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BEVEZETÉS 

Egy, a hazai közvéleményt megosztó, időszerű kérdéskörről írt TDK dolgozattal 
ismerkedhet meg a Tisztelt Olvasó, az eredetihez képest némileg módosított tarta-
lommal, és formában. Az alábbi mű a teljes munka azon részeit emeli ki, amelyek a 
hamarosan megszülető Felsőoktatási törvény megalkotása során felmerülő kérdé-
sekre igyekeznek választ találni. 
A felsőoktatás, az első középkori európai egyetemek közel ezer évvel ezelőtti 

megalapítása óta kiemelkedő szerepet játszik egy ország kulturális, és gazdasági 
életében egyaránt. Ez adja a fogalom magját. Az emberiség jövője függ a tudomá-
nyok fejlődésétől, amely elválaszthatatlan a kultúra, a kutatás és a tudás központjai-
tól, az egyetemektől. Így fogalmaz a Magna Charta Universitatum. Hozzáteszi 
még, hogy az egyetemeknek az egész társadalmat kell szolgálniuk, azonban ezek a 
különbözőképpen megszervezett társadalmakon belül autonóm szervezetek. 
„Hogy kielégíthesse a kor szükségleteit, kutatási és oktatási tevékenységének min-
den politikai és gazdasági hatalommal szemben erkölcsi és szellemi vonatkozásban 
függetlennek kell lennie.”1 
Gazdasági megítélésük azonban napjainkban problémás. Támogatásuk, fejlesz-

tésük a legjobban – azonban hosszú idő alatt – megtérülő befektetés. Európában 
már több évtizede megkezdődött az a folyamat, hogy az állam lassan egyre inkább 
visszavonul a közszolgáltatásokból, így a felsőoktatásból is, átadva a helyét a ma-
gánszférának, miközben gazdasági és társadalmi versenyképességének megterem-
tését és megőrzését reméli a felsőoktatástól. 
Emellett az európai felsőoktatás, köztük a magyar is, újabb és újabb kihívások-

nak kell, hogy megfeleljen. Megváltozott a társadalmi-gazdasági környezet, a felső-
oktatási rendszer megújításának igényei már évekkel ezelőtt jelentkeztek. A felső-
oktatásban tanulók számának növekedése, a minőségi oktatás fontossága, a mun-
kaerőpiac igényeinek kielégítése, a lakosság öregedése, az élethosszig tartó tanulás 
mind-mind olyan kérdéseket vetnek fel, melyek gyors választ igényelnek. Érthető 
tehát, hogy nagy, átfogó változások korát éli a felsőoktatás egész Európában, azon-
ban a célok elérése érdekében a teljes társadalom megújulása szükséges, főképp 
Magyarországon. 
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Bár a bolognai folyamat és az Egységes Európai Felsőoktatási Térség (további-
akban: Térség) megalakítása évek óta köztudatban lévő tényeknek számítanak, ám 
a magyar átvétel, az alkalmazkodás korántsem problémamentes. A magyar felsőok-
tatás színvonala elismert, azonban változtatásra szorul. Ennek első lépcsője a 2003. 
évi XXXVIII. törvény a felsőoktatási törvény módosításáról. 2004. június és októ-
ber között, amikor e mű készült, felsőoktatási törvényjavaslat négy változata ké-
szült el, amit megelőzött a Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez, vala-
mint a Magyar Universitas Program összesen tizenhét módosítása. 
Törekedtem a 2004. novemberéig2 felmerülő, a reformot támogató és ellenző 

vélemények, maga a reformot megvalósító törvénytervezet, valamint az Oktatásku-
tató Intézet és egyetemi tanáraim álláspontjainak bemutatására, a nemzetközi és a 
hazai felsőoktatás kutatásával foglalkozó egyes tanulmányok kiegyensúlyozott is-
mertetésére. Mindezt főképp az intézményi belső és külső irányítás szempontjából. 
Emellett már most szeretnék egy félreértést eloszlatni. A bolognai folyamat, és a 
felsőoktatás irányításának reformja két különböző, bár némi összefüggést mégis 
mutató jelenség. A felsőoktatásról szóló törvény tervezete összefoglalóan tesz 
említést ezekről, ez azonban a szakemberek véleménye szerint problémákat okoz-
hat, és okozott is. Ugyanis a bolognai folyamat megítélése nagyrészt pozitívnak 
tekinthető, ráadásul a környező országok – így Románia – sokkal előrébb tartanak 
a megvalósításban, mint hazánk. Az irányítási reform bár következik