció nem oldotta meg a felsőoktatás széttörede-
zettségét, csak kapun belülre helyezte. Ennek az is oka volt, hogy az intézményvezetés 
lényegi elemei változatlanok maradtak, azaz a rektor nem kapott elég törvényi felha-
talmazást a belső konfliktusok kezelésére (ÁSZ, 2003; Derényi, 2009; Kováts–Temesi, 
2010). A későbbi időszakokban több intézmény is felbomlott vagy kivált. (Gödöllőből 
vált ki és önállósult például a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola. Szintén Gödöllőről 
váltak ki a volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem karai, amelyek később a Buda-
pesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemhez csatlakoztak. Szó volt 
a Testnevelési Egyetem kiválásáról is, ez azonban – akkor még – nem valósult meg.)

Az integráció sok anyagi áldozatot kívánt. Az új intézményeknek egységes irányí-
tási infrastruktúrát kellett kialakítaniuk (tanulmányi adminisztráció, gazdálkodási, 
IT- és könyvtári rendszer). Az ehhez szükséges beruházásokat – az intézmények által 
kidolgozott intézményfejlesztési programok alapján – részben a második világbanki 
hitelből, majd a hitel 2001-es felmondását követően, költségvetési forrásokból bizto-
sították, de a remélttől jóval elmaradó mértékben. Az eredeti világbanki program 50 
Mrd Ft-ot irányzott elő beruházásokra, de ebből csak 33 Mrd Ft valósult meg 2004-
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ig (Polónyi–Kotán, 2003). Ugyanezt állapította meg a 12 intézményben lefolytatott, 
az integráció ellenőrzésére vonatkozó állami számvevőszéki jelentés is (ÁSZ, 2003).54 
A jelentés további megállapításai közül néhányat érdemes kiemelni.

 � A belső integráció (átszervezés) a tervekhez képest lassan zajlik, teljes körűen csak 
a gazdasági egységeket vonták össze. A karok száma enyhén nőtt (ahol csökkent, 
ott sem az integráció miatt), az oktatási szervezeti egységek száma is növekedett. 
A képzési párhuzamosságok felszámolása nehézkesen haladt. A belső integráció-
hoz hiányoztak a szükséges működési pénzforrások, illetve az informatikai fejlesz-
tések támogatása is. A képzési helyek száma az integráció előtti állapothoz képest 
növekedett.

 � A nem oktatói létszámban kisebb leépítés, az oktatói létszámban kisebb növekedés 
volt tapasztalható.

 � A képzési kínálat szélesedett, de a nyelvoktatás egységesítése kevés intézménynél 
történt meg. Megmaradtak a kis létszámú, ráfizetéses szakok.

 � Az integráció összességében és intézményenként sem hozott költségcsökkentést a 
vizsgált időszakban. Ez ugyanakkor köszönhető a növekvő hallgatói létszámok-
nak is. Nem megítélhető azonban, hogy ez mennyire múlt az intézményeken, be-
következett volna-e ez a növekedés az integráció nélkül is.

Az ÁSZ-jelentés további fontos megállapítása az volt, hogy az integrált intézmények 
által lefedett terület csak korlátozottan van összhangban az 1998-ban kialakított EU-s 
régiókkal. (Négy intézmény két vagy három régiót is érintett.)

A külföldi szakirodalom többnyire azt hangsúlyozza, hogy egy-egy integráció kon-
szolidációjához és megítéléséhez 5-10 évnek kell eltelnie. Ilyen időtávban vizsgálatok 
az integrációról nem készültek. Inkább benyomások, tapasztalaton alapuló szakértői 
vélemények érhetőek el. Egy interjús kutatás keretében (Kováts–Temesi, 2010) például 
viszonylag nagy egyetértés mutatkozott arról, hogy elsősorban a városi integrációk 
(elsősorban Szeged és Debrecen) tekinthetőek sikeresnek (összhangban a nemzetközi 
tapasztalatokkal), emellett pedig a budapesti főiskolai integrációk. Kudarctörténet-
nek számítanak viszont a regionális intézmények (Szent István Egyetem, Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem).

2.1.4 Hatékonysági kényszerek, spontán integrációk (2003–2012)

A 2002-ben hivatalba lépő új kormány az intézményhálózat racionalizálásának kér-
dését alapvetően rendezettnek tekintette. Figyelme leginkább a többlépcsős képzési 

54  „A felsőoktatás nem jutott olyan mértékben és ütemben beruházási forrásokhoz, mint ahogy azt 
kormányzati szinten tervezték” (ÁSZ, 2003).
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rendszer kialakítására, valamint az irányítási reformra koncentrálódott. Ennek elő-
készítése zajlott az ún. „Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez” bizottság-
ban, amely az előkészítő anyagokban megállapította, hogy „a végbement integráció a 
partikuláris érdekek áldozatául esett: az új, nagy intézmények létrejötte számos helyen 
csak névtáblacserét jelentett, érdemi funkcionális integráció nélkül” (CSEFT 2003:4), 
máshol viszont az integrált intézményrendszert a felsőoktatási szektor erősségeként 
értékeli. A reform gyengeségének megváltozását alapvetően az irányítási rendszer 
reformjától várta, de azért lehetővé tette a 2000. évi integráció néhány korrekcióját 
(Károly Róbert Főiskola kiválása, a korábbi Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem ka-
rainak kiválása és a BKÁE-hez csatlakozása).

A 2005. évi felsőoktatási törvény55 világos szabályokat alkotott az intézmények 
szétválására, kiválására és egyesülésére, és ebben jelentős autonómiát biztosított az 
intézményeknek (kimondta, hogy amennyiben a szenátusok elfogadják az egyesülést, 
úgy a fenntartó nem tagadhatja ezt meg tőlük). A törvény emellett lényegében egysé-
gessé alakította az addig duális felsőoktatási rendszert. A továbbiakban minden intéz-
mény egyetemmé válhatott, amennyiben teljesíteni tudta ennek feltételeit. 

A felsőoktatás expanziója 2005-ben megállt, majd a hallgatói létszám csökkenés-
nek indult. A pénzügyi válság 2008-ban hazánkat is elérte, ami megnehezítette a 
gyengébb helyzetben lévő állami és nem állami (vidéki) főiskolák helyzetét. 2006 és 
2011 között hat intézményintegráció történt a felsőoktatásban (lásd a Függelék táblá-
zatát), ebből négy állami intézményeket érintett, emellett egy magán- és egy egyházi 
intézményi integráció is történt. Ezek nem keltettek különösebb figyelmet a magyar-
országi szaksajtóban.

2.1.5 Irányított integrációk és dezintegrációk (2012-től)

A 2010-es kormányváltás részleges fordulatot hozott a felsőoktatási intézményhálózat 
kérdésében. A legmarkánsabb változást a rendszer duálissá történő visszaalakítása 
jelentette, ami a 2011-es nemzeti felsőoktatási törvényben56 következett be. A törvény 
szintén rögzítette az egyesülés, a szétválás, a kiválás szabályait, de e tekintetben 
nagyobb jogosítványokat adott a fenntartónak. 

A 2010-es kormányváltást követően több felsőoktatási stratégia (fejlesztési koncep-
ció) is készült, amelyek kisebb-nagyobb mértékben érintették az „intézményszerkezet 
racionalizálásának” kérdését. A legnyíltabban a Kis Norbert felsőoktatási helyettes 
államtitkár felügyelete alatt készült anyag (NEFMI, 2012) tárgyalta e kérdést, amely-

55  2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról.
56 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
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ben megállapították, hogy az állami fenntartású felsőoktatási intézmények elszigetelt 
fejlesztéseket folytatnak, ami az expanzió során a források nem hatékony felhasználá-
sával és minőségromlással jár. Emellett problémaként merült fel a felsőoktatás túlzott 
Budapest-központúsága. Az anyag ezért célként az intézmények közötti szorosabb 
együttműködést tűzte ki, amelynek keretét – a francia PRES-rendszer mintájára – 
ún. felsőoktatási pólusok, később pedig felsőoktatási zónák kijelölése szolgálta volna.  
Az egy pólusba kerülő intézményeknek a belső feladatmegosztást, a párhuzamossá-
gok felszámolását kell megoldaniuk, továbbá a pólusok szolgálnak az erőforrás-al-
lokáció egységéül is (azaz a kormányzat a pólusoknak adná a támogatást, amit az 
intézmények a pólusokon belül maguk osztanak el). A pólusok kialakítása vidéken 
regionális, Budapesten pedig tudományterületi alapon történt volna. 

Noha e javaslat végül nem nyert elfogadást, a 2010 után megvalósult és a 2015-ben 
tervbe vett átalakításokban jól tükröződik az intézményszerkezet felülről vezérelt át-
rendezésének szemléletmódja. A tervezett átalakítások leginkább azokra a karokra 
és intézményekre irányultak, amelyek vagy kimaradtak a 2000-es integrációs hul-
lámból (Szolnoki Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Kecskeméti Főiskola), vagy 
helyzetük akkor – némi meglepetést keltve – az átrendezés kapcsán megfogalmazott 
elvekkel szemben rendeződött (Nyugat-magyarországi Egyetem győri kara). Az át-
alakítási tervek nagy számban érintenek olyan szervezeti egységeket is, amelyek a 
2000 utáni alulról kibontakozó átalakulási folyamatok szereplői voltak (a Budapesti 
Corvinus Egyetem három természettudományi kara és a gyöngyösi Károly Róbert 
Főiskola 2000 után vált ki a Szent István Egyetemből). Érdemes azonban felhívni 
a figyelmet két olyan trendre is, amely az elmúlt 25 év fényében némileg meglepő: 
egyfelől a korábbi integrációs törekvésekkel szemben jelentős kiválási és önállósodá-
si folyamatok zajlanak (Testnevelési Egyetem, Állatorvos-tudományi Egyetem terve, 
Savaria Központ). A másik újszerű trend, hogy míg korábban inkább a nagyobb, több 
tudományterületet átfogó, universitas jellegű intézmények kialakítását tekintették 
célszerűnek, addig ma – a megvalósult és tervbe vett átalakítások fényében – ismét 
előtérbe kerülnek az egy-egy területre fókuszáló szakegyetemek és -főiskolák (a már 
említett Testnevelési Egyetem és Állatorvos-tudományi Egyetem mellett ilyen lenne 
például a soproni faipari és erdőmérnöki profilú egyetem is). Érdekes kérdés, hogy ez 
mennyiben erősíti fel azokat a törekvéseket, amelyek az 1990-es években kialakult 
egységes felsőoktatási irányítással szemben, az ágazati (szakminisztériumi) irányítás 
visszaállítását sürgetik (például az agrárszektorban). 
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2.2  Záró gondolatok a magyar intézményi integrációs folyamatról és 
javaslatok további kutatási témákra

Az 1970-es és 1980-as években mind szakmai, mind politikai síkon felismerték az 
intézményi struktúra problémáit: a túltagoltságot, a nem hatékony működést, a Bu-
dapest-centrikusságot, valamint az észak-magyarországi és az észak-dunántúli régió 
hiányzó egyetemi központjainak dilemmáját. A megoldási javaslatok inkább a koope-
ráció erősítésére irányultak, a nyilvános határozatokban az integráció kérdése csak 
elvétve, nagyon óvatosan, távlati koncepcióként fogalmazódott meg. Az 1980-as évek-
ben már explicit módon is felmerült az universitas eszméje, azaz a nagyobb, átfogóbb 
egyetemek létrehozásának gondolata.

Nehézségként jelentkezett az intézmények belső kultúrája (a felmérések többsége 
bezárkózó, autark intézményeket mutatott ki), és a széttagolt minisztériumi irányí-
tás sem segített. Az átrendeződés ágazatokon belül kezdődött meg (például az ag-
rárfőiskolák agráregyetemekhez csatolása). Ebben az időszakban kevésbé realizáló-
dott problémaként a széttagolt felügyeleti struktúra, erre vonatkozóan is csak elvétve 
történtek utalások, a javaslatok között pedig sohasem került elő ennek felülvizsgálati 
szükségessége. 

Az 1990-es évek első felének gondolkodási irányait nagyban meghatározták az 
1980-as évek problémaértelmezései, ami azt jelenti, hogy a magyar integrációs fo-
lyamat a „konszolidációs”, hatékonyságvezérelt nemzetközi hullámba illeszkedik. 
Ugyanakkor az intézményi autonómia nevében felértékelődött az alulról kezdemé-
nyezett együttműködéseknek teret adó politika, amely azután fokozatosan keménye-
dett (például az integráció határidőhöz kötése, majd a kényszerített integráció). Mind-
ehhez jelentős forrásokat tettek elérhetővé egy egyébként pénzhiányos környezetben 
(Bokros-csomag). Ez természetesen egy állandóan változó, nehezen követhető társu-
lási-szövetségkeresési folyamatot eredményezett, ami az intézmények részéről aktív 
kezdeményezést, a kormányzat részéről viszont határozott, de nem megmondó sze-
repet kívánt. Nem tudható, vajon a Horn-kormány beváltotta volna-e a fenyegetését 
(kényszerintegrációt, alapító okiratok visszavonása), ha nem történik kormányváltás.

Érdemes azért azt is rögzíteni, hogy az 1990-es években valóban nagyon kevés in-
tegráció valósult meg, ráadásul sok egyházi és magán felsőoktatási intézmény ala-
kult meg, ezért a felsőoktatás egészének intézményi szerkezete még széttagoltabbá 
vált, az állami intézmények köre pedig fragmentált maradt. Ezt a kihelyezett tagoza-
tok növekvő száma még tovább súlyosbította. Egyes vidéki intézmények, a hallgatók 
könnyebb toborzása miatt, Budapesten is indítottak kihelyezett tagozatokat (Derényi, 
2009).
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A helyzetet radikálisan változott 1998-ban, amikor az addig alulról építkező folya-
matot egy felülről vezérelt integráció váltotta fel. Ennek – úgy vélem – súlyos hibája 
volt, hogy az integrációról mint célról gondolkodott. Kontrasztként talán az 1990-
es években Magyarországon sokat hivatkozott holland vagy ausztrál integrációs fo-
lyamatot érdemes említeni, ahol nem azt mondták meg, hogy ki kivel integrálódjon, 
hanem azt határozták meg, milyen méret fölött milyen támogatásra jogosult az intéz-
mény, és a cél elérését már az intézményre bízták, így lehetőség volt az integrációtól 
eltérő megoldásokat is választani. 

Egy másik probléma az volt, hogy az integráció során alapvetően karokban gon-
dolkodtak, és miközben megerősítették a karok helyzetét, az egyetemi vezetést nem 
hatalmazták fel az integráció belső kezelésére. Noha az intézményen belüli dinamikák 
igen sokfélék voltak, sok helyen lehetővé vált a névleges integráció, azaz a korábbi 
struktúrák megőrzése. Miközben tehát de jure teljes integráció történt, de facto föde-
ratív struktúrák működtek. Ennek azonban nem volt kialakult gyakorlata, ami sok 
intézményen belüli okozott bizonytalanságot, és az intézményi szintű kutatások hiá-
nyában erről diskurzus sem tudott kialakulni. 

Ehhez kapcsolódó nehézség, hogy a kormányzat mindenhol a teljes integrációs 
koncepciót erőltette. Ennek természetesen papíron komoly előnyei voltak (Barakonyi, 
1996a; 1996b), de – amint arra a nemzetközi tapasztalatok ismertetésénél már utaltam 
– az intézmények kapcsolódásának, együttműködésének sokféle más módja is lehet-
séges lett volna. A budapesti intézmények kapcsán például az integráció helyett élet-
képesebb lehetett volna az egy évtizeddel később felmerülő föderatív struktúra ötlete. 

Érdemes azt is kiemelni, hogy az 1980-as években és 1990-es évek elején a felsőok-
tatási reformokat hosszú előkészítés és bizottsági munka előzte meg, amelyek révén 
átfogó fejlesztési koncepciók fogalmazódtak meg. (Az 1990-es években a legutolsó 
ilyen munka talán az 1992-es tárcaközi vegyesbizottságé volt.) Ez nemcsak a szereplők 
közös értelmezésének kialakítására volt jó módszer, hanem lehetőséget teremtett arra 
is, hogy a legfontosabb témákat egységben kezeljék. Ez a későbbiekben – így az integ-
rációs folyamat kapcsán is – elmaradt, az integráció kérdésével kapcsolatban mintha 
fokozatosan beszűkült volna az 1990-es években a gondolkodásmód. Ez a megközelí-
tés a 2003-as CSEFT bizottsági munkákban tér vissza.

Így például az 1990-es években fokozatosan elsikkadt az az 1980-as években még 
fontos szempont, amely az intézményi hálózatot a településszerkezethez, régiókhoz 
illesztette volna. Ez egyrészt összefügghet azzal, hogy a regionális szempontok érvé-
nyesítésének jobban kedvez egy felülről vezérelt integrációs folyamat, ami értelem-
szerűen szemben állt az alulról szerveződő integrációs folyamatokat támogató po-
litikával (persze a megvalósuló integráció során végül is érvényesíthető lett volna). 
Másrészt az ok abban is kereshető, hogy a pártállami időszakban a megyék szerepe 
nagyon erős volt, és ők támogattak minden olyan kezdeményezést, amely a központi 
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kormányzattal szemben javította az alkupozícióikat. A rendszerváltást követően vi-
szont a megyék szerepe fokozatosan eljelentéktelenedett (míg a települési önkormány-
zatiság megerősödött), ami a regionalitási szempontok súlyát is gyengítette.57 A téma 
2011-ben került elő újra a zónák és pólusok definiálása kapcsán. 

Egy másik példa az integrációs politika beszűkült kezelésére, hogy az 1990-es évek-
ben nem született világos állásfoglalás sem az intézményrendszer duális vagy egysé-
ges jellegéről (ti. megkülönböztessük-e a főiskolákat és az egyetemeket), sem pedig a 
képzési szerkezet duális vagy többciklusú jellegéről. Mint láttuk, sok országban, pél-
dául Norvégiában, Ausztráliában, Angliában tudatosan összekapcsolták az integráció 
kérdését a rendszer egységessé vagy duálissá alakításának kérdésével, ami természete-
sen az integráció mellett más eszközökkel is befolyásolható (például a finanszírozás). 
Magyarországon a dualitást/egységességet illetően ingadozott a gyakorlat az 1990-es 
és 2000-es években. Az 1990-es évtized kezdetén még nagyon erős maradt a rendszer 
duális jellege. A koncepciók rendre az „universitasokat” helyezték a középpontba, a 
szélesebb profilú (többkarú) főiskolák kialakítása időnként felmerült ugyan, de a tör-
vényi feltételei csak 1996-ban teremtődtek meg. A dualitás oldását jelentette, hogy a 
szövetségek és társulások tagjai már főiskolák is lehettek, és az egyetemek főiskolai 
karokat is működtethettek. A FEFA-támogatások nagy része (64%-a) ugyanakkor az 
egyetemeknek jutott (Polónyi–Kotán, 2003). A későbbiekben az egységes rendszer 
bevezetése „lopakodó módban” történt, ez nem lett igazán deklarálva, de a 2005-ös 
felsőoktatási törvénytől kezdve az egyetemek és főiskolák közötti határok egyre  
könnyebben átjárhatóvá váltak. Ez a folyamat egészen 2011-ig tartott, amikor ismét a 
rendszer duális jellege erősödött meg. 

