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BODOR MÓNIKA 

Létjogosultsággal bírhat-e a teljesítményarányos 

bérezés a magyar felsőoktatási rendszerben?  

1. Bevezetés 

A 21. század globális kihívása a tudás alapú társadalom, mely megköveteli minden 

szervezettől, így az egyetemektől is az innovációs potenciáljuk folyamatos növelé-

sét, szervezeti kultúrájuk állandó fejlesztését, valamint az egységes globális térben 

történő újra-pozicionálást. 

A magyar felsőoktatás sem nélkülözheti az egységes európai térben való meg-

mérettetést, az Európai Unióhoz való felzárkózás és kompatibilitás elvét. A jelenlegi 

gazdasági helyzetben a felsőoktatási intézmények finanszírozása csökken. Ugyanak-

kor az intézményi vezetés a tudományos és innovációs tevékenység, a minőségi 

oktatás, valamint a magyar és nemzetközi hallgatók létszámának növelésére törek-

szik a versenyben maradáshoz. Az intézményeket vezető menedzsmentnek a humán 

erőforrás menedzsment (továbbiakban: HRM) bevonásával támogatnia kell a kitűzött 

stratégia célok elérését az intézményi sajátosságok figyelembevételével.  

A felsőoktatási intézmények legfőbb erőforrásai az oktatók, kutatók, akik a fenti 

célok megvalósítói, így a felső vezetőknek befogadóknak kell lenniük egy, az intéz-

ményi sajátosságokra koncentráló HRM működtetésére. Az oktatók, kutatók életú t-

jának és véleményüknek megismerése érdekében PhD-kutatás keretében kérdőíves 

felméréssel vizsgáltuk az oktatói, kutatói tevékenységet a magyar állami egyeteme-

ken és főiskolákon. 

Jelen írásunk célja, hogy az oktatók, kutatók attitűd elemzésének eredményét a 

teljesítményértékeléssel és a teljesítményarányos bérezéssel kapcsolatban bemutas-

suk egy kérdőíves kutatás alapján. 

2. Nemzetközi áttekintés 

2012 szeptemberében hozták nyilvánosságra a világ egyetemeinek idei évi rangsorát, 

mely a rangsor élén változást hozott a tavalyi évhez képest. Az amerikai Massachu-

setts Istitute of Technology (MIT) átvette a vezető szerepet a rangsort két évig veze-

tő University of Cambridge-től. A harmadik helyezett a Harvard University lett, 

amely a tavalyi évhez képest egy helyet hátrébb csúszott.  (Forrás: 

www.guardian.co.uk) 

Annak ellenére, hogy az angolok elveszítették vezető szerepüket, az elit mezőny 

első hat helyéből négy őket illeti meg. (Forrás: www.guardian.co.uk) 

A rangsor 2004. évi fennállása óta az amerikai egyetemek dominanciája töretlen, 

az első tíz helyből hat, az első húszból tizenhárom és a top-100-ból 31 hellyel büsz-

kélkedhetnek. Az Egyesült Királyság a következő legsikeresebb ország, hiszen az 

első tízben négy, a legjobb 100-ban 18 egyetemük végzett.(Forrás: 

www.guardian.co.uk) 

A rangsort hat tényező összesítésével állítják fel. Online kérdőív módszerével az 

oktatók, kutatók értékelik a legjobb kutatási eredményekkel rendelkező egyeteme-
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ket, míg a munkáltatók pedig a legjobb hallgatókat képző felsőoktatási intézménye-

ket. A megadott 5 tudományterület szerint vizsgálják az oktatók-hallgatók arányát, a 

hivatkozások, a nemzetközi hallgatók és az oktatók számát egyetemenként. 

(www.guardian.co.uk) 

Az elemzők szerint az idei évben az intézmények a legnagyobb hangsúlyt nem-

zetközi jellegük erősítésére helyezték annak érdekében, hogy még több nemzetközi 

hallgatót vonzzanak. A nemzetközi diákok létszámának folyamatos emelkedése volt 

megfigyelhető az elmúlt tíz évben, de az idei évben ez az érték kiugróan magas az 

elmúlt évekhez viszonyítva. A legjobb 100-ba bejutott egyetemek képesek voltak 

egy év leforgása alatt 10 százalékkal több nemzetközi hallgatót toborozni. Az OECD 

2010-ben közzétett tanulmánya szerint 2010-ben 4,1 millió hallgató tanult külföldön, 

amely 400 ezerrel több, mint az előző évben. Megdöbbentő azonban, hogy 2000 -hez 

viszonyítva csaknem megduplázódott a számuk. (Forrás: www.topuniversities.com)  

