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bemutatta az 1990-as évek közepén indult 
spin-off cégeit, melyeket a kezdetektõl szak-
mailag és anyagilag is jelentõsen támogatott 
a Bristoli Egyetem. A találkozó záróelõadását 
dr. Molnár Béla, a 2003. évben Innováci-
ós Nagydíjban részesült 3DHISTECH Kft. 
ügyvezetõ igazgatója tartotta. Molnár Béla 
az 1995-ben létrehozott spin-off cégének 
(3DHISTECH Kft.) fejlõdésérõl beszélt. A 
szakmai program zárásaként dr. Buzás Nor-
bert vezetésével kötetlen beszélgetésen vettek 
részt a fiatalok, ahol számos érdekes téma, 
ötlet került elõ. 

A találkozó a Magyar Fiatal Tudósok Tár-
sasága (MAFITUD) megalakulásával zárult. A 
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának alapító 
nyilatkozatát a kétnapos találkozó résztvevõi 
egyhangúlag elfogadták, melynek értelmé-
ben a társaság vezetõi, ifjú tudósjelöltek: 
Ivánka Gábor, Kopiás Péter és Tóth Ágnes. 
Idézet a társaság alapító nyilatkozatából: „a 
fiatal tehetségek által létrehozandó társaság, 
a MAFITUD célkitûzése, hogy segítse a fiatal 
magyar kutatók szakmai elõmenetelét, a 
fiatal tehetségek érvényesülésének meg-
könnyítését, az innovációs szemlélet elter-
jesztését. […] A díjazottak saját tapasztalataik 
továbbadásával beszámolhatnak egy-egy 
konkrét innovációs, tudományos terület 
gyakorlati kérdéseirõl, segíthetik az új ver-
senyekre kiutazók felkészítését. A MAFITUD, 

megalakulásával egy olyan összefogást kez-
deményez, amely elõsegítheti, felgyorsíthatja 
a hazai innovációs szemlélet, az innovációs 
gondolkodás kialakulását a magyar fiatalok 
körében”. 

A Magyar Fiatal Tudósok
Társaságának tevékenysége

A szeptember 3-i megalakulás óta mûködik a 
MAFITUD honlapja (www.mafitud.hu), és a 
tagok elektronikus levelezõlistát is létrehoztak 
a gyors kommunikációra. Az idén szeptember 
16-22. között Moszkvában rendezett, 17. EU 
Fiatal Tudósok Versenyén résztvevõ verseny-
zõk szakmai felkészítését a Magyar Fiatal 
Tudósok Társaságának két alapító tagja, 
korábbi EU-döntõkön díjazásban részesült 
fiatalok, Ivánka Gábor és Németh Gábor tartot-
ták. A MAFITUD tagjainak aktivitását jelzi többek 
között, hogy – a Magyar Innovációs Szövet-
séggel közösen – Kopiás Péter, a MAFITUD 
vezetõjének szervezésében, a HUNGEXPO 
meghívottjaként, több MAFITUD-tag is kiállított 
a 2005. szeptember 17-25. között, a BNV terüle-
tén rendezett INFOmarket – INFOtrend címû 4. 
információtechnológiai és telekommunikációs 
vásáron.

Antos László
Dr. univ., ügyvezetõ igazgató, Magyar Innovációs 

Szövetség – innovacio@innovacio.hu

TEHETSÉGGONDOZÁS
AZ EGYETEMI OKTATÁS

HAGYOMÁNYOS KERETEI KÖ-
ZÖTT 

Az alábbi írásban a Budapesti Corvinus Egye
tem Vállalatgazdaságtani Intézetében folyó 
hallgatói tudományos munka rendszere kerül 
ismertetésre. Az évek folyamán kialakított, és 
másfél évtizede mûködõ rendszer az egyetemi 
reguláris oktatás mellett mûködõ tehetség
gondozásnak tekinthetõ. 

