
DR.�PRUGBERGER�TAMÁS

Hozzászólás�a�magyar�felsőoktatás�helyzetéhez�
és�jobbításának�lehetőségéhez

A Valóság 2017. évi 10. számában Bazsa György professzor, a Debreceni Egyetem egyko-
ri rektora egy minden tekintetben részletes és átfogó tanulmányt közölt a magyar felsőok-
tatás helyzetéről „Beszélgessünk a felsőoktatásról!” címen. Ezt két hónappal megelőzően 
a Magyar Rádió Kossuth adója augusztus közepének egyik reggeli adásában a magyar 
felsőoktatás helyzetével foglalkozott. Ennek során a riporter szakmai partnere közölte, 
hogy a korábbi helyzettel szemben egyetlen magyar felsőoktatási intézmény sem szere-
pel a világ legjobb 500 felsőoktatási intézmény rangsorában. Tárgyilagosan nézve, annak 
ellenére, hogy a közoktatásban sem tökéletes még minden, de ott azért bizonyos fokú 
előrehaladás bekövetkezett, azonban a felsőoktatásra ez nem mondható el. Bazsa György 
fent említett tanulmánya ennek okait minden oldalról körbe járva vizsgálja és elemzi, 
kimutatva azt, hogy bár a nyugat-európai színvonalat nem éri el a magyar felsőoktatás, 
azonban kelet-közép-európai viszonylatban még mindig élen jár, annak ellenére, hogy az 
állami finanszírozási feltételei egészen a legutóbbi időkig romlottak és az Európai Unió 
országai finanszírozási átlagának mindössze csak a felét teszi ki. Ezáltal az oktatók bére-
zése is alacsony, másodállások, mellékfoglalkozások elvállalására kényszerülnek. Bazsa 
arra is rámutat, hogy a felsőoktatás finanszírozása hallgatói létszám-normatívától függ és 
egyúttal az is szigorúan meg van határozva, hogy egy oktatónak hány órát kell tartania, 
sőt – hozzátenném –, közvetve még az is, hogy hány hallgatóval kell foglalkoznia. Mindez 
nem váltható ki kutatással, ami a fiatal oktatók oktatási és kutatási fejlődését jelentősen 
hátráltatja. Kimutatja a tanulmány azt is, hogy a kutatást a fiatalabb és az idősebb kutatók 
számára egyaránt jelentősen nehezíti, az időt és energiát rabló különböző bürokratikus 
és komplikált feltételekhez kötött pályázati rendszer. Az is kiderül a tanulmányból, hogy 
az állami irányítás kancellári és konzorciumi modellje nemcsak erősen bürokratikus, ha-
nem pénzügyi szempontból erősen behatárolja a kutatási és a működési lehetőségeket. A 
nyugat-európai és az amerikai felsőoktatáshoz viszonyítva elképesztő disszonancia, hogy 
pénzhiány miatt akadémikusok és akadémiai doktorok docensi besorolásban oktatnak. 
Bazsa György tanulmányából összegzésként az szűrhető le, hogy a magyar felsőoktatás 
színvonalának eddig fennállott csökkenésében szerepet játszik és játszott a finanszírozás-
nak hallgatói normatívához kötésével együtt járó tömegképzésre való átállás, a pénzhiány, 
az oktatásra és a kutatásra egyaránt káros kancellári-konzorciumi költség-ráfordítási kor-
látozás. Egyszóval a rektori, dékáni vezetésbe történő túlzott beavatkozás, vagyis az egye-
temi és főiskolai autonómia túlzásba esett korlátozása. Bazsa ugyanakkor utal arra is, hogy 
valami előrehaladás megindult, ami az oktatói bérfejlesztés terén már megmutatkozott.

A felsőoktatásban fennálló kedvezőtlen problémákat és azok felszámolására irányuló 
lehetséges megoldási módozatokat a társadalomtudományok, ott is elsősorban a jogtu-
domány és az e tudományterületet érintő felsőoktatás oldaláról igyekszem én is megfi-
gyelni. Ugyanis ezt a területet ismerem legjobban, mivel évtizedeken keresztül állam-, 
és jogtudományi, valamint közgazdaságtudományi karon oktatok jogot. Elsősorban ezen 
a téren kívánok a kérdéshez hozzászólni.