Felvetődik a kérdés, hogy mi áll a nemzetközi hallgatók számának folyamatos 

emelkedésének hátterében, és mi alapján választanak egyetemet a nemzetközi hal l-

gatók? Az elemzők egyik gyakori válasza szerint számos olyan hallgató van a világ-

ban, akinek rendelkezésre áll az anyagi fedezet arra, hogy a tengerentúlon tanuljon 

és olyan minőségű oktatást „vásároljon” magának, amely biztosítja számára a jövő-

beli elhelyezkedés és a karrier lehetőségét. (www.topuniversities.com)  

2.1. Az angol felsőoktatás reformja 

A világ egyetemeinek rangsora jól mutatja a nemzetközi trend alakulását a felsőok-

tatási szektorban. Az angolszász felsőoktatás komplex és integrált rendszere, K+F 

tevékenysége, valamint üzleti életben betöltött szerepe példaértékű lehet a többi 

európai ország felsőoktatási intézményei előtt. Ez a jelenség megerősített abban, 

hogy egy tanéven keresztül Angliában tanulmányozzam az angol felsőoktatás humán 

erőforrás menedzsmentjét. 

Tanulmányaim ideje alatt fogadta el az angol kormány a felsőoktatás reformját a 

következő címmel: Reforms: White paper for England Higher Education: Student at 

the heart of the system, June 2011. A változások hátterében meghúzódó gazdasági, 

történelmi és politikai ideológia már a reform előszavában feltűnik: „büszkék tört é-

nelmi hátterükre és világszínvonalú hírnevükre, mellyel képesek hallgatókat vonzani 

a világ bármely tájáról”. 

A reform egy állandó innovációs kényszert és kihívást jelent a környezeti válto-

zásokra. A felsőoktatás, mint az egyik legnagyobb mértékben modernizálódó alrend-

szer, hihetetlen gyorsasággal képes saját belső rendszerstruktúráját átalakítani, hogy 

továbbra is megőrizze a világban vezető szerepét a kutatásokban, a nemzetközi hal l-

gatók vonzásában és a gazdasági teljesítményhez történő hozzájárulásban. A reform 

jó időben született, mert 2012-ben az angolok vezető szerepük átadására kényszerül-

tek a világranglistán. A hallgatók gyakorlatias oktatását helyezik az egész reform 

középpontjába a nemzetközi trend alapján. Az angolok a szóhasználattal is ráerős í-

tenek a reform céljaira, mert nem a „center”, hanem a „heart” szót használják, ezzel 

is hangsúlyozva a hallgatók igényeinek figyelembe vételét. A reform három fő terü-

letet érint: pénzügy, oktatás és társadalmi mobilitás.  

A pénzügyi reform a felsőoktatási rendszert egy fenntartható pályára kívánja ál-

lítani, mivel a jelenlegi finanszírozási rendszer hatalmas költségvetési deficitet ha l-

mozott fel. Ahelyett, hogy a minőségi oktatás színvonalát vagy a hallgatók számát 

csökkentenék, pénzt biztosítanak az egyetemeknek. A tandíjakat megemelték (akár a 
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háromszorosára), új diákhitel-rendszert vezettek be, mely jobban fenntartható és a 

végzett hallgatók képesek lesznek visszafizetni azt. (Forrás: White paper for Eng-

land Higher Education) 

Az oktatási reform célja, hogy a főiskolai és az egyetemi képzés során olyan 

magas színvonalú oktatást nyújtsanak a hallgatóknak, mely gyakorlati tapasztalatok-

kal és tudással látja el őket. Tételesen nevesíti a következő célokat: az oktatást, az 

értékelést, a visszacsatolás erősítését, valamint a hallgatók felkészítését a munka  

világára. További cél, hogy a magas színvonalú képzés nyújtása ugyanolyan presz-

tízzsel bírjon, mint a kutatás. Ennek érdekében a magasabb anyagi juttatások már 

nem csak a kutatásban résztvevők számára, hanem a magas oktatási színvonalat 

nyújtó oktatók részére is elérhető lesz. (Forrás: White paper for England Higher 

Education) 

A társadalmi mobilitás reform azt a célt tűzi ki, hogy a hátrányos helyzetű fiata-

lok számára azonos lehetőségeket biztosítson a tanulásra. Az angol rendszer az eu-

rópai országok között a legnagyobb társadalmi mobilitást biztosította ez idáig, ennek 

ellenére az eddiginél nagyobb felelősségvállalást tűz ki célul. (Forrás: White paper 

for England Higher Education) 

A felsőfokú végzettség megszerzésében a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő fi-

atal hétszer hátrányosabb helyzetben van, mint a legkedvezőbb helyzetű.  

Ezt viszont a reform megalkotói nem tartották megfelelőnek, ezért ezen a jövőben 

változtatni kívánnak. 