Minek köszönhető, a „beszűkülés”, azaz hogy az egyes felsőoktatás-politikai prob-
lémák elszakadtak egymástól? Ebben talán szerepet játszhat a korábban hivatkozott 
„torlódás”: a rendszerváltó kormányoknak hirtelen kellett nagy mennyiségű, egymás-
sal szervesen összefüggő kérdésben döntést hozniuk, és nem volt idő és kapacitás ezek 
egymásra való hatásának értékelésére, a rendszer rendszerként való kezelésére. Úgy 
vélem, további tanulmányokat igényelne annak eldöntése, hogy az integrációs politi-
kát hogyan befolyásolták más felsőoktatás-politikai eszközök és problémák, például a 
rendszer dualitásának kérdése mennyire tudatos politika, és mennyire más oktatás-
politikai választások (például az integráció) következtében előálló következményként 
alakult úgy, ahogy alakult. Másként: vajon az integrációs politika határozta meg a 
rendszer dualitásának alakulását, vagy fordítva? 

Egy további izgalmas kérdés lehet a kormányzat koordinációs és szervezési képes-
ségének elemzése a vizsgált időszakban. Milyen mértékben befolyásolta az integráci-
ós folyamatok alakulásást e kapacitások megléte vagy hiánya? Milyen volt például a 

57 Ezt az észrevételt köszönöm Kozma Tamásnak.
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kormányzat alkupozíciója, szerepe az intézményfejlesztési tervek kialakítása során, és 
ez hogyan befolyásolta a konkrét integrációs törekvéseket? Minek volt köszönhető az 
alkupozíciók erőssége vagy gyengesége? 

Végezetül érdemes azt is hangsúlyozni, hogy a magyarországi integrációs folya-
matról szóló szakirodalom minimális: a kormányzati előkészítő anyagokon kívül leg-
inkább vélemények, interjúk olvashatóak. A témáról szakmai diskurzus szinte kizá-
rólag a Magyar Felsőoktatás című folyóirat hasábjain folyt. Néhány cikk foglalkozott 
a külföldi gyakorlat bemutatásával és adaptálásával. A magyar felsőoktatás átfogó 
értékeléseiben (Derényi, 2009; Kováts–Temesi, 2010) ki szokás ugyan térni az integ-
rációs folyamatokra, de kifejezetten az integráció értékelésével foglalkozó tanulmány 
az állami számvevőszéki vizsgálat kivételével – tudomásom szerint – nem született. 
Mindebből következően az írások többsége a felsőoktatási rendszerrel foglalkozik, 
amelyek között nagyon sok a leíró, problémaismertető tanulmány (ezek tágabb ösz- 
szefüggésben mutatják be akár az integrációt, akár az integráció szükségességét in-
dokoló helyzetet). 2002-2003 után lényegében megszűntek az integrációval kapcsola-
tos hazai publikációk. Az intézményi szintű kutatások teljesen hiányoznak, ami azért  
jelent komoly problémát, mert így nem látunk bele sem a sikeres, sem a sikertelen  
integrációk okaiba, és így ezeket a tapasztalatokat nem is tudjuk hasznosítani a  
későbbi integrációknál. Például mitől lesz működőképesebb a mosonmagyaróvári 
kar a győri központú Széchenyi István Egyetemen, mint a soproni központú Nyugat- 
magyarországi Egyetemen volt?

A magyarországi és nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az intézmények 
együttműködése és – alulról vagy felülről szerveződő – integrációja folyamatosan na-
pirenden lévő téma a felsőoktatásban. Érdemes lenne tehát a jövőben fokozott figyel-
met fordítani a dezintegrációkkal, integrációkkal és együttműködésekkel kapcsolatos 
események értékelésére és kutatására.

A korábbiak alapján számos olyan kutatási téma fogalmazható meg, amelyek nem-
csak nemzetközileg lehetnek érdekesek, hanem hozzásegíthetnek a hazai oktatáspoli-
tikai folyamatok jobb megértéséhez is, és amelyek vizsgálata hasznos tanulságul szol-
gálhat a jövőbeli együttműködési és integrációs politikára nézve. Néhány lehetséges 
téma:

 � Integrációk (visszatekintő) értékelése intézményi szinten: tanulságok és kulcsté-
nyezők. Függnek-e ezek az integrációk az integrálódó intézmények típusától? Jó 
minta lehet például Jansen (2002) és Pritchard–Williamson (2008). Milyen hatása 
van az integrációnak az intézmények eredményességére és belső világára?

 � Hogyan értékelhető – például Kyvik (2002) mintájára – a kormányzati integrációs 
politika?
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 � Milyen tanulságai, okai és sikerkritériumai vannak a „mini” és „kvázi” integrációs 
folyamatoknak, azaz a karok kiválásának, intézmények közötti vándorlásának és 
az intézmények együttműködésének?

 � Mi történik az integráció után? Hogyan zajlik az intézményen belüli konszolidá-
ciós folyamat? Milyen tanulságai és sikertényezői vannak a magyarországi integ-
rációknak? 

 � Mitől függ, hogy egy integráció csak névleges lesz, vagy valódivá válik? 
 � Hogyan befolyásolja a szereplők más aktorokba (például a másik intézménybe, a 

kormányzatba) vetett bizalmának szintje az integráció sikerességét? 
 � Milyen kapcsolat van az integráció és más felsőoktatás-politikai témák/eszközök 

között? Hogyan kapcsolódnak az intézményszerkezet dualitásával kapcsolatos el-
képzelések az integrációs folyamatokhoz? 

 � Milyen a településszerkezet, a regionalitás és az intézményi integrációk kapcsola-
ta? 

 � Bizonyos feladatok (például intézmények közötti tárgyalások és megegyezések ko-
ordinálása) ellátásában a köztes szervezetek eredményesebbek lehetnek, mert az 
intézmények pártatlanabb mediátorként tekintenek a köztes szervezetekre, mint 
a kormányzatra. Ebből adódó kérdés, hogy milyen a köztes szervezetek szerepe 
az integrációs folyamatokban. Milyen feladatok ellátásába célszerű bevonni őket? 
Magyarországon nehezen térképezhető fel a köztes szervezetek befolyása, de Hol-
landiában például aktívan épített szerepvállalásukra a kormányzat. 

 � A kihelyezett tagozatok, feladatellátó helyek számának feltérképezése: mennyire 
széttöredezett valójában a felsőoktatási rendszer?

 � A közép-európai integrációs tapasztalatok feldolgozása: a rendszerváltás, a kom-
munista múlt milyen determinációkat eredményezett? Milyen közös régiós ta-
pasztalatok és tanulságok vannak az intézményi integrációs gyakorlatokban?
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FÜGGELÉK

Magyarországi intézményintegrációk és szétválások 1990 után

Idő-
pont

Érintett intézmények (karok) Az új intézmény neve Változás

1995
Janus Pannonius Tudományegyetem 
(JPTE)
Pollack Mihály Műszaki Főiskola

Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem egyesülés

1995
Ybl Miklós Műszaki Főiskola debreceni 
tagozata
Kossuth Lajos Tudományegyetem

Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem

kiválás és egye-
sülés

1996
Pollack Mihály Műszaki Főiskola bajai 
tagozata
Eötvös József Tanítóképző Főiskola

Eötvös József Főiskola kiválás és 
egyesülés

1998
Miskolci Egyetem
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola mis-
kolci intézete

Miskolci Egyetem kiválás és egye-
sülés

1998
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola deb-
receni intézete

Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem

kiválás és egye-
sülés

2000
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
Magyar Testnevelési Egyetem
Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Semmelweis Egyetem egyesülés

2000
Államigazgatási Főiskola
Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
tem

Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Államigazga-
tási Egyetem

egyesülés

2000

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Buda-
pest
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskola
Budapesti Tanítóképző Főiskola

Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyesülés

2000

Debreceni Agrártudományi Egyetem (ki-
véve a hódmezővásárhelyi és a szarvasi 
kart)
Debreceni Orvostudományi Egyetem
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Wargha István Pedagógiai Főiskola (Haj-
dúböszörmény)

Debreceni Tudomány-
egyetem egyesülés

2000

Állatorvostudományi Egyetem (Budapest
Gödöllői Agrártudományi Egyetem (kivé-
ve a mezőtúri és a nyíregyházi kart)
Jászberényi Tanítóképző Főiskola
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
(Budapest)
Ybl Miklós Műszaki Főiskola (Budapest)

Szent István Egyetem 
(Gödöllő) egyesülés



149

Intézményi egyesülések és szétválások: nemzetközi tapasztalatok, hazai gyakorlat

Kováts 
GerGely

Idő-
pont

Érintett intézmények (karok) Az új intézmény neve Változás

2000

Comenius Tanítóképző Főiskola (Sárospa-
tak)
Miskolci Egyetem (kivéve a dunaújvárosi 
kart)

Miskolci Egyetem egyesülés

2000

Benedek Elek Pedagógiai Főiskola
Pannon Agrártudományi Egyetem Mező-
gazdaságtudományi Kara (Mosonmagyar-
óvár)
Soproni Egyetem
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola 
(Győr)

Nyugat-magyarországi 
Egyetem egyesülés

2000

Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főisko-
la (Kaposvár)
Pannon Agrártudományi Egyetem Állatte-
nyésztési Kar (Kaposvár)

Kaposvári Egyetem egyesülés

2000

lllyés Gyula Pedagógiai Főiskola (Szek-
szárd)
Janus Pannonius Tudomány-egyetem
Pécsi Orvostudományi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem egyesülés

2000

Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Főiskolai Kara (Hódmező-
vásárhely)
József Attila Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem

Szegedi Egyetem egyesülés

2000

Pannon Agrártudományi Egyetem Georgi-
kon Mezőgazdaság-tudományi
Kara (Keszthely
Veszprémi Egyetem

Veszprémi Egyetem egyesülés

2000 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem egyesülés

2000

Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegen-
forgalmi Főiskola
Külkereskedelmi Főiskola
Pénzügyi és Számviteli Főiskola

Budapesti Gazdasági Fő-
iskola egyesülés

2000
Bánki Donát Műszaki Főiskola
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
Könnyűipari Műszaki Főiskola

Budapesti Műszaki Főis-
kola egyesülés

2000 Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai 
Kara Dunaújvárosi Főiskola kiválás

2000

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főis-
kola
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
Kertészeti Főiskolai Kara

Kecskeméti Főiskola egyesülés
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Idő-
pont

Érintett intézmények (karok) Az új intézmény neve Változás

2000
Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mező-
gazdaági Főiskolai Kara

Nyíregyházi Főiskola egyesülés

2000

Debreceni Agrártudományi Egyetem Me-
zőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodá-
si Főiskolai Kara
Körös Főiskola (Békéscsaba)
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mező-
gazdasági Főiskolai Kara (Mezőtúr)

Tessedik Sámuel Főiskola, 
Szarvas egyesülés

2000

Ferences Hittudományi Főiskola Pannon-
halmi Szent Gellért Főiskola
Piarista Hittudományi és Tanárképző Fő-
iskola

Sapientia Szerzetesi Hittu-
dományi Főiskola egyesülés

2003 Szent István Egyetem gyöngyösi kará-
nak kiválása Károly Róbert Főiskola kiválása

2003

Budapesti Közgazdaságtudományi 
és Államigazgatási Egyetem, illetve a 
gödöllői egyetemből kiváló volt kerté-
szeti egyetemi karok

Budapesti Corvinus 
Egyetem

kiválás és 
egyesülés

2006
Szolnoki Főiskola
Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Főis-
kolai Kar (Mezőtúr)

Szolnoki Főiskola egyesülés

2007 Berzsenyi Dániel Főiskola
Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Nyugat-Magyarországi 
Egyetem egyesülés

2007
Vitéz János Római Katolikus Tanító-
képző Főiskola
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem

egyesülés (be-
olvadás)

2009 Tessedik Sámuel Főiskola
Szent István Egyetem Szent István Egyetem egyesülés

2010

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szol-
gáltatások Főiskola 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fűis-
kola

Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Főiskola egyesülés

2011

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola
Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem

Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem egyesülés

2012

Budapesti Corvinus Egyetem Közigaz-
gatás-tudományi Kar 
Rendőrtiszti Főiskola 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem

kiválás és 
egyesülés

2014 Semmelweis Egyetem Testnevelési Kar Testnevelési Egyetem kiválás
2016 
(terv)

Szent István Egyetem Állatorvostudomá-
nyi Kar

Állatorvostudományi 
Egyetem (?) kiválás
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Idő-
pont

Érintett intézmények (karok) Az új intézmény neve Változás

2016 
(terv)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sa-
varia Egyetemi Központ (2 kar) (Szom-
bathely)

? kiválás

2016 
(terv)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Kar (Moson-
magyaróvár) és Apáczai Csere János Kar 
(Győr)
Széchenyi István Egyetem

Széchenyi István Egye-
tem

kiválás és 
egyesülés

2016 
(terv)

Budapesti Corvinus Egyetem Budai 
Campus (3 kar)
Szent István Egyetem

Szent István Egyetem kiválás és 
egyesülés

2016 
(terv)

Kecskeméti Főiskola
Szolnoki Főiskola

Kecskeméti Egyetem 
(még nem eldöntött) egyesülés

2016 
(terv)

Eszterházy Károly Főiskola
Károly Róbert Főiskola
Szent István Egyetem Alkalmazott 
Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (Jászbe-
rény)

Eszterházy Károly Al-
kalmazott Tudományok 
Egyeteme (még nem 
eldöntött)

kiválás és 
egyesülés
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VeroszTa zsuzsanna

A felsőoktatási továbbtanulási motivációk  
vizsgálata

1. BEVEZETÉS

A felsőoktatási továbbtanulási motivációk teoretikus és kutatási áttekintése során a 
téma legfrissebb szakirodalmi megközelítéseit térképezzük fel. A munka egyik cél-
jaként egy esetleges későbbi hazai kutatási program tartalmi megalapozását tartjuk 
szem előtt. Az előzmények feldolgozása során ugyanakkor arra törekszünk, hogy ér-
telmezési keretbe gyűjtve azonosítsuk azokat a tartalmi csomópontokat, meghatáro-
zó témákat és nézőpontokat, amelyekbe a továbbtanulási motivációk hazai és nem-
zetközi vizsgálatai rendezhetőek. Vizsgálatunk az egyes altémák hazai kutatási előz-
ményeinek bemutatása mellett a nemzetközi szakirodalomban megmutatkozó friss 
vizsgálati irányokra helyezi a hangsúlyt. Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatos 
szakirodalom-feldolgozás célja nem egy teljes körű tematikai listázás – systematic re-
view – előállítása volt, az alábbiakban egy olyan relevanciaalapú áttekintés olvasható, 
amelyben a hangsúly a tematikai fókuszpontok azonosítására helyeződött.

A feldolgozott publikációkat az általuk képviselt megközelítésmód, problémafelve-
tés vagy a vizsgált téma alapján hat tartalmi egységbe szervezve tárgyaljuk. A tema-
tikus összegzések mellett – azok struktúrájához igazodva – külön fejezetet szánunk 
a lehetséges kapcsolódó kutatási kérdések megfogalmazásának. Írásunk a téma hazai 
kutatási előzményei felsorolásával zárul, egységes szerkezetbe rendezve az elmúlt két 
évtized továbbtanulási motivációkat érintő fontosabb kutatásait. 

Az első tartalmi egységbe, a felsőoktatási továbbtanulási motivációk és stratégiák 
átfogó megközelítései körébe elsősorban a jelentős nemzetközi és hazai kutatási prog-
ramokat, illetve ezek tudományos eredményeit sorolhatjuk. Ezek közös vonása, hogy 
a felsőfokú továbbtanulási döntést meghatározó háttértényezők széles körű azonosí-
tására és feltárására törekszenek, a társadalmi és demográfiai háttérváltozók mellett 
figyelembe véve a képzési életút és eredményesség sajátosságait, a döntés informá-
lis bázisát vagy a felsőoktatási kínálat, finanszírozási lehetőségek, földrajzi tényezők 
esetleges hatásait. Az ezen vizsgálatokon alapuló kutatások egy része a motivációkat 
előzményként, alakító szempontokként tárja fel, másik vonulata azonban a továbbta-
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nulási aspirációkat a fogadó oldal, a felsőoktatási intézményrendszer és annak diffe-
renciálódása, hierarchizáltsága vagy épp képzési szerkezete felől elemzi. 

A felsőoktatási belépés elemzései sorában kétségkívül a társadalmi szelekció alapú 
vizsgálódás az egyik legmarkánsabb megközelítés. Ezen klasszikus oktatásszocioló-
giai orientációjú kutatások rendszerint a képzéshez való hozzáférésben, illetve az as-
pirációk alakulásában tárják fel a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének, 
avagy a meritokratikus tendenciák erősödésének jeleit. Az e látószögből született 
friss publikációk jellemzően a felsőoktatási expanzió időszaka utáni belépési esélyek 
és szelekciós mechanizmusok alakulásában keresik a társadalmi egyenlőtlenségek 
új típusú leképeződéseit. A képzési expanzió mellett e megközelítésmód számára a 
posztszocialista társadalmi átrendeződés vagy a felsőoktatási képzési és intézményi 
struktúra változása is releváns vizsgálati alapot nyújt. 

A továbbtanulási motivációk elemzéseinek számbavétele során a feldolgozott ada-
tok forrása alapján kezeltük külön a felsőoktatási jelentkezési-felvételi rendszer adatain 
nyugvó publikációkat. A téma fókuszba állítását a hazai centralizált felsőoktatási fel-
vételi szisztéma különösen indokolta, hiszen ennek révén a tervezett és megvalósult 
bekerülési mintázatok adminisztratív alapú, teljes körű adatbázison végzett elemzésé-
re nyílik lehetőség. E kutatási irány éppen ezért a hazai szakirodalomban markánsan 
azonosítható, valamint számos további vizsgálódás alapja lehet. 

Míg a jelentkezési/felvételi szisztéma tekintetében a hazai publikációk széles köre 
áll rendelkezésre, addig a felsőoktatási hozzáférési programok értékelését célzó kuta-
tásokra és elemzésekre inkább a nemzetközi szakirodalomban találunk nagyszámú 
példát. A publikációk e csoportját a továbbtanulási aspirációkat célzó vizsgálati mo-
tiváció alapján különítettük el, hiszen ezekben a szakmai anyagokban a szakpolitikai 
orientáció alkotja a közös elemet. Ezen – a hazai gyakorlatban kevéssé gyakori – meg-
közelítések rendre a felsőoktatási hozzáférés valamely szegmensének átalakítását cél-
zó, konkrét felsőoktatási programokra, beavatkozásokra reflektáló hatásvizsgálatokat 
takarnak. E feltárások egy-egy konkrét törvényi-szabályozási változás, oktatáspoliti-
kai célkitűzés tervezett vagy járulékos eredményeire, esetleges hiányosságaira mutat-
nak rá. 

