
VIZVÁRI BÉLA

A magyar felsőoktatás szerkezeti problémái

Ez az írás nem tartalmaz aktuálpolitikai megfontolásokat, így nem szól a gender studies 
körüli botrányról. Véleményemet kifejtettem máshol.1 Viszont a felsőoktatás pénzügyi 
problémáit évtizedek óta ismerem több forrásból, s azok változatlanok.

Az elmúlt hetekben (2018 és 2019 fordulója) írtak az újságok arról, hogy az ELTE 
három kara is nagy pénzügyi nehézségekkel küzd. A kancellár mindenféle megszorításo-
kat léptetett életbe. A biológia szakon gyakorlatilag nincs pénz az oktatáshoz szükséges 
kísérletek elvégzésére, ezért az oktatók csak elmesélik azokat. Mivel korábban éppen 
az érintett Természettudományi Karon valamilyen vezető voltam, jobban beleláttam az 
egyetemek működésének mikéntjébe. Ez jogosít fel a jelen írásra.

Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi kormányzat nem ad elég pénzt a felsőoktatásra. Azonban, 
ha adna elég pénzt, akkor is folyamatosan jelentkeznének problémák, mivel a magyar fel-
sőoktatás szerkezete és működési rendje rossz.

(Mi a felsőoktatás?) Leegyszerűsítve az oktatás Magyarországon három szakaszra bomlik. Az 
első az általános iskola. Ebben tanítják azokat a legalapvetőbb ismereteket, amelyek a társadalom 
közös kulturális alapját képezik, és amelyeket másfelől a társadalom minden önálló életvitelre 
alkalmas tagjától joggal elvárnak a munkáltatók. Vagyis az általános iskola elvégzése feljogosít 
bizonyos munkakörök betöltésére. Ezeknek megbecsültsége azonban alacsony. A második sza-
kasz a középiskola, mely további általános ismereteket ad. Ez különösen igaz a gimnáziumokra. 
Már a középiskola szintjén létezik, hogy egy foglalkozás ismereteit oktatják. Akár így, akár úgy, 
a középiskola elvégzése újabb, az előbb említetteknél színvonalasabb állások betöltésére jogosít.

A harmadik szint a felsőoktatás, ami maga is több szintből áll. Ezeket Bazsa György összeg-
zi a témáról szóló cikkében2: (1) felsőoktatási szakképzés, (2) alapképzés, (3) mesterképzés, 
(4) doktori képzés. Ezeken felül létezik (5) az osztatlan mesterképzés bizonyos foglalkozások 
körében, mint orvos, állatorvos, jogász, építész, tanár szakok és (6) a szakirányú továbbképzés. 
Nyilvánvaló, hogy az (1), (2), (5) és (6) esetében arról van szó, hogy valamilyen foglalkozás is-
mereteit oktatják. Ugyanez a helyzet (3) esetében, ahol a foglalkozás magasabb szintjére készí-
tenek fel azzal, hogy innen tovább vezethet az út a tudományos pályára, akárcsak (5) esetében.

Mindebből az a tanulság, hogy téves elképzelés azt gondolni, hogy a felsőoktatás ki-
zárólag magas tudományt oktat. Természetesen ez is feladata, de csak az oktatás kiseb-
bik részében. Olyannyira így van ez, hogy számos anyagrész semmivel sem nehezebb 
vagy bonyolultabb, mint a középiskolás anyag. Ezek azért nem szerepelnek a közép-
iskolás képzésben, mert valamely foglalkozás speciális ismereteihez tartoznak vagy a 
középiskolában ezekre már nem marad idő.

Bár a történelem során mindig voltak olyan helyzetek, amikor tudományt műveltek spe-
ciális helyzetben lévő emberek, például az ókori Egyiptom papjai vagy Kepler, mint udvari 
csillagász, világos, hogy az egyetemek létezése óta azok a tudomány legfontosabb műhelyei. 
Azonban az soha nem volt igaz, hogy akik valamilyen egyetemi fokozatot szereztek, azok 
mind tudományos kutatók lettek volna. Gondoljuk meg, hogy sok évszázada, amikor még az 
uralkodóknak is csak töredéke tudott írni, mind az államigazgatásnak, mind az akkori egyház-
nak szüksége volt írástudó emberekre. Tehát a végzettek jelentős része a tudományon kívül 
keresett és talált megélhetést. Magyarországon ma sokkal inkább így van ez, hiszen megszűnt 
az 1990 előtti elitképzés és áttértünk a tömeges képzésre.
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(Mit kell tanítani a felsőoktatásban?) Egy munkáltató, ha alkalmaz valakit, aki nem 
doktori képzésben végzett, akkor azt várja el az illetőtől, hogy el tudja látni a szakmai 
feladatát. Tehát szakmai ismereteket vár el az alkalmazottjától. Az a felsőoktatási intéz-
mény, ami ezt nyújtja, teljesen korrektül jár el. Teljesen téves az a felfogás, amelyik a 
magyar felsőoktatás kétharmadát-háromnegyedét burkoltan áltudományok terjesztésé-
vel vádolja csak azért, mert a fő profilja nem a tudományos képzés.3

Manapság divatos azt hangsúlyozni, hogy a tárgyi tudás helyett problémamegoldó ké-
pességre van szükség, ideértve az élethosszig tartó tanulásra való nevelést is. Természetesen 
egy jó problémamegoldó szakember igen hasznos a munkáltatójának. Azonban a problémák 
megoldásának egyik legfontosabb módja az asszociáció, vagyis annak felismerése, hogy egy 
korábban már megoldott probléma és a jelenleg megoldásra váró probléma között hasonlóság 
van, és ezt ki lehet használni. Világos, hogy egy ilyen észrevételhez tárgyi tudásra van szükség.