Bazsa György tanulmányához hasonlóan a fent említett rádióműsorban felvetődött, 
hogy az egyetemi és a főiskolai oktatók túlnyomó többsége nem, vagy csak igen keveset 
publikál. Ez valóban komoly gond, mivel nekem hallgató koromban egyik professzorom 
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kifejtette, hogy az az oktató, aki nem kutat és publikál, vagyis aki csak másokat reprodukál 
és maga nem produkál, vagyis aki csak átvesz és maga nem alkot, az nem képes igazán 
elmélyülten a saját tudományterületének összefüggéseit átlátni és meggyőződés-, valamint 
meggyőzésszerűen átadni. E téren akadály az egyetemek és főiskolák által igen szigorúan 
betartandó oktatói és tudományos munkatárs felvételi „numerus clausus”. A fiatal és idő-
sebb korosztály erősen le van terhelve a kötelező óraszámoknak az utóbbi időszakokban 
történ jelentős felemelésével, valamint azzal, hogy a kutatói mellékállások leszűkülése mi-
att kénytelenek gyakorlati mellékfoglalkozásokat folytatni (ügyvédi, vállalati jogtanácsosi 
gyakorlat, pénzintézeti és vállalatgazdasági elemzés, nyelv-, és egyéb tanfolyami oktatás, 
stb.), sokan pedig politikusi tevékenység mellett végzik főállású oktatói tevékenységüket. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy bár formálisan munkaviszonyban a főtevékenység az okta-
tás (főállás azért az egyetemi oktatás, mert a társadalombiztosítási járulékfizetés 4/5 és 1/5 
arányban oszlik meg jelenleg a munkáltató és a munkavállaló között), a tényleges főte-
vékenység azonban informálisan a mellékfoglalkozás. Igen gyakori ezért, hogy a főállású 
oktatók óráit informálisan doktorjelöltek tartják meg. Ugyanakkor nincs megkövetelve és 
előírva, hogy a doktorjelölt következetesen vegyen részt az általa választott tudományte-
rületet érintő előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon. Sokszor maguk a vezető oktatók 
sem igénylik, sok esetben pedig a doktorjelölt érzi „snassznak”, hogy beüljön és figye-
lemmel részt vegyen az órákon. Ugyanakkor a doktorjelölti részvétel az előadásokon és 
a szemináriumokon lehetőséget ad az elmondottak és a hallottak óra utáni átbeszélésre.