Az elemzés szintje szerinti kategorizációban a továbbtanulási aspirációk mikro-
szintű megközelítésével dolgozó publikációk közé sorolhatjuk egyfelől azokat a ku-
tatásokat, amelyek a döntések, aspirációk kialakulásának egyéni szintű pszichológiai 
vagy társas, közösségi folyamatait tárják fel. Ez a pszichológiai orientációjú kutatási 
irányvonal a továbbtanulási döntés megszületését és formálódását írja le, az egyén 
szintjén vizsgálva az erre ható környezeti tényezőket. A mikroszintű megközelítések 
másik típusaként a közgazdaságtani vizsgálati orientációt azonosítottuk. E modellek 
a továbbtanulási aspirációkat racionális döntéselméleti alapokon értelmezik. A hazai 
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kutatási gyakorlatban is elterjedt megközelítésmód – a humán tőke elméletéből kiin-
dulva – a továbbtanulási döntést, a felsőoktatási belépést beruházásként azonosítani, 
elemezve az ezt determináló feltételek (szabályozók, információ) hatásait. 

A továbbtanulási motivációk kutatásait feltáró munka során külön kategóriába so-
roltuk az egy-egy képzési alcsoport továbbtanulási aspirációira fókuszáló vizsgálato-
kat. Ezek közül is részletesebben tértünk ki a felnőttképzéshez, az élethosszig tartó 
tanuláshoz kapcsolódó motivációk hazai és nemzetközi kutatási előzményeire. E te-
matikai egység foglalkozik a felsőfokú képzési szint alatti – a hazai gyakorlatban cél-
zottan a felsőfokú szakképzéshez kapcsolódó – belépési motivációk vizsgálataival is. 
Az egy-egy szakmacsoporthoz (főként a pedagógusképzéshez) kötődő továbbtanulási 
aspirációk elemzései felvázolása mellett, elsősorban a magyar kutatási előzményekre 
támaszkodva, indokoltnak mutatkozott külön említeni a vonatkozó regionális meg-
közelítéseket is. 

A fenti témakörökön kívül, a továbbtanulás nyilvánvalóan több – ezen áttekin-
tésben nem tárgyalt – kutatási aspektusa is azonosítható. Nem térünk ki például a 
bevándorlás, az etnikai, a vallási hovatartozás alapú, igen gazdag vizsgálati háttér is-
mertetésére. A bemutatott tanulmányok kiválasztásakor nem feltétlenül és kizárólag 
az átfogó jellegű elemzéseket preferáltuk, hanem törekedtünk az adott téma minél 
többrétű kutatási megközelítései összegyűjtésére is, épp annak érdekében, hogy ezek 
alapján a tartalmi blokkok egyfajta összegzéseként releváns kutatási kérdések fogal-
mazódhassanak meg. A kérdéseket külön fejezetben összegyűjtve mutatjuk be. A to-
vábbtanulási motivációk szakirodalmának feldolgozása kapcsán mindezek mellett az 
időbeliség szempontját is fontosnak tartottuk. A cél, az egyes altémákhoz rendelten, a 
legfrissebb elemzések feltárása volt (ezek persze gyakran belső hivatkozásként, elmé-
leti bázisként magukban foglalják a téma korábbi feldolgozásait is), ezért túlnyomóan 
2000 utáni tanulmányokat állítottunk fókuszba, melyek mindegyike megfelelő for-
mában tartalmaz utalásokat a tudományos előzményekre is. 

2.  FELSŐOKTATÁSI TOVÁBBTANULÁSI MOTIVÁCIÓK  
ÉS STRATÉGIÁK

A továbbtanulási motivációkkal kapcsolatos szakirodalom feldolgozása során első-
ként azokat az átfogó vizsgálatokat és elemzéseket érdemes áttekintenünk, amelyek 
több aspektus feltárására törekednek. E megközelítések a közép- és a felsőfok közti 
átlépést sok tényező által determinált folyamatnak tekintik. A kérdéskör széles körű 
vizsgálatára kutatási programok, nagymintás adatfelvételek szerveződtek, ilyen jel-
legű az Egyesült Királyság „Futuretrack” kutatási programjának első szakasza, ami 
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– egy nagyobb, longitudinális program részeként – a felsőoktatási belépés körülmé-
nyeinek részletes feltárását végezte el (Purcell et al., 2008). A Higher Education Care-
ers Service Unit (HECSU) által vezetett, 2005-ben indított nagyszabású kutatás célja 
a felsőoktatási pályaválasztási döntéshozatal folyamatainak vizsgálata a 2006-os full 
time programokra jelentkező kohorszon. A szakmai irányítást a Warwicki Egyetem 
kutatócsoportja végezte, a felsőoktatási belépéssel, jelentkezéssel a vizsgálat első sza-
kasza foglalkozott. Ebben tárták fel a jelentkezők szociodemográfiai és képzési hátte-
rét, a felsőoktatási közeg változásának jelentkezésre gyakorolt hatását, a képzési prog-
ramok iránti kereslet alakulását, a döntéshozás információs csatornáit és az ezekhez 
való hozzáférés megoszlását. A vizsgálat kitért a szakválasztást meghatározó főbb 
dimenziókra, a képzés tartalmi elemei mellett a földrajzi, a presztízsszempontokat 
és a finanszírozási döntéseket is beemelve látókörükbe. A hazai gyakorlatban ilyen, 
célzottan sokdimenziós megközelítésmóddal dolgozik Lannert (2004), aki a 13–17 
évesek továbbtanulási, pályaválasztási aspirációit feltáró kutatásában arra az alap-
vetésre épít, miszerint a továbbtanulási döntések több tényező eredőjeként születnek 
meg, ahol a különböző hatások egymástól sem függetlenek. Lannert a továbbtanulási 
aspirációkra ható tényezőket külön-külön (kontextuális elemzés révén), illetve (több-
változós elemzési technikával) együttesen is vizsgálja, három kistérség fiataljainak 
tanulási terveire alapozottan. A továbbtanulási elképzelésekre ható tényezők közül 
a szülők iskolázottságának hatásával, a racionális döntés szerepével, a település és a 
kistérség jellemzői és a továbbtanulási elképzelések összefüggésével, az iskolák infra-
struktúrájának, pedagógiai munkájának és összetételének hatásával, valamint a diá-
kok aspirációinak, társadalmi tőkéjének szerepével is foglalkozik. 

A továbbtanulási motivációk feltárására kalibrált kutatások legfőbb háttérváltozói 
között – a társadalmi és demográfiai háttér mellett – jellemzően szerepelnek a képzési 
életút és az eredményesség sajátosságai, a döntés informális bázisa, a felsőoktatási kí-
nálat, a finanszírozási lehetőségek vagy a földrajzi tényezők. A továbbtanulási motivá-
ciókat átfogóan vizsgáló elemzések egy részében a sokdimenziós megközelítésmódon 
belül, kiemelt fókuszpontok is azonosíthatók. Ilyen súlyponti kérdés lehet a továbbta-
nulási célok szakterületi különbsége. Ingels és munkatársai (2011) az amerikai High 
School Longitudinal Study of 2009 kutatási program során a közép- és a felsőfok közti 
átmenetre fókuszálva, követéses vizsgálattal épp a továbbtanulási tervek szakmacso-
portok szerinti – természettudományi, műszaki, mérnöki és matematikai (science, 
technology, engineering, and mathematics) szakterületek – dinamikus alakulását ele-
mezték. Bár a kutatási jelentés leíró jellegű, a vizsgálat a tervek és a döntések mögötti 
képzési és társadalmi meghatározottságok elemzésére is lehetőséget nyújt. A hazai 
gyakorlatban Varga (2006) a Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (FIDÉV) adatain 
szintén a szakmacsoport-alapú döntéshozást elemezve vizsgálja, hogy a diplomás pá-
lyakezdők további felsőfokú tanulmányi döntéseiben milyen szerepe van a megelőző 
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tanulmányok szakterületének, illetve a korábbi továbbtanulási döntés értékelésének. 
A követéses FIDÉV-vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy azok a pályakezdők, 
akik első diplomájukat nem azon a szakon szerezték, amelyet a legjobban preferáltak 
volna, nagyobb valószínűséggel folytatnak további felsőfokú tanulmányokat az első-
től eltérő szakcsoportban (Varga, 2006). 

Egy másik körbe tartoznak a továbbtanulási aspirációkat a fogadó oldal, a felső-
oktatási intézményrendszer felől megközelítő elemzések. A képzési rendszer diffe-
renciálódásával, diverzifikálódásával ugyanis átalakultak a részvételi lehetőségek 
is, amelyek nyilvánvalóan hatnak a belépők preferenciáira, stratégiáira. Tavares és 
Brites Ferreira (2012) a felsőoktatási kínálat heterogenizálódásának továbbtanulási 
döntésekre gyakorolt hatásait elemzi portugál adatokon, figyelembe véve az intéz-
ményi struktúrában lejátszódott átalakulási folyamatokat, s ennek következtében az 
állami-magán vagy az elméleti-gyakorlati orientációjú intézményi dichotómia rele-
vanciáját. A döntések mögött húzódó különböző okok és motivációk elemzését a por-
tugál felsőoktatási rendszerbe 2006/2007-ben frissen belépő évfolyamon végezték el. 
A tanulmány fókuszában – a hallgatói motivációk feltárása mellett – a felsőoktatási 
rendszer átalakulása és az intézményi sokféleség megragadása áll, ennek következ-
tében az eredmények interpretálása a felsőoktatási rendszerhez illeszkedő keretben 
történik. A továbbtanulási döntéseket meghatározó fő faktorként a vizsgálat az intéz-
ménytípus, a nem és a képzési terület változóit azonosítja. Az intézményválasztásban 
a presztízs, a szakmai minőség és a földrajzi közelség szerepét mutatták ki. 

Ugyanebben az intézményi orientációjú megközelítésben kap fontos szerepet az in-
tézményi presztízs döntést befolyásoló szerepének megragadása is, amely egyébként 
– a ranking tematika mentén – a hallgatói motivációs kutatások hazai vonulatában is 
megjelenik (Fábri Gy.–Roberts, 2004). A hazai kutatási előzményekben a felsőoktatá-
si intézményi és képzési struktúra gyakran megjelenő elem. Előbbi kiemelten fontos 
szempont lehet olyan új és speciális intézményi struktúrához kötött képzési forma 
esetében, mint a felsőfokú szakképzés. Fehérvári (2012) a felsőfokú szakképzésben és 
az alapképzésben tanuló fiatalok tanulmányaikkal, tanulási motivációival és további 
terveivel, munkapiaci elvárásaival kapcsolatos véleményét feltáró kutatásában a két 
képzési típusba járók adatainak összehasonlítása mellett, az egyes csoportokban fel-
tárható különbségekre is fókuszál. Ennek során vizsgálja, hogy az egyes csoportokon 
belül a nem, a lakóhely, a képzési terület, illetve a szülő iskolázottsága szerint van-
nak-e eltérések a hallgatói/tanulói csoportok között. A képzési struktúra szintén fon-
tos elemzésre alkalmas szempont lehet a továbbtanulási motivációk kapcsán, ameny- 
nyiben a választást a rendelkezésre álló kínálatból egyfajta tanulói stratégiaként értel-
mezzük. Különös indokoltságot ad e megközelítésnek a hazai képzési rendszer elmúlt 
évtizedben lezajlott, „bolognai típusú” átalakulása, melynek során a korábbi duális 
szisztémából a lineáris, kétciklusú képzés felé történt átmenet. A hallgatói továbbta-
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nulási stratégiák sokféleségét a Diplomás Pályakövetési Rendszer hallgatói motivációs 
kutatási elemének adatain feltáró tanulmányában Veroszta (2009) egyrészt a képzési 
tervekben tükröződő, a hallgatókra jellemző sokféleséget emeli ki, másrészt az emö-
gött álló stratégiákat elemzi az időbeliség figyelembevételével. A vizsgálat eredményei 
a felsőoktatás azon átmeneti időszakára vonatkoznak, amikor a lineáris képzési rend-
szer kezdeti szakaszában még a korábbi, duális rendszer elemei is jelen voltak, lehetővé 
téve ezzel a BA/BSc és Ma/MSc képzések mellett a hagyományos egyetemi és főiskolai 
diplomát nyújtó képzések elemzését is. A két képzési rendszer hallgatóinak és tanulási 
útjaiknak összevetése révén az elemzés választ keres arra a kérdésre, hogy a bolognai 
átmenet főbb képzési elveit – mobilitás, rugalmasság, linearitás – hogyan alkalmaz-
zák tanulási stratégiáikban a hallgatók. Szintén a Diplomás Pályakövetési Rendszer 
kutatási adatbázisára alapozottan Szemerszki (2010a) friss diplomások továbbképzé-
sét és továbbképzési stratégiáit elemezve arra keresi a választ, milyen felnőttképzési 
stratégiák jellemzik a 2007-ben felsőfokú végzettséget szerzetteket, s milyen eltérések 
figyelhetők meg a végzettek különböző jellemzői és a végzettségekhez kapcsolódó sa-
játosságok tekintetében. A vizsgálat a diplomások felnőttképzését jellemző nemzet-
közi és országos statisztikai adatokat, valamint korábbi kapcsolódó kutatások ered-
ményeit is felhasználja. 

A továbbtanulási motivációk átfogó feltárását célzó kutatások közül kiemelendők 
a diploma későbbi hozadékának továbbtanulási döntésben játszott szerepét fókuszba 
állítók (Hilmer–Hilmer, 2012; Glover–Law–Youngman, 2002; Varga, 2002). A mo-
tivációkkal foglalkozó szakirodalom feltárása során mindezek mellett azonosítható 
az információellátottság, az információszerzés továbbtanulási döntésekre gyakorolt 
hatásának elemzése is. A hazai kutatási előzményekben célzottan Varga (2004) foglal-
kozott a munkaerő-piaci ismeretek és várakozások felsőfokú részvételre gyakorolt ha-
tásának azonosításával. Mindemellett egy, a középiskolások jövőorientációit vizsgáló 
adatfelvétel a felsőoktatási jelentkezés során rendelkezésre álló és felhasznált informá-
cióforrások azonosításával szintén az informáltság döntésre gyakorolt hatását elemzi, 
rámutatva az e mögött meghúzódó egyenlőtlenségekre és az ifjúsági életszakasz kito-
lódására is (Jancsák–Polgár, 2010). 

3.  A FELSŐOKTATÁSI TOVÁBBTANULÁS MINT TÁRSADALMI 
SZELEKCIÓ

Az expanziót követő felsőoktatási rendszerekhez kapcsolódóan a képzési hozzáférési 
szelekció klasszikus – bourdieu-i – megközelítése új megfogalmazásban, ám azonos 
elméleti kiindulással továbbra is jelen van az oktatás-, illetve a társadalomkutatásban, 
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akárcsak az ezzel konkurens, az expanzió révén épp a meritokratikus tendenciák erő-
södését előtérbe helyező (treiman-i) hipotézisek. A téma rendkívül jelentős kutatási 
előzményeire alapozottan – gondolunk itt elsősorban Shavit–Blossfeld (1993) „Pers-
istent inequality” elméletére és az ezt alátámasztó kutatásaira –, az ezen megközelí-
téshez kapcsolódó kutatások jelentős része foglalkozott a felsőfokú belépési szelekció 
expanzió utáni időszakának empirikus megragadásával (Shavit–Arum–Gamoran, 
2007; Schindler–Reimer, 2008; Breen et al., 2009). A meritokrácia avagy szelekció kér-
dése a felsőoktatási hozzáférés vizsgálataiban alapvetően az expanzióval került előtér-
be, amely a posztszocialista országokban jókora, több évtizedes késéssel jelentkezett. 
Az e téma körül zajló kutatások is jellemzően a társadalmi háttér felsőoktatási beke-
rülésre gyakorolt hatását igyekeznek elkülöníteni a tanulmányi teljesítmény hatásától, 
avagy a képzési strukturális tényezőktől, figyelembe véve ezek interakcióit is. Nem-
zetközi viszonylatban ilyen szemlélettel dolgozik tanulmányában Mateju és Smith 
(2009), amikor a Cseh Köztársaság posztkommunista időszakában (1989 és 2003 
között) tárja fel a képzési aspirációk és belépési egyenlőtlenségek alakulását, kimu-
tatva a felsőoktatási belépés fennmaradó társadalmi egyenlőtlenségét. A cseh adatok 
összehasonlító vizsgálata alapján a felsőoktatási belépés társadalmi egyenlőtlensége 
meghaladja az OECD-országokban mért szintet. Az elemzésben a szelekcióra ható té-
nyezők súlyának időbeni alakulásán van a hangsúly. A vizsgálat az egyenlőtlenségek 
társadalmi meghatározottságát törekszik elválasztani a felsőfokú képzés munkaerő-
piaci megtérülésének változása és a képzési rendszer átalakulása révén bekövetkezett 
szelekciós hatásoktól. A tanulmány ennek érdekében a rendszerváltás utáni időszak-
ban vizsgálja a társadalmi háttér, a képességek, a tanuláshoz fűződő várakozások és a 
képzési aspirációk viszonyának átalakulását. Az empirikus bázist a 15 éves korosztá-
lyok PISA-mérései biztosítják. 

A hazai kutatási előzmények közül a képzési expanzió társadalmi alapú hozzáfé-
rési egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásának vizsgálatára a Csákó Mihály vezetésével 
1998-ban végzett, egy teljes érettségiző populáció továbbtanulási szándékainak fel-
mérését célzó kutatása58 szolgáltatja a leggazdagabb alapot. Az alkalmazott módszer 
önkitöltős kérdőív volt az érettségizők és a potenciális jelentkezők mintáján, ami ki-
egészült az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFFI) a felvételi eredményességet, 
a felvétel tényét rögzítő adatokkal. A kutatás fontos témája a társadalmi helyzet fel-
tárása mellett a továbbtanulási célok, az intézmény- és szakválasztás motívumainak, 
valamint a nem jelentkezők esetében a nem jelentkezés okainak, motivációinak feltá-
rása. Az e kutatás bázisán született tanulmányok rendre megerősítették a felsőoktatási 
belépési szelekció fennálló társadalmi meghatározottságát (Csákó et al., 1998; Róbert, 

58  A felsőfokú továbbtanulás tényezői. Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpoliti-
kai Intézet. Soros Alapítvány, 1998.
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2000). Az elemzésben az értelmiségen belüli foglalkozási kategóriák összevetésére is 
lehetőség nyílt, tekintettel arra, hogy a populációra vonatkozó teljes körű adatfelvétel 
során a szülői iskolai végzettségi és foglalkozási adatokat is lekérdezték. A vizsgálat 
az értelmiségi kategóriákon belül a felsőfokú pályaválasztás, továbbtanulás viszony-
latában jelentős szakma-továbbhagyományozási tendenciákat tár fel, miközben az 
első generációs értelmiségi réteg nagysága is folyamatosan bővülőben van, alakítva a 
felsőfokú végzettséghez köthető szakmák képét és rekrutációs bázisát (Csákó, 2002).

A társadalmi alapú szelekció vizsgálata ugyanakkor a felsőoktatási belépésen túl 
egyre inkább indokolt az egyes képzési szintek közti átlépés kapcsán, feltételezve, 
hogy az expanzió révén számszerűleg bővülő lehetőségeket a társadalmi alapú sze-
lekció a felsőfokú képzés struktúráján belül mind vertikálisan, mind horizontálisan 
egyenlőtlenül osztja szét. A szelekciót a képzési szintek közti átlépésként megragadó – 
az elmélet szintjén Mare (1980; 1981) munkáihoz köthető – megközelítésű vizsgálatok 
a felsőoktatáson belüli új egyenlőtlenségi dimenziók azonosítására törekszenek (Hru-
bos, 2012). A téma hazai kutatásai különös figyelemmel kísérik a képzési rendszeren, 
a felsőfokú életúton belül mérhető egyenlőtlenségeket (Lannert, 2000; Imre–Györgyi, 
2006; Fehérvári–Imre–Tomasz, 2011), illetve – újabb vizsgálatokban – az új típusú 
képzési rendszer egyes szintjein megmutatkozó társadalmi háttérbeli különbségek 
alakulását (Gábor–Szemerszki, 2006; Veroszta, 2013). 