A hallgatóknak kiadott projektek is hasznosak lehetnek. Azonban ennek is korlátai 
vannak. Az interneten szinte minden információ elérhető és a diákok ezt fel is használ-
ják.4 Ilyen módon egy projekt beszámolója tökéletesen helyes részekből állhat anélkül, 
hogy az egész beszámoló helyes volna. Ezt az ellentmondást egy friss példával tudom 
megvilágítani a saját gyakorlatomból. Ha egy termék gyártási technológiájának leírása 
az utolsó és amúgy elég lényegtelen, esetleg el is maradó művelettel kezdődik, akkor 
világos, hogy az adott projekten dolgozó hallgatók nem értették meg a folyamatot, mi-
közben minden művelet tárgyalása pontos.

Tanítani tehát először az adott szakma anyagát kell. Ezt azonnal össze kell kötni ezen 
tárgyi tudás felhasználásával feladatokon, projekteken és más lehetőségeken keresztül. 
De, és ez volna a legfontosabb, tanítani kell a megértést is. Egy szakembernek tudnia 
kell ellenőrizni önmagát, ami azt jelenti, hogy mielőtt kiadja a kezéből az anyagot, fel 
kell tudni ismernie, hogy nem tartalmaz-e súlyos hibát. Ezt kritikus gondolkodásnak ne-
vezik (angolul critical thinking), és sokkal fontosabb és értékesebb, mint a teljesen hiba 
nélküli munkavégzés. Ugyanis mindenki vét hibát előbb vagy utóbb. Ha azonban valaki 
megszokta, hogy mindig minden rendben, akkor hibás anyagot is ki fog adni a kezéből.

(A finanszírozás) 1990 után új finanszírozási modell lépett életbe. A filozófia az volt, hogy 
a teljesítményt kell megfizetni. E jól hangzó tétel lényegében azt jelenti, hogy az állam a 
hallgatók száma után fizet, figyelembe véve, hogy vannak olcsóbb és drágább képzések. 
Ez a rendszer akkor tudna jól működni, ha nagyon alapos vizsgálatok után állapítanák 
meg az egyes szakokon az egy hallgatóra eső költséget. A bevezetéskor ez a feltétel még 
lényegében teljesült. Utána azonban a rendszert igyekeztek egyszerűsíteni, ami torzítások-
hoz vezetett. Már régen az az abszurd helyzet áll, hogy a biológia oktatását élettelen ter-
mészettudományként fizeti az állam. Ez van a mostani, biológusokat érintő válsághelyzet 
hátterében. Ez az állapot azonban nem a jelen kormányzat alatt kezdődött, hanem jóval ko-
rábban. (Megjegyzendő, hogy ezen a helyzeten nem segít, hogy 2017 őszétől valamennyi 
felsőoktatási szakon az intézménynek ki kell számítania a képzés „önköltségét”, és ehhez 
kell igazítani az önköltséges képzések tandíját. Habár a számítások elkészülnek, és elvileg 
tartalmazzák az oktatás óradíját, a dologi költségeket és a rezsiköltségeket, az eredmé-
nyek erősen kétségesek. Nincs egységes metodika a fix költség jellegű rezsi szétosztására. 
Továbbá a felmerülő dologi költségeket gyakran alábecsülik, mert kénytelenek kevesebb 
pénzből megoldani az oktatást, mint amennyi valójában szükséges lenne.)

A rendszer igen súlyos hibája, hogy az állam könnyen visszaélhet a hatalmával, és vissza 
is él. Az állam nem csupán a pénzt adja, hanem a megrendelést is, azaz az állam mondja 
meg, hogy melyik szakra hány hallgatót lehet felvenni. Ha csökken a hallgatói létszám, mert 
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az állam ezt előírja, akkor értelemszerűen csökken a hallgatók után fizetett összeg. (Erre a 
pontra két bekezdéssel lejjebb visszatérek.) Régóta ez a bevett módja annak, hogy az ágazatból 
pénzt vonjanak ki.

A rendszer legsúlyosabb hibája azonban más. A dolog lényege, hogy a finanszírozás és a 
ténylegesen felmerülő költségek szerkezete teljesen különböző. Könnyű belátni, hogy van 
két intézményrendszer, az oktatás a bölcsödétől az egyetemig és az egészségügy, ahol költ-
ségek igen nagy mértékben függetlenek a ténylegesen elvégzett szolgáltatás szintjétől. Például 
gyakorlatilag nincs különbség a költségekben, ha egy általános iskolai osztályban húszan 
vagy negyvenen vannak. Persze, húsz gyermek esetén az oktatás színvonala vélhetőleg ma-
gasabb. Ugyanez vonatkozik az egyetemekre is. Az oktatási intézményekben jelentős költség 
az épületek fenntartása, beleértve a karbantartást, a fűtést, világítást és az esetleges biztonsági 
szolgálatot. Az oktatás tárgyától függően oktatókat kell alkalmazni, és ez mindaddig fennáll, 
amíg az adott tárgyat és/vagy programot az intézmény oktatja. Hasonló a helyzet az egészség-
ügyi intézményeknél, ahol mindent és mindenkit tartani kell, ami és aki egy betegségcsoport 
gyógyításához szükséges egészen addig, amíg az intézmény azt a betegségcsoportot gyógyítja. 
Ennek is költsége van, ami kórház esetében nagymértékben független az ágyszámtól.