2.2. A hallgatói eredmények és az oktatók teljesítményarányos bérezése közötti összefüggés 

Mivel a globális versenyhelyzetben az erőforrások egyre szűkülnek, ezért új vezeté-

si, finanszírozási és forrás-felhasználási modelleket kell minden rendszernek és 

alrendszernek bevezetnie. Az OECD által májusban közétett tanulmány azt vizsgá l-

ta, hogy az egyes OECD-tagsággal bíró országokban a hallgatók eredményei és a 

tanárok eltérő teljesítményarányos bérezési rendszerei között milyen kapcsolat van. 

(OECD, 2012) 

A vizsgálat központi kérdése, hogy az oktatói teljesítmény jutalmazása hatékony 

módja-e annak, hogy az oktatókon keresztül befolyásolják és erősítsék a hallgatók 

teljesítményét. Az eredmények szerint nincs összefüggés az egyes országokban a 

tanulók átlagos teljesítménye és a teljesítményen alapuló bérezési forma között. A 

magas teljesítményt nyújtó oktatási rendszerek egyes esetekben alkalmaznak telje-

sítményen alapuló bérezést, más esetekben viszont nem. (OECD, 2012)  

Dél-Koreát említik a minőségi oktatás egyik sikertörténetének, pedig nem hasz-

nálnak teljesítményen alapuló díjazást. Ezzel szemben Finnországot gyakran dicsé-

rik a méltányos rendszere miatt, amely viszont teljesítmény-alapú fizetési rendszert 

alkalmaz. Angliában egy teljesítmény küszöbérték van, ami felett az oktatók maga-

sabb díjazásban részesülnek. Franciaországban és Németországban azonban nem 

található meg a teljesítményen alapuló díjazási rendszer. (Forrás: www.bbc.co.uk)  

A kép változik, ha figyelembe veszik, hogy mennyire vannak az oktatók a ne m-

zeti jövedelemhez képest megfizetve. Azokban az országokban, ahol az oktatók 

viszonylag rosszul fizetettek (átlagos bérszínvonaluk nem éri el az egy főre jutó 

GDP-t), ott a teljesítményhez kötött fizetés összefüggésbe hozható a hallgatók jobb 

teljesítményével. A tanulmány szerint ez arra utal, hogy azok az országok, amelyek 

nem engedhetik meg maguknak a „jó fizetés” biztosítását oktatóiknak, ott egy ilyen 

stratégia kialakítása értékkel bírhat. Azokban az országokban viszont, ahol az okta-
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tók fizetése viszonylag jó (átlagos bérszínvonaluk meghaladja az egy főre jutó GDP -

t), a teljesítmény-alapú díjazás használata egy gyengébb teljesítményt eredményez-

het. (OECD, 2012) 

3. A teljesítményértékelés helyzete Magyarországon 

A Debreceni Egyetem az idei évben került fel a Quacquarelli Symond legjobb 700 -

as világranglistára az Eötvös Lóránt Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegye-

tem valamint a Budapesti Corvinus Egyetem mellett. Fábián István, a Debreceni 

Egyetem rektora szerint az intézmény nemzetközi láthatóságának köszönhetően 67 

ország több mint 3300 külföldi hallgatója tanul a Debreceni Egyetemen, mellyel 

vezeti a képzeletbeli hazai ranglistát. Véleménye szerint a következő években a 

jelenlegi minőség és eredményesség fejlesztését kell az intézmény elsődleges felada-

tának és céljának tekinteni, mellyel elérhetővé válik a kiemelt kutatóegyetemi cím 

elérése. Az egyetem ez által is vonzóbb lehetne a hazai és a nemzetközi hallgatók 

számára, növelné a regionális vezető szerepét és erősítené a nemzetközi jelenlétét, 

kapcsolatrendszerét. (www.index.hu) 

A magyar felsőoktatás sem nélkülözheti a globális megmérettetést és az Európai 

Unióhoz való felzárkózás és kompatibilitás elvét. A hazai felsőoktatási intézmények 

stratégiai céljai között szerepel a piaci szereplőkkel való szorosabb együttműködés, 

az innovációk számának növelése, és a gazdasági környezetben  való fennmaradás. A 

versenyképes tudással bíró munkaerőt biztosító felsőoktatás érdeke a minőségi okta-

tás nyújtása. Az egyetemek is határozott lépéseket tesznek már a külföldi hallgatók 

megnyeréséért, és stratégiai célként fogalmazzák meg a nemzetközivé válás erősíté-

sét. 

