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Néhány gondolat a felsőoktatási jogról –  
avagy a szolgálólány meséje

A felsőoktatási szféra képviselői két esetben szoktak hivatkozni a felsőoktatási jogra: 
ha valamit szeretnének megtenni, de a „sajnos a felsőoktatási jog nem engedi”, illetve 
ha valamit nem szeretnének megtenni, de kénytelenek, mert „sajnos a felsőoktatási jog 
kötelezően előírja”. Ezért aztán szegény felsőoktatási jog soha nem tud jót cselekedni, 
mert mindig valakinek az érdekeit sérti. Úgy tűnik, mintha a felsőoktatási jog önálló 
aktor lenne a felsőoktatás igazgatásában, valójában azonban ő egyszerű szolgálólány, 
aki mindig bűnbak valamiért. A felsőoktatási jog – miként bármely más ágazati jog is 
– a felsőoktatási politika szolgálóleánya, azt önti formába, amit a felsőoktatási politika 
elvár tőle. Természetesen vannak saját hibái is – például rossz szabályozástechnika, hi-
bás dogmatikai megoldások, slendrián szövegezés, netán szándékos kiskapuk kinyitása 
–, de alapjában véve mindaz, amit a felsőoktatási jog hibájaként rovunk fel, leginkább 
a jogpolitika, a jogalkotói akarat szándékén vagy gondatlanságán múlik. A szolgálólány 
sem tudja a rossz parancsot jutalomként felszolgálni.

A felsőoktatási jog szabályozási területei a rendszerváltás óta nagyjából változatla-
nok: a Kormány és az intézmények viszonya – azaz az egyetemi autonómia kérdése –, 
a finanszírozás, az intézményen belüli viszonyok, a hallgatói jogok, az oktatókra, dol-
gozókra vonatkozó szabályozás, vagy épp a nemzetközi láthatósággal vagy mobilitással 
kapcsolatos kérdések. A jogi szabályozás megoldásai azonban igen nagy változatosságot 
mutattak, s leginkább azért ez a változatosság, mert semmilyen szél nem jó annak a ha-
jósnak, aki nem tudja melyik kikötőbe tart. Kísérletezgetünk, rövid távú célokat szolgá-
lunk ki hibás jogalkotással, vagy még inkább a meglévő szabályok módosítgatásaival, 
de hiányzik a stratégia a felsőoktatási rendszerből, s ez okszerűen megjelenik a hektikus 
jogalkotásban is. A stratégia hiányára legnyilvánvalóbb példa az elitképzés – tömeg-
képzés egymáshoz való viszonya, és ehhez a kérdéshez kapcsolódóan a társadalomban 
egyszerre jelen lévő ellentmondásos elvárások tömege. Ha ma azt a kérdést tesszük fel 
100 véletlenszerűen kiválasztott oktatónak vagy ugyanennyi adófizető állampolgárnak, 
hogy mi a jelenlegi felsőoktatás legnagyobb problémája, akkor 99 biztosan a tömegkép-
zést okolja majd a felsőoktatás bajaiért. Ha azonban a kérdést úgy tesszük fel, hogy kí-
vánatos-e a társadalom legszélesebb rétegeit egy életen át magas színvonalú képzésben 
részesíteni, akkor 99 válaszadó biztosan igennel felel. A két egymással ellentétes elvárás 
egyszerre van jelen a társadalomban és a felsőoktatásban is, és sajnos egyszerre jellemzi 
a felsőoktatási intézmények túlnyomó többségét fenntartó közigazgatást is. Ez az el-
lentmondás szövi át szinte az összes felsőoktatási jogszabályt, mert erre az alapkérdésre 
nem adott egyértelmű és cizellált választ sem a felsőoktatási politika, sem a felsőokta-
tási szféra. Egyértelmű alatt azt értem, hogy világosan kijelöli a prioritásokat, cizellált 
alatt, hogy nem egyetlen prioritás van, a felsőoktatás sokkal strukturáltabb annál, hogy 
a kérdést úgy tegyük fel, hogy választanunk kellene a két cél között. A társadalom va-
lamennyi tagja – a felsőoktatásban dolgozók különösen – hipotetikusan elfogadja, hogy 
a versenyképesség, a bővített újratermelés feltététele az egyre gyorsabban avuló tudás 
folyamatos pótlása és karbantartása. Ebből a tényből ugyanakkor eltérő következtetésre 
jutnak a szcéna különböző képviselői. A felsőoktatásban dolgozók – s különösen az ok-
tatók – az elitképzés mellett teszik le a voksukat, leginkább azért, mert az elitképzésben 
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jó alapképzettséggel érkező és motivált hallgatókkal könnyebb dolgozni, sokkal több 
sikerrel kecsegtet, és annak, aki az oktatásra tette fel az életét, rengeteg örömet okoz. 
A színpad másik szereplője „korunk hőse a munkaerőpiac”, amelynek képviselői a ka-
marák, iparági érdekképviseleti szervek, szakmai szervezetek többnyire kellően alá nem 
támasztott számításokkal igazolják, hogy lám, lám, mennyien tanulnak feleslegesen, 
ahelyett, hogy dolgoznának, felélik az adófizetők pénzét. Az állam is Janus-arcú ebben 
a kérdésben: egyrészt minden eszközzel azon igyekszik, hogy bizonyítsa, a magyar 
felsőoktatás legalább az európai átlagot megközelítőleg képez élethossziglan és magas 
színvonalon, másrészt viszont a romkocsmákban borongó bölcsészek tömegeit vagy a 
magyar műszaki diplomás hallgatók kegyeiért esedező multinacionális cégek sorát vizi-
onáló jogalkotás determinálja a közbeszédet.