Itt térhetünk vissza a két bekezdéssel feljebb mondottakhoz. Ha az állam felére csökkenti a 
felvehető létszámot, akkor az értelemszerűen azt jelenti, hogy az egy hallgatóra eső költség 
megduplázódik. De nem a finanszírozás! Az állam továbbra is ugyanazt az összeget fizeti, 
azaz az intézménytől és egyben az ágazattól pénzt von el. További probléma a létszámmal 
kapcsolatban, hogy nincsenek egységes, publikált elvek a felvehető létszámok meghatározá-
sához. Az állam elvileg a felvehető létszámot a gazdaság igényeinek megfelelően határozza 
meg. Ez a kézi vezérlés azonban a kormányzat pillanatnyi szándékait tükrözi és nem a piaci 
igényeket. A magas bérszínvonalú szakmák vonzzák a diákokat. A gazdasági képzések álla-
milag finanszírozott létszáma jelentősen csökkent annak ellenére, hogy Magyarország tár-
sadalmi szerkezete miatt a gazdaság sok ilyen szakembert foglalkoztat. A zavart az okozza, 
hogy a most felvett hallgatók csak évek múlva lépnek munkába, és még pár év eltelik, amíg 
teljes erővel tudnak dolgozni a szakmájukban. Tehát a magyar gazdaság igényeit legalább 
5-10 évre előre kellene ismerni. Ennyi idő alatt jelentős változások mehetnek végbe a vi-
lággazdaságban is. Ugyanakkor némely esetben a kormányzati szándéknak is van realitása, 
például több tervezőmérnökre lenne szükség. Mindebből következik, hogy a létszámokat 
rugalmasabban kellene kezelni, és egyáltalán, az államnak több helyet kellene finanszírozni.

Itt egy fontos kérdést fel kell tenni. Mit jelent az, hogy egy egyetem állami intézmény? 
Gazdasági hasonlattal élve, ha valaki egy vállalatban tulajdonol egy részt, de ez a rész a teljes 
tulajdon fele alatt marad, akkor nyilvánvalóan csak résztulajdonos. Ebben az esetben a többi 
tulajdonos rákényszerítheti akaratát az illetőre. Ennek mintájára azt gondolom, hogy ha egy 
intézménynél az állami finanszírozás mértéke nem éri el a bevételek felét, akkor az államnak 
nem szabadna megengedni, hogy teljes jogú tulajdonosként viselkedjen. Ma van olyan igen 
patinás intézmény, ahol az oktatói fizetéseknek mindössze az ötödét állja az állam. Ilyen eset-
ben a közvetlen állami irányítást, például kancelláron keresztül, nem szabad megengedni. 
A fizetés 80 százalékának megkeresése olyan terhet ró az oktatókra, ami mellett színvona-
lasan sem tanítani, sem kutatni nem lehet. A helyzetet tovább rontja a kancellári rendszer, 
mert ennek költségeit is az intézménynek kell kigazdálkodnia a szokásos jövedelmeiből. 
A kancellári hivatalok többségére nem jellemző a takarékosság.

Visszatérve a költségek szerkezetére, belátható, hogy az a naiv elképzelés, hogy az ag-
rár felsőoktatás intézményei egy szövetségen belül megmaradjanak,5 a valóságtól teljesen 
elrugaszkodott elképzelés. Ha egy hallgató beül a Mosonmagyaróvárott meghirdetett órára 
Szarvason, akkor a szarvasi kampuszt fenn kell tartani, az épületeket takarítani, fűteni és 
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karbantartani kell. Sőt, valamekkora adminisztrációnak is léteznie kell. Így aligha lehet 
számottevő költséget megtakarítani. A fix költségek ugyan nem lineárisak abban az érte-
lemben, hogy öt intézmény fix költsége egy intézmény fix költségének ötszöröse, de addi-
tívak, azaz a teljes fix költség az egyedi fix költségek összege. Ezért költséget csak úgy le-
het igazán megtakarítani, ha fix költséget szűntetnek meg, magyarul intézményt zárnak be.

A felesleges intézmények bezárása más szerzőnél is felmerül. Mihályi Péter6 két egyetemet 
javasol a Dunántúlra. Közgazdasági szempontból úgy kell felfogni egy intézmény bezárását, 
mint ami költséget takarít meg, azaz addig nem létező hasznot hoz. Profit nincs beruházás nél-
kül. Ebben az esetben is ez a helyzet. A megszűnő intézmények hallgatóit, beleértve azokat is, 
akik a későbbiekben már nem jelentkezhetnek ide, a megmaradó intézményekbe kell elhelyez-
ni, tehát új kollégiumokra van szükség. A megszűnő intézmények is egyszeri költséggel járnak. 
Azokat, akik elvesztik az állásukat, ki kell fizetni. Ha az intézmény más funkcióban működik 
tovább, akkor a váltásnak vannak további költségei. Ha a kormányzat szakszerűen jár el, akkor 
a mindenkori pénzügyminiszternek a költségvetésben erre anyagi forrásokat kell félretennie.

(A jelenlegi intézményi szerkezet) A jelenlegi intézményi szerkezet elaprózott. Az állami 
szektorban a már említett agrár felsőoktatás igen szétaprózott. Ennek történelmi okai 
vannak, melyek ma már nem állnak fenn. A nem állami szektorban különösen kirívó 
némely hittudományi képzés apró főiskolákra való darabolása. Az elaprózottságot fo-
kozza, hogy sok hallgató Budapesten szeretne tanulni annak ellenére, hogy ott drágább a 
megélhetés. Ennek oka, hogy családjuktól távol vannak, és így önállónak érzik magukat.