Az expanzió mellett a társadalmi szelekció a felsőoktatás más jellemzői kapcsán is 
kiemelt kutatási kérdéssé válik. Ilyen lehet maga a bekerülési szisztéma. A felsőoktatá-
si bejutásban a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésének irányába ható hozzáférés 
és a meritokratikus szempontok kapcsolatának elemzését találjuk Alon (2009) tanul-
mányában az amerikai képzési rendszer bekerülési kritériumainak vizsgálata kap-
csán. Az elméleti orientációjú tanulmány az amerikai felsőoktatási rendszert meg-
határozó társadalmi struktúrák és mechanizmusok azonosítására törekszik. Ennek 
során az osztályalapú egyenlőtlenségeket vizsgálja a felsőoktatási belépésre irányuló 
verseny kontextusában, a képzési rendszer felől a kizárás és az alkalmazkodás kettős 
mechanizmusának válaszait elemezve. Mindennek hatásaként egy társadalmi alapon 
erősen hierarchizált – jóllehet magát meritokratikusként azonosító – felsőoktatási 
rendszer képét vázolja fel. Bár az osztálykülönbségek egyértelműen kimutathatók az 
erősen szelektív felsőoktatási hozzáférésben, ez az egyenlőtlenség a rendelkezésre álló 
képzési helyek és az ehhez kapcsolódó verseny erőssége szerint változik, ennek azono-
sítása három kohorsz belépési adatainak összevetésén alapul. 

A témához kapcsolódó kutatások egy része egy-egy társadalmi csoport bekerü-
lési szándékainak és esélyeinek alakulását állítja középpontba. Nemzetközi szinten 
ilyen például a fizikai származású hallgatók vizsgálata (Neugebauer–Schindler, 2012), 
amely a körükben mérhető belépési egyenlőtlenség mögötti elsődleges és másodla-
gos szelekciós mechanizmusok hatásait elemzi a képzési rendszer egyes szakaszaiban. 
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A vizsgálat elsődleges hatásként a tanulmányi teljesítmény társadalmi alapú különb-
ségeit, másodlagos hatásként az ezen alapuló képzésválasztási eltéréseket definiálja, a 
fizikai származású hallgatók ezen szelekciós hatások nélküli becsült hozzáférési ará-
nyából kiindulva. A szimulációs módszeren alapuló kutatás eredményképpen azok-
nak a beavatkozási pontoknak az azonosítására is törekszik, amelyek a társadalmi 
alapú szelekciót csökkenthetik, kiemelve egyrészt a tanulmányi életút folytonosságát, 
másrészt a korai képzési szakaszok determináló jellegét. A felhasznált adatok – longi-
tudinális adatbázis hiányában – az 1971-ben született kohorsz tagjai körében felvett, 
három különböző kutatásból származnak, időben igazodva a képzési átlépés egyes 
jellegzetes szakaihoz. 

Ugyancsak egy társadalmi alcsoport – a szociálisan hátrányos háttérrel jellemez-
hetők – alkotja a vizsgálati fókuszát Croll–Attwood (2013) elemzésének, amely e cso-
port felsőoktatási alulreprezentáltságában keresi a származás és teljesítmény közti 
kapcsolat szerepét. A Longitudinal Study of Young People in England panelkutatás 
adatbázisára alapozott elemzés a hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű hallgatók 
felsőoktatási alulreprezentáltságát meghatározó tényezőket vizsgálja, hivatkozva 
a Milburn-jelentésben (2012) feltárt eredményekre. A vizsgálat alapja a társadalmi 
háttér – középfokú képzés – és a felsőoktatási részvétel közti kapcsolat értelmezése.  
A hátrányos hátterű csoportok felsőfokú belépésében kiemelt szerepet kap a továbbta-
nulási felkészülés időbelisége is, hangsúlyozva a felsőoktatás előtti képzési szakaszban 
a tanulmányi teljesítmény növelésére irányuló erőfeszítések fontosságát. A vizsgálat 
2004-től követi végig a 13–14 éves korcsoportot és családjukat éves rendszerességgel, 
2010-ig, 21 ezer fős kiinduló mintán. 

A hazai kutatási megközelítésekben hasonló jellegű, egy-egy belépési alcsoport be-
kerülési esélyeire fókuszáló elemzések vizsgálják az értelmiségi háttérrel rendelke-
zők továbbtanulását (Csákó, 2002; Andor, 2002), a korábban (nem a felvételi évében) 
érettségizettek bekerülését (Sági, 1998) vagy a szakközépiskolai háttérrel rendelkezők 
bejutási esélyeit (Liskó, 2000) alakító háttértényezőket. 

4. JELENTKEZÉSI-FELVÉTELI TENDENCIÁK

A továbbtanulási motivációkat taglaló szakirodalom feldolgozása során külön is érde-
mes foglalkoznunk azokkal a vizsgálatokkal, amelyek a hozzáférést, a belépési aspi-
rációkat a felsőoktatási felvételi rendszer alapján elemzik. Nyilvánvaló, hogy ezekben 
a munkákban nem az elméleti háttér vagy a megközelítésmód sajátosságai, hanem a 
rendelkezésre álló adatok hasonló karaktere jelentheti a közös kiindulópontot. A fel-
sőoktatási jelentkezési és felvételi rendszer adatain alapuló vizsgálatok a hazai gya-
korlatban azért is különösen adekvátak, mert a magyarországi centralizált felvéte-
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li szisztéma nemzetközi viszonylatban nem mondható gyakorinak. A felsőoktatási 
felvételi döntés a képzési rendszerek nagy részében intézményi hatáskörben születik 
meg. Egy centralizált felvételi rendszer adatai alapján – miként Boland–Mulrennan 
(2011) az ír gyakorlat és az ezzel rokon központosított felvételi rendszerek elemzése 
során bemutatja – számos bekerülési dimenzió vizsgálatára nyílik lehetőség. Ilyenek 
lehetnek a különböző jelentkezői csoportok (például idősebb korosztályok, fogyaté-
kosok, speciális szakterületeket megcélzók) választásának és hátterének elemzései, az 
időbeli tendenciák azonosítása vagy a jelentkezési stratégiák alakulásának vizsgálata 
egy-egy rendszerszintű változás kapcsán. Az esettanulmányok a felsőoktatási bejutási 
szisztémák átfogó bemutatása mellett a rendszerek sajátosságaiból adódó következ-
ményeket is feltárják. A centralizált felsőoktatási felvételi szisztéma vizsgálata kap-
csán a szervezési kérdések mellett jól behatárolhatók a rendszer működését jellemző 
kritikus pontok, mint a kapcsolódó szakpolitikai prioritások, a hozzáférés igazságos-
sága, méltányossága avagy teljesítménycentrikussága, vagy akár a ráépülés a középfo-
kú képzési struktúrára. 

Hasonló megközelítéssel jellemezhető az a brit kutatási kezdeményezés (Bridger–
Shaw–Moore, 2012), amely egy szélesebb körű program részeként (Supporting Profes-
sionalism in Admissions – SPA) a brit felsőoktatás felvételi rendszereinek adatalapú 
vizsgálatának lehetőségeit és ennek lehetséges – elsősorban szakpolitikai – hozadékait 
tárja fel. A 17 felsőoktatási intézmény bevonásával zajló program célja: a felsőoktatási 
bejutás elmozdítása a társadalmi igazságosság, a mobilitás irányába. A kutatás ennek 
érdekében a felsőoktatási rendszer számára kínálja fel a felvételi eljárásban alkalma-
zott adatok hasznosításának lehetőségeit, támogatva egyfelől az esélyegyenlőség elvén 
nyugvó, méltányos felvételi politika és eljárásrend kialakítására, másfelől a felsőokta-
tási hozzáférés kiszélesítésére tett törekvéseket. Kimenetként nem kész rendszereket, 
megoldásokat kínál fel, hanem egyfajta kiindulópontot a rendelkezésre álló adatok 
szisztematikus és professzionális felhasználására a beiskolázási stratégia kialakítása 
során. 

A centralizált hazai jelentkezési-felvételi rendszer standard adminisztratív adat-
bázisa a felsőoktatási belépéssel kapcsolatos kutatások tág köréhez nyújtott eddig is 
alapot. A több, preferencia-sorrendbe rendezett lehetséges tanulmányi célt megjelö-
lő magyarországi szisztéma egyebek mellett lehetővé teszi a felsőoktatási jelentkezési 
stratégiák és az ezeket befolyásoló háttértényezők elemzését. Kiss Paszkál (2008) a 
felsőoktatásba érkezők megvalósulatlan és megvalósult terveit vizsgálja a 2008. évi je-
lentkezési és felvételi adatok alapján. A jelentkezési stratégiák elemzésével arra keresi 
a választ, mi áll a sikeres felvételi vizsga mögött, illetve miben kényszerültek céljaik 
módosítására az első helyen be nem jutott jelentkezők. A tanulmány a felvételi jelent-
kezésben az egyéni döntések hátterére koncentrál, ám a rendelkezésre álló teljes körű 
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adminisztratív adatok révén a képzési területek, intézménytípusok, regionális kü-
lönbségek figyelembevétele is lehetővé válik. A jelentkezési-felvételi adatbázis ugyan-
csak módot ad a szakpolitikai döntések, a rendszerszintű változások (mint például az 
államilag finanszírozott képzési helyek számának csökkentése) jelentkezési tervekre 
gyakorolt hatásának elemzésére (Garai–Kiss, 2012). 

Mindemellett a teljes körű adminisztratív adatbázis alapján a belépési tendenciák 
időbeni alakulásáról is képet kaphatunk, akár intézményi szintű megközelítésű (Poló-
nyi, 2012), akár a képzési struktúra átalakulására fókuszáló kutatási szándékkal (Sze-
merszki, 2012) dolgozzuk fel azokat. Polónyi (2012) a felsőoktatási felvételi adatbázis, 
valamint az oktatási statisztikák alapján a rendszerváltástól napjainkig vizsgálja a be-
következett változásokat, a jelentkezők, a felvettek és az összes hallgató létszámát ele-
mezve, feltárva a főbb trendeket és folyamatokat. A tanulmány emellett a felsőoktatási 
intézmények – elsősorban egyetemek – néhány rekrutációs sajátosságát vizsgálja meg, 
kitérve ennek oktatáspolitikai aspektusaira is. Szemerszki (2012) tanulmánykötete a 
köz- és felsőoktatás illeszkedését elemzi, különös tekintettel a felsőoktatásban lezaj-
lott strukturális változásokra (mint például a felvételi rendszert érintő változások, az 
áttérés a bolognai képzési szerkezetre). A statisztikai adatokra épülő vizsgálatok a fel-
sőfokú szakképzésre és a BA/BSc képzésre koncentrálva mutatják be a felsőfokú kép-
zési rendszer átalakulását, képzési területenként specifikus képet adva a felsőoktatás 
és a középfokú képzés kapcsolatáról. A felsőoktatásba belépők vizsgálatának alapjául 
– a jelentkezés és felvettek kapcsán is – a felsőoktatási felvételi adatbázis szolgált. 

A nemzetközi gyakorlatban – jóllehet többnyire kevésbé centralizált rendszeren 
és adatbázison – a felsőoktatási belépési rendszer jellemzőinek feltárása széles alapot 
nyújt a továbbtanulási szelekció vizsgálatához (Berggren, 2007; Harman, 1994). Ilyen 
összevethető adatnak kínálják magukat a felsőoktatási belépési pontszámok, ameny- 
nyiben azok egységes forrásból, a középiskolai avagy az azt követő minősítő vizsgán 
elért teljesítményből állnak elő. Alon–Tienda (2007) tanulmánya a felvételi rend-
szerből elérhető bejutási pontszámok alapján vizsgálja a sokféleség érvényesülésének 
kapcsolatát az érdemalapú bekerülés elvével. A vizsgálat négy adatbázist felhasználva 
követi végig a teljesítményalapú bekerülési kritérium súlyának alakulását az 1980-as 
évektől az 1990-es évekig, Texasban. Miközben a kutatási eredmények a tesztalapú 
meritokratikus kritériumok erősödését mutatják, az elemzés ehhez kapcsolódóan 
a bekerülés diverzifikálódása iránti igényt és nyomást is figyelembe veszi egy olyan 
rendszerben, amelynek a kiválóság mellett a hozzáférés igazságosságát is biztosítania 
kell. A vizsgálat a bejutási tesztpontszámok jelentőségének emelkedése mellett ezek 
csekély teljesítmény-előrejelző minőségére is kitér, számba véve a belépéskor megra-
gadható teljesítmény egyéb lehetséges mérési lehetőségeit. 
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5. HOZZÁFÉRÉSI PROGRAMOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

A továbbtanulási motivációkra irányuló kutatások között az előbbi – az adatforrások 
sajátosságán alapuló – kategorizálás mellett a vizsgálati motivációk tekintetében is 
érdemes lehet elkülönítetten kezelni az elemzések egy csoportját. Ezekben a többnyire 
kutatási jelentés, javaslat, ajánlás szintjén megfogalmazott munkákban a szakpolitikai 
orientáció alkotja a közös elemet. A felsőoktatási hozzáférés valamely szegmensének 
átalakítását célzó konkrét felsőoktatási programokra, beavatkozásokra reflektáló ha-
tásvizsgálatokat többnyire a nemzetközi gyakorlatban találjuk, hazai előfordulásuk 
a vizsgált témában csekélyebb. Ilyen kutatásnak tekinthető azonban Györgyi (2003) 
„Tanulás felnőttkorban” elnevezésű vizsgálata, amely során az Oktatási Minisztérium 
Felnőttképzési Főosztályának megbízásából végezte el 2001/2002-ben a felnőttkori 
tanulás motívumainak feltárását a felnőttképzési törvény hatásainak azonosítása és 
elemzése érdekében. A törvény életbe lépése előtt és azt követően felvett minta alkal-
mas volt a szabályozási környezetben bekövetkezett változás felnőttképzési tanulmá-
nyi tervekre és igényekre gyakorolt hatásának mérésére. 

A nemzetközi kutatási gyakorlatban a szakpolitikai beavatkozások hatását mérő 
vizsgálatok előfordulása lényegesen nagyobb. A részletesebben bemutatott két brit 
hatásvizsgálat egyike a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási hozzáférésének szé-
lesítésére irányuló, 2004-től 2011-ig tartó Aimhigher program eredményeit elemzi 
(Doyle–Griffin, 2012). Az országos kiterjedésű program célja a felsőoktatási hoz-
záférés szélesítése volt, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalok csoportjára. 
A  program során lokális szinten valósultak meg azok a fejlesztési-beavatkozási 
lépések, amelyek a potenciális első generációs diplomások felsőoktatási involválását 
segítették elő. A  megvalósítás egyfelől a célcsoport továbbtanulási aspirációinak 
növelésére irányult, másfelől azon szakpolitikai és finanszírozási bázis kiépítésére, 
amely a felsőoktatási részvétel alapja lehet. A főként 14–16 éves korcsoportokat érintő 
leggyakoribb tevékenységek az egyetemekre szervezett nyári iskolák, az iskolaláto-
gatások, a vendégelőadók meghívása és a mentorálás voltak. 

A másik kiemelt vizsgálat (Rizzica, 2013) ennél lényegesen hosszabb időtávból visz- 
szatekintve értékeli a Widening Participation (WP) nevű, kilencvenes években beve-
zetett oktatáspolitikai program eredményeit. Kiemeli, hogy a hátrányos helyzetű fia-
talok továbbtanulási motivációinak elősegítését célzó program a tanulmányi teljesít-
mények növelése érdekében tett erőfeszítések hiányában, nem tudott átütő eredményt 
elérni. Az Egyesült Királyság WP oktatáspolitikája kilencvenes évekbeli bevezetését 
– a nyolcvanas években erősödő expanzió ellenére fennálló – hozzáférési egyenlőtlen-
ségek kezelése motiválta. A program fő célja a felsőoktatási részvétel növelése volt, az 
alacsony társadalmi-gazdasági státuszú (SES) potenciális hallgatói korosztályok belé-
pési szándékának elősegítése révén (például releváns szerepmodellek bemutatásával). 
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Az elemzés a WP program hatását kívánja feltárni, keresve az angliai fiatalok tovább-
tanulási döntéseiben bekövetkezett esetleges változásokat. Az eredmények szerint a 
18 év alatti célcsoportban a továbbtanulási aspirációs szint emelkedése azonosítható, 
ám ugyanez a hatás a tényleges felsőoktatási részvételben nem mutatható ki. Az elté-
rés nagy valószínűséggel a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő felkészítés hiányára 
vezethető vissza, ami nem képezte a program részét. Az aspirációk növelése ellenére 
tehát, az alacsonyabb státuszú potenciális hallgatók teljesítményszempontok miatt 
maradnak továbbra is távol a felsőoktatástól. 

Más, a továbbtanulási motivációk erősítését célzó programok esetében is többnyire 
azt találjuk, hogy a központi kérdés a társadalmi hátrányok kompenzálása az alsó 
vagy középosztálybeli potenciális hallgatók továbbtanulási aspirációinak növelése ré-
vén (Deming–Dynarsky, 2009; Kennedy, 1997; David et al., 2008). 

6.  A TOVÁBBTANULÁSI ASPIRÁCIÓK MIKROSZINTŰ 
MEGKÖZELÍTÉSE

A továbbtanulási döntések mikroszintű elemzései közé alapvetően két megközelítés-
mód mentén gyűjtöttünk szakirodalmat. Ezek egyike a tanulmányi aspirációk egyéni 
szintű kialakulásával foglalkozó, pszichológiai orientációjú kutatási irányvonal, a má-
sik pedig a közgazdaságtani orientációjú, a továbbtanulási döntést a racionális dön-
téselméleti megközelítésmód alapján értelmező nézőpont. 