A Budapesti Corvinus Egyetem (korábban 
BKE, illetve BKÁE) Vállalatgazdaságtan Tan-
széke 1988-as megalakulását megelõzõen 
MTA-kutatóhelyként mûködött. A Tanszék 
1989-ben vezette be a Vállalatgazdaságtan 
címû, II. éves nappali tagozatos hallgatók 
számára kötelezõ tantárgyát. A tanszék ala-
pító tanszékvezetõjének, Chikán Attila és 
több akkori munkatársa egyetemi életében 
meghatározó volt a Rajk László Szakkollé-
gium. Az új tantárgy bevezetésekor és azóta 
is, az egyik legfontosabb ösztönzés innen 
ered: az oktatás mellett teremtsünk lehetõ-
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séget arra, hogy a tantárgyunk iránt érdeklõ-
dõ hallgatók elmélyülhessenek a tantárgy 
valamelyik területében, és velük olyan hosz-
szabb távú kapcsolat alakulhasson ki, ame-
lyik a reguláris egyetemi oktatáson túlmutat, 
ám ahhoz mégis illeszkedik. Innen ered az 
a rendszer, amit az idõközben intézetté vált 
Vállalatgazdaságtan Intézetben intézmé-
nyesített formában évrõl évre fejlesztünk, és 
hallgatói tudományos tevékenység névvel 
illetjük. Az alábbiakban elsõként a hallgatói 
tudományos munka rendszerét foglaljuk ös-
sze, ezt követõen egy rövid értékelést adunk 
annak mûködésérõl és eredményeirõl, végül 
pedig az ún. Bologna-folyamat kihívásait 
tekintjük át.

A hallgatói tudományos munka rendszere

A hallgatói tudományos tevékenység három, 
részben egymásra épülõ, illetve egymást erõ-
sítõ részbõl áll: (1) a Vállalatgazdaságtan címû 
tantárgyhoz kapcsolódó két féléves tanulmányi 
verseny (a tárgy egy féléves), (2) a III., IV. és 
V. évesekkel folytatott demonstrátori munka, 
és végül (3) a különbözõ szakmai, kiemelten 
TDK-dolgozatok témavezetése.

1. A Vállalatgazdaságtan
tanulmányi verseny

A II. évfolyamon oktatott Vállalatgazdaságtan 
címû tantárgyat mintegy ezer hallgató tanulja 
tanévenként (1989-ben „mindössze” ötszáz 
fõt oktattunk). A tantárgyhoz kapcsolódóan 
minden év októberében versenyt hirde-
tünk, amit a tantárgy 1989. évi bevezetése 
óta minden tanévben megrendezünk. A két 
féléves, általában három fordulóból álló tanul-
mányi verseny célja, hogy a tantárgyunk és a 
vállalati mûködés iránt érdeklõdõ hallgatóknak 
lehetõséget teremtsen arra, hogy tudásukat 
összemérjék. A feladatok összetettek, melyek 
megoldásához önálló kutatásra, ismereteik 
bõvítésére, elemzési és kommunikációs 
készségre is szükségük van a hallgatóknak. 
A tanulmányi verseny elsõ fordulója egy 