Probléma az oktatói társadalmi presztízshez képest még mindig alacsony fizetés, össze-
hasonlítva más hasonló presztízzsel járó pályákkal. A doktorjelölti időszakot követően ok-
tatóként az intézményben maradó fiatal szakember alapilletménye még a bérrendezés után 
is a doktori ösztöndíj alatt marad. Ezért az igazán tehetségesek közül legtöbben a sokkal 
jobban fizető gazdasági magánszférában helyezkednek el, aki pedig vállalja a felsőokta-
tásban való maradást, őt az intézménye olyan fizetett belső megbízások adásával igyekszik 
segíteni, mint amilyen a kari, intézeti vagy tanszéki titkári, vagy pedig a humánpolitikai 
ügyintéző megbízás. Mindezzel az a baj, hogy olyan leterheltséget jelent, hogy a fent már 
tárgyalt „mellékfoglalkozáshoz” hasonlóan „bénítólag” hat a tudományos munkát érintve 
és gátolja a fiatal oktató tudományos és ezzel összefüggő oktatói-szakmai fejlődését. Ezt 
a problémát úgy lehetne áthidalni. ha az akadémiai intézetek a jelenleginél jóval szélesebb 
palettán folytatnák szervezetileg is felépítve a kutatási tevékenységüket. Ma ugyanis az 
tapasztalható, hogy az intézeti vezetés az aktuális irányvonalak szerint leszűkítve kutat. 
Így pl. korábban a Jogtudományi Intézet a jogrendszer általánosan elfogadott tagozódása 
szerint osztályokra tagozódott, ahová tartósan főállású kutatók és mellékállásban egyetemi 
oktatók is tartósan munkaviszony vagy tartós megbízási jogviszony formájában integrá-
lódtak, ma viszont a kutatás ismereteim szerint a jogállamiság és az ahhoz kapcsolódó 
jogterületre szűkült le, figyelmen kívül hagyva a tagolt jogrendszerhez tartozó szélesebb 
területeket. Rálátás hiányában csak feltételezem, hogy ez az irányvonal általános és más 
intézeteknél is valamilyen formában megjelenik. Helyesnek látszana kisebb bürokráciával 
visszaállítani, nem osztály, hanem csoport-tagozódással a korábbi szervezeti felállást cso-
portokként néhány sztenderd belső kutatóval, és ugyanakkor tartós megbízással egyetemi 
embereket bekapcsolni az egyes csoportok kutatási tevékenységébe. Ezzel párhuzamosan 
pedig érdemes lenne megint előtérbe állítani az egyetemekre kihelyezett akadémiai ku-
tatóhelyek rendszerét, ami az ezredforduló körül jól működött. Természetesen ezzel nem 
akarom vitatni a mai pályázatokhoz kötött ösztöndíjrendszerek hasznosságát, szükség 
van arra is, azonban azok személyhez kötöttek (Bólyai-ösztöndíj stb.), míg a kihelyezett 
akadémiai kutatóhelyek csoport jellegűek és így több oktatót lehet kutatási tevékenysége 
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alapján tartósan finanszírozni. Remélhetőleg meglesz erre a pénzalap, amit Orbán Viktor 
kormányfő beígért a Pécsi Tudományegyetemen tartott tanévnyitó ünnepségen elmondott 
előadásában. Eddig ugyanis a magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlításban is alul-
finanszírozott volt, ami nyilván közrehatott abban, hogy magyar felsőoktatási intézmény 
nem szerepel jelenleg a legjobbak rangsorában.

Problematikusnak látom e vonatkozásban azt, hogy igen sok estben akadémiai doktori 
fokozattal vagy habilitációval rendelkező egyetemi tanár vagy docens után tanszékvezetői 
jogutóda csak PhD-fokozattal rendelkező egyetemi docens lesz. Ezenkívül nemcsak az 
ilyen tanszékvezetők, hanem beosztott egyetemi docensek is arra törekednek, hogy téma-
vezetőként minél több doktorjelölttel rendelkezzenek. Ezt azért teszik, mert így egyrészt 
ha az egyetemi oktatói elfoglaltságuk a „mellékfoglalkozással” ütközik, akkor valamelyik 
doktorjelöltjüket helyettesítésre be tudják állítani, másrészt pedig azért, mert saját habili-
tációjuk meggyorsítása érdekében arra törekednek, hogy az általuk témavezetőként „be-
gyűjtött” doktorjelöltek valamelyike megszerzi a PhD-fokozatot, akkor teljesül a feltételek 
egyike ahhoz, hogy elindíthassa a témavezető a saját habilitációs eljárását. A jelenlegi 
szabályok értelmében ugyanis a habilitációs eljárás megindításának egyik feltétele, hogy 
a habilitálásra aspiráló témavezetőként egy tudományos fokozatot szerzett volt doktorje-
löltet mutasson fel. Ennek érdekében ezért igen sokan, tudományetikailag meglehetősen 
vitatható módon az „ügyük intézésének” a könnyebbik módját választják, mégpedig azt, 
hogy olyan habilitált vagy akadémiai doktori címmel, DSc akadémiai tudományos fo-
kozattal rendelkező kollegától, aki már több PhD-fokozatot szerzett személyt nevelt ki, 
doktorjelöltjét sok esetben a védés előtti fázisban „kérik el” a gyors és sikeres habilitáció 
érdekében. Az ilyen „doktorjelölt-átengedés”-t gyakran az adott egyetem vagy egyetemi 
kar vezetése is elvárja a doktorokat sikeresen kinevelt oktatóktól. Az is gyakori jelenség, 
hogy a legkvalifikáltabb és sikeres tudományos karriert befutott idősebb professzorokkal 
és professzor emerituszokkal tartatják a karok a doktorandusz órákat, miközben a vezetés 
nem oszt be hozzájuk doktorjelöltet, hanem csak a még nem habilitált oktatókhoz.