Az aspirációk alakulásának mikroszintű vizsgálata azonban inkább az elemzés 
szintjét, semmint a fenti nézőpontok kizárólagosságát jelenti. Az előbbi, pszichológi-
ai orientációjúnak nevezett megközelítésmódot képviselve Gutman–Akerman (2008) 
átfogó képet nyújtva a tanulmányi aspirációk alakulásáról, az egyéni jellemzők mel-
lett az azokat meghatározó háttértényezők szerepét is figyelembe veszi, vizsgálva  
az életkori hatások, az egyéni karakterisztika, a család, a kortárscsoport, az iskola, az 
ismeretségi kör vagy épp a szélesebb körű munkaerő-piaci, történelmi meghatáro-
zottságok szerepét a továbbtanulási aspirációk kialakulásában. A társadalmi háttér 
kapcsán a szülők képzési és foglalkozási elvárásainak egyéni ambíciókra gyakorolt 
hatását hangsúlyozza. Az elemzés az aspirációk és a későbbi teljesítmény viszonyára 
is kitér. A tanulmány a képzési és karriertervek alakulásának fenti megközelítése-
it széles körű – pszichológiai, pedagógiai, szociológiai – szakirodalmi feldolgozáson 
alapulva tárja fel, kitérve a szakpolitikai, gyakorlati következtetések levonására is. Mi-
ként e megközelítésben is hangsúlyos, számos más kutatási példa bizonyítja, hogy a 
továbbtanulási döntés megszületésével, az aspirációk kialakulásával foglalkozó vizs-
gálatok jelentős része a szülők szerepének meghatározására fókuszál, a társadalmi 
háttér kapcsán a szülők képzési és foglalkozási elvárásainak egyéni ambíciókra vagy 
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teljesítményre gyakorolt hatását hangsúlyozva (Acker-Ball, 2007; Raleigh–Kao, 2010; 
Hamid–Rahim–Azman, 2010; Mahmood et al., 2012). Az aspirációk alakulásának 
ehhez hasonló megközelítésében a közösség továbbtanulási szándékokra gyakorolt 
hatásának feltárása a kutatási cél (Scull–Cuthill, 2010). A társadalmi nézőpont mellett 
a pszichológiai orientációt is alkalmazó kutatási vonalnak tekinthetők azok a vizs-
gálatok, amelyek a továbbtanulási motivációk hiánya mögött meghúzódó tényezők 
azonosítására törekszenek. Gutman és munkatársai (2012) brit longitudinális kutatási 
adatokon elemezték a jövőjükre vonatkozóan konkrét továbbtanulási/munkavállalási 
tervekkel nem rendelkező fiatalok alcsoportjában az aspirációk hiányát meghatározó 
háttértényezőket. Tanulmányuk a Longitudinal Study of Young People in England 
adatain az 1989–90-ben születettek kohorszát vizsgálja. Az ennek során alkalmazott 
útmodellben a 16 éves korig az aspirációk hiányát meghatározó háttértényezőkre 
fókuszáltak, majd a későbbiekben a képzési kimenet elemzését végezték el. A társa-
dalmi-gazdasági háttér hatását elemezve a kutatás azt találta, hogy a bizonytalan as-
pirációkat gyakran a szülők gyengébb képzési elvárásai dominálják. A korábbi (11 
éves kori) tanulmányi teljesítmény hatása szintén kimutatható, ám ez is kapcsolódik 
következményként a szülői elvárásokhoz, majd előzményként az egyéni képességek 
értékeléséhez. Mindezek együttesen hatnak a 16 éves korban rögzített tanulmányi 
teljesítményre, illletve a 18 éves kori képzési részvételre. A folyamat a férfiak esetében 
fokozottabban érvényesül. 

A mikroszintű megközelítések másik típusaként azonosított közgazdaságtani 
vizsgálati orientáció hazai előzményei a továbbtanulási döntések kapcsán alapvetően  
Varga Júlia (2001; 2003) kutatásaihoz kötődnek. E vizsgálati irány mind a hazai, 
mind a nemzetközi gyakorlatban a humántőke-elméletből (Becker, 1993) kiindulva a  
továbbtanulási döntést, felsőoktatási belépést olyan beruházásként értelmezi, amely-
nek sikerességét kilépés utáni megtérülési rátája mutatja. Varga (2001) az érettségi 
előtt álló középiskolások kereseti különbségekről szerzett ismereteit, várakozásait és 
ezek továbbtanulási aspirációkra gyakorolt hatását vizsgálja. A téma későbbi kutatá-
saiban is fontos eredmény, hogy a felsőoktatási belépés előtt állók meglehetősen pon-
tos ismeretekkel rendelkeznek mind az iskolázottság szerinti kereseti különbségeket, 
mind az egyes diplomás foglalkozások kereseteit illetően. Ugyanakkor saját jövőbeli 
várható kereseteiket az átlagosnak tartott kereseteknél magasabbra, a jelenlegi kerese-
ti megoszlás felső negyedébe várják. Varga (2003) a továbbtanulási döntést meghatá-
rozó tényezőként a munkaerő-piaci várakozások mellett a felvételi esélyek megítélését 
is azonosítja. A tanulmány a középiskolások körében végzett kérdőíves adatfelvétel 
eredményeire támaszkodva az érettségizők jelentkezési döntéseinek három mozzana-
tát elemzi: a jelentkezések számára vonatkozó döntést; az első és utolsó helyen történő 
jelentkezés intézményére és szakirányára vonatkozó döntést; és az állami finanszíro-
zású és költségtérítéses képzés közötti választást. Modelljében az érettségizők válasz-



167

A felsőoktatási továbbtanulási motivációk vizsgálata

Veroszta 
zsuzsanna

tása nettó életkereseti várakozásuknak és bekerülési esélyüknek függvénye. Fontos 
szempont lehet ez a látszólag irracionális jelentkezői magatartás (például kedvezőtle-
nebb munkaerő-piaci lehetőségeket biztosító intézmények/szakok választását) racio-
nális döntéselméleti megalapozottságú értelmezésében.

A nemzetközi szakirodalomban Becker–Hecken (2009) a felsőoktatási belépést 
meghatározó tényezőkre irányuló, racionális cselekvés elméleti megközelítésű kuta-
tásában német kutatási adatokon mutatja ki a státuszmegtartási (osztályhoz kötődő) 
motivációknak a képzéstől várható magas megtérülés ellenére is domináns szerepét. 
Modellükben a felsőoktatási továbbtanulás avagy szakképzettség-szerzés közti dön-
tést a strukturális különbségek és a képzési költségek szubjektív értékelése egyaránt 
determinálja, ami társadalmi szelekciót leképező döntéseket eredményez, felsőokta-
tási képzési egyenlőtlenségekhez vezetve. Szintén e mikroökonómiai megközelítéssel 
dolgozik Heifetz–Minelli (2006), illetve Brynin (2013).

7. KÉPZÉSI CSOPORTOK MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLATAI

A továbbtanulási motivációk kutatásait feltáró munka során külön foglalkozunk 
azokkal a vizsgálatokkal, amelyek egy-egy képzési alcsoport továbbtanulási aspirá-
cióinak feltárásra fókuszálnak. Ezek közül is részletesebben térünk ki a felnőttkép-
zéshez, élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó motivációk hazai és nemzetközi ku-
tatási előzményeire. A felsőfokú tanulmányok kiterjesztésének tekinthető élethosszig 
tartó tanulás mellett a közép- és felsőfok közötti képzési szinthez fűződő motivációk 
vizsgálataira is kitérünk a hazai felsőfokú szakképzés (a nemzetközi szakirodalom-
ban ezzel párhuzamosan az ipari tanulók, FE-belépők) részvételi motivációs hátterét 
feltáró elemzések hivatkozásával. Szintén – elsősorban magyar eredményeket citálva 
– foglalkozunk a továbbtanulási motivációk regionális megközelítéseivel. A képzési 
alcsoportok esetében egy-egy szakmacsoport hallgatóinak belépési aspirációit vizsgá-
ló publikációkat emelünk ki, a hangsúlyt elsősorban a pedagógusképzésre helyezve. 

A felnőttképzéshez, élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó elemzések áttekintése 
során is azokat a kurrens kutatási irányokat emeljük ki, amelyek viszonyítási pontot 
jelenthetnek a téma megközelítésében. A kiemelt publikációk ennél fogva az általuk 
alkalmazott mérési eszköz vagy kategorizációs szisztéma tekintetében mutatkoznak 
részletesebb feldolgozásra érdemesnek. Ilyennek tekinthető Bostwick (2010) munká-
ja, melyben a felnőttkori felsőfokú továbbtanulást meghatározó szociodemográfiai 
és motivációs háttértényezőket vizsgálva a képzési motivációk, tanulmányi aspirá-
ciók és a kapcsolódó karriertervek elemzéséhez a Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire (MSLQ) mérési eszközt használja. Vizsgálatában a tanulmányi aspirá-
ciókban és szakterület-választási döntésekben a nemi különbségek hatása különösen 
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meghatározónak mutatkozott, miközben a szakterület-választásban az életkori hatást 
is azonosították. A nemek közti eltérések a tanulmányokhoz fűződő motivációs min-
tázatokban is érzékelhetőek. 

A felnőttképzés, az LLL kapcsán a szakirodalom egy része a belépési motivációk és 
körülmények feltárására, azonosítására, a dimenziók kialakítására törekszik. Ennek 
keretében Stein és munkatársai (2011) a felnőttképzési részvételt meghatározó moti-
vációkat és környezeti feltételeket feltáró kutatásában a felsőoktatási belépést domi-
náló hat tényezőt azonosítottak (képzésen kívül eltöltött idő hossza, intellektuális, 
személyes és karrierlehetőségek, intézményi támogatás, a tanulmányok és a kereső-
tevékenység összehangolása, korábbi tanulmányi tapasztalatok és a képzés szakmai 
presztízse), melyet összefoglaló néven PRISM-T modellként vezettek be. A modellben 
együttesen megjelenő két faktor: a felnőttkori továbbtanulással kapcsolatos egyéni 
motivációk és az ebbe az irányba/vagy épp ez ellen ható környezeti feltételek, avagy 
társadalmi igények kettősségét a hazai szakirodalom és kutatási gyakorlat is képviseli. 

A vizsgálatok egy része a felnőttképzés iránti társadalmi igény feltárására fókuszál-
va azonosítja, tipizálja a részvételt meghatározó igényeket, elvárásokat, az akadályozó 
és támogató közeget (Györgyi, 2003; Török, 2006a; Nagy É., 2006). A Györgyi (2003) 
tanulmányának alapjául szolgáló vizsgálat a felnőttképzési törvény életbeléptetése 
előtt, 2001 végén – 2002 elején zajlott a hazai lakosság körében, s arra vállalkozott, 
hogy feltárja a felnőttképzéssel kapcsolatos igényeket, elvárásokat, a lakosság kisebb-
nagyobb részét érintő, tanulásukat hátráltató akadályokat. A vizsgálatot a törvény 
életbelépése után ¾ évvel ismételten elvégezték annak érdekében, hogy képet kapja-
nak a törvény esetleges hatásairól. E kutatások eredményeit feldolgozva az összegző 
munka a felnőttképzési motivációk társadalmi rétegek szerinti alakulását, és az eh-
hez kapcsolódó munkaerő-piaci és anyagi megfontolásokat elemzi, külön kitérve a 
leszakadó rétegek felnőttképzéssel kapcsolatos törekvéseire, lehetőségeire is. Török 
(2006b) tanulmányában egy 2005-ben végzett országos reprezentatív vizsgálat alap-
ján mutatja be a 18 évesnél idősebb hazai lakosságot jellemző tanulási célokat, aka-
dályokat, motivációkat. A kutatási adatok igazolják, hogy a felnőttkori tanulás lénye-
gében munkapiaci adaptációként fogható fel, ugyanakkor jeleznek számos tanulási 
akadályt is. 

A döntések közegét jelentő társadalmi környezet és szervezeti feltételek mellett a 
motivációk személyhez kötöttségét is hangsúlyozva Forray (2008) szintén a felnőtt-
képzési részvétel mintázatai megragadására törekszik. Vizsgálatában a felnőttként, 
munka melletti levelező vagy távoktatásban részt vevők tipikus csoportjainak azono-
sítása során az egyéni jellemzőkön túl figyelembe veszi a felsőoktatási intézményt, a 
választott szakot, a területi-társadalmi közeg meghatározó szerepét. A kutatás a fel-
sőoktatás terjedését, ennek társadalmi következményeit regionális szempontból vizs-
gálja, az ország eltérő fejlettségű régióinak összevetése révén. 
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A felnőttkori továbbtanulási döntés egyéni szintű meghatározóinak vizsgálatára 
példa Engler (2013) megközelítése, melyben az élethosszig tartó tanulást egy perma-
nens tanulás iránti igény megjelenéseként értelmezi, melyet a korábbi tanulmányi 
tapasztalatok alapvetően meghatároznak. A kisgyermekes nők tanulási döntéseivel 
foglalkozó kutatása egyike azon, a felnőttképzési továbbtanulási motivációkkal kap-
csolatos elemzéseknek, melyek egy-egy tanulói alcsoport motivációinak feltárására 
fókuszálnak. Ebben genderszempontú megközelítéssel, társadalmi nemek szerin-
ti bontásban tárja fel a vizsgált csoport élethosszig tartó tanulással kapcsolatos at-
titűdjeit. Eredményei szerint a tanulás iránti igény, a minőségi tanulói teljesítmény 
kimunkálódása a tanulói életpálya elején kezdődik és az oktatási rendszerben, a nem 
formális tanulói körökben, valamint az informális közösségekben elsajátított tudás, 
készség, tapasztalat befolyásolja az egyén felnőttkori tanulási döntéseit. 

A nemek szerinti elemzés mellett külön vizsgálat tárgya lehet az egyes életkori 
csoportok motivációinak feltárása (Gegenfurtner–Vauras, 2012) avagy a különböző 
típusú felnőttképzési programokhoz, módszertanhoz kapcsolódó motivációs vizsgá-
latok. Ilyen Yoo–Huang (2013) elemzése, melyben a felsőoktatási intézmények online 
képzési programjain részt vevők aspirációiban azonosít négy faktort (belső motiváció, 
rövid távú külső motiváció, hosszú távú külső motiváció és a technológiai készség). 
Az online kurzusokon résztvevők körében végzett survey alapú adatgyűjtésre alapo-
zott kvantitatív eredményei szerint, a nemi különbségek inkább a belső motivációra 
vannak hatással, addig az életkori eltérések a hosszú és a rövid távú külső motiváció-
kat alakítják erőteljesebben. 

A közép- és felsőfokú képzési rendszerek köztes szintjén található felsőfokú szak-
képzési programok (illetve a nemzetközi oktatási rendszerekben ezzel ekvivalens 
avagy párhuzamba állítható képzési programok) hallgatóinak motivációs jellem-
zői úgyszintén külön kutatási altémaként azonosíthatók a továbbtanulási aspirációs 
szakirodalomban (Thomas–Cox–Gallagher, 2012; Baird–Rose–Mcwhirter, 2012).  
A hazai viszonylatban relatíve újnak számító (2000-ben bevezetett) felsőfokú szak-
képzés kutatásai a társadalmi és képzési meghatározottságok mellett rendre kitértek 
a belépők tanulmányi motivációinak alakulására is. Hrubos (2002) az Oktatáskutató 
Intézet keretein belül végzett kutatásának eredményeit összegző kötete az akkreditált 
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés korai szakaszában, 2000-ben (az első évfolya-
mok az 1998/99-es tanévben indultak) végzett hallgatói/tanulói kérdőíves felmérés 
eredményeit tartalmazza, valamint részletes ismertetést ad az új típusú képzési for-
ma felsőoktatási rendszerben betöltött helyéről és szerepéről, továbbá a rövid idejű 
felsőfokú szakképzések nemzetközi jellemzőiről és közegéről. A hallgatók körében 
végzett kérdőíves kutatásban a képzés bázisát adó társadalmi háttér feltárása mellett 
a tanulási motivációk és későbbi tanulmányi tervek vizsgálatára is sor került. Fehér-
vári és Kocsis (2009) tanulmánykötetükben a felsőfokú szakképzés bevezetése után 
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egy évtizeddel végzett kutatások eredményeit összegzik. A tanulmánykötet elemzései 
bemutatják a felsőfokú szakképzés nemzetközi tapasztalatait, ismertetik az elmúlt tíz 
év hazai gyakorlatát, feltárják a képző intézmények motivációit. Az elemzések a felső-
fokú szakképzésben részt vevők, illetve végzettek körében zajlott adatgyűjtések ered-
ményeit is ismertetik, bemutatva a felsőfokú szakképzésben végzettek továbbtanulási 
ambícióit, a képzéssel való elégedettségét és munkaerő-piaci esélyeit. 

A továbbtanulási tervek és motivációk regionális szempontú hazai vizsgálati előz-
ményei meglehetősen gazdagok. Átfogó szemléletmóddal a regionális megközelítést a 
térségi társadalmi-gazdasági jellemzők és az intézményi infrastruktúra közti kapcso-
lat feltárásaként definiálhatjuk. Forray–Híves (2002) tanulmánya a felsőoktatási in-
tézményekbe történő hallgatói jelentkezések alapján a tudáshoz jutás társadalmi esé-
lyeit területi szempontból elemzi, arra a kérdésre keresve a választ, hogy vannak-e és 
milyen jellegűek az e szempontból azonosítható területi eltérések. Az elemzés legfőbb 
megállapítása, hogy a felsőfokú továbbtanulási igények (jelentkezések) és realizálá-
suk területi szerkezetének vizsgálata során olyan társadalmi eredetű egyenlőtlenségek 
mutatkoznak, amelyek egyaránt összefüggésbe hozhatók az adott térségek gazdasági 
fejlettségével és a felsőoktatás területi szerkezetével.

A regionális vizsgálatok egy része egy-egy térségre fókuszálva elemzi a továbbtanu-
lási utakat és stratégiákat (Pusztai–Nagy É., 2005; Szemerszki, 2010b). Ceglédi–Nyüs-
ti (2011) a Hajdú-Bihar megye felsőoktatási intézményeinek regionális mobilizációs 
hatását elemzi, nem pusztán a megye intézményeibe, hanem a megyén túlra irányu-
ló továbbtanulási aspirációkat is vizsgálva. Az elemzés célja az intézményi kutatási 
nézőpont mellett egy földrajzi szemléletű vizsgálat, amelyben a Hajdú-Bihar megye 
frissen érettségizett fiataljai közül helyben maradókat és más megyék, Budapest felé 
irányulókat vetik össze. A felvételizők által kiválasztott intézmény földrajzi elhelyez-
kedését a társadalmi háttér és eredményesség mutatóival összefüggésben vizsgálják,  
kiegészítve az intézményi kínálat szempontjaival. Az eredményeket országos kontex-
tusban is elhelyezik, összevetve Hajdú-Bihar megye felsőoktatási elvándorlási mintáit 
az országos tendenciákkal, kimutatva a szelektív elvándorlási szándék mértékét és 
meghatározóit. 

A regionális szempontokkal foglalkozó egyéb munkák a belépési aspirációk eltéré-
seit földrajzi egységekhez kötötten vonják vizsgálat alá (Kasza–Kovács, 2007; Kasza, 
2011). A helyi, regionális meghatározottságok továbbtanulási döntésre gyakorolt ha-
tásainak vizsgálata (Hinton, 2011) mellett a nemzetközi szakirodalomban is azonosít-
ható a regionális szempontú megközelítés másik dimenziója, amely a lokalitás helyett 
a települési hierarchia alapján differenciál (Soo-Yong et al., 2012; Hu, 2003). Soo-Yong 
és munkatársainak (2012) a településtípus továbbtanulási döntésekre gyakorolt hatá-
sának feltárását célzó amerikai tanulmánya az 1988-as National Education Longitu-
dinal Study (NELS: 88) adatait felhasználva elemzi a képzési terveket és a felsőoktatási 
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hozzáférés és döntés alakulását a városi, külvárosi és vidéki tanulók körében (8., 10., 
12. évfolyamokon, amely az időbeliség szempontjának beépítését is lehetővé tette). 
A külvárosi intézmények tanulóival összevetve a városi iskolák tanulói a képzési aspi-
rációk tekintetében a képzés korai időszakában kedvezőtlenebb helyzetűnek tűntek, 
ám ezen egyenlőtlenség a tényleges felsőoktatási belépés időszakára kiegyenlítődött. 
A vidéki iskolákban tanulók hátránya azonban mind a továbbtanulási szándékok, 
mind a megvalósult belépés tekintetében következetesen megmaradt. A hazai elem-
zések hasonló tematikájúnak tekinthető Kiss Paszkál (2008) tanulmánya, melyben a 
felsőoktatási jelentkezések falusi/nem falusi lakóhely szerinti vizsgálatát végzi el. 