Ennek a helyzetnek történelmi gyökerei vannak. 200 évvel ezelőtt, az akkori közlekedési 
viszonyok között az akkori, a mainál sokkal nagyobb Magyarországon indokolt volt regio-
nális felsőoktatási központokat alapítani. Ma más a helyzet. De azóta egyetlen kormányzat 
sem vette a bátorságot ahhoz, hogy a felesleges intézményeket megszüntesse.

A szétaprózottságot fokozta az 1990 utáni felelőtlen intézményalapítási láz. 
Felelőtlennek azért lehet nevezni, mert mindenki arra gondolt, hogy létrehoz egy intéz-
ményt, amit majd az állam tart fenn. Ez a tulajdonképpen élősködő szemlélet éles ellen-
tétben van Törökország első magánegyetemének, a Bilkent Egyetemnek a történetével. 
Ott az alapító Ihsan Doğramaci először egy bútorgyárat, egy papírgyárat és egy építési 
vállalkozást hozott létre. Majd, amikor ezek már profitot hoztak, belőlük szervezett egy 
alapítványt, ami képes volt az akkor és csak akkor induló egyetemet eltartani.

Ha megnézzük az állami egyetemek jelenlegi listáját, viszonylag kevés egyetemet látunk. 
De ez a lista erősen megtévesztő. Egy intézményi név alatt valójában számos, egymástól jól 
elválasztott, eredetileg önálló intézmény működik. Ez a helyzet az 1990-es évekre megy visz-
sza, amikor a politikusok ahelyett, hogy a felsőoktatás valódi problémáival foglalkoztak volna, 
az intézményeket „integrálták” nagy szuperintézményekbe, amelyek nem tudnak, mert nem 
is lehet, valóságos integrációt biztosítani. Például az Eszterházy Károly Egyetem az egykori 
egri, gyöngyösi, jászberényi és sárospataki főiskolákat fogja össze, melyek igen eltérő profillal 
működnek. Így nem lehet egy erőforrást több célra is felhasználni. Hasonlóképpen, sem a diá-
koktól, sem a tanároktól nem várható el, hogy egy nap különböző városok között utazgassanak. 
Egyes intézményeknek pedig az integrált rendszerben egész egyszerűen nincs megfelelő helye. 
Az egykori Kertészeti Egyetem, amit az alábbiakban továbbra is így hívok, eredetileg a gödöl-
lői központú Szent István Egyetemhez tartozott. A túl nagy távolság miatt ez nem bizonyult 
racionálisnak. Ezért átkerültek a ma Corvinusnak nevezett közgazdasági profilú egyetemhez. 
A gazdálkodni nem tudó Corvinus lerabolta őket, annyit sikerült elérni, hogy visszakerültek a 
Szent István Egyetemhez. Teljesen értelmetlen az egész. A Kertészeti Egyetem nem képvisel 
kevesebb tudományágat, mint az Állatorvosi Egyetem, ami eredetileg szintén a Szent István 
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Egyetemhez tartozott, sőt! Mégis, a Kertészeti Egyetem nem lehet önálló egyetem, az ál-
latorvosi meg igen. Hasonlóképp, a szektor egyik legpatinásabb intézménye a keszthelyi 
Georgikon, hol a Kaposvári Egyetemhez, hol a veszprémi Pannon Egyetemhez tartozik. 
Minek? Eltérőek a profilok. A már sokat emlegetett Szent István Egyetemhez tartozik 
Kisvárda (260 kilométer), Szarvas (170 kilométer) és számos, nagyon különböző buda-
pesti intézmény. Ez megint teljesen értelmetlen.

Fontos megjegyezni, hogy a politikai pártok között elvi vita az integrációról nem volt. 
Ebből következik, hogy egyik párt se ért a felsőoktatáshoz és mindegyik felelős a torz 
rendszerért. Vita csak abban a tekintetben volt, hogy melyik intézmény maradhat önálló, 
illetve, hogy egy intézménynek hol legyen a központja. Nyilván ott, ahol egy párt erős.

Az egy intézmény – sok földrajzi hely rendszer hátrányba hozza azokat a karokat, 
amelyek nem a központi kampuszon vannak. Különösen így van ez eltérő profilok ese-
tén, mert akkor az egyetem központi szerveinek, amelyek bizonyos szakmákhoz és azok 
jellegzetességeihez szoktak, teljesen eltérő igényeket kell megérteni és kielégíteni. Még 
sürgős karbantartások is fölöslegesen húzódhatnak emiatt.

(Néhány további általános kérdés) Teljesen hibás a magyar felsőoktatásban az a szem-
lélet, ahogy az oktatók szerepét felfogják és előmenetelüket intézik. Különböző em-
berek különböző dolgokban jók, s ennek megfelelően különböző szerepeket kellene 
adni nekik. Ezzel szemben ma mindenki egyszerre oktató és kutató. Miközben tudván 
tudjuk, hogy a jó oktató és a jó kutató eltérő tulajdonságokkal rendelkezik. Persze elő-
fordul, hogy a két jó tulajdonság egyetlen személyben egyesül, amit egykori tanáraim 
közül Turán Pálról lehet elmondani. Ugyanakkor Erdős Pál, a világ valaha élt legter-
mékenyebb matematikusa, nem volt alkalmas egyetemi órák rendszeres megtartására. 
Egyetemi környezetben az értésnek három elkülöníthető szintje van. Az első az, amikor 
az illető többé-kevésbé hibátlanul vissza tudja adni az elhangzottakat, magyarul, le tud 
vizsgázni a tárgyból. A második szint, amikor használni tudja a maga céljaira. Persze eb-
ben a kategóriában is nagy teljesítmények érhetők el. A harmadik viszont, amikor valaki 
mások számára érthetővé tudja tenni a dolgokat. Ez a legmagasabb szint, és ez jellemzi 
az igazán jó tanárokat. Arra is volt példa hallgató koromban, hogy a nagyhírű professzor 
és a lenézett docens közül az utóbbi tartotta az igazán jó előadásokat.