Ami pedig a professzor emerituszokat és a tudományos fokozattal, habilitációval vagy 
akadémiai doktori címmel rendelkező meghívott egyetemi előadókat illeti, újabban egyre 
szélesebb körben kezd kialakulni az egyetemi kancellárok túlzott spórolási kezdeménye-
zése alapján, hogy az egyetemek elvárják tőlük az ingyenes oktatást. Egy olyan nézet kezd 
kialakulni, hogy ezek a magasan kvalifikált személyek érezzék megtiszteltetésnek, hogy 
az egyetemi vezetés meghívja őket oktatni vagy továbbra is igényt tart munkájukra. Ez a 
szemlélet az egyetemi gazdasági vezetők részéről annak a kihasználását jelenti, hogy az 
élethivatásszerűen egész életükön keresztül oktatást és kutatást folytatott személyek még 
ingyen is hajlandók a volt egyetemük oktatói és kutatói munkájában részt venni, ami az 
idős, de még mindig hasznosítható tudósi és oktatói korosztály teljes alábecsülését és ki-
zsákmányolását jelenti. Ez az egyre terjedő magyar gyakorlat példátlan a nyugati államok 
szemlélete tükrében. A germán felsőoktatási rendszerben az 1970-es évek végén kiiktatott 
professzor emerituszság minden nyugdíjba vonult professzorra vonatkozva azt jelentette, 
hogy teljes fizetéssel ment nyugdíjba, de taníthatott tovább és az egyetem oktatói karának 
továbbra is teljes jogú tagja maradt, csupán az előadástartási kötelezettsége alól került 
felmentésre. Ennek megszüntetését követően a professzorok ma éppen úgy nyugdíjazásra 
kerülnek, mint mások, fizetésük háromnegyedét nyugdíjként megkapva, de ha tovább kí-
vánnak dolgozni vagy óradíjasként előadásukért szerződéssel tisztességes óradíjat kapnak, 
ha pedig a kutatásban működnek közre, kutatási szerződéssel tisztességes honoráriumot 
kapnak. Hasonló a francia gyakorlat is. Az USA-ban pedig a „full professor” korhatár 
nélkül addig dolgozhat teljes fizetés mellett, amíg ereje engedi. Itt Magyarországon a 70. 
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életkor elérése után a professzorok – különösen, ha akadémiai doktori címmel rendelkez-
nek és ha vállalják az egyetem oktatói és kutatói munkájában való további közreműkö-
dést – korábban határidő nélkül, most 5 évre szólóan kapják meg a professzor emerituszi 
címet, amelyet egy alkalommal újabb 5 évre meg lehet hosszabbítani. Korábban határidő 
nélkül járt az emerituszi díjazás, ma viszont hivatalosan csak az első 5 évre, hosszabbítás 
esetén viszont a második ciklusra is. Ezt követően, ha egy professzor emeritusz 80 éves 
korát követően is részt vesz az oktatásban vagy a kutatásban, a külső meghívottakhoz 
hasonlóan óradíjazásban részesül. Ez a hivatalos álláspont. A gyakorlatban most már a 
kancellártól, és/vagy az egyetem anyagi helyzetétől függően olyan szerződéseket kötnek 
mind az emerituszokkal, mind pedig a külső oktatókkal, amely tartalmazza a megbízásban 
szereplő kötelezettségüket, kikötve, hogy munkájukért bért nem kapnak. Ez a gyakorlat 
teljesen ellentétes a Munka Törvénykönyvének a 42. §-ával, amely kimondja az ingyenes 
munkavégzés tilalmát. Ezt az ellentmondásos helyzetet mindenképpen rendezni kellene, 
kimondva, hogy oktatási miniszteri rendeletben meghatározott óradíj jár a meghívott külső 
előadónak, a professzor emeritusznak pedig az első öt évre automatikusan, hosszabbítás 
esetén pedig a második 5 évre pedig csak hosszabbítás esetén. Ha viszont ezt követően is 
részt vesz az oktatásban, a minden külső előadónak járó óradíj illesse meg. Hogy ezt így 
meg lehessen oldani, a felsőoktatási költségvetésben minden egyetem részére elkülönített 
pénzalapot kellene biztosítani, ami csak erre használható fel. Összességében pedig olyan 
fizetést és óradíjat és/vagy tiszteletdíjat kellene biztosítani a felsőoktatásban résztvevők 
számára, amelyet a bírói és/vagy a központi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők kap-
nak a megfelelő hierarchiai fokozat figyelembe vételével.