A továbbtanulási motivációk képzési szakcsoportok szerinti vizsgálatainak átte-
kintéséből úgy tűnik, mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban fokozott 
kutatói érdeklődés mutatkozik a pedagógusképzésbe belépők iránt. E téren jelentős 
vállalkozásnak mutatkozik a Watt–Richardson (2007) által a tanári pálya választásá-
hoz kapcsolódó továbbtanulási motivációk mérésére kidolgozott skála (Factors Influ-
encing Teaching Choice – FIT-Choice Scale), amelyet a validációs eljárás után számos 
országban alkalmaztak, lehetővé téve a mérőeszköz nemzetközi összehasonlító kuta-
tási célú felhasználását (Watt et al., 2012). A FIT-Choice skála alkalmas a tanárképzés-
be belépők motivációs hátterének feltárásra, a pályaválasztási okok mellett a pedagó-
gusképzés melletti döntés körülményeit és a pedagóguspálya percepcióját is beemelve 
az adatgyűjtésbe és elemzésbe. A kutatási modellben a tanárképzésbe belépő évfo-
lyamok mérése mellett az adatfelvételt a képzési kilépés időszakában is megismétlik, 
lehetőséget biztosítva a képzési hozzáadott érték azonosítására. Az eredmények a ku-
tatási célú elemzés mellett a szakpolitikai döntéshozás számára a pedagógusképzés-
fejlesztésben, a toborzásban és a pályán tartásban egyaránt hasznosíthatók. A skála 
hazai adaptálása 2014-ben zajlott le, egy átfogó kutatás keretében, amelynek során 
pedagógusképzésbe belépők és a hallgatói populáció mellett az aktív és pályát elha-
gyó pedagógusok megkeresése is megtörtént, az egységes mérőeszköz alkalmazásával 
(Veroszta, 2015; Paksi et al., 2015).

A pedagógusképzést választók aspirációinak és az azt meghatározó motivációs és 
szelekciós tényezőknek a feltárása a hazai szakirodalomban több jelentős szakmai 
hozzájárulást eredményezett. Varga (2007) a tanári pálya választásának empirikus 
elemzésében a belépők közti kiválasztódási, önszelekciós folyamatokat azonosítja. 
Azt vizsgálja, hogy különböznek-e a tanárképzésre jelentkezők, a tanári pályát vá-
lasztók képességei a más szakon továbbtanulók, a más pályát választók képességeitől, 
illetve mekkora szerepe van a tanári pálya választásában a tanárként, illetve a töb-
bi pályán elérhető kereseteknek. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a tanárok 
kiválasztódási folyamatának minden egyes pontján – a pedagógusképzésre jelentke-
zéskor, a felsőfokú tanulmányok befejezését követő elhelyezkedéskor, majd a végzést 
követő 5. illetve 6. évben is – negatív önszelekciós hatás figyelhető meg. A tanulmány 
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– a szelekciós torzítás hatásának figyelembevétele mellett – bemutatja, hogy a tanári 
pályaválasztásában meghatározó szerepe van a nem tanári és tanári állásban elérhető 
keresetek különbségének.

A teljesítmény kapcsán úgyszintén negatív önszelekciós mechanizmusok érvénye-
sülését mutatja ki Sági–Ercsei (2012) a tanári mesterszakra belépők továbbtanulási 
döntésében. A tanulmány a mennyiségi és minőségi tanárhiány nemzetközi tenden-
ciájára reflektálva a felsőfokú alapképzések nappali tagozatán tanuló hallgatók köré-
ben 2011-ben végzett kérdőíves kutatás adataira alapozva többváltozós oksági mo-
dellsorozat alkalmazásával vizsgálja a magyarországi diákok tanári/nem tanári mes-
terképzésre vonatkozó továbbtanulási terveit. Az eredmények szerint az alapszintű 
képzést követően a tanári mesterszakon való továbbtanulás választásában erőteljes, a 
tanulmányi eredmény szerinti negatív önszelekciós mechanizmusok érvényesülnek. 
Ez a hatás a humán, illetve a reál szakos hallgatók későbbi pályaorientációjában eltérő 
módon jelentkezik. A negatív önszelekciós mechanizmusokat a pedagóguspálya irán-
ti korai elköteleződés tudja ellensúlyozni.

A pedagógus/tanárképzésbe belépők továbbtanulási motivációinak feltárása mel-
lett egyéb szakmacsoportok választásának hátterével foglalkozó publikációkat is érde-
mes kiemelnünk. Mind a hazai, mind a nemzetközi irodalomban példát találhatunk a 
különböző gazdaságtudományi képzésekre belépők aspirációinak elemzésére (Byrne 
et al., 2012; Nagy B., 1999), de külön vizsgálatban foglalkoznak az orvosi (Girasek, 
2006), turisztikai (Veroszta, 2011) vagy a természettudományi képzéseket választók 
(Fábri Gy., 2008) motivációs hátterének feltárásával. 

8. KUTATÁSI KÉRDÉSEK

A felsőoktatási továbbtanulási motivációk átfogó vizsgálatához 

 � Van-e lehetőség longitudinális vizsgálatra a középiskolai korai évektől a továbbta-
nulási döntés időszakán át, egészen a képzési beválás méréséig? 

 � A középiskolai intézményi és teljesítményháttér hogyan befolyásolja a továbbta-
nulási döntéseket? 

 � Hogyan hatottak a felsőoktatás strukturális és működési átalakulásának folyama-
tai – például a bolognai képzési szisztéma, az intézményi integráció, a finanszíro-
zási rendszer átalakulása – a továbbtanulással kapcsolatos motivációkra? 

 � Kapcsolhatók-e eltérő továbbtanulási motivációs mintázatok az egyes képzési 
szintekhez? 
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 � Eltérnek-e a továbbtanulási motivációk az egyes szakterületeket, képzési területe-
ket választók körében? 

 � Milyen csatornákon zajlik a továbbtanulással kapcsolatos tájékozódás? Ezek hoz-
záférhetősége milyen háttértényezőktől függ? 

 � A diplomához, választott szakterülethez kapcsolódó előzetes ismeretek és várako-
zások hogyan alakítják a továbbtanulási döntéseket? 

 � Hogyan alakul egyes jelentkező alcsoportokban a különböző továbbtanulási moti-
vációs tényezők kapcsolata és hatásuk egymáshoz viszonyított súlya? 

A felsőoktatási továbbtanulás társadalmi szelekció alapú vizsgálatához

 � Milyen társadalmi háttérváltozók alapján lehet megragadni, értelmezni a tovább-
tanulási motivációk különbségeit? 

 � Hogyan alakul a társadalmi eredetű szelekció és a teljesítmény egymáshoz viszo-
nyított súlya a felsőfokú továbbtanulás egyre magasabb szintjeire történő (vertiká-
lis irányú) belépésben? 

 � Nemzetközi összevetésben hogyan alakul a magyarországi belépéshez kapcsolódó 
társadalmi szelekció mértéke? 

 � Eltérően alakul-e a társadalmi szelekció a felsőoktatási rendszer horizontális szeg-
menseiben (munkarendek, intézménytípusok szerint)? 

 � Milyen továbbtanulási motivációs sajátosságokkal jellemezhetők az egyes társa-
dalmi csoportok, és mindez hogyan tükröződik a belépési szelekcióban? 

 � Eltérnek-e egymástól társadalmi meghatározottságuk mértékét és jellegét tekintve 
a továbbtanulással kapcsolatos tervek és a ténylegesen megvalósult belépés?

 � Azonosítható-e a belépők társadalmi háttere alapján egyfajta képzési, intézményi 
hierarchikusság? 

A továbbtanulási motivációk felsőoktatási felvételi rendszer adatain alapuló 
vizsgálatához

 � Hogyan ragadhatók meg empirikusan a felsőoktatási jelentkezési sorrendhez kap-
csolódó stratégiák? 

 � Érzékelhető-e a felsőoktatási rendszert érintő szakpolitikai beavatkozások hatása 
a jelentkezői döntésekben? 

 � Hogyan alakítják a demográfiai trendek a felsőfokú jelentkezést? 
 � Hogyan hat a középfokú képzési rendszer változása a felsőoktatási jelentkezés ala-

kulására? 
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 � Mi az egyes tényezők – regionalitás, tanulmányi eredmény, intézményi presztízs – 
súlya a jelentkezési sorrend kialakítása során? 

 � Hogyan hatnak az előzetes képzés (például a középiskola minősége, a nyelvisme-
ret) különbségei a felsőfokú továbbtanulási preferenciákra? 

 � Hogyan hatnak a származás (például regionalitás, hátrányos helyzet) különbségei 
a felsőfokú továbbtanulási preferenciákra?

 � Milyen továbbtanulási tervekkel és stratégiákkal jellemezhetők az egyes speciális 
jelentkezői csoportok (például idősebb korosztályok, szakképzésben érettségizet-
tek, kistelepüléseken élők)?

 � Hogyan alakulnak a bekerülési esélyek a különböző képzési vagy szociodemo-
gráfiai háttérváltozók mentén? 

A továbbtanulási motivációkra ható szakpolitikai döntések hatásvizsgálatához

 � Melyek voltak az elmúlt években bevezetett, a felsőoktatási belépést meghatározó 
főbb változások a szabályozási környezetben? 

 � Hogyan hatott a felsőoktatás finanszírozási rendszerének átalakítása a belépési 
motivációkra? 

 � A Diákhitel 1. és 2. bevezetése javította-e a hozzáférési esélyeket? Amennyiben 
igen, mely jelentkezői csoportok számára? 

 � Hogyan alakította át a továbbtanulási terveket és stratégiákat a kétciklusú képzési 
rendszer bevezetése? 

 � Hogyan befolyásolják az egyes potenciális belépő csoportok továbbtanulási dön-
téseit és esélyét az olyan szabályozási változások, mint az érettségikövetelmények 
megváltozása, a nyelvvizsga-kötelezettség, a hallgatói szerződés vagy a minimális 
felvételi ponthatár módosítása? 

A továbbtanulási aspirációkat meghatározó tényezők mikroszintű 
vizsgálatához

 � Milyen társas környezeti hatások azonosíthatók a továbbtanulási döntés megho-
zatala során? 

 � Milyen mértékben és mely csatornákon hat az iskolai közeg (a kortárscsoport, a 
tanárok) a továbbtanulási aspirációkra? 

 � Melyek a továbbtanulási szándékokat meghatározó főbb családi szocializációs té-
nyezők? 

 � Hogyan alakulnak a továbbtanulás előtt állók kereseti elvárásai, várakozásai? 
 � Hogyan befolyásolják a munkaerő-piaci várakozások a továbbtanulási döntéseket? 
 � Milyen tényezők alakítják a diplomától várt egyéni hozadékokat? 
 � Milyen várakozások, döntések, stratégiák állnak az alacsony státuszú képzésekbe 

történő beruházások mögött?
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 � Racionális döntéselméleti alapon hogyan magyarázható a felsőoktatástól távol 
maradás vagy a belépés közti döntés?

 � Hogyan értelmezhetők humántőke-beruházás alapú döntéshozásként a felsőok-
tatási rendszeren belül meghozott választások: a szak- vagy intézményválasztás, a 
felsőfokú képzési szintek közti átlépés, a korai kilépés, a drop-out jelensége? 

Az egyes képzési csoportok továbbtanulási motivációinak elemzéséhez

 � Milyen dimenziók mentén írható le a felnőttkori tanulást meghatározó (támogató/
akadályozó) családi, munkahelyi, képzési környezet? 

 � Hogyan határozza meg a felnőttképzési motivációkat a korábbi tanulmányi életút, 
a képzési tapasztalat? 

 � Melyek a felnőttképzési motivációk egyéni és környezeti faktorai? 
 � Hogyan alkalmazkodik az intézményi és programkínálat az egyes résztvevői al-

csoportok eltérő aspirációihoz? 
 � Milyen a felnőttképzés, az élethosszig tartó tanulás társadalmi percepciója? 
 � Milyen továbbtanulási stratégiákba illeszkedett a felsőfokú szakképzés választása? 

Ezeket a létrehozott új szisztéma (felsőoktatási szakképzés) hogyan alakítja át? 
 � Milyen társadalmi, gazdasági, képzési, egyéni, családi jellemzők determinálják a 

felsőfokú szakképzési motivációkat? 
 � Hogyan írhatók le a továbbtanulási motivációk a hazai felsőoktatás térszerkezeté-

nek viszonyában? 
 � Hogyan különíthető el a települési és földrajzi hierarchikus tényezők továbbtanu-

lási tervekre gyakorolt hatása? 
 � Hogyan ragadható meg a továbbtanulási (ön)szelekció regionális szempontból? 
 � Hogyan és milyen kiterjedtséggel alakítja egy-egy térség belépőinek továbbtanulá-

si motivációit a lokális képzési kínálat? 

9.  MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI MOTIVÁCIÓS KUTATÁSOK 
(1995 ÉS 2015 KÖZÖTT)

Pályaválasztási elképzelések Magyarországon

Szervezeti háttér: Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központja
Finanszírozás: MKM-KOMA, majd az OM–MTA
A vizsgálat éve: 1997 és 1999
Kutatásvezető: Szabó Ildikó
Alapsokaság: 13 (1997) és 17 éves (1999) tanulók az ország több városában és vonzás-
körzetében (Kecskeméten, Szombathelyen, Békéscsabán és Békésben)
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Módszer: Kérdőíves vizsgálat (továbbá a 13 évesek szüleinek postai kérdőíves vizsgá-
lata). 
Forrás: 
(Tanulmánykötet)
Lannert Judit (szerk.) (2003): Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyaror-
szágon. Országos Közoktatási Intézet

A kutatásról: 
A kutatás első része 1997 tavaszán zajlott le az ország négy városában – Kecskeméten, 
Szombathelyen, Békéscsabán és Békésben – és ezek vonzáskörzetében. A kérdőíveket 
kérdezőbiztosok jelenlétében az osztályokban töltötték ki a hetedik osztályos tanulók 
(általános iskolában és gimnáziumban). A hetedikes gyerekek szüleit is megkeresték, 
a kérdőívek visszajuttatása az osztályfőnökök segítségével történt. 1999 tavaszán e ku-
tatás folytatásaként a három városban kérdőíves vizsgálat zajlott azon középiskolások 
körében, akik iskolájuk utolsó előtti évfolyamának tanulói voltak. A diákok itt is osz-
tályukban töltötték ki a kérdőíveket, független kérdezőbiztosok jelenlétében. A két 
kutatás kérdéseinek egy része azonos volt. Az 1997-es általános iskolai minta a hetedi-
kesek 50%-át fedi le (2439 válasz, 94%-os válaszadási arány), az 1999-es adatfelvétel az 
adott városokban teljes körű volt (3664 válasz, 64%-os válaszadási arány). A vizsgálat 
fő témája az iskolaválasztást és továbbtanulást befolyásoló tényezők feltárása, a pálya-
elképzelések és aspirációk és az erre ható tényezők. 

A felsőfokú továbbtanulás tényezői

Szervezeti háttér: Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai 
Intézet
Finanszírozás: Soros Alapítvány 
A vizsgálat éve: 1998
Kutatásvezető: Csákó Mihály
Alapsokaság: Az 1998-ban felsőfokú felvételi jelentkezésre jogosultak teljes köre
Módszer: önkitöltős kérdőív a teljes alapsokaságon (1998-ban érettségizettek) és a je-
lentkezők mintáján, illetve adatösszekapcsolás az OFFI felvételi adatbázissal
Forrás: 
(Zárójelentés) 
Csákó Mihály−László Miklós−Léderer Pál−Róbert Péter−Sági Matild (1998): A felső-
fokú továbbtanulás meghatározói 1998-ban. Kézirat. ELTE Szociológiai, Szociálpoliti-
kai Intézet és Továbbképző Központ.
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A kutatásról: 
A kutatás során az adott évben felsőfokú felvételit tenni jogosultak teljes körének 
megkeresése zajlott, ezen belül az 1998-ban érettségizők teljes körű adatfelvételére, s a 
korábban érettségizettek (felsőoktatási jelentkezésre jogosultak) mintavételes vizsgá-
latára került sor. A kutatás elemszáma 61 188 fő. A felvételi eredményességet a felvétel 
tényét rögzítő adatoknak az OFFI felvételi adatbázisából történő átvételével követték 
nyomon. A kutatás fontos témája a társadalmi helyzet feltárása mellett a továbbtanu-
lási célok, az intézmény- és szakválasztás motívumainak, valamint a nem jelentkezők 
esetében a nem jelentkezés okainak, motivációinak feltárása. 

TÁRKI Továbbtanulás 2000. Érettségi előtt álló középiskolások továbbtanulási 
tervei Magyarországon

Szervezeti háttér: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés
Finanszírozás: Oktatási Minisztérium
A vizsgálat éve: 2000
Kutatásvezető: Varga Júlia
Alapsokaság: 2000-ben 12. évfolyamos középiskolás diákok 
Módszer: Önkitöltős kérdőíves adatfelvétel
Forrás: 
(Kérdőív és módszertan)
Tárki adatbank 

A kutatásról: 
A 2000-ben zajlott kérdőíves kutatás során 1192 középiskola közül véletlenszerűen 60 
került kiválasztásra úgy, hogy az érettségiző diákok száma 5500 legyen. A kiválasztott 
iskolákban minden végzőst (12. évfolyamost) megkérdeztek, így végül – a nem léte-
ző címek kiesése és a válaszmegtagadások után – 77 osztályból 4980 tanuló került a 
mintába. A vizsgálat témája a továbbtanulási tervek, elhelyezkedés, kereseti elvárások. 

Fiatal diplomások életpálya vizsgálata (FIDÉV)

Szervezeti háttér: Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Emberi Erőforrások 
Tanszék
A vizsgálat éve: 1999, 2000, 2004
Kutatásvezető: Galasi Péter, Nagy Gyula, Varga Júlia
Alapsokaság: Az állami felsőoktatás nappali tagozatán 1998-ban, illetve 1999-ben 
végzettek 
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Módszer: Postai önkitöltős kérdőíves adatfelvétel, telefonos lekérdezés, személyes le-
kérdezés
Forrás: 
(Kutatási jelentés, módszertan és kérdőív)
Galasi Péter – Nagy Gyula – Varga Júlia (2004): Fiatal diplomások munkaerő-piaci 
helyzetének változása 1999–2003 (Jelentés a FIDÉV-kutatás első követéses felvételének 
eredményeiről). A FIDÉV-kutatás folytatása. Budapest, 105 p. 