tizenöt-húsz oldalas dolgozat írásából áll. A 
dolgozat témáit az intézet oktatói hirdetik meg, 
ám néhány éve egy-egy vállalat és kutatóhely 
is részt vesz ebben a munkában. Minden 
dolgozatírónak minimum három alka-
lommal konzultálnia kell témavezetõjével. 
A hallgatók dolgozatírási készségét évek óta 
két, minden hallgató számára meghirdetett, 
a tantervi órákon kívüli elõadással támogatjuk, 
amelyre az évfolyam ötöde ellátogat. Az elsõ 
fordulóra évek óta több mint százhúsz dol-
gozat érkezik be. A beadott dolgozatokat a 
témavezetõk és a szemináriumvezetõk véle-
ményezik, a témavezetõk írásos értékelését a 
hallgatók megkapják. A következõ fordulóba 
általában az indulók harmada-negyede 
jut tovább. A második félévben, a tantárgy 
abszolválása után lezajló második fordulóban 
arra törekszünk, hogy a hallgatók elemzési, 
esettanulmány-megoldási készségét mérjük 
össze. E forduló feladata vagy egy hosszabb, 
vagy két rövidebb lélegzetû esettanulmány 
elemzése. Az elemzések elkészítését kon-
zultációval támogatjuk. A döntõbe általában a 
hallgatók fele-harmada jut tovább. A tanulmá-
nyi verseny döntõje, gyakorlatilag a 3. for-
duló, a szóbeli prezentációs készséget állítja 
a középpontba. Az általában május elején meg-
rendezésre kerülõ döntõben megadott téma 
alapján rövid írásos és szóbeli prezentációkat, 
és a vitához történt alkotó hozzájárulást érté-
keljük. Fõdíjként a verseny döntõsei egy 
július eleji ausztriai tanulmányúton vesznek 
részt, melynek során különbözõ vállalatokat 
keresnek fel. A szakmai kirándulás jelleget 
úgy erõsítjük, hogy már elõzõleg informá-
ciót gyûjtenek a meglátogatni szándékozott 
vállalatokról. A szakmai kirándulás mint fõdíj 
mellett a hallgatók tárgyi jutalomban, vala-
mint a tanulmányi elõmenetelüket támogató 
egyéb díjazásban is részesülnek.

2. A demonstrátori munka

Az Intézetben folyó demonstrátori munka 
történetileg szorosan összekapcsolódik a 
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Vállalatgazdaságtan tanulmányi versennyel, 
mivel az elsõ demonstrátorok a tanulmányi 
versenyen részt vevõk közül kerültek ki. E 
hagyományunkat megõriztük, demonstráto-
raink többsége továbbra is a tanulmányi 
versenyen sikeresen szerepelt hallgató. Az 
intézeti demonstrátori munka célja, hogy az 
intézet munkatársaihoz kapcsolódóan a nap-
pali tagozatos hallgatók tudományos-szak-
mai ismereteiket elmélyíthessék, és szenior 
demonstrátorként bekapcsolódhassanak az 
oktatásba. Az intézeti demonstrátorokkal 
szemben évfolyamonként eltérõ elvárást 
fogalmazunk meg. A III. éves demonstráto-
rokat arra ösztönözzük, hogy TDK-írás 
formájában elsõsorban arra koncentráljanak, 
hogy egy témakör kapcsán továbbmélyítsék 
és összegezzék ismereteiket. Emellett a 
Vállalatgazdaságtan tárgy szemináriumainak 
hospitálását javasoljuk az oktatásra való felké-
szülés érdekében. IV–V. éves demonstráto-
rainkat igyekszünk bevonni az intézeti 
kutatási programokba, támogatjuk TDK-írási 
munkájukat, és elvárásunk az oktatásban va-
ló részvétel. Az egyéni kutatási munkájukat 
az intézet munkatársaihoz kapcsolódóan 
végzik demonstrátoraink. Minden félévben 
legalább két, minden demonstrátorunknak 
szóló szakmai rendezvényre is sor kerül. 
Mindegyik félév egy olyan összejövetellel 
zárul, amelyen a demonstrátorok értékelik 
saját tevékenységüket. Az immár tizenöt 
éve mûködõ demonstrátori rendszerben álta-
lában húsz-harminc különbözõ évfolyamos 
hallgató kapcsolódott, illetve  kapcsolódik 
az intézethez tanévenként.

3. Szakmaitudományos dolgozatok témave
zetése és konzultálása

A TDK-munka arra ösztönzi a hallgatókat, 
hogy a tudományos kutatás alapjaival 
ismerkedjenek meg, és egy szûkebb téma 
tárgyalása kapcsán mélyedjenek el az 
általuk választott terület irodalmában. A 
TDK-dolgozatok készítéséhez a tanulmányi 

versenynél meghirdetett témákat hirdetjük 
meg, amelyre a második félévben kerül 
sor. TDK-írásra bármelyik felsõbb évfolyam 
hallgatója bejelentkezhet, és a hallgatók által 
felvetett témákat is konzultáljuk. A TDK-dol-
gozatokat írt demonstrátoraink részvételével 
bevezettük az ún. elõ-TDK-t. Ez arra szolgál, 
hogy a demonstrátorok egymás munkáiról 
tájékozódhassanak, és emellett a kapott 
észrevételeket figyelembe vehessék szóbeli 
prezentációjuk véglegesítésénél. 