Az elitképzés – tömegképzés ellentmondása a magyar felsőoktatás szabályozásában a 
rendszerváltozás után jelent meg, de ezzel az ellentmondással a világ felsőoktatása már 
jóval régebben küzd. Az 1960-as évek diákmozgalmai is részben arra a feszültségre rea-
gáltak, hogy kinyíltak ugyan az egyetemek kapui, de bezárultak a fenntartók pénztárcái. 
A tömegképzés ma már adottság: értelmetlen ellen küzdeni. A tömegképzésből eredő 
problémák mind az intézmények szervezetében, mind a működésében gondot okoztak, 
részben azért, mert az egyetemi szféra maga sem készült fel a humboldti modellt felváltó 
tömegképzésre, részben azért, mert a felsőoktatás szabályozó állam sem fogalmazta meg 
világosan, hogy mit vár az egyetemektől, főiskoláktól. Az alábbiakban arra teszek kísér-
letet, hogy a szervezeti és működési jog oldaláról néhány példával bizonyítsam, milyen 
gondokkal küzdenek a magyar felsőoktatási intézmények.

A felsőoktatási jog szempontjából leginkább érzékeny szabályozás terület az egye-
temi autonómia, az intézmények önállóságának jogi szabályozása. Az egyetemi auto-
nómia kialakulásakor az egyházakhoz képest határozta meg az egyes egyetemek önál-
lóságát, s leginkább a gondolkodás, a tudomány szabadságát volt hivatott szolgálni. A 
20. században, amikor az állam vált a legnagyobb intézményfenntartóvá, az egyetemi 
autonómia intézményi autonómiává vált, és az egyetemek relatív függetlenségét a min-
denkori kormányzathoz képest garantálta. A rendszerváltást követő első felsőoktatási 
törvényünk az 1993. évi. LXXX. törvény (I. Ftv.) szilárd alkotmányos alapokra építette 
az intézményi autonómiát, hiszen az 1989-es módosítással az Alkotmány 70/G § meg-
teremtette ennek az alkotmányos alapjait: „[A] Magyar Köztársaság tiszteletben tartja 
és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás 
szabadságát. Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét 
megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.” Az I. Ftv. kibontotta az auto-
nómia tartalmát, és a korábban csírákban már meglévő szakmai és szervezeti autonómiát 
kiszélesítette, és kiegészítette az autonómia harmadik, elengedhetetlen elemével, a gaz-
dasági autonómiával. Negyedik elemként pedig az autonómia garanciarendszerét egy 
nagyon stabil bírói jogvédelmi rendszer egészítette ki, hiszen a törvény megteremtette 
annak a lehetőségét, hogy a felsőoktatási intézmények önkormányzatát sértő jogszabá-
lyok és egyedi döntések az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § 
h) pontja alapján az Alkotmánybíróság előtt megtámadhatók legyenek, illetve a felsőok-
tatási intézmények és az állami szervek vagy a helyi önkormányzatok között felmerülő 
hatásköri vitákban az államigazgatási határozatok felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 
szerint bírósági jogvédelmet kaptak.