A minőségi oktatás szolgáltatásának legfőbb erőforrásai az oktatók, kutatók, 

akik képesek lehetnek vonzóvá tenni az intézményt a hallgatók számára. A fenti 

célok elérésében nagy segítséget nyújthat a humán erőforrás menedzsment hatékony 

alkalmazása. Ennek érdekében a felsőoktatási intézményeknek a felismerésen túl, 

napjainkban már konkrét lépéseket kell tenniük olyan teljesítményértékelési (továb-

biakban: TÉR) és teljesítményértékelésen alapuló bérezési rendszer működtetésére, 

mely folyamatosan fenntartja a jól teljesítő oktatók és kutatók motiváltságát, és nem 

pedig az oktatói pálya elhagyására készteti őket. 

Poór József és munkatársai (2009) a hazai egyetemi gyakorlatok alapján empir i-

kus felmérést végeztek az egyetemi HRM helyzetéről és modernizációjának lehető-

ségéről, mely érintette TÉR területét is. A vizsgálatba bevont intézmények több mint 

kétharmadánál a TÉR- rendszert egyelőre nem alkalmazták két intézmény kivételé-

vel. Megállapították továbbá, hogy az egyes intézmények kari szinten hosszabb ideje 

már tervezték a rendszer bevezetését, de a konkrét megvalósítás a feladat komplex i-

tása miatt váratott magára. Számos intézménynél viszont az oktatói teljesítmények 

vizsgálatakor alkalmazták a hallgatói véleményezések eredményét, míg más intéz-

ményekben vitatták ennek hasznosíthatóságát. A gyakorlati visszajelzések egyérte l-

műen azt támasztották alá, hogy a felsőoktatás terén – mint a közszféra más terüle-

tén is – nehéz mérni és egzakt módon minősíteni a teljesítményt. Ennek korábban 

nem volt hagyománya, így nincsenek kialakult, elfogadott, adaptálható gyakorlati 

modellek és megoldások. (Poór és mtsai, 2009. 217. o.)  

A hazai felsőoktatási intézményekben alkalmazott teljesítményértékelési mód-

szerek között három ismeretes: 

− a törvényi előíráson alapuló teljesítményértékelés, 
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− az intézmény által kialakított teljesítményértékelés, és 

− a hallgatói elégedettség vizsgálat. 

4. Anyag és módszer 

A fentiekben szekunder kutatásként a nemzetközi trendeket mutattuk be. Cikkünk 

további részében primer kutatásunkat ismertetjük. 

A kérdőív típusának egy egyedi fejlesztésű web alapú kérdőívet választottunk, 

mert könnyen és gyorsan eljuttatható az ország egész területére a minta célcsoportját 

képező oktatókhoz és kutatókhoz. Ezt követően a kitöltött kérdőívek adatai könnyen 

exportálhatók és feldolgozhatók voltak, így vizsgálatuk és elemzésük sem okozott 

nehézséget. 

A kérdőív öt kérdéscsoportból épül fel összesen 45 kérdéséből áll. Az egyes 

kérdéscsoportok az alábbi területekre terjednek ki: 

− jelenlegi munkájára vonatkozó kérdések, 

− doktori fokozatszerzéshez kapcsolódó kérdések, 

− életpályára vonatkozó kérdések, 

− teljesítményértékelésre vonatkozó kérdések, valamint a  

− háttérváltozók. 

A kérdőív összeállításakor rövid távú, főleg preferenciák kifejezésére vonatkozó 

kérdésekre fektettük a hangsúlyt. Egy kérdés azonban túlmutatott ezen, hiszen a 

megkérdezettek életpálya szakaszaira és alakulására fókuszál, ami viszont egy na-

gyobb lélegzetvételű és jobban átgondolt válaszadást igényelt.  

A kérdések megfogalmazásánál az egyértelműségre és a világosságra törekedtünk, 

mellőzve az összetett, bonyolult gondolatsorokat. A téma munkaügyi területét érintő 

kérdések során elkerülhetetlen volt a munkaügyi szakkifejezések használata. A ké r-

dések típusának több mint 80 százaléka zárt kérdés, amely magában  foglalja a kü-

lönböző válaszlehetőségeket. Ez jelentősen megkönnyítette a kérdőív kitöltését, 

valamint gyorsította és orientálta a válaszadást. Nyitott kérdések alkalmazására két 

kérdéskörnél került sor. Az első esetben a kérdéssel kapcsolatos vélemények és ta-

pasztalatok megismerése volt a cél. A második esetben az eldöntendő kérdéseknél a 

„nemmel” válaszolók indokolhatták véleményüket.  

Az egyes értékelések, egyetértések során döntően a nem összehasonlító skálák hasz-

nálata került előtérbe. Egy-egy kérdéssel való egyetértést, vagy az egyet nem értés 

mértékét a Likert-skála szerinti öt fokozatú skálát alkalmaztuk, a „teljesen egyetér-

tek” választól az „egyáltalán nem értek egyet” válaszig.  