A kutatásról: 
A kutatás a felsőfokú végzettségű pályakezdők két csoportjának munkaerő-piaci hely-
zetét vizsgálta két időpontban. Az első kutatási elemben az 1998-ban végzettek 1999. 
szeptemberi, majd 2004. februári állapotát figyelték meg. A másodikban az 1999-ben 
végzettek 2000. szeptemberi, majd 2004. februári helyzetét vizsgálták. Az első meg-
figyelések módszere postai önkitöltős kérdőív (23, illetve 18%-os válaszadási aránn-
yal). Az első megfigyelések mintáit a kibocsátó intézmény, tudományterület és nem 
szerint súlyozták. A második adatfelvétel módszere telefonos lekérdezés volt. Az első 
és a második adatfelvételt egyaránt tartalmazó minta nagysága 3814 fő. Súlyozással 
a nemek végzősök közötti arányát állították helyre. Az első és a második megfigyelés 
révén nyert információkat egyéni szinten illesztették össze. A második megfigyelés 
módszere személyes lekérdezés volt, 11 százalékos eléréssel. A kutatás által érintett 
témák a diplomások munkaerő-piaci helyzete mellett a továbbtanulási motivációkra, 
tervekre és az azt meghatározó tényezőkre is kitértek.
 

A középiskolai munka néhány mutatója – A középiskolák 9. osztályaiban 
végzett felmérések 

Szervezeti háttér: Országos Közoktatási Intézet, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
A vizsgálat éve: 1999 óta éves rendszerességgel
Kutatásvezető: Neuwirth Gábor
Alapsokaság: Középiskolák 9. évfolyamát kezdő tanulói
Módszer: önkitöltős kérdőív
Forrás: 
(Zárótanulmány)
Neuwirth Gábor – Horn Dániel (2007): A középiskolai munka néhány mutatója 2006. 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A kutatásról: 
A hazai középiskolák munkájának eredményességét, fejlődését vizsgáló kutatási 
program eleme került sor 2000 óta folyamatosan a középiskolák 9. évfolyamát meg-
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kezdő tanulók kérdőíves vizsgálatára. A tanulói megkeresések célja a középiskolai 
munka eredményességének méréshez szükséges bemeneti mutatók előállítása. A kö-
zépiskolák objektív összehasonlítására alkalmas adatok összegyűjtésére és feldolgo-
zására irányuló többéves kutatás részeként évente felvett 15 kérdésből álló kérdőívvel 
egyrészt következtetni lehet a tanulók szociális körülményeire, másrészt az általános 
iskolai tanulmányi eredményeire. A felmérések célja összefüggést keresni a közép-
iskolai tanulmányokat kezdő tanulók helyzete (bemenő adatok) és az azt elvégzők 
eredményességi mutatói (kimenő adatok) között azért, hogy e két adatsor viszonyából 
következtetni lehessen a tanulók fejlődésére, az iskolák munkájára.

Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés (AIFSZ)

Szervezeti háttér: Oktatáskutató Intézet
Finanszírozás: Oktatási Minisztérium Szakoktatási Főosztály
A vizsgálat éve: 2000/2001
Kutatásvezető: Hrubos Ildikó
Alapsokaság: A 2000/2001-es tanévben AIFSZ-képzési formában tanulók/hallgatók 
Módszer: kérdőíves vizsgálat rétegzett csoportos mintavétel alapján
Forrás: 
(Tanulmánykötet)
Hrubos Ildikó (szerk.) (2002): Az ismeretlen szakképzés. Oktatáskutató Intézet, Új 
mandátum, Budapest.

A kutatásról: 
Az 1998-ban indult AIFSZ képzés korai szakaszában, 2000/2001-ben zajlott kutatás 
mintájának kialakítása az AIFSZ-képzést nyújtó intézmények adatszolgáltatásán ala-
puló rétegzett csoportos mintavétel alapján történt. A minta paraméterei az oktatási 
intézmény típusa, a képzési program szakmai jellege és a képző intézmény székhelye 
voltak. Az alapsokaság kb. 20 százalékát lefedő minta nagysága 983 fő. A kutatás a 
hallgatók társadalmi hátterét, a képzéssel kapcsolatos motivációit és tanulmányi ter-
veit tárja fel. 

Tanulás felnőttkorban

Szervezeti háttér: Oktatáskutató Intézet
Finanszírozás: Oktatási Minisztérium Felnőttképzési Főosztálya
A vizsgálat éve: 2001–2002
Kutatásvezető: Györgyi Zoltán
Alapsokaság: 18 éven felüli népesség



180

A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között

Módszer: kérdezőbiztosok által végzett személyes kérdőíves felmérés
Forrás: 
(Kutatási zárótanulmány)
Györgyi Zoltán (2003): Tanulás felnőttkorban. Oktatáskutató Intézet, Kutatás közben 
241. 48 p.

A kutatásról: 
A felnőttkori tanulás motívumait feltáró kutatás első szakszára a felnőttképzési tör-
vény életbeléptetése előtt, 2001 végén – 2002 elején került sor, második szakasza a 
törvény életbelépése után ¾ évvel zajlott, a törvény esetleges hatásainak feltérképezése 
céljából. A kérdőíves lekérdezésre a Medián havi rendszerességgel indított omnibusz-
kutatása révén került sor, amelyben 2400-2400 személy megkeresése zajlott. A kérde-
zés kérdezőbiztosok segítségével történt, akik nem csak felkeresték a kérdezetteket, de 
feltették nekik a kérdéseket, s ki is töltötték a kérdőívet. A két minta alkalmas az adat-
bázisok összevetésére, a változások hatásainak mérésére, tekintettel arra, hogy az elő-
zetesen kialakított reprezentativitási kritériumok mellett (életkor, nemi összetétel, a 
lakóhely településének nagysága és típusa, helye), a vizsgálati téma szempontjából re-
leváns változók (családi helyzet, foglalkozás, iskolai végzettség, jövedelmi viszonyok) 
tekintetében is hasonló megoszlást mutat. A vizsgálat arra vállalkozott, hogy feltárja a 
felnőttképzéssel kapcsolatos igényeket, elvárásokat, a lakosság kisebb-nagyobb részét 
érintő, tanulásukat hátráltató akadályokat.

Elsőéves hallgatók szociológiai vizsgálata

Szervezeti háttér: Oktatáskutató Intézet
A vizsgálat éve: 2001–2002
Kutatásvezető: Gábor Kálmán
Alapsokaság: felsőoktatásban tanuló első évfolyamos hallgatók
Módszer: Kvótás lekérdezésen alapuló, standard kérdőíves vizsgálat, rétegzett min-
tavétellel.
A kutatásról: 
A 2001/2002-es tanévben készített, 4562 fős országos reprezentatív hallgatói vizsgálat 
mintája a 2001. szeptemberi állapotok figyelembevételével készült (ebben az évben 
95 880 fő nyert felvételt valamely felsőoktatási intézménybe), és az országban műkö-
dő intézmények karai szerint reprezentatív (N=5000). A lekérdezést kérdezőbiztosok 
végezték, akik karonként a kvótában rögzített szempontok szerint keresték meg és 
választották ki véletlenszerűen a mintába bekerülőket. A nappali tagozatos hallga-
tókra készített adatfelvétel adataira korrekciós súlyozást végeztek. Ezeket a korrekciós 
elemeket építették be egy további korrekciós súlyozási fázisba, amely során az eddig 
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elkészült 4562 fő adatait a kvótaismérvek (tagozat, képzési szint, finanszírozási forma, 
nem) szerint súlyozták a teljes alappopulációra (az elsőéves hallgatókra) vonatkozó-
an. A kutatás során a felsőoktatásban tanuló elsőéves hallgatók szociális, demográfiai 
hátterét, életkörülményeit, értékorientációit és élettervezését, valamint szabadidős te-
vékenységét és politikai cselekvésmintáit vizsgálták. 

A középfokú végzettség hasznosulása

Szervezeti háttér: Oktatáskutató Intézet
Finanszírozás: Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány
A vizsgálat éve: 2002–2003
Kutatásvezető: Liskó Ilona
Alapsokaság: Érettségi/szakmai vizsga előtt álló középiskolai tanulók
Módszer: kérdőíves követéses vizsgálat
Forrás: 
(Kutatási zárótanulmány)
www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatasok/80

A kutatásról: 
Az Oktatáskutató Intézetben 2002–2003 között zajló kérdőíves vizsgálat során egy 
régióra, településtípusra, fenntartóra, iskolaszerkezetre és szakmacsoportra repre-
zentatív országos iskolaminta alapján 2 371 olyan tanulót kérdeztek meg kérdőívek 
segítségével, akik 2003 tavaszán fejezték be középiskolai tanulmányaikat (vagyis a 
gimnáziumok esetében érettségi előtt, a szakmai iskolák esetében pedig a szakmai 
vizsga előtt álltak). A végzős tanulók erre előzetesen vállalkozó csoportját 2003 őszén 
követéses vizsgálatban kérdezték meg arról, hogy sikerült-e megvalósítaniuk to-
vábbtanulási, illetve munkavállalási ambícióikat (407 fő, azaz a megkérdezettek 18 
százaléka). A kérdőíves adatfelvétel legfontosabb témája, a családi körülmények és  
a társadalmi réteghelyzet tisztázása után az volt, hogy milyen ambíciókkal lépnek ki a 
tanulók a középfokú iskolákból, arra keresve a választ, hogy milyen továbbtanulási és 
elhelyezkedési esélyeket nyújtanak a különböző középiskolák. 

Regionális egyetem

Szervezeti háttér: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi 
Doktori Program
Finanszírozás: Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program
A vizsgálat éve: 2002–2006
Kutatásvezető: Kozma Tamás
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Alapsokaság: 2003: a vizsgált térség felsőoktatási intézményeiben első évfolyamra 
beiratkozott hallgatók, 2005: a vizsgált térség felsőoktatási intézményeiben diploma-
szerzés előtt álló hallgatók
Módszer: önkitöltős kérdőív, csoportos mintavétel alapján 
Forrás: 
(Tanulmánykötet)
Juhász Erika (szerk.) (2006): Régió és oktatás. A „Regionális egyetem” kutatás záró-
konferenciájának tanulmánykötete. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesü-
lete, Debrecen

A kutatásról: 
A négyéves „Regionális egyetem” kutatási projekt három szakmai feladatblokkra 
osztható: 1. a hazai, a partiumi és a nemzetközi oktatáspolitikai modellek vizsgálata; 
2. regionális statisztikai, társadalom-földrajzi vizsgálatok 3. a térségbeli oktatási in-
tézményekben végzett oktatásszociológiai felmérések (Pusztai Gabriella vezetésével). 
Utóbbi kutatási elemen belül 2003 őszén a vizsgálati térség felsőfokú képzést foly-
tató intézményeinek (Debreceni Egyetem, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző 
Főiskola és a Partiumi Keresztény Egyetem) különböző középiskolai szektorokból ér-
kező elsőéves hallgatóit vizsgálták. Minden karról a beiratkozás alapján nagyjából 
azonos méretű csoportokból vettek, a kar elsőéveseinek várható létszámával arányos 
mintát. 2005 tavaszán a vizsgálati térség felsőfokú képzést folytató intézményeinek 
diplomaszerzés előtt álló főiskolai és egyetemi hallgatóit vizsgálták. Minden karról 
a tanulmányi osztályok adatszolgáltatása alapján a 2004-es év végzőseinek megfelelő 
elemszámmal arányos mintát alakítottak ki. A kutatás célkitűzése hátteret biztosítani 
a korszerű felsőoktatás/harmadfokú képzés szervezéséhez (alapításához és fejleszté-
séhez). 

Felvi rangsor kutatások

Szervezeti háttér: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
A vizsgálat éve: 2003, 2005, 2006
Kutatásvezető: Fábri István
Alapsokaság: Nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók az alap- és egységes/osztatlan 
képzéseken
Módszer: Kvótás lekérdezésen alapuló, standard kérdőíves vizsgálat, rétegzett min-
tavétellel
Forrás: 
(Kutatási program bemutatása) 
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http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/rangsorok/felvi_rangsor__
kapcsolodo_cikkek

A kutatásról: 
A 2000-ben indult felsőoktatási Felvi-rangsor program meghatározó kutatási eleme-
ként került sor 2003-ban, 2005-ben és 2006-ban a hallgatók kérdőíves megkeresé-
sére. A hallgatói rangsorkutatások elsődleges célja a felsőoktatási intézmények sok-
szempontú hallgatói értékelése volt, ugyanakkor a kérdőívnek kezdettől fogva részét 
képezték a felsőoktatási továbbtanulással és a képzés iránti elvárásokkal foglalkozó 
tematikus blokkok is: a továbbtanulás és az intézmény/pályaválasztás motivációinak 
feltárása és a későbbi tanulmányi tervek és stratégiák vizsgálata. 

BSc-hallgatók 2005/2006

Szervezeti háttér: Felsőoktatási Kutatóintézet
A vizsgálat éve: 2005–2006
Kutatásvezető: Gábor Kálmán, Szemerszki Marianna
Alapsokaság: tanulmányaikat 2005-ben megkezdő, elsőéves BSc-hallgatók öt képzési 
területen
Módszer: Kérdőíves adatfelvétel
Forrás: 
(Tanulmánykötet)
Gábor Kálmán – Szemerszki Marianna – Tomasz Gábor (szerk.): A kétciklusú képzés 
kezdetei. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 124 p.

A kutatásról: 
A 2005-ben BSc képzést kezdő elsőéves hallgatók körében 1100 fős mintán végzett 
felmérés öt képzési területen (agrár, egészségügyi, informatikai, műszaki és katonai), 
legnagyobb arányban a műszaki-informatikai képzésben vizsgálta a hallgatók össze- 
tételét, bemeneti jellemzőit, a továbbtanulást befolyásoló tényezőket.

Az egész életen át tartó tanulás lakossági megkérdezés alapján

Szervezeti háttér: Felsőoktatási Kutatóintézet
Finanszírozás: Nemzeti Felnőttképzési Intézet
A vizsgálat éve: 2005
Kutatásvezető: Török Balázs
Alapsokaság: hazai felnőtt lakosság
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Módszer: kérdőíves vizsgálat országos reprezentatív lakossági mintán
Forrás: 
Török Balázs (2006a): Az egész életen át tartó tanulás lakossági csoportok megkérdezé-
se alapján. Felsőoktatási Kutatóintézet Könyvtára

A kutatásról: 
A Felsőoktatási Kutatóintézetben 2005 decemberében lebonyolított kutatás repre-
zentatív lakossági felmérések alapján képet ad arról a társadalmi környezetről, amely 
„befogadó közege az egész életen át tartó tanulás” hazai stratégiájának. A kutatás tevé-
kenységek, szándékok és vélemények alapján vizsgálja a tanulás kérdéskörét. Felméri 
a tanulás lehetséges szerepét az inaktív nők munkaerő-piaci aktivitásának megalapo-
zásában. Az országos adatokból levonható következtetések alapján a felnőttek számá-
ra elsősorban a „munkavégzésbe illeszkedő” nem formális vagy informális tanulási 
lehetőségek kedvezőek, hiszen ezek többnyire gyorsan és közvetlenül hasznosulnak. 

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határ menti régióban

Szervezeti háttér: BTK Neveléstudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
Finanszírozás: OTKA
A vizsgálat éve: 2005–2009
Kutatásvezető: Pusztai Gabriella
Alapsokaság: hazai és határon túli egyházi és nem egyházi középiskolák 11–12. évfo-
lyamos tanulói
Módszer: Kérdőíves vizsgálat
Forrás: 
(Pályázati dokumentum)
http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=48820&lang=HU

A kutatásról: 
A 2006 tavaszán felekezeti és nem felekezeti középiskolák 11–12 évfolyamos tanulói 
körében végzett kérdőíves vizsgálat mintájának kialakítása során minden egyházi is-
kola mellé egy – a székhely településtípusa és tanulótársadalmuk társadalmi helyze-
tére vonatkozó mutatók alapján − hasonló helyzetű, nem felekezeti iskolát rendeltek 
hozzá. A 11–12. évfolyamos osztályok kiválasztása − amennyiben nem volt tagozatos 
oktatás − az órarend alapján véletlenszerűen történt. A minta elemszáma a hazai nem 
felekezeti iskolákból 484 fő, a hazai felekezeti intézményekből 384 fő, a határon túli 
nem felekezeti iskolákból 287 fő és a határon túli felekezetiekből 291 fő. A kutatás fő 
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kérdése, hogy az oktatási rendszerben való előrehaladás során a közismerten haté-
kony tőkefajták mellett az eddig kevésbé vizsgáltak, mint az egyént körül vevő kap-
csolati struktúrák által teremtett társadalmi tőke mekkora befolyással rendelkeznek 
a tanulói pályafutásra. 

A kisgyermeket nevelők tanulmányainak motivációs háttere

Szervezeti háttér: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi 
Doktori Program
A vizsgálat éve: 2006
Kutatásvezető: Engler Ágnes
Alapsokaság: a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola különbözői karain 
részidős képzésben tanuló, gyermeknevelési támogatásokat (tgyás, gyed, gyes vagy 
gyet) igénybe vevő hallgatói
Módszer: postai úton kitöltött kérdőív
Forrás: 
(Doktori értekezés) 
Engler Ágnes (2006): Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházá-
sainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálata. Doktori Értekezés. Debrecen, 
312 p.

A kutatásról: 
A longitudinális vizsgálat az észak-alföldi régió két intézményében, a Debreceni Egye-
tem és a Nyíregyházi Főiskola különbözői karain részidős képzésben tanuló, gyer-
meknevelési támogatásokat (tgyás, gyed, gyes vagy gyet) igénybe vevő hallgatói között 
zajlott. A kutatás két szakaszból állt, a továbbtanulási motivációk feltárása az első hul-
lámban történt (2006). (A 2009-ben zajlott második szakaszban a tanulmányok meg-
térülését kutatták.) A kutatás módszere postai kérdőíves adatfelvétel, a minta kiala-
kítása véletlen kezdőpontú szisztematikus mintavétellel történt a Debreceni Egyetem 
kilenc és a Nyíregyházi Főiskola négy karán. 2006 májusában 178 db kitöltött kérdőív 
érkezett vissza (37%-os visszaküldési arány), illetve személyes megkereséssel további 
48 értékelhető kérdőívet kaptunk, így a minta nagysága 226 fő. A kutatás a tanulási 
befektetéseket vizsgálva, a tanulmányokról való döntésmechanizmusokat igyekezett 
feltárni: a diplomaszerzés motivációit, a beruházás irányát, mértékét, jellegét, de ki-
tért a tanulmányok folyamatára, a tanulmányi befektetést végzők magatartására is. 
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A felnőttkori autonóm tanulás és a tudáskorrekciós elköteleződés

Finanszírozás: OTKA
A vizsgálat éve: 2006–2009
Kutatásvezető: Forray R. Katalin
Alapsokaság: nem formális, tanfolyami formákban, illetve informálisan tanuló 25–
64 év közötti életkorú felnőttek
Módszer: online kérdőíves adatfelvétel, személyes interjú
Forrás: 
(Kutatási zárójelentés)
https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63555

A kutatásról: 
A kutatás a nem formális, tanfolyami formákban, illetve informálisan tanuló 25–64 
év közötti életkorú felnőttekre irányul. A projekt a felnőttek önálló tanulásának fo-
lyamatát feltáró, nemzetközileg alkalmazott (Learner Autonomy Profile), valamint 
az Európai Unió országaiban folyó hasonló módszerkísérletek hazai viszonyokra tör-
ténő adaptációja, illetve erre épülő adatfelvétel. Internetalapú kutatással, 1200 tanu-
ló felnőttre kiterjedően végeztek adatfelvételt. 50 felnőtt tanulóval személyes interjú 
készült. A kutatás a felnőttek tanulását (kezdés, részvétel, lemorzsolódás) támogató 
rendszerek (képző intézmények, tanácsadó, szolgáltató szektor) számára használható, 
gyakorlati jellegű információkat ad a tanulói stratégiák megismerésére vonatkozó-
an, továbbá a módszertani, tanácsadói munka kialakításához is közvetít tudományos 
eredményeket.