Éppen ezért mindenkit arra kell használni, amihez igazán ért. Az előmenetelt is ennek 
megfelelően kell biztosítani. Aki tanítani tud, tanítson; fejlessze a tananyagot; írjon tan-
könyvet és jegyzetet. Ha ezeket megtette, akkor valamilyen, az oktatási tevékenységre 
kidolgozott kritériumrendszer alapján haladhasson előre a pályán. Viszont ne követel-
jünk meg tőle didaktikai eredményeken kívül egyéb kutatást. Aki viszont kutatni tud, az 
kutasson, publikáljon, tanítsa kutatásra az arra érdemes hallgatókat és ennek megfelelő 
tárgyakat oktasson. Pályája főként a tudományos teljesítményétől függjön. Tudom, hogy 
nagy felzúdulást okozna, de annak eldöntését, hogy ki mire használható, egyértelmű, 
nyilvánosan meghirdetett kritériumrendszer alapján semleges, külső szakértőkre kellene 
bízni az egyetemek belső állóvize helyett. Világossá kell tenni azonban, hogy a kategó-
riák nem értékítéletet, hanem azoktól független, eltérő képességeket jelentenek, ahogy 
egy labdarúgócsapat sem állhat csupa középcsatárból.

Ehhez kapcsolódik még egy alapvető dolog. 1990 után sok változás érte a felsőokta-
tást, de három jelentőségében kiemelkedik. Kettőt már fentebb említettem. Az egyik a fi-
nanszírozás szerkezetének megváltozása, a másik az integráció. A harmadik, hogy 1990 
előtt egy 8 százalékos elit képzése folyt, utána kinyíltak a kapuk, s a létszám felment az 
évfolyamok 40 százalékára. Nyilvánvaló, hogy egészen másképp kell tanítani a legjobb 
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8 százaléknak, mint a 40-nek.7 Vagyis alapvető didaktikai változásokra lenne szükség. 
Nem állítom, hogy nem történt változás, de nem a rendszer szintjén. Kiváló oktatók vál-
toztattak, s jó esetben átvettek tőlük módszereket mások. De nincsenek a felsőoktatásra 
vonatkozó, ott széles körben terjesztett didaktikai vizsgálatok. Nem működik általáno-
san az alább tárgyalandó ABET akkreditáció egyik vezérgondolata, a „folytonos javítás” 
(continuous improvement). Egy jó oktatónak folyamatosan figyelnie kell, hogy mit nem 
értenek hallgatói, és legközelebb azt kell megpróbálni érthetőbben elmagyarázni. Ezt a 
saját szakmámból vett példával tudom megvilágítani. Annak a középiskolát frissen befe-
jezett embernek, aki még nem nagyon találkozott absztrakt gondolkodással, nehézséget 
okoz megérteni, hogy sok hasonló objektum esetén egy objektum indexe tulajdonkép-
pen nem egy szám annak ellenére, hogy számot használunk erre a célra, hanem az adott 
objektum egyszerűsített neve. Ez egy olyan dolog, ami az oktatónak természetes, ezért 
külön meg kell értenie, hogy a hallgató mit nem ért. Rengeteg ehhez hasonló példa van. 
A didaktika azért is különösen kritikus dolog, mert az egyetemi oktatók egy jelentős 
része nem tanult pedagógiát, csak szakos diplomája van.

Egy másik fontos kérdés a tanítás nyelve. Minél inkább benne van egy intézmény a 
nemzetközi vérkeringésben, annál fontosabb, hogy angolul is tanítsanak rajta. Nálunk 
nem ismert tény, de Törökországban a 2000-es évekig szinte csak angolul tanítottak az 
egyetemeken, s az igazán jó egyetemek meg is tartották az angolt a tanítás nyelvének. 
Törököt inkább csak a 2000 után alapított állami egyetemeken használnak. Mivel a ma-
gyar egy sokkal kisebb nyelv, ha nem is hamar, de a kihalása nem teljesen elképzelhetet-
len, ezért a nyelv nálunk sokkal kényesebb kérdés. Ott van értelme az angolt használni, 
ahol azzal hallgatókat lehet vonzani. Ilyen lehet egy szakmát nagyon magas szinten ta-
nító intézmény és ennek éppen az ellenkezője, ahol tömegoktatás folyik jó színvonalon, 
lásd a stratégiákról szóló, alább következő fejezetet.

Az angol nyelven való képzés előnye, hogy az amerikai piac tele van professzioná-
lisan megírt, kiváló tankönyvekkel. Magyarországon minden oktató megírja a maga 
tankönyvét, teljesen feleslegesen. Például némi iróniával elmondható, hogy hazánk az 
egy főre jutó, különböző lineáris algebra tankönyvek számában világvezető nagyha-
talom. Minek? Elég lenne három: egy közgazdászoknak, egy másik mérnököknek, a 
harmadik matematikusoknak és fizikusoknak. Egyéb természettudósok meg választ-
hatnak. Érdekes módon egy dolog hiányzik az amerikai tankönyvekből, nevezetesen a 
megoldott feladatok. Itthon az amerikai tankönyvek mellé példatárakat volna érdemes 
írni, melyek elméleti kérdéseket és kritikus gondolkodásra ösztönző feladatokat is tar-
talmaznak. Az angolul folyó programoknak még ugyanazon a szakon se kellene teljesen 
azonosnak lennie a magyarul oktatott programmal. Viszont az angol programokat sokkal 
könnyebb nemzetközileg akkreditáltatni.