Az I. Ftv. megalkotói még azzal számoltak, hogy a hallgatói létszám növekedésé-
vel párhuzamosan is fenn lehet tartani egy a korábbi elitképzést biztosító intézményi 
működést, és a felsőoktatási intézmények képesek lesznek a két egyszerre megjelenő 
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igényt kiszolgálni. Az I. Ftv. autonómiatartalmát legteljesebben a 41/2005. (X. 27.) AB 
határozat bontotta ki. Az Alkotmánybíróság elvi éllel fejtette ki a határozatban, hogy a 
felsőoktatási intézményeket tudományos, szervezeti, működési és gazdasági autonómia 
illeti meg. Az autonómia biztosítéka, hogy azt csak törvényben, és csak olyan mértékben 
lehet korlátozni, amely nem üresíti ki az önkormányzat tartalmát.

Az uniós csatlakozási folyamat, majd felvételünk az Unióba egy újabb dimenziót adott 
a felsőoktatási autonómiának: a nemzetköziséget. A felsőoktatás politika alakítása az 
Európai Unión belül a nemzeti szuverenitás körébe tartozik, de mivel a szakképzettségek 
elismerése és hasznosíthatósága szorosan összefügg a munkaerőpiaci mobilitással, ezért 
az uniós tagállamok egyik elsődleges célja, hogy olyan felsőoktatási rendszert alakítsanak 
ki, amely minél jobban lehetővé teszi a munkaerő szabad áramlását, és csökkenti a kép-
zettségek, végzettségek elismerésének adminisztratív követelményeit. A 20. század utolsó 
évtizedében előtérbe kerültek azok a szabályozási célok, amelyek a hallgatók és kisebb 
mértékben az oktatók nemzetközi mobilitásának erősítését szolgálták. A nemzetközi mobi-
litás támogatásának célja részben a munkaerő Európai Unión belüli szabad áramlásának az 
elősegítése, részben az uniós felsőoktatási rendszerek harmonizálásának meggyorsítása.