Az itt leírt problémák mind a felsőoktatás színvonalának az esését vonják maguk után. 
Egyértelműen színvonalesést jelent, amikor egy habilitált vagy akadémiai doktori foko-
zattal rendelkező tanszékvezető elérve a 65. életévét, hasonló szinten álló utód hiányá-
ban kénytelen tanszékvezetői tisztét átadni egy habilitálatlan docensnek, aki igyekszik a 
beosztottjává vált professzorával szemben visszaélésszerűen gyakorolni újonnan szerzett 
hatalmát. Az ilyen disszonáns helyzetek elkerülése végett indokolt lenne a jelenlegi sza-
bályt akként megváltoztatni, miszerint 70 éves korig a tanszékvezetés ellátható legyen 
és ugyanígy a mintegy tanszékként működő tanszékekre nem tagozódó intézetigazgatói 
tisztség is. Ilyen esetben ugyanis a vezetés kifejezetten csak tudományos és oktatási, 
vagyis szakmai, nem pedig szervezési jellegű. A szervezési jellegű vezetési körben, ahová 
a több tanszéket összefogó intézet igazgatója, a dékán, és a rektor, valamint a helyettesei 
tartoznak, továbbra is indokolt lehet a 65. életév betöltésével történő váltás, de nem a be-
töltést követő nappal, hanem a szemeszter, vagy pedig a tanév végével. Az ezzel ellentétes 
jelenlegi megoldás csak zavart okoz az oktatási és a vizsgáztatási menetben. A jelenlegi 
magyarországi megoldást egyetlen nyugat-európai állam sem ismeri.

Mindezzel összefüggésben helyes lenne előírni, hogy a jövőben tanszékvezetői meg-
bízást csak habilitált egyetemi docens és professzor kaphasson. Nem habilitált egyetemi 
docenst csak átmeneti időre lehessen nem kinevezni, hanem csak megbízni, de csak 
akkor, ha nem áll rendelkezésre az adott egyetemen vagy karon az adott szakterületet 
jól ismerő habilitált docens vagy professzor. Ezen túlmenően rövid távon indokolt lehet 
olyan szabályt megalkotni, miszerint a jövőt nézve docensnek csak habilitált személyt 
lehetne kinevezni, amiből az is következne, hogy a nem habilitált docensek helyébe lépő 
adjunktusok lennének azok, akik átmeneti jelleggel tanszékvezetési megbízást kaphat-
nának „káderszorult” helyzetben. Annak érdekében pedig, hogy a professzori kar szín-
vonala is emelkedjen és/vagy ne csökkenjen, helyén való lenne egy olyan megoldást is 
tételes-jogi előírással bevezetni, hogy egy habilitált docens rendkívüli egyetemi tanárrá 
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a habilitációját követő 5 év elteltével akkor lenne kinevezhető, ha ezalatt az idő alatt 
az oktatáson kívül érdemi kutatómunkát is folytat és annak eredményeit folyamatosan 
publikálja. Akadémiai doktori cím megszerzésével lehetne csak bárkit egyetemi rendes 
tanárrá kinevezni, vagy pedig ilyen címmel nem rendelkező rendkívüli tanárt akkor, ha 
a rendkívüli tanárrá történt kinevezése óta legalább 3 év az előző 5 éves tudományos 
munkássághoz hasonló tartalommal telt el. Mindebből az is kitűnik, hogy javaslom visz-
szaállítani az egyetemi rendkívüli és rendes tanári megkülönböztetést.