4.1. A kérdőív kipróbálása, tesztelése 

Az összeállított kérdőív tesztelése első körben a protokollelemzés módszerével tör-

tént oktatók és kutatók bevonásával. Összesen 15 próbakérdőív készült el. A rész t-

vevők minden egyes kérdésnél véleményt alkottak annak egyértelműségéről és könnyen 

megválaszolhatóságáról. Az észrevételeik figyelembe vételével átdolgozásra került a kér-

dőív. 

Ezt követően elkészült a web-es verzió, amely tetszőlegesen szerkeszthetővé tet-

te a zárt kérdésekre kialakított válaszadási lehetőségek számát. Második körben 

történt meg a online kérdőív technológiai és funkcionális tesztelése szintén 15 vá-

laszadó bevonásával. 
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4.2. A kutatásba bevont intézmények köre 

A kutatásba országos szinten az összes állami felsőoktatási intézmény bevonását 

terveztük, így levélben fordultunk az intézmények vezetőihez azzal a kéréssel, hogy 

engedélyezni szíveskedjenek a web-es kérdőíves kutatást intézményük keretein be-

lül. A kutatásban való részvétel névtelen és önkéntes volt, és az adatokat bizalmasan 

kezeltük. 

Négy-négy állami egyetem és főiskola rektora engedélyezte az intézményi szintű 

kutatást. Ezen felül számos olyan oktató/kutató egyénileg is kitöltötte a kérdőívet, 

akik nem az előző körbe tartozó intézményben dolgoznak. Így közel országos 

lefedettségű kérdőíves kutatásról van szó. 

A felmérés időtartama a kérdőívek kiküldésétől számítva hat hónap volt. Több mint 

1290-en kezdték meg a kérdőív kitöltését, melyből közel a fele, 617 fő értékelhető 

módon került be az elemzésbe. 404 válaszadó adta meg a kérdőív végén elérhetősé-

gét, hogy a lezárt kutatási összefoglalót küldjük el részére.  

4.3. Teljesítményértékeléssel kapcsolatos kérdéskör vizsgálata  

Tekintettel arra, hogy írásunk a teljesítményértékelés témakörével foglalkozik, így a 

továbbiakban az ehhez kapcsolódó kérdések vizsgálati szempontjaira kerül sor.  

A TÉR vizsgálata érdekében legelőször arról kérdeztük az oktatókat, kutatókat, 

hogy egyet értenek-e a felsőoktatásban dolgozó oktatói, kutatói teljesítményértéke-

léssel. Teljesítmény-értékelésen azt értjük, hogy előre meghatározott kritériumok 

alapján rendszeresen mérik a munkavállalók teljesítményét. Ezt követően arra kértük 

a válaszadókat, hogy a felsorolt lehetőségek közül jelöljék meg, hogy intézményük 

milyen értékelési módszert alkalmaz a teljesítménymérésére. A témakör legutolsó 

kérdéseként feltettük a „kényes” kérdést, hogy alkalmaz-e az intézménye teljesít-

ményarányos bérezési rendszert. Ez alatt azt értjük, hogy az előre megállapított és 

kitűzött célok teljesítése alapján előre rögzített díjazásban részesül -e a munkavállaló 

a teljesítménye alapján. 

A mintába került kérdőívek adatainak feldolgozása és kiértékelése az SPSS 

program 16.0 verziójával készült. Kérdésenként gyakoriság elemzést végeztünk, így 

megkaptuk a válaszadási lehetőségek megoszlását. Ezt követően kereszttábla -

elemzéssel megnéztük a változók közötti összefüggéseket és azok erősségét a 

Cramer féle V-mutató segítségével. 

A kérdésekre azért volt szükség, mert a közalkalmazotti bértábla szerint megá l-

lapított oktatói, kutatói illetmények messze elmaradnak (főleg tanársegédek és ad-

junktusok esetében) a nemzetközi bérezési szinttől, és egyes tudományterületeken a 

hazai versenyszféra átlagbérezésétől is. 

Amíg a versenyszférában már elterjedt a TÉR-rel összekapcsolt teljesítménybé-

rezés, addig a felsőoktatási intézményekben ez még nem igazán található meg. Az 

állítást a kutatás eredményével kívánjuk igazolni vagy elvetni. 

5. Eredmények és értékelésük 

A kérdőívet kitöltött 617 oktató, kutató 76 százaléka egyetért a teljesítményértéke-

léssel. Az oktatók körében 75 százalékos, míg a kutatók körében 80 százalékos volt 

az egyetértés aránya. Ez arra utal, hogy a válaszadók a kutatói munka eredményét 

egzaktabbul mérhetőnek találják, mint az oktatói munkavégzést.  Az 1. ábra szemlél-

teti a teljesítményértékeléssel egyetértők tudományterületek szerinti megoszlását.  
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1.ábra: A teljesítményértékeléssel egyetértő válaszadók száma 

tudományos fokozatuk szerinti tudományterületenként (n=468) 

A kérdésre válaszolók közül a társadalom-, a bölcsészet- és a természettudo-

mányból fokozattal rendelkezők képviselik a legnagyobb részarányt. Ha ezt összeha-

sonlítjuk a 2. ábrával (mely a kérdésre igennel válaszolóknak a tudományterületeken 

belüli megoszlását mutatja), a sorrend változik. 