Az 1993-ban világosan definiált tudományos, szervezeti, működési és gazdasági au-
tonómia tartalma az Alaptörvény elfogadása után részben megváltozott, részben beszű-
kült. Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy az hatályos 2011. évi CCIV. tv. a nem-
zeti felsőoktatásról (Nftv.) sem a preambulumában, sem a szövegében nem deklarálja 
a felsőoktatási önállóságot, nem tekinti önálló értéknek a felsőoktatási autonómiát. A 
szabályozás alapját az Alaptörvény X. és XI. cikke jelenti, amely részben a művelődés-
hez való alapjog realizálásaként, részben pedig a felsőoktatási autonómia fogalmának 
a garanciájaként szabályozza a felsőoktatásban részt vevők jogait és kötelezettségeit. 
Az alaptörvény a felsőoktatási autonómiát a művelődéshez és a tudományos kutatás 
szabadságához való jog eszközeként határozza meg, az autonómia célja, hogy ezek az 
alapvető jogosultságok kiteljesedjenek. Az autonómia klasszikus triászából (tudomá-
nyos, intézményi, gazdasági) kizárólag csak a tudományos autonómiát nevesíti, abban 
a kontextusban, hogy az a fenntartói irányítás korlátját jelenti. Az alkotmánybírósági 
jogvédelem is eltűnt, az Alkotmánybíróság hatásköreinek átalakításával. És itt érkeztünk 
el a mai felsőoktatási jogi környezet leginkább vitatott eleméhez, a fenntartói irányítás 
szabályozásához. Az autonómia gazdasági elemét maga az Alaptörvény lényegében 
megszüntette, amikor úgy rendelkezett, hogy „[a]z állami felsőoktatási intézmények 
gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat 
a Kormány felügyeli.” Ennek a felhatalmazásnak a következménye, hogy az Nftv. alap-
ján a felsőoktatási intézmények működéséhez biztosított állami támogatások rendszerét 
a Kormány határozza meg, és az Nftv. igen részletesen szabályozza az intézmények 
vagyongazdálkodásának szabályait és elveit. Mivel a hazai intézménystruktúrában az 
állam a legnagyobb intézményfenntartó, ezért a felsőoktatási intézmények úgy érzik, 
hogy az összes gondjukat megoldaná, ha ez a szabály megváltozna, illetve ha ezt a sza-
bályt hatályon kívül helyeznék. Egy jogász számára sohasem úgy merül el a fenntartói 
irányítással kapcsolatos kérdés, hogy jogszerű-e (mert erre a kérdésre az Alaptörvény 
alapján egyértelmű igen a válasz), hanem úgy, hogy célszerű-e, jó-e, ha ezek a sza-
bályok határozzák meg az egyetemek, főiskolák gazdálkodását? Jó gazda-e az állam, 
tudja-e biztosítani az oktatás - kutatás szabadságát azáltal, hogy megfelelő forrást biz-
tosít az intézményeknek? A fenntartói irányítás tette könnyen kivitelezhetővé, hogy az 
ágazatból soha nem látott mértékben vonjanak ki forrásokat, praktikusan megfelezzék 
a felsőoktatásra fordított állami támogatást. A szolgálólány azonban képes lett volna az 
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ellenkezőjére is: például arra, hogy megduplázza az állami támogatást. A felsőoktatás 
politika azonban ezt nem akarta. Tovább csökkentette az amúgy is egyre hipotetikusabb 
autonómiát az intézményi igazgatás átalakítása, a kancellári rendszer bevezetése, majd 
az „őrzők őrzőjeként” a konzisztóriumok kinevezése. A kancellárok egyértelműen költ-
ségvetési logikát érvényesítenek az intézményekben, miközben a rendszer bevezetését 
azzal az expressis verbis megjelenő elvárással együtt fogalmazta meg a felsőoktatási 
politika, hogy rohamosan csökkenő források mellett biztosítsanak az egyetemek egyre 
nagyobb tömegeknek világszínvonalú elitképzést. Az állami egyetemek irányítási – fi-
nanszírozási mechanizmusai egy késő szocialista nagyvállalathoz teszik hasonlatossá 
a mai egyetemeket. Miközben elvárja a fenntartó, hogy piaci magatartással szerezzék 
meg a hiányzó forrásokat, központi költségvetési szabályokkal korlátozza a tényleges 
piaci versenyt. Ezek a korlátozó szabályok egy torz piacot, egy felsőoktatási quasi pia-
cot teremtenek, ahol az állam a saját a jogi szabályozásával – és ez sem a szolgálólány 
hibája, mert ilyet magától egy szolgálólány nem tehet meg – indokolatlan versenyelő-
nyöket biztosít az állami egyetemekkel szemben a konkurencia egyik szegmensének, az 
egyházi intézményeknek. Ilyen versenyelőny például, hogy a nem állami fenntartókra 
vonatkozóan nem korlátozza az oktatói béreket, nem kötelezi a nyugdíjkorhatárt elért 
oktatóit, hogy nyugdíjba menjenek, vagy ha nyugdíjba mentek, akkor egyszerre vehetik 
igénybe a nyugellátást és a fizetésüket további munkavégzés esetén. Nem szabja meg a 
költségtérítés összegét. Ezek az intézmények ugyancsak bőven részesülnek állami for-
rásokból, de rájuk a fenntartói irányítás hiányában nem vonatkoznak csak a jogosultsá-
gok, a korlátozások, tilalmak nem. De piactorzító eszközöket alkalmaz az állami szférán 
belül is: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy hallgatójára ma minimálisan négyszer 
annyi felsőoktatási forrás jut, mint bármely más hallgatóra. Az állami felsőoktatásban a 
költségtérítéses hallgató nem ugyanolyan juttatásokra jogosult, mint az állami támoga-
tással bekerült hallgató. Ha valaki csak költségtérítéses képzésre jutott be, nem jogosult 
ösztöndíjra, kollégiumra, egyéb hallgatói juttatásokra. Ez utóbbi azonban túlmutat a 
tisztességes verseny megsértésén. A hallgatói egyenlőséget, és így alkotmányos jogaikat 
sérti. És nem mellesleg a költségtérítéses szakokon hosszútávon szakmai gettókat hoz 
létre, a társadalmi szegregációt erősíti. Az állam, mint tulajdonos, mint fenntartó rend-
kívül erősen avatkozik bele az intézmények és a teljes szféra életébe.