A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD

Szervezeti háttér: Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ 
(CHERD)
Finanszírozás: OTKA
A vizsgálat éve: 2007–2010
Kutatásvezető: Kozma Tamás
Alapsokaság: harmadéves (végzős) BA és BSc képzésben részt vevő hallgatók a parti-
umi térség (Magyarország egy határmenti régiója, Románia és Ukrajna) magyar tan-
nyelvű felsőfokú intézményeiben. 
Módszer: Csoportos kérdőíves lekérdezés karonként reprezentatív mintán. 
Forrás: 
(A kutatás honlapja, módszertan, kérdőívek és eredmények)
http://terd.unideb.hu/
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A kutatásról: 
A minta regionális, a partiumi térségre (Magyarország egy határmenti régiójára) 
vonatkozik. Három ország (Magyarország, Románia és Ukrajna) magyar tannyel-
vű felsőfokú intézményeiben folyt a lekérdezés, és az adatfelvétel 2008-ban zajlott. 
A mintában Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felsőoktatási intézményei 
(Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola), valamint néhány határon túli intézmény (nagyváradi székhelyű Partium 
Keresztény Egyetem, a Nagyváradi Állami Egyetem, a Babes - Bólyai Tudomány Egye-
tem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola) hallgatói szerepeltek. A célpopulációt a harmadéves (végzős) 
BA és BSc képzésben részt vevő hallgatók alkották. A minta karonként reprezentatív, 
az összes karról létszámarányosan kerültek lekérdezésre a hallgatók. Az adatfelvé-
tel csoportos lekérdezés keretében zajlott, véletlenszerűen kiválasztott szemináriumi 
csoportokon belül. A minta elemszáma N= 1362 fő. Az intézményi kutatások célja, 
hogy a vizsgált felsőoktatási intézmények hallgatóinak és oktatóinak társadalmi és 
kulturális hátterét, intézményválasztási motívumait, pályafutásukkal kapcsolatos as-
pirációit feltérképezze.

Lakossági-társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában

Finanszírozás: OTKA
A vizsgálat éve: 2008
Kutatásvezető: Forray R. Katalin
Alapsokaság: Kiválasztott szakok levelező tagozatos hallgatói az ország három régi-
ójának egyetemein
Módszer: Csoportosan felvett önkitöltős kérdőív
Forrás: 
(Kutatási zárótanulmány)
Forray R. Katalin (2008): Lakossági - társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbta-
nulásában. OTKA 47335 sz. kutatás zárótanulmánya, Budapest, 108 p.

A kutatásról: 
A kutatás során kérdőíves vizsgálat zajlott az ország három régiójának egyetemein 
(SZIE, PTE, DE). A felsőoktatási intézményekben csoportos kérdőívet vettek fel a kon-
zultációkon részt vevő hallgatókkal. A minta kiválasztása a felsőoktatási statisztikák 
alapján történt, azon szakok kiválasztásával, ahol szignifikánsan nagyobb a levelező 
oktatásban részvevők száma. Összesen 50 különböző szakon tanuló hallgatói csoport 
lekérdezése zajlott, a minta elemszáma 1 400 fő. A kutatás strukturált interjúkkal 
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egészült ki a vizsgált szakok vezetőivel. A kutatás fő kérdése a felsőoktatási expanzió 
felnőttképzési motivációkra gyakorolt hatása. 

A felsőfokú szakképzésben végzettek pályakövetése

Szervezeti háttér: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
A vizsgálat éve: 2008
Kutatásvezető: Liskó Ilona, Fehérvári Anikó
Alapsokaság: 2006-ban felsőfokú szakképzésben tanulók/hallgatók
Módszer: kérdőív csoportos lekérdezéssel a felsőfokú szakképzésben tanulók/hallga-
tók körében, illetve követéses mélyinterjús adatfelvétel a végzettek körében
Forrás: 
(Tanulmánykötet)
Fehérvári Anikó – Kocsis Mihály (szerk.) (2009): Felsőfokú? Szakképzés? Oktatáskuta-
tó és Fejlesztő Intézet, Budapest, 165 p.

A kutatásról: 
A kérdőíves kutatás mintáját összesen 1388 felsőfokú szakképzésben tanuló, hallgató 
válaszai alkotják. Ezek egy része középiskolákban, más része felsőoktatási intézmé-
nyek keretében vesz részt felsőfokú szakképzésben. Az arra vállalkozó megkérdezet-
tek körében a vizsgálat követéses strukturált mélyinterjús adatfelvétellel egészült ki 
egy évvel a kérdőíves vizsgálat után. Ennek esetszáma 30 fő. A kutatás a felsőfokú 
szakképzésben végzettek továbbtanulási motivációit, a képzéssel való elégedettségét 
és a munkaerő-piaci esélyeit vizsgálja annak érdekében, hogy felderítse, milyen irány-
ban lenne célszerű fejleszteni vagy átalakítani ezt a képzési formát. A követéses vizs-
gálat témája a végzettek családi körülményei, iskolai pályafutása és sorsuk további 
alakulása. 

Középiskolások jelentkezési motivációi 

Szervezeti háttér: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
A vizsgálat éve: 2009–2010
Kutatásvezető: Fábri István
Alapsokaság: 2009-ben, ill. 2010-ben érettségit adó középiskolai osztályokba járó 
végzős diákok (ill. osztályfőnökök és igazgatók)
Módszer: önkitöltős kérdőív többlépcsős csoportos mintavétel alapján 
Forrás: 
(Kutatási leírás)
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http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/kutatasok/jelentkezok/kozepiskolai_kuta-
tas?printMode=true

A kutatásról: 
A kutatás során 2009 tavaszán a mintába került középiskolák összes végzős diákját 
lekérdezték osztályfőnöki óra keretében. A kutatás részeként az érintett osztályfőnö-
kökkel és az intézményvezetőkkel is felvételre került egy-egy rövid kérdőív. A felsőok-
tatásba jelentkező és az oda nem felvételiző végzős diákok eltérő kérdőívet töltöttek ki. 
Az intézmények kiválasztása során az alábbi szempontokat vették figyelembe: régió, 
az intézmény székhelyének településtípusa, az intézmény típusa, illetve a középisko-
lák diákjainak a 2002 és 2006 közötti időszakra számolt átlagos felsőoktatási bejutási 
aránya. A kutatást 2010 tavaszán (március–április) megismételték, ahol az egy évvel 
korábban lekérdezett intézmények végzősei körében újabb adatfelvételt folytattak, 
azonos kérdőívvel, így a két adatbázis összekapcsolható. A kutatás alapsokaságát a 
2009-ben, illetve 2010-ben érettségit adó középiskolai osztályokba járó végzősök al-
kotják. A Közoktatási Információs Rendszer adatai alapján az alapsokaság létszáma 
177 694 fő. A kutatás integrált adatbázisának elemszáma 5848 fő. A vizsgálat fő kér-
dése a továbbtanulásra ösztönző és az azt nehezítő tényezők feltárása. A felsőokta-
tási jelentkezést nem tervező diákokat egyéb tanulmányi terveikről, elhelyezkedési 
terveikről kérdezték. A felsőoktatásba jelentkezők körében a felvételi sikerességétől 
vagy sikertelenségétől függő terveket vizsgálták, beleértve a későbbiekben tervezett 
külföldi tanulmányokat és munkavállalást is.

Középiskolások továbbtanulási motivációi és jövőorientációi 

Szervezeti háttér: Európai Ifjúsági Kutató- Szervezetfejlesztő és Kommunikációs 
Központ (EIKKA)
A vizsgálat éve: 2009
Kutatásvezető: Jancsák Csaba
Alapsokaság: középiskolai tanulók és tanárok
Módszer: tanulók: kérdőíves adatfelvétel, fókuszcsoportos interjúk; tanárok: kérdő-
íves adatfelvétel, mélyinterjúk
Forrás: 
(Kutatási leírás) 
http://www.eikka.hu/eikka.php?page=kutatasok

A kutatásról: 
Az Európai Ifjúsági Kutató (EIKKA) 2009 decemberében országos ifjúsági felmérést 
végzett, amelynek eredményei megvilágítják a magyar középiskola és felsőoktatás 
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kapcsolatrendszerét és az abban rejlő problémákat. A kérdőíves adatfelvétel 2009. no-
vember–decemberben zajlott. A kutatás során kérdőíves adatfelvétel 11 középiskolá-
ban történt. A minta elemszáma: 466 fő. Fókuszcsoportos interjú készült diákokkal 
Budapesten (2 intézmény), Oroszlányban, Tatabányán és Pilisvörösváron. (Öt, érett-
ségi előtt álló osztály.) Ugyanezen 5 helyszínen fókuszcsoportos interjúk készültek 
pedagógusokkal (a végzős osztályok osztályfőnökei és a pályaorientációért felelős kol-
léga részvételével). A kutatás adatfelvételi fázisának negyedik részében, a pedagógus 
fókuszok után, rövid kérdőíves adatfelvétel történt a tanárokkal is. A kutatás fő célja 
annak feltárása, hogyan, miképpen döntenek a felsőoktatási jelentkezés kapcsán a fi-
atalok, milyen szempontokat mérlegelnek döntéseik során, illetve milyen informáci-
ókkal és eszközökkel lehet ezt a korosztályt hatékonyan elérni. 

Az érettségitől a mesterképzésig. Továbbtanulás és szelekció

Szervezeti háttér: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Finanszírozás: TÁMOP 3.1.1.
A vizsgálat éve: 2009–2011
Kutatásvezető: Szemerszki Marianna
Módszer: Kérdőíves kutatás az elsőéves BA és FSZ hallgatók/tanulók körében, intéz-
ményi vezetőkkel készített interjúk, illetve adminisztratív adatbázisok másodelem-
zése
Forrás: 
(Tanulmánykötet) 
Szemerszki M. (szerk.) (2012): Az érettségitől a mesterképzésig. Továbbtanulás és sze-
lekció. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 175 p.

A kutatásról: 
A 2009–2011 során elvégzett kutatás részét alkotják az érettségi utáni képzések intéz-
ményrendszerét, illetve a korábbi vizsgálati eredményeket bemutató háttéranyagok, a 
felsőoktatási jelentkezési és felvételi adatbázis elemzését tartalmazó tanulmányok, az 
intézményi vezetőkkel készített interjúk, illetve az ezen eredményekre épülő empiri-
kus kutatás az elsőéves BA hallgatók és az FSZ-ben részt vevők körében. A hallgatói/
tanulói adatfelvétel szakmai koncepcióját az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mun-
katársai alakították ki, a kutatást az IPSOS Zrt. bonyolította le. Az adatfelvétel 2011 
tavaszán zajlott a kiválasztott képzési területekre és a megadott képzési szintekre rep-
rezentatív mintán, 30 középiskolában és 25 felsőoktatási intézményben. A vizsgálat 
a felsőfokú szakképzésre és a BA/BSc képzésre koncentrálva mutatja be a felsőfokú 
képzési rendszer átalakulását, döntően a hallgatói vonatkozásokra fókuszálva. 
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Hallgatói motivációs kutatás 2009
Szervezeti háttér: Educatio Nonprofit Kft. 
Finanszírozás: TÁMOP 4.1.3.
A vizsgálat éve: 2009
Kutatásvezető: Fábri István
Alapsokaság: Nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók az alap- és egységes/osztatlan 
képzéseken
Módszer: Kvótás lekérdezésen alapuló, standard kérdőíves vizsgálat, rétegzett min-
tavétellel. 
Forrás:  
(Kutatási jelentés)
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/hallgatoi_motivacios_kutatas2009/kutatasi_je-
lentes_hallgatoi.pdf

A kutatásról: 
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Igazgatóságának irá-
nyításával 2009-ben lezajlott „Diplomás Pályakövető Rendszer – Hallgatói motivációs 
vizsgálat 2009”című kutatásban összesen 7 837 nappali alap-, hagyományos es egy-
séges/osztatlan képzéses hallgató lekérdezése zajlott. Az országos kérdőíves hallgatói 
kutatás módszere kvótás lekérdezésen alapuló, standard kérdőíves vizsgálat, rétegzett 
mintavétellel. A minta a hallgatók nemére, a felsőoktatási karokra, évfolyamra és az 
intézmény székhelyének regionális elhelyezkedésére reprezentatív. A kutatási kérdé-
sek az intézmény- és pályaválasztási motiváció mellett a továbbtanulási tervekre, kép-
zési és munkaerő-piaci várakozásokra, valamint a képző intézmény értékelésére is 
kiterjedtek (utóbbi részét képezte ezzel a rangsorkutatásoknak is). 

Jelentkezési és felvételi tendenciák a felsőoktatásban 2000-2010.

Szervezeti háttér: Educatio Nonprofit Kft. 
A vizsgálat éve: 2010
Kutatásvezető: Fábri István
Alapsokaság: A felsőoktatásba jelentkezést benyújtók 
Módszer: Statisztikai és adminisztratív adatok elemzése 
Forrás: 
(Tájékoztató kiadvány)
Fábri István – Horváth Tamás – Nyerges Andrea (szerk.) (2010): Felsőoktatási Műhely 
Füzetek 1. Educatio Nonprofit Kft. Budapest
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A kutatásról: 
A kutatás statisztikai (KSH) és adminisztratív (Jelentkezési és felvételi adatbázis) 
adatokra alapozva elemzi a felsőoktatási jelentkezési létszámok hátterében álló ténye-
zőket. A főbb szempontok a demográfiai trendek és jelentkezési/felvételi adatbázis 
idősoros elemzése. A kutatási programban az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási 
Igazgatóságának munkatársai mellett közreműködtek a Központi Statisztikai Hivatal 
és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai is. A módszer másodelemzés, 
célzott adatfelvétel nem zajlott. 

Felnőttek a felsőoktatásban 

Szervezeti háttér: Felsőoktatási Kutató- és Fejlesztő Központ (CHERD-Hungary)
Finanszírozás: TÁMOP 4.2.4.
A vizsgálat éve: 2011–2014
Kutatásvezető: Tőzsér Zoltán
Alapsokaság: A Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán részidős képzésben 
tanuló hallgatók
Módszer: online kérdőíves vizsgálat
Forrás: 
(Doktori disszertáció)
Tőzsér Zoltán (2014): Részidősek a felsőoktatásban - Egy határon átnyúló régió részidős 
hallgatóinak vizsgálata. Doktori értekezés, Debrecen, 260 p.

A kutatásról: 
A doktori munka keretében végzett kutatás célja a részidős képzésben tanuló hallgatók 
oktatásszociológiai vizsgálata. Az empirikus vizsgálat két hazai (Debreceni Egyetem, 
Nyíregyházi Főiskola) és két határon túli intézményben (II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola, Babes-Bólyai Tudományegyetem, Szatmárnémeti Kihelyezett 
Tagozat) zajlik. A hazai adatfelvételre 2011 decemberében, a határon túli adatfelvétel-
re 2013 októberében került sor online kérdőíves megkérdezéssel. A vizsgálat kiterjedt 
az intézmények levelező, esti és távoktatás tagozatos képzésein tanuló részidős hallga-
tók minden évfolyamára és képzési szintjére. Az online kutatásban a válaszadási ráták 
10 százalék körül alakultak. A hazai összevont adatbázis esetszáma 1151 fő. A kutatás 
témájában a 2005 és 2008 között Forray R. Katalin vezetésével megvalósult „Lakos-
sági-társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában” című kutatáshoz il-
leszkedik, egyben annak megállapításait ellenőrzi a partiumi mintán. A vizsgálat a 
felnőttként, munka mellett tanulók motivációit, igényeit és elvárásait tárja fel. 
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Diplomás Pályakövetési Rendszer – Hallgatói motivációs kutatás 2012, 2013

Szervezeti háttér: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Finanszírozás: TÁMOP 4.1.3. 
A vizsgálat éve: 2012-től évente folyamatosan 
Kutatásvezető: Veroszta Zsuzsanna
Alapsokaság: a vizsgálati évben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők teljes köre az 
alábbi képzési szinteken: BA/BSc, MA/MSc, egységes és osztatlan képzések, valamint 
hagyományos egyetemi és főiskolai képzések
Módszer: Teljes körű online kérdőíves megkeresés 
Forrás: 
(Kutatási zárótanulmány)
http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr/eredmenyek/hallgatoi_kutatas/hallga-
tok_2012_zarotanulmany

A kutatásról: 
A magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) keretében 2012 tavaszán 32 
felsőoktatási intézmény kereste meg aktív hallgatóit egységes online kérdőív segítsé-
gével, a beérkezett intézményi adatokból épült fel a DPR országos hallgatói adatbázisa. 
Az átlagos válaszadási ráta 16,87 százalékos. A válaszadók teljes létszáma 41 250 fő. 
Az intézményi adatokból összeálló országos adatbázison az egyes intézmények alap-
populációs megoszlásai alapján súlyozási eljárást végeztek, melynek eredményekép-
pen a későbbi feldolgozás alapját képező adatbázis a válaszadók neme, képzési területe 
és munkarendje szerint reprezentatív az alapsokaságra nézve. A hallgatói kutatás kér-
dőívében elsősorban a tanulmányok és a munkaerő-piaci jelenlét kapcsolatára vonat-
kozó kérdések szerepelnek. A 2010-ben indult, éves rendszerességű kutatási program 
hallgatói kutatási eleme 2012 óta a hallgatók továbbtanulási motivációinak és képzési 
terveinek vizsgálatával is kiegészült. A kutatást 2013-ban, illetve 2014-ben folytatták 
le ismét, és a felmérés várhatóan az elkövetkező években is zajlik majd. 

A felsőoktatás és a tudomány társadalmi percepciója

Szervezeti háttér: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Finanszírozás: TÁMOP 7.2.1. 
A vizsgálat éve: 2013-2014
Kutatásvezető: Fábri György
Alapsokaság: hazai felnőtt lakosság, 18–35 éves korosztály, középiskolások, foglal-
koztatók
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Módszer: kérdőíves vizsgálat országos reprezentatív lakossági mintán és a fiatal fel-
nőttek körében. Online adatfelvétel középiskolások körében. Telefonos felmérés fog-
lalkoztatók körében. 

A kutatásról: 
A felsőoktatás társadalmi percepciójának vizsgálatára irányuló kutatás négy vizsgá-
lati elemből áll. 1500 – 1500 fős reprezentatív mintavételen alapuló kérdőíves vizsgá-
latot végeztek a teljes lakosságon, illetve a fiatal felnőtt populációban (18–35 évesek 
körében). Az országos reprezentatív mintás kutatások mellett a középiskolások köré-
ben online kérdőíves adatfelvétel zajlott. A vizsgálatok 150 fős telefonos munkáltatói 
megkereséssel egészültek ki. A kutatás témája a felsőoktatás lakossági megítélése mel-
lett a továbbtanulási motivációk és hátterük feltárása. 
Forrás: 
(Kutatási zárótanulmány)
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop721/1_oh_felsookta-
taspercepcio_zarotanulmany_korr_2014_02_24_sb.pdf
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