2.ábra: A teljesítményértékeléssel való egyetértés aránya tudományterületenként 

(n=617) 
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Az első két tudományterületen változatlan a sorrend, a harmadik helyre belép az 

orvostudomány, a negyedikre a művészetek, míg a természettudomány a hatodik 

helyre esik vissza. Azt várnánk, hogy azok a tudományterületek képviselői értenek 

inkább egyet a teljesítményértékeléssel, amelyeknek a tudományos tevékenysége 

egyértelműbben mérhető, mint például az agrár-, a természet- vagy a műszaki tudo-

mányok. A vizsgálati eredmények szerint azonban a társadalom- és bölcsésztudo-

mány művelői preferálják jobban a TÉR alkalmazását. Ennek magyarázata egyfelől a 

kutatások és a szabadalmaztatási eljárások intenzívebb költségigénye a természet -, 

az agrár-, az orvosi- és a műszaki tudományterületeknek, másfelől a kutatások idő-

tartama akár többszöröse is lehet a társadalom- és a bölcsészettudomány művelői 

által végzett kutatásokéhoz képest. A természettudományok szakterületének képvise-
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lői ágazati érdekérvényesítés terén nagyobb érdekallokációs képességgel rendelkez-

nek, mint a „soft” érdekartikulációs képességgel rendelkező társadalom- és bölcsé-

szettudomány terület prominensei. Egyben jobban őrzik szakterületükhöz fűződő 

tudományos eredményeiket is. 

A kérdőív nem tért ki az igennel válaszolók preferencia megismerésére, mert 

úgy véljük, minden intézménynek magának kell a visszacsatolásokat mérnie a hasz-

nálatban lévő teljesítményértékelési rendszerrel szemben, hogy az eredményes és 

intézményre szabott legyen. 

A válaszadók 24 százaléka nem ért egyet a TÉR-rel. Feltételezésünk szerint a 

döntéseik hátterében minden esetben egy konkrét magyarázat állhat, így ebből a 

megfontolásból kértük a válaszadókat, hogy indokolják meg, miért nem értenek 

egyet annak alkalmazásával a felsőoktatási intézményekben. Közülük többen nem 

ismerik a TÉR valós és pontos céljait a szervezeten belüli kommunikáció hiánya 

miatt. Az értékelésbe bevont tényezőket nem minden esetben tartják megfelelőnek, 

és esetleg még a tényezők súlyozásával sem értenek egyet.  

Az oktatók a hallgatói elégedettségi vizsgálatot sem vélik relevánsnak a jelenle-

gi feltételrendszerrel, mivel azt tapasztalták,  hogy a hallgatók az adott érdemjegytől 

függően értékeltek, illetve gyakran úgy véleményeznek, hogy nem is látogatták az 

órákat. 

A felsőoktatás egyik alappillére a hallgató-oktató viszony. A felsőoktatás para-

digmarendszere megköveteli az oktatók hallgatók által történő tudományos kritériu-

moknak is megfelelő véleményezését. Sajnálatos azonban, hogy a magyar felsőokta-

tás modernizációs rendszere intézményi szinten különböző mértékben fogadta be ezt 

a tevékenységet. 

A TÉR-rel szembeni vélemények és kritikák megismerése hasznos információk-

kal szolgálhat az intézmény HR-szakemberei számára. A kapott információk értéke-

lése alapul szolgálhat egy sikeres TÉR bevezetésére, vagy egy meglévő rendszer 

hatékonyabb működtetésére. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az  itt ka-

pott eredmények más HR- funkciók részére is hasznos információkat hordozhatnak.  

Az oktatók, kutatók TÉR-rel szembeni attitűdjének megismerése után rátérünk az 

egyes felsőoktatási intézményekben megvalósuló módszerek bemutatására (3. ábra).  

 

 

3.ábra: Alkalmazott teljesítményértékelési módszerek (n=617) 
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Több válaszlehetőséget is biztosítottunk a válaszadók számára, mivel az egyes 

intézmények több értékelési módszert is használhatnak párhuzamosan az oktatói, 

kutatói teljesítményértékelésére. A felsorolt lehetőségek közül a hallgatói elégedett-

ségi vizsgálat képviselte a legnagyobb arányt 67 százalékkal. A hallgatói vélemé-

nyezés a legismertebb módszer a felsőoktatási intézmények életében. Visszajelzést 

nyújt az oktatók felkészültségéről, munkájuk színvonaláról és a hallgatókhoz való 

viszonyukról. Ezen módszer önmagában való alkalmazása egyoldalú, mivel csak a 

hallgatói oldalról ad visszacsatolást. Az oktatók véleménye szerint a hallgatói ért é-

kelést fenntartással kell kezelni a korábban már említett indokok miatt. 