A szolgálólány, a felsőoktatási jog természetesen alkalmaz szektorsemleges eszkö-
zöket is, amelyek alapvető funkciója a minőségbiztosítás. Valamennyi felsőoktatási in-
tézményre vonatkozóan meghatároz jogi követelményeket, amelyektől azt várjuk, hogy 
az intézmények működőképességének minimális feltételeit szabályozzák. Azonban a 
CEU-ügy mutatta, hogy a szolgálólány rosszul teszi a dolgát, olyan feltételeket követel 
meg, melynek semmi értelme. Hogy a szolgálólány jogalkotó más feltételt is szabhatott 
volna? Igen. De a felsőoktatási politika nem így döntött. A hatósági eszközök szintén a 
szektorsemleges igazgatási eszközök közé sorolhatók. Ezek felsőoktatási piacon jelen 
lévő állami, magán-, alapítványi, egyházi és külföldi szolgáltatókra is egyaránt vonat-
koznak. Ezekkel az eszközökkel elsősorban a felsőoktatási szolgáltatást igénybe vevők 
érdekeit védi a közigazgatás, egyfajta „fogyasztóvédelmi funkciót” is ellát. A közigaz-
gatási jogi eszközök alkalmazásánál tehát többes célt kell szem előtt tartani: biztosítani, 
hogy minden felhasználó az állam által garantált szintű oktatásban részesüljön, bárki 
is a szolgáltatást nyújtó, másrészt megteremtse a felsőoktatási quasi piac tisztességes 
versenyfeltételeit, de mindezt úgy tegye, hogy ne üresítse ki az egyetemi autonómia 
alkotmányos kereteit. Ezen eszközök közül leginkább a minőségértékelési funkciókat 
ellátó akkreditációs rendszer biztosítja a versenyegyenlőséget.