A rendszer értékelése

Mint a fentiekbõl kiderül, a hallgatói tudo-
mányos munka belépõjét egy kötelezõ 
tantárgyhoz (Vállalatgazdaságtan) kapcso-
lódó tanulmányi verseny, gerincét pedig 
a demonstrátori munka jelenti. A kötelezõ 
tantárgy oktatási formája változott (két féléves 
tárgyból egy félévessé vált a tantárgy, a kö-
telezõ szeminárium száma heti kettõrõl egyre 
csökkent). E változások ellenére is megtartottuk 
azonban a tanulmányi verseny rendszerét. Úgy 
tûnik, ez a döntés helyes volt, ugyanis azoknak 
a hallgatóknak a száma, akik nekivágnak az 
önálló versenydolgozat készítésének, ennek 
ellenére nem csökken, sõt relatíve nõ. Ebbõl 
azt olvassuk ki, hogy a nagy létszámú oktatás 
megnöveli a hallgatókban a személyes szak-
mai törõdés igényét. Azok a hallgatók, akik 
a tanulmányi verseny igen kemény próbáit 
teljesítik, örömmel csatlakoznak demonstrátor-
ként az intézethez. A demonstrátori munká-
ban részt vevõ hallgatók évfolyam szerinti 
megoszlása a hallgatók egyetemi pályafutásá-
hoz igazodóan változik. A legtöbb demonstrá-
torunk a III. évfolyamról kerül ki, és számuk 
IV. és V. évfolyamra csökken. Ebben igen nagy 
mértékben közrejátszik, hogy a kezdõ, III. éves 
demonstrátori évfolyamunk negyede-fele kül-
földi részképzésben vesz részt, és hogy nem az 
intézetnél meghirdetett szakirányokra szako-
sodik. Ironikusan úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a társintézetek illetve -tanszékek aratják 
le munkánk gyümölcsét.
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A demonstrátorság vonzerejét hallgatóink 
számára az jelenti, hogy egyetemi tanul-
mányaikhoz kötõdõen, de azt meghaladóan 
alkalmuk nyílik olyan oktatási, oktatásfej-
lesztési és kutatási feladatok ellátására, amely 
során ismereteik növelése mellett tapaszta-
lataikat is gazdagíthatják. Demonstrátoraink 
maguk is megfogalmazták, hogy miért 
érdemes demonstrátornak lenni: személyes 
kapcsolatuk lehet az oktatókkal, rendszeres 
visz-szajelzéseket kapnak az elvégzett felada-
tokról, oktatók által támogatott intenzívebb 
személyes fejlõdésben lehet részük. Talán 
nemcsak önmagunknak hízelgünk, amikor 
azt is állítjuk, hogy egyfajta rangot is jelent 
demonstrátornak lenni: jól mutat a CV-ben 

– ahogyan hallgatóink fogalmazzák. 
A demonstrátori munkatöbblet erõfe-

szítést kíván a hallgatóktól is és az oktatóktól 
is. A legkitartóbb demonstrátoraink azok, 
akik számára ez a forma jelenti „az egyetemi 
hallgatói öntevékeny munkát”. Gyakorlati-
lag annyi teljesítményt várunk el, amennyit 
átlagosan bármelyik szakkollégium elvár 
tagjaitól. Oktatóként úgy tekintjük, hogy 
ezen feladatok ellátása egyetemi oktatási 
feladataink szerves részét jelenti, a jól vég-
zett munka legfõbb elismerését pedig a jól 
végzett munka öröme adja, azaz saját sikerélmé-
nyeink: a jó tanulmányi versenydolgozat írója si-
keres pályát kezdett, sikeres pályán halad (idõrõl 
idõre igyekszünk volt demonstrátorainkról 
hírt kapni). E munka elismerését jelzi, hogy 
a BCE Gazdálkodástudományi Karán két 
éve bevezetett egyéni oktatói teljesítmény-
értékelési rendszer egyik összetevõjévé 
vált e tevékenység elismerése. E tevékenység 
gyakorlatilag sem a demonstrátorok, sem az 
oktatók számára nem jár anyagi elismeréssel. 
(Megjegyzem, a felsõoktatás finanszírozásában 
nem jelenik meg a tehetséggondozás egyik 
formájának elismerése sem.)