Mivel az egyetemek kutatóhelyek, ugyancsak lényeges, hogy a magyar gazdaság és 
felsőoktatás mennyire tud kapcsolódni egymáshoz. Az egyetemi szférában főleg alap-
kutatási eredmények születnek. Ezek csak sokszoros tudományos újrafeldolgozás után 
jutnak el a gyakorlatba. Talán ma már nem mindenki tudja, hogy 1990 előtt a Varsói 
Szerződés országaival szemben embargó volt érvényben. Így természetes módon ke-
letkezett kutatás-fejlesztési igény: minden megvásárolhatatlan berendezést belül kellett 
előállítani. Röviddel 1990 után az embargó megszűnt, a fejlesztési igénnyel együtt. 
Magyarországon tovább rontotta a helyzetet, hogy felmorzsolódott az a nagyipar, ami a 
kutatás fő piaca volt. A jelenlegi összeszerelő üzemeknek nem kell közvetlenül kutatás. 
Ha mégis kellene valami, azt megcsinálják az anyavállalatnál. Ez annál inkább így van, 
mert a konszernek egységesen kell működnie.
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A gazdaság és a kutatóhelyek kapcsolatát lehetne javítani egy kétlépcsős pályáza-
ti rendszerrel, amely nem más pályázatok helyett, hanem azok mellett működne. Első körben 
vállalatok pályáznának a nekik fontos kutatási témával. Mind a téma fontosságát, mind a kért 
költségvetést meg kell indokolni. A második körben állami ellenőrzés mellett a vállalatok 
írnának ki pályázatot kutatóhelyeknek. Utóbbi alatt tanszéket vagy jól elhatárolható kutatói 
csoportot kell érteni. Az első kiírások alkalmával feltételül kell támasztani, hogy a vállalat és 
a kutatóhely az utolsó öt évben nem lehetett szerződéses kapcsolatban. Ez annak érdekében 
kell, hogy új kötődések jöjjenek létre a kutatók és a gazdasági szereplők között.

Egy további fontos szempont, hogy a magyarországi környezet milyen publikálási le-
hetőségeket nyújt. Közismert, hogy különböző listák léteznek a rangosnak elismert tudo-
mányos folyóiratokról. A listák közül a legismertebb a Reuters-Thomson Journal List, ami 
az Scientific Citation Index (SCI) és a Social Scientific Citation Index (SSCI) listák alapja. 
Bekerülni ezen listák egyikébe nagy nyereség. Ehhez több éven keresztül pontosan üteme-
zett megjelenés és jó színvonalú cikkek kellenek. Ha viszont a folyóirat elérte ezt a rangot, 
akkor az abban megjelent cikkek értéke megnő. Tehát automatikusan megnőne a magyar 
kutatóhelyek értéke is. A magyar nyelv sem akadály. Például a Magyar Állatorvosok Lapja 
című havi kiadvány benne van az SCI Extended és más listákban. Ezt az eredményt csak 
egy-egy szakma jelentős összefogásával lehet elérni, mert éveken keresztül kell tudni 
megtölteni a lapot jó cikkekkel. Viszont aligha nagy tévedés, hogy egy akadémikusnak 
vagy MTA-doktornak nem kibírhatatlan veszteség egy cikket ezen jó ügy szolgálatába 
állítani. Egy-egy részterület összefoglalása és/vagy értelmezése magának a szerzőnek is 
hasznos lehet. Nem ezen múlik a pályája. A lapok felfejlesztése tipikusan olyan feladat, amit 
az MTA foghatna össze akár elnökségi, akár közgyűlési határozat alapján.

(A minőségbiztosítás) Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási rendszerét sikerága-
zatként szokás emlegetni. Nekem nagyon rossz véleményem van róla.

Az oktatás minősége alapvetően az oktató és hallgató viszonyában valósul meg. A döntő 
kérdés, hogy el tudja-e juttatni az oktató a hallgatót oda, ahova neki el kellene jutni? A siker-
hez mindkét félnek közre kell működnie. Az oktatónak megfelelő didaktikai módszereket kell 
alkalmaznia, ami figyelembe veszi azt, hogy a hallgató milyen szintről indul, mekkora a ter-
helhetősége, milyen gyorsan tud haladni. Továbbá az oktatónak, mint a hallgató felettesének, 
megfelelő emberi viszonyt is kell ápolnia a hallgatóval, azaz dicsérnie, követelnie, dorgálnia 
kell a helyzet függvényében. Viszont semmiképpen sem szabad magát magasabb rendűnek 
feltüntetni. A hallgatónak viszont nyitottnak érdeklődőnek kell lennie az elhangzottak felé. 
Az ismeretek megszerzéséért dolgoznia kell. Ha egy szakma kiesik az érdeklődési köréből, 
akkor nem jó helyen folytat tanulmányokat. Itt az sem mentség, ha nem tudja, hogy mi érdekli.