Valóság • 2018. február

NAGY MARIANNA: NÉHÁNY GONDOLAT A FELSŐOKTATÁSI JOGRÓL... 103

Ha visszatekintünk a rendszerváltás idejéig, akkor jól látszik, hogy a felsőoktatási 
intézményi autonómia az I. Ftv. idején volt a legteljesebb, és azóta minden módosítás 
egy kicsit elvett abból az önkormányzatiságból, amelyet a felsőoktatási intézmények a 
rendszerváltozás után élveztek. Az Nftv. autonómia felfogása az utolsó szocialista ok-
tatási törvény 1985. évi I. tv. szabályozási logikáját tükrözi, ami azonban korszerű volt 
1985-ben, az nem tekinthető korszerűnek napjainkban, amikor az Európai Felsőoktatási 
Térség egyenrangú alkotóelemeiként, a világ egyetemei között előkelő helyen szeret-
nénk definiálni az egyetemeinket, főiskoláinkat. Elismerve azt, hogy az önkormányza-
tiság nem önmagában vett érték, hanem eszköz egy alkotmányos cél, a korszerű tudo-
mányos kutatás és a felsőfokú szakemberképzés minél eredményesebb megvalósításá-
hoz, mégis felmerül a kérdés, hogy mi volt a felsőoktatás-politika célja az autonómia 
korlátozásával? Nem ismeretesek ugyanis olyan vizsgálatok, amelyek a felsőoktatási 
rendszer hibáit, anomáliáit az autonómiából vezették volna le. Annál is inkább így van, 
mert eközben minden újabb módosítás a kormányzat egyéb, főként hatósági vagy minő-
ségtanúsítási (akkreditációs) eszközeit erősítette, amellyel szintén elérhető lett volna az 
állami feladatok biztosítása. Jelentősen kibővültek az ágazatra kötelező nyilvántartási és 
engedélyezési hatáskörök, bejelentési kötelezettségek. Állandó vita tárgya a felsőokta-
tási akkreditáció szervezet- és eszközrendszere, funkciója az ágazatigazgatásban. Nehéz 
szabadulni a gondolattól, hogy az intézményi autonómia korlátozása és a finanszírozási 
rendszer átalakítása rosszul megválasztott állami és jogi eszközök a felsőoktatás-politi-
ka korábbi hibáinak korrigálására, mert egyik kormányzat sem merte felvállalni a hazai 
felsőoktatási szféra észszerű konszolidálását, és a nem értékelhető diplomákat kiadó 
intézmények bezárását, vagy azok más feladatra pozicionálását.

Manapság szokás arra hivatkozni, hogy tudásalapú társadalomban élünk, és ez értéke-
li fel a felsőoktatás jelentőségét. Ezt mindig bosszankodva hallgatom, mert ez a szlogen 
elfedi a lé-nyeget. Véleményem szerint minden társadalom tudásalapú társadalom volt, 
csak a tudás mi-nősége volt más. Az őskorban az maradt életben, aki tudott mamutot lő-
ni, vagy akinek a hor-dájában ügyesebben gyűjtögettek. Az ipari forradalom után a gép-
kezeléshez kellett a tudás. De ezek tapasztalati tudások voltak. Amiben változott a világ 
az az, hogy a mai életben mara-dáshoz és fejlődéshez szükséges tudás nem sajátítható 
el egyedül. Túl bonyolulttá vált a világ ahhoz, hogy világszínvonalú oktatási rendszer 
nélkül életben maradjunk. Ha ezt nem ismeri fel egy nemzet, akkor már rövid távon is 
lemarad. Ő maga is szolgálólány lesz. A felsőoktatási jog sok mindenre jó, de önmagá-
ban nem oldja meg a felsőoktatás problémáit. Ne hibáztassuk azért, amit a felsőoktatás-
politikán kellene számon kérnünk. A felsőoktatás helyzete ma elsősorban azért olyan 
amilyen, mert a szféra stratégiai jelentőségét nem a helyiértékén kezeli a kormányzat 
és a társadalom sem. Ez persze nem menti fel a felsőoktatás képviselőit, hogy maguk 
is folyton alakítsák társadalomhoz és önmagukhoz való viszonyukat. Mert leginkább 
a felsőoktatásban oktatók, dolgozók látják a szféra problémáit, és ők tudják kijelölni a 
kikötőket is, ahová tartunk.  Sokat és sokszor kell beszélnünk az ágazat helyzetéről, a 
világban elfoglalt helyünkről, a célokról, hogy a szolgálólány ne szolgálólány legyen, 
hanem olyan navigátor, aki – bármekkora viharba is kerülünk –, megvéd bennünket az 
eltévedéstől. Talán ehhez járul hozzá az e lap hasábjain folytatott beszélgetés is.