A válaszokat tekintve a második legnagyobb arányt az intézmény által kialakí-

tott TÉR képviseli 58 százalékkal. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

(továbbiakban: Kjt.) szerinti minősítés 16 százalékkal a vártnál alacsonyabban 

eredményt ért el. A válaszok alapján elképzelhető, hogy több esetben az intézmény 

által kialakított TÉR-t összetévesztik a Kjt. szerinti minősítéssel, ami indokolhatja 

az intézményi TÉR-re adott válaszok magasabb számát. 

A kérdőív egy részét fedő mélyinterjúk alkalmával kívánom elvetni vagy meg-

erősíteni a kapott eredményeket. Egyrészről elképzelhető, hogy a válaszadó találko-

zott már a Kjt. szerinti minősítéssel és egyszerűen nem jutott eszébe a kérdőív kitö l-

tésnél e lehetőség megjelölése. Másrészről az intézmény által kialakított értékelési 

rendszernek tekinti a Kjt. szerinti minősítést. Talán utóbbi indokolja az intézmény 

által kialakított TÉR-re adott „igen” válaszok vártnál magasabb számát. Ennek egyik 

oka lehet a megfelelő kommunikáció hiánya, mert csak egy kötelező törvényi jog-

szabályból adódó adminisztrációs többletteherként tekintenek arra az intézmények.  

További eredmény, hogy a 617 válaszadó közül 80 fő hallgatói elégedettségi 

vizsgálatot és a Kjt. szerinti minősítést jelölte meg, míg 208-an hallgatói és az in-

tézmény által kialakított saját TÉR-t, továbbá 49-en pedig a Kjt. szerinti minősítést 

és intézmény által kialakított saját TÉR-t. Összesen 43 fő esetében alkalmazzák 

együttesen mindhárom módszert a teljesítményértékelésre.  

A teljesítményértékeléssel kapcsolatos kérdéskörben elemzett utolsó kérdés, 

hogy az oktató, kutató részesül-e teljesítményarányos bérezésben. A kérdőívet kitö l-

tők közül mindössze 66 fő, a válaszadók 11 százaléka részesül teljesítményarányos 

díjazásban. Ebből 64 fő oktató és 2 fő kutató. Az eredmény csekély mértékben 

ugyan, de kimutatja a közalkalmazotti besoroláson alapuló bérezésen felül működő 

teljesítményértékelésen alapuló bérezési rendszert a magyar állami felsőoktatási 

intézményekben. 

A 4. diagram mutatja a teljesítményarányos bérezésben részesülő 66 fő oktató, 

kutató tudományterületenkénti és munkakörönkénti kereszttábla elemzésének ered-

ményét. 

4.ábra: A teljesítményértékeléssel egyetértő válaszadók száma 

besorolás szerint tudományterületenként (n=66) 
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A társadalom-, a bölcsész- majd a természettudománnyal foglalkozók részesül-

nek jellemzően teljesítményarányos bérezésben. Szembetűnő, hogy a sorrend azonos 

a TÉR-rel egyetértők tudományterületenkénti sorrendjével. A sorrend változatlan 

marad, ha az egyes tudományterületen belüli arányokat nézzük. 

Vizsgálatot végeztünk a változók között azt elemezve, hogy milyen jellemzőkkel 

bírnak azok, akik ilyen jövedelemben részesülnek. Az életkort, mint változót figye-

lembe véve kimutatható, hogy a tudományos pályán eltöltött idővel nő a teljesí t-

ményarányos bérezésben részesülők száma. A 66 főből a legtöbben a 61 év felettiek 

életkor-kategóriájába tartoznak. 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a magyar felsőoktatási intézményekben 

nem jellemző a teljesítményarányos bérezés. Polónyi szerint a teljesítmény és az 

innovációk számának növeléséhez a címekre épülő garantált illetményeket meg kell 

szüntetni, és helyébe teljesítmény-bérelemeket kell a bérezési rendszerbe építeni. 

(Polónyi, 2010,170.o.) 

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy milyen szerepet játszhat a TÉR és a telje-

sítményarányos bérezés a magyar felsőoktatási intézmények stratégiájában, tekinte t-

tel a jelenlegi forráshiányos gazdasági környezetre és a nemzetközi tendenciákra. 

Lehetséges forgatókönyv lehet a bérszínvonal emelés, esetlegesen a kutatási ered-

mények növelése vagy pedig a magasabb minőségű oktatás nyújtása.  