Az a minőségbiztosítás, ami nem hatol le az oktató-hallgató viszonyig, nem minőségbizto-
sítás, hanem a felelősség áthárítása más intézményekre. Az utóbbi kijelentést a saját példámon 
tudom megmagyarázni. Az 1980-as években készítettem és védtem meg levelező aspiran-
túra keretében NDK nagydoktori disszertációmat. Tanulmányaim alatt felmerült bennem 
a kérdés, hogy a fokozathoz mennyit kell publikálni. Az érdeklődésemre adott válasz igen 
meglepett: „Ja igen, most már lehet publikálni, mert régen a disszertációnak csak pub-
likálatlan eredményt volt szabad tartalmaznia.” Ez annyit jelent, hogy régen a fokozatot 
adó intézmény vállalta a felelősséget a fokozat minőségéért. Ma nem így van, hanem a 
fokozatot kiadó intézménytől független mutatókkal, például (SCI) publikációk számával, 
összesített impakt faktorral, és egyebekkel akarja a fokozatot vagy tanúsítványt kiadó intéz-
mény levédeni önmagát. Magyarországon vonatkozik ez mind az egyetemekre, az MTA-ra és 
a témánk szempontjából legfontosabb MAB-ra.
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A MAB neki idegen referenciák alapján jónak minősített kutatókat akar látni az egyes prog-
ramok és tantárgyak élén. Ezzel szemben, ahogy fentebb elemeztem, semmi garancia sincs 
arra, hogy a jó kutató egyben jó oktató is. A jó kutató rendelkezhet olyan magas szintű tu-
dással, ami az oktatásba nem kerül be. Ezért egy program vagy tantárgy irányítását sokkal 
jobban elláthatja az, aki viszont tud tanítani. A MAB esetében még rosszabb a helyzet, mert 
adott esetben azt se ellenőrzi, hogy az intézménynél van-e a saját, vagyis a MAB, kritériumai 
szerint alkalmasabb személy a feladat ellátására.

Manapság a vizsgák túlnyomó többsége írásbeli vizsga. Ennek egyik oka az, hogy a vizs-
gák korrektek legyenek. A másik oka pedig az, hogy egy vizsgadolgozat átlagos javítási ideje 
sokkal rövidebb, mint egy szóbeli vizsga átlagos ideje. Nagyszámú hallgató esetén csak ez 
a megoldás jöhet szóba. Az írásbeliség azzal az előnnyel jár, hogy a típushibák könnyen 
felismerhetők. A minőségi oktatás alapja, hogy ezeket minden félévben ki kell szűrni és 
magyarázatukra új módszereket kidolgozni. Ezt a tevékenységet pedig minden félévben 
dokumentálni kell. Ezen felül nagyon oda kell figyelni a hallgatók kérdéseire, mert azokból 
lehet megtudni, hogy mit nem értenek, lásd a fentebbi példát az objektumok indexére.

A másokat ellenőrző grémiumok általános tulajdonsága, hogy látszatintézkedéssel bi-
zonyítják létük jogosságát. Két hangsúlyozottan nem magyar példa. Az alább említendő 
ABET kiküldött (látogató) akkreditációs bizottsága megtagadta annak elismerését, hogy a 
Termodinamika című tárgynak van fizikai tartalma is azon az alapon, hogy mérnöki alkal-
mazásokat tartalmaz. A doktori védés bizottságának létszámát a török felsőoktatási hivatal 
(YÖK) felemelte. Ettől persze még nem kerül más a disszertációba. Ha azt írta volna elő, 
hogy a hallgatónak tanulmányai során több konferencián kell előadást tartania, és ehhez fi-
nanszírozást is adott volna, az más lenne.

Bazsa György a különböző hazai és nemzetközi intézményeket kategóriákba sorolja a fel-
sőoktatáshoz való viszonyuk szerint. Az MTA a „meg-megszólal” csoportba tartozik.8 Ezzel 
azt a látszatot kelti, mintha az MTA csak szerény kívülálló volna. Ezzel szemben az igazság 
az, hogy az MTA – akarva-akaratlanul, de működési módjában mindenképpen – éppen a 
MAB-on keresztül próbálja kiterjeszteni befolyását a felsőoktatásra.

Álláspontom szerint az akkreditációk, úgy a hazaiak, mint a nemzetköziek, akkor lenné-
nek fontosak intellektuális szempontból, ha eljutnának a minőség érdemi részéhez. Másfelől 
nem lehet kétséges, hogy a nemzetközi akkreditáció különösen fontos, ha az oktatás egyben 
üzleti tevékenység is.

(Lehetséges stratégiák) A magyar egyetemek, illetve azok közül is csak a legjobbak, nem 
szerepelnek elől a különböző nemzetközi értékelési listákon. Ezek egyik legfontosabbi-
ka a Times Higher Education (THE) listája. Ezen hat magyar intézmény szerepel csak. 
A SOTE a 401–500. helyen van, az ELTE, Pécs és Szeged 601–800. helyen, végül a BME 
és a Corvinus a 801–1000. kategóriában van.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek langyos helyezések. Alapvetően három lényegesen 
különböző stratégia képzelhető el.

Az első szerint egy, esetleg két egyetemmel meg kell célozni egy sokkal jobb helyezést. 
A THE listáján az első 200 két utolsó egyeteme a University of Calgary és a moszkvai 
Lomonoszov Egyetem. Ide lehet érdemes bekerülni. Nem lehetetlen. De ehhez sok pénz 
kell. Túl azon, hogy az államnak mélyen a zsebébe kell nyúlni mind a fejlesztéseket, 
mind a fenntartási költségeket illetően, magas tandíjra is szükség volna. Becslésem szerint 
félévenként 10 000 dollárnak megfelelő összegre. Ezt az utóbbit fokozatosan kell elérni, 
egy hirtelen történő, hatalmas ugrás csak zavart okoz. Viszont a fejlesztésekhez azonnal 
hozzá kell kezdeni. Javítani kell a diák-tanár arányt, a tanárok leterhelését csökkenteni. 
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Ugyanakkor nagyon szigorúan kell venni a publikálási kötelezettséget. Ilyen finanszírozás 
mellett arra is jut pénz, hogy színvonalas külföldi oktatókat foglalkoztassanak, akár ven-
dégként, akár hosszabb távon. Ami azt is jelenti, hogy sok, külföldön oktató magyar kutató 
is haza tud jönni és Magyarországon tudja eltölteni a sabbatical évét. Ez a tudományos 
gondolatok egészséges áramlását is magával hozná.