Amennyiben számok alapján értékeljük 
tevékenységünket, szerénynek kell lennünk. 
A számok azt mutatják, hogy munkánk nyo-

mán több mint százhúsz másodéves hallgató 
old meg rendszeresen többletfeladatokat. 
Tanévenként átlagosan huszonöt demonst-
rátorral foglalkozunk. Ha ezt az adatot az 
ezer fõs gazdálkodási, közgazdasági és 
társadalomtudományi szakos hallgatói 
évfolyamlétszámokhoz viszonyítjuk, nem 
kapunk jelentõs arányszámokat. Ám ha azt 
nézzük, hogy a Gazdálkodástudományi Kar 
intézetei tanévente mintegy hetven demonst-
rátorral foglalkoznak, a BCE-n mûködõ 
szakkollégiumok és öntevékeny csoportok 
pedig mintegy 1000-1100 hallgatónak (az 
érintett nappali tagozatos hallgatók közel 
ötödének) nyújtanak a reguláris egyetemi 
oktatás mellett többlet önképzési és szemé-
lyes fejlõdési lehetõséget, azaz járulnak 
hozzá egyfajta elitképzéshez, akkor már 
kihúzhatjuk magunkat, mert tettünk és 
teszünk valamit. S a minõségi értékelésrõl 
(például helyezett TDK- és OTDK-dolgozatok, 
megnyert nemzetközi tanulmányi versenyek) 
ekkor nem ejtettünk szót!

A Bolognafolyamat kihívása

A közgazdaságtudományi és gazdálkodástu-
dományi felsõoktatás kötelezett az ún. lineá-
ris képzési rendszerre való átállásra. Tekin-
tettel arra, hogy jelenleg (2005. szeptembe-
rében) nem lehet látni a teljes rendszert – az 
elsõ (BSc) és a második (MSc) szint közötti 
kapcsolódást –, praktikusan azzal számolunk, 
hogy három évig kísérhetjük figyelemmel 
a hallgatóinkat. Az új, BSc-képzési rend 
tantervének kialakításakor, a Vállalatgaz-
daságtan címû tantárgy félévének megvá-
lasztásakor többek között szempont volt 
számunkra a tanulmányi verseny megtartása. 
Emiatt a tantárgy egy tanévvel korábban, az I. 
évfolyam elsõ félévében kerül oktatásra, és 
ekkor tervezzük meghirdetni a tanulmányi 
versenyt is: hasonló formában, ám a hall-
gatók képességeihez illeszkedõ tartalommal. 
Úgy véljük, hogy a tanulmányi versenyen 
részt vevõk és az intézethez demonstrá-
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torként csatlakozók olyan ismeretekre és 
tapasztalatokra tehetnek szert az új képzési 
rendszerben is, amelyek a munkaerõpiaci 
kimenet és a nappali tagozatos MSc-képzés 
folytatása esetén is elõnyös lesz számukra. 
Tapasztalatainkra építve a tartalmat rugal-
masan tudjuk alakítani. Az elõre nem látható 
majdani finanszírozási szerkezet fogalmaz 
meg kérdõjeleket: amennyiben egységes 
BSc-finanszírozási normatíva kerül kiala-

kításra, úgy az elismeri-e vajon valamilyen 
formában az egyetemeken végzett hallgatói 
tudományos munkát már az elsõ képzési 
szinten is, avagy a finanszírozás a fõiskolai 
mûködési elvekhez igazodik majd, és ehhez 
igazodóan kizárólag az oktatási teljesítmény 
kerül elismerésre?

Czakó Erzsébet
igazgató, az MTA doktora

BCE Vállalatgazdaságtan Intézet
erzsebet.czako@uni-corvinus.hu