A másik nagy, feltétlenül módosítást igénylő neuralgikus terület a doktorképzés. Ahhoz, 
hogy azok az anomáliák, amelyekről eddig szó esett és a fiatal oktatói generáció felkészült-
ségi színvonala is jelentősen emelkedjen, elő kellene írni, hogy témavezető csak habilitált 
vagy akadémiai doktori címmel rendelkező oktató és/vagy kutató lehet. Habilitációval 
nem, csak PhD tudományos fokozattal rendelkező nem habilitált oktató vagy kutató ese-
tében csak annak a lehetőségét kellene biztosítani, hogy társ-témavezetőként segítse a 
témavezetőnek az ez irányú tevékenységét. Ezzel a még nem habilitált személy is ízelítőt 
kapna a témavezetői feladatok elsajátításához, ugyanakkor egy saját önálló témavezetés 
nem vonná el az idejét a saját habilitációjára történő felkészülésétől.

Ezzel mind a PhD-fokozat elnyerésére készülő, mind a még nem habilitált oktató/kutató 
egyaránt nyerne, mivel az előbbinél a témavezetés színvonalának az emelkedésére, az utób-
binál pedig egy olyan konzisztens doktori értekezés megírására van esély, amely eléri a ko-
rábbi kandidátusi értekezéseknek a színvonalát. Ezenkívül megszűnnének azok az etikátlan 
„doktorandusz-elhappolások”, amelyekről korábban már szó esett. E téren helyes kezdeti lé-
pést tett a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) azzal, hogy nemrégiben előírta, miszerint 
doktori iskola vezetője csak akadémiai doktori címmel, illetve DSc tudományos akadémiai 
fokozattal rendelkező személy lehet. Tanulság volt e tekintetben az egyik egyetem bölcsé-
szettudományi karán lezajlott botrány, amely arról szólt, hogy a friss habilitációval rendelke-
ző, nemrég professzorrá kinevezett dékán doktori iskola vezetői pályázatát fogadta el a kari 
tanács és a szenátus egyaránt, elutasítva a nemzetközi hírnévvel rendelkező akadémiai dok-
tor, egyetemi tanár pályázatát. Annak érdekében pedig, hogy olyan eset se fordulhasson elő 
– amelyre szintén volt példa –, hogy egy habilitálandó oktató nála végzett doktoranduszt fel 
tudjon mutatni, doktorképzést „imitálva” diplomadolgozatot nyilvánítottak megvédett PhD-
értekezésnek, indokolt lenne előírni a MAB részéről, hogy a habilitációs eljárásban az ad-
digi tudományos és oktatói munkásság összefoglaló bemutatására szintén tartalmi értekezés 
megírása keretében kerüljön sor. Ezenkívül pedig a tudományos előadás témája csak olyan 
lehessen, amely a legmagasabb fokozattal akkreditált folyóiratban megjelent három beadott 
tanulmány alapján kerülne a jövőben kiválasztásra a habilitációs szakértő bizottság részéről.

Ami a főiskolai képzést illeti, a doktorképzés és a doktori iskola problémája nem 
jelenik meg. A főiskolai docensi kinevezéshez elég lenne a PhD-fokozat megszerzése, 
a főiskolai tanárihoz pedig a PhD-védést követő 5 éves szakmai, oktatói és alkalmazott 
kutatási gyakorlat és publikáció felmutatása. Ezenfelül a főiskolától is elvárható, hogy 
az oktatás mellett alkalmazott kutatási tevékenységet is folytasson és annak eredményeit 
szakmai orgánumokban közzé tegye. Egyebekben hasonló elvárásokat lehet támasztani 
a főiskolákkal szemben is, mint amelyeket az egyetemek vonatkozásában felvetettem.

Úgy vélem, hogy az itt leírt, és még mások által is felvetett problémákat szakmai 
vitára lenne szükséges bocsátani és az általam itt leírtak szerint, vagy hozzájuk hasonló 
módon azok megszüntetésére megfontolt reformintézkedéseket kellene összefüggéssze-
rűen megtenni. Csak így lehet elérni azt, hogy magyar felsőoktatási intézmény ismét 
visszakerüljön a világ legjobb 500 egyeteme közé és a magyar felsőoktatás ismét visz-
szakapja külföldön is régi hírnevét.