Ennek a stratégiának vannak hátrányai is. A legfontosabb az, hogy volna-e rá fizető-
képes kereslet? Ez két dolgot is jelent. Egyrészt volna-e elegendő hallgató, aki képes és 
hajlandó a magyar jövedelmekhez képest hatalmas tandíjat megfizetni? Másrészt a magyar 
gazdaság fogadóképes lenne-e az ott megszülető alapkutatási eredményekre?

Az első problémára az lehet a megoldás, hogy sok külföldi hallgatót kell vonzani, ami 
megköveteli persze, hogy a tanítás nyelve angol legyen. A második probléma úgy kerül-
hető meg, hogy nemzetközi pályázatokban kell jól szerepelni, illetve külföldön elnyert 
pályázati pénzeket hazahozni.

A második stratégia megtartani a hazai egyetemeket azon a szinten, ahol vannak. Ehhez 
is pénz kell, mégpedig folyamatosan, hiszen a költségeiket fedezni kell. Ha olyan helyzet 
áll elő, hogy a pályázati pénzek egy jelentős részét az intézmények kénytelenek elvonni, 
az órákon a kísérleteket pénz hiányában nem lehet elvégezni, akkor a legjobb oktatók, akik 
a világpiacon is eladhatók, külföldre fognak távozni. Nem kell ecsetelni, hogy mindez a 
színvonal romlásához vezet, ami végül a helyezésekben is meg fog mutatkozni. Ennél a 
stratégiánál alapvetően fontos az, amit a harmadik fejezetben tárgyaltam, nevezetesen, 
hogy a finanszírozás szerkezetét a költségek szerkezetéhez kell igazítani, különben állan-
dóan felesleges feszültségek keletkeznek. Ennél a stratégiánál is szükséges egy, a jelen-
leginél markánsabb személyi politika, mindenkit arra kell használni, amihez a legjobban 
ért. Itt sem kerülhető el valamekkora tandíj. A mostaninál igazságosabb rendszert kellene 
kidolgozni. A hallgatókat versenyeztetni kellene az erősebben támogatott állami helyekért.

A harmadik stratégia megelégedni rosszabb helyezésekkel. Ekkor az intézmények leg-
fontosabb feladata a BSc képzés. Innen fogják feladni a tehetséges diákokat a jobb külföldi 
egyetemeknek. A látszat kedvéért ugyan megmarad a mester és a doktori képzés is, de csak 
kis volumenben. Így kevesebb kutatóra lesz szükség. Ehhez a stratégiához is pénz kell, de 
csak egyszeri, az átálláskor az államnak meg kell finanszíroznia a leépítéseket.

A harmadik stratégia előnye, hogy ez az, ami a legkönnyebben piacosítható. Sokan van-
nak az Európai Unión kívül, mind Afrikában, mind Ázsiában, akik hajlandóak fizetni egy 
diplomáért. Magyarországnak előnye, hogy már az unión belül van, ezért még egy kicsit 
magasabb tandíj is szóba jöhet. Természetesen a tanítás nyelve angol kell legyen, ehhez 
kell választani az oktatókat. Ugyancsak a stratégia része, hogy a szakokat nemzetközi szin-
ten akkreditáltatni kell. Például a műszaki alap programokat az Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET) nevű szervezet akkreditálja. Bár az ABET nem tar-
tozik egyetlen kormányhoz sem, nagyon sok egyetem és ország előnyben részesíti azokat, 
akik alapdiplomájukat az ABET által akkreditált programban szerezték. Más szakmákban 
más szervezetek akkreditálnak. Az akkreditációk megléte üzleti előnyt jelent az egyetem 
részére.

Fontos megjegyezni, hogy a magasabb számú hallgató által fizetett tandíj se lesz telje-
sen elegendő az egyetemek fenntartására. Bizonyos szintű állami finanszírozásra minden-
képpen szükség lesz. Ennek a stratégiának akkor van értelme, ha jelentős számú külföldi 
hallgatót sikerül vonzani, ami intézményenként legalább tízezer főt jelent. Ez egyáltalán 
nem lehetetlen, a világban bőven van rá példa, csak nem megy egyik napról a másikra, 
meg kell dolgozni érte. Viszont a finanszírozás ebben az esetben az állam szempontjából 
egészen másképp néz ki. A dolgot a Forma–1 budapesti futamához lehet hasonlítani. 
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A futamot megrendezni közvetlen állami támogatás nélkül nem lehet. Viszont a futammal 
kapcsolatos áfa és egyéb adóbevételek, gondoljunk a jegyeken kívül a futam ideje alatt 
eladott ételekre és italokra és egyéb szolgáltatásokra, a közvetlen állami támogatás több-
szörösét hozzák be. Hasonlóképp, tízezer hallgató nem csupán tandíjat fizet, hanem lakást 
bérel, táplálkozik, ruházkodik, szórakozik. Ezen keresztül több bevételt hoz az államnak, 
mint amennyit az az intézmény fenntartására költ.

A három stratégia egyszerre is alkalmazható, különböző intézményekre különböző stra-
tégia vonatkozhat. Azonban az államnak minden esetben meg kell fizetnie azt, amit meg-
rendelt. Jó volna ennek ellenőrzésére egy társadalmi testületet létrehozni, ami független 
mind a kormánytól, mind a felsőoktatástól, mind az MTA-tól. Ha a finanszírozás társadal-
mi ellenőrzésében változás nem történik, akkor a jövő kormányai lassan elsorvasztják az 
ágazatot. Ez aligha lehet cél.
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