Következtetés 

A három régió elméletben gondolkodva a fejlett országok felsőoktatási intézményei, 

pl. az angol kormány által finanszírozott intézmények, már 10 évvel ezelőtt állami 

források biztosításával kezdték meg a felsőoktatási szektor HRM  – modernizálását. 

Ennek eredményeként a 2001-ben kitűzött 6 fő prioritási terület között szerepelt a 

rendszeres teljesítményértékelés bevezetése a felsőoktatás teljes állományára és egy 

új fizetési struktúra kialakítására. Magyarország ezek egy részét bevezette, de azokat 

sem egységesen. Elmaradása a fejlett országokétól még mindig jelentős.  

A világ egyetemeinek 2012. évi rangsorát tartalmazó elemzés szerint a nemze t-

közi hallgatók vonzásában az intézmények a magasabb minőségű és gyakorlatiasabb 

oktatás nyújtására törekednek. Mivel több magyar egyetem célja a kutatóegyetemmé 

válás és a nemzetközi hallgatók számának növelése, ezért várhatóan a magyar felső-

oktatásban is hangsúly helyeződik a magasabb színvonalú oktatás nyújtására és en-

nek valós mérésére. E nemzetközi trendek ismeretében feltételezhető, hogy a magyar 
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oktatók, kutatók oktatói tevékenységének jobbítása érdekében hangsúly helyeződik a 

TÉR-re. E HR-gyakorlat prioritással bírhat a következő években, hiszen a hallgató-

kért folytatott küzdelemben a tandíjak mellett várhatóan versenytényező lehet az 

azonos képzést nyújtó intézmények oktatási színvonala. 

A vizsgálati eredmény alátámasztotta a teljesítményértékelés elfogadottságát a 

felsőoktatási intézményekben. A válaszadók több mint háromnegyede, 76 százaléka 

egyetért a TÉR alkalmazásával, mely a változások irányába mutató elkötelezettséget 

jelez. Amennyiben a nemzetközi trendek megjelennének a magyar felsőoktatásban, 

azaz a minőségi oktatás nyújtásnak mérése a hallgatók teljesítményén keresztül azo-

nos elbírálás alá esne az oktatók publikációs aktivitásával, akkor a TÉR-rel való 

egyetértés mértéke pozitív irányba változhatna. A TÉR egységesítése valamint in-

tézmény – specifikus alkalmazása a magyar felsőoktatás modernizációjának egyik 

nagyon érdekes területe lehet. 

A hallgatói elégedettség-vizsgálattal kapcsolatban a jelenlegi feltételrendszer 

egy lehetséges módosítása lehet az a megoldás, hogy minden oktató óráit féléven-

ként véletlenszerűen egy erre kijelölt kompetens személy látogassa és értékelje, aki 

jogosult a hallgatói véleményezés és az órai értékelés összevetésére.  

A válaszadók 86 százalékénak értékelik teljesítményét, de teljesítményarányos 

jutalmazási rendszerben csak 66 fő részesül. Ebből 14 fő, 21 százalék nem ért egyet 

a TÉR alkalmazásával, tehát vannak olyan oktatók, akik nem értenek egyet a TÉR  – 

rendszer alkalmazásával, mégis részesülnek teljesítményarányos bérezésben. A te l-

jesítményarányos bérezésben részesülők 80 százalékának pedig  az intézmény által 

kialakított rendszerrel mérik és értékelik a teljesítményét.  

A teljesítményalapú bérezés újszerű, hiszen a magyar felsőoktatásban még csak 

szigetszerűen alkalmazzák, intézmény – specifikusan nem. Mivel a hazai felsőokta-

tás szerkezetátalakítása jelentősen érinti az intézmények forrásait, ezért bizonytalan, 

hogy ennek tényleges megvalósulása mikorra tehető. Az OECD tanulmány javaslata 

szerint, olyan országok esetében, ahol nincs meg a forrás minden oktatók teljesí t-

ményalapú díjazására, érdemes megnézni azon országok gyakorlatait és tapasztalata-

it, amelyek már vezettek be teljesítményalapú rendszereket.  

A teljesítményalapú bérezés alkalmazható az oktatók, kutatók alacsony fizetési 

színvonalának kiegészítéseként, a magasabb színvonalú oktatás  ösztönzéseként va-

lamint a teljesítményt és innovációs potenciált növelő tényezőként. Ha általánosan 

elterjedtté válik, akkor ez a magyar felsőoktatás egészének innovációs potenciáját 

növeli. Felmerül a kérdés, hogy a magyar felsőoktatásban a teljesítményen alapuló 

bérezést az egész intézményre, a munkavállalók egyes csoportjaira vagy pedig a 

kiválóan teljesítő egyénekre alkalmazza-e az intézmény? 
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