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Fél lépéssel 
a holnap előtt

Inte r jú Fülöp Józ s e f fel , 
a  MOM E rektorá val

Három teljes és egy megkezdett intézményvezető ciklus 
tapasztalatait próbáltuk meg összegezni interjúalanyainkkal, 
Kopek Gábor DLA egykori és Fülöp József DLA jelenlegi, 
második ciklusát kezdő rektorral. Ez egyben az „Ipar” utáni 
16 évet is jelenti a MOME életéből, ahol most ismét új 
időszámítás kezdődik. 
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Szira Péter: Ez még egyetem, vagy 
már valami más? Már-már mérnöki 
precizitás sejlik fel a Campus 
tervezése mögött. Ez lenne a tudás 
átadásának 21. századi modellje? 

Fülöp József: A 21. század nem csupán 
a művészeti képzést nyújtó egyetemnek 
jelent kihívást. A felsőoktatás korábbi privi-
légiuma, azaz egy karrier egyetemi diploma 
nélkül elképzelhetetlen, megszűnt. Mond-
juk egy robotikával foglalkozó ifjú tehetség 
gyakran hamarabb tud világraszóló eredmé-
nyeket elérni egy start-upon keresztül, mint-
ha végigjárná az érdeklődési körének meg-
felelő többéves képzést, ugyanis ma a világ 
számtalan egyéb lehetőséget is kínál a szük-
séges ismeretek megszerzésére. Az egye-
temek egyre gyakrabban kénytelenek azzal 
szembenézni, hogy nem képesek össze-
egyeztetni az elvárt minőségbiztosítással és 
akkreditációval olyan új, oktatandó szak-
mai területeket – hogy csak egyet, a pénz-
ügy és az IT összebútorozásából született 
FinTech-et említsem –, amelyeknek nincs, 
hiszen még nem is lehet akkreditált okta-
tója, így hagyományos graduális képzése 
sem lehetséges. A művészeti oktatás persze 
kicsit más. Attól, hogy diplomád van, még 
nem garantált a sikeres pályafutás. Ami-
kor tizenévekkel ezelőtt elkezdtük tervezni 

a MOME jövőjét, arra jutottunk, hogy az 
egyik legfontosabb feladatunk a tehet-
séggondozás: hogy az oktatással együtt 
a szakma nemzetközi hálózataiba is be 
tudjuk majd kapcsolni a hallgatóinkat. 

Az olyan részterületekre is kiterjed 
a figyelmük, mint például 
az iparjogvédelem, szerzői jog? 
Hallgatóink a szakmai képzést projekt-ala-
pon végzik: ennek kihagyhatatlan állomásai 
vannak a kiinduló tétel megfogalmazásá-
tól a kész munkáig vagy koncepcióig. Tehát 
a félévek alatt rengeteg szellemi termék 
készül, amelyeket akár piacra is lehetne 
vinni. Az egyetem struktúrájából korábban 
hiányzott ez a pillér, a hallgatói képessé-
gek és produktumok menedzselése. A mar-
ketig, a piackutatás, a tesztelés, árazás, 
a gyártási kapacitás hozzáren-
delése, a szerzői jogi ügyek s. í. t. 
Az új MOME ezt mind felvállal-
ja. Tehát a kérdésére igen a válasz.  
De mindez nem csupán a hallgató, az Egye-
tem számára is lehetőség, hiszen az ötle-
tek, koncepciók vagy termékek társadal-
mi hasznosításával részt tudunk venni 
a valamennyiünket érintő problémák meg-
oldásában. Nem beszélve arról, hogy ez 
a modell lehetőség az Egyetem financi-
ális stabilitásának megerősítésére is.

Megvan már a szakmai gárda is ehhez?
Ez a modell a léptékváltás szándékának 
megfogalmazása. A cél, amelynek eléré-
sére szövetkezett velünk a döntésho-
zói akarat – és nagyvonalúan támogat-
ta egy szemléletében és megjelenésében 
is új MOME megszületését. Ezért is nevez-
zük kreatívipari-tudásközpontnak fejlesz-
tésünk egyik pillérét, melynek segítségével 
az intézmény egy idő után önjáróvá is vál-
hat. Már két éve tart azoknak a kollégák-
nak a felvétele, akik ehhez a célhoz hoz-
zá tudják adni a tapasztalataikat. Sales, 
marketing, iparjogvédelem és lehetne foly-
tatni a sort. Innovációs Központ néven 
működik az az önálló egyetemi szerve-
zet, amely egyfajta hidat képez az Egyetem 
és a társadalom, cégek, önkormányzatok 
vagy NGO-k között. Várunk is feladato-
kat, de igyekszünk már kész megoldások-
kal is elébe menni a várható igényeknek.
 
Mint egy modern nagyvállalat 
egyetemi talárral…
A tervezés fázisában a legnagyobb külföl-
di, a MOME-val megegyező profilú egye-
temeket kerestük fel, hogy kimazsolázzuk 
a működési modelljeikből az itthon is adap-
tálható elemeket. Kimondottan olyan intéz-
ményeket világszerte, ahol nem felduzzasz-
tott, hanem hozzánk hasonlóan limitált, ám 
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„Moholy-Nagy szerint 
a designernek lenni 
nem foglalkozás, 
hanem attitűd”

„Olyan, gazdaságilag is 

fenntartható rendszert 

kell létrehozni a MOME-n, 

ahol az oktatóink 

nincsenek egzisztenciális 

versenyhátrányban 

a nemzetközi 

társintézményekkel való 

összevetésben”

válogatott hallgatói létszámmal vágnak neki 
a szemesztereknek. Ezek az intézmények 
már valamennyien elkezdték beépíteni port-
fóliójukba az innovációt és a kutatást. 
Az Egyetem brandjének erősítésében min-
den olyan tevékenység segít, amely a 21. 
század támasztotta kihívásokra igyekszik 
választ adni. A társadalmi változásoktól egé-
szen  transzhumán víziókig terjed a skála. 

És mivel a mi hallgatóink sem tehet-
ségtelenebbek a külföldieknél, miért 
ne tennénk lépéseket annak érdeké-
ben, hogy akár az egész világ megismer-
kedjen egy MOME-ról kikerülő innováci-
óval, javaslattal. Moholy-Nagy szerint 

a designernek lenni nem foglalkozás, hanem 
attitűd; egy olyan tevékenység, amely 
a világ javítása érdekében tesz fel kérdé-
seket és keres válaszokat. A világ lassan
utoléri Moholyt, hiszen a design ott van 
a pénz, az üzleti élet világában is, lásd pél-
dául a design thinking térhódítását. Ez nem 
csupán lehetőség, de az Egyetem felelős-
sége is belépni ezekre a területekre. Szel-
lemi és financiális értéket hozunk lét-
re, túl azon, hogy segítünk a sokszor kínzó 
problémák megoldásában vagy eny-
hítésében. Az új campus is tulajdon-
képpen annak köszönhető, hogy ezt 
a víziót át tudtuk vinni a döntéshozókon. 

lehetőségként, intézményi kereteken 
belül, pályázatokkal, kutatási támogatás-
sal valósulhatna meg, energiáikat opti-
málisan tudnák megosztani a hallga-
tók, az Egyetem és az egyéni ambícióik 
között. Mindennek hiánya ugyanis abban 
mutatkozik meg a leginkább, hogy egy-
re nehezebb fiatal oktatókat találni. 

Egy költségvetési intézmény vezetőjének 
mindig komoly fejtörést okoz 
a közalkalmazotti bértábla 
kreatív kezelése.
Igen, sok tekintetben roppant nehéz-
kesen mozog minden költségveté-
si szerv, főképp, ha olyan intézményről 
van szó, mint a miénk, amelyik szeret-
ne minél több felületen kapcsolódni a 
környezetéhez, legyenek ezek piaci ala-
pon működő vállalatok vagy kutatóin-
tézetek. Szinte valamennyi felsőokta-
tási intézmény arra kényszerül, hogy 
kiegészítse az állami támogatást. 

Hamarosan mindannyian ott talál-
juk magunkat, hogy a konvergencia-
program végével már közvetlenül az uni-
ós szerveknél kell majd kopogtatnunk 
támogatásért. A világon sehol sem újdon-
ság, hogy a professzori munka egy része 
bizony a támogatások becsatornázá-
sából is áll. Habár ez régiónk művé-
szeti képzéssel foglalkozó intézménye-
iben eddig nem igazán volt gyakorlat. 
Jórészt az a szemlélet uralkodott, hogy 
egy ilyen intézmény csak művészképzés-
sel foglalkozik, és nem kell arra is figyel-
nie, mi lesz a hallgatókkal a végzés után. 

Mennyiben lehet minta a MOME a többi 
magyarországi egyetem számára?
Ez egy húsba vágó, nagyon friss prob-
léma itthon is. A finn példát emlí-
teném, ahol a különféle diszciplí-
nák közeledését – mint például 
a technológia, az üzleti élet és a design – 
tekintik lehetséges megoldásnak. Az Aalto 
egyetemet 11 évvel ezelőtt egy hozzánk 
hasonló design-egyetem, egy business school 
és egy műszaki profilú egyetem egyesítésé-
ből hozták létre, és Finnország leghíresebb 
építészének nevét tették az új brand élére. 

Akár egy vállalat-konzorci-
umról, akár egy egyetemről beszé-
lünk, ezek a mozgások elengedhetetle-
nek, mert a legizgalmasabb dolgok 
a határterületeken történnek. Például 
a MOME Doktori Iskolája és Innovációs Köz-
pontja tudatosan egymás mellé került, hogy 
minél több ilyen találkozás jöhessen lét-
re. De célunk az is, hogy a magunk eszköze-
ivel segítsük a magyar KKV-kat annak fel-
ismerésében, hogy a design nem csupán 
a csomagolás kialakításában, de a termék-
fejlesztésükben is nélkülözhetetlenül fontos 
elem. A digitális világban egy termék elérhe-
tőségének, felfedezésének élménye ma már 
elengedhetetlenül design-szempont is. Ilyen 
például a felhasználói élmény megtervezé-
se. Vagy a köznevelés: hogyan lehet új mód-
szereket meghonosítani az oktatásban? 
Az egészségügy: a health scare, 
az egészségügyi intézmények prakti-
kus, betegbarát átalakítása. De említhet-
ném a prevenciót elősegítő applikációkat is. 
Vagy a gépkocsik autonómmá válásával meg 

fog változni minden beidegződés, forma, 
tevékenység, amelyeket ma mindenki kész-
ségszinten ismer és művel. Ezer és ezer kér-
dés, probléma és példa, amelyhez a MOME 
hármas osztatú – úgymint oktatás, techno-
lógiai park és innovációs központ – rend-
szere kapcsolódni tudna. Illetve már kap-
csolódik is. Moholy-Nagy a Vision in Motion 
című munkájában már az 1940-es évek-
ben taglalta, hogy a design felszabadulhat 
a tömegtermelés és a fogyasztó társadalom 
kiszolgálói szerepköréből, és manapság a 
tervezők lehetőséget kapnak arra is, hogy a 
saját meglátásaikat, problémafelvetéseiket, 
megoldásaikat láthatóvá tegyék. Erre expo-
nenciális lendülettel segít rá a digitális világ. 

Még nincs is, de már hiányzik?
A mesterképzésben egyre-másra kapom 
az olyan terveket, amelyek Budapest város-
struktúrájának 19. századi architekturális 
adottságaira próbál 21. századi válaszo-
kat adni. Világító udvarok, hátsó telkek vagy 
foghíjtelkek közösségi, társadalmi vagy gaz-
dasági felhasználására tesznek javasla-
tot, vagyis nem várják meg, amíg megbíz-
za őket valaki, hanem figyelnek, kérdeznek 
és cselekszenek. Ehhez a MOME oktatógár-
dájától minden hallgatónk megkapja a kiváló 
szakmai alapokat, rendelkezésre áll a tervek 
elkészítéséhez szükséges technológiai támo-
gatás, az innovációs központ pedig azon lesz, 
hogy egyetlen értékes javaslat se sikkadjon 
el. És mivel nyitott intézmény vagyunk, bár-
ki fordulhat hozzánk mentorálásért. A szel-
lemi értéknek nálunk komoly rangja van.

De erről Kopek Gábor tudna mesél-
ni, az ő teljesítménye volt a kormányzati 
lobby-tevékenység. Ami pedig a vál-
lalati formát illető felvetést illeti… 

Nagyon fontos, hogy ne csak a 
hallgatóinkkal, hanem az oktatóink-
kal is foglalkozzunk. Olyan, gazdasági-
lag is fenntartható rendszert kell létrehoz-
ni a MOME-n, ahol az oktatóink nincsenek 
egzisztenciális versenyhátrányban 
a nemzetközi társintézményekkel való össze-
vetésben. Legtöbb kollégám nem csu-
pán oktató, de alkotó, kreatív munkát is 
végez, illetve végezne, vagy kell végeznie. 
Ám ha mindez nem kényszerként, hanem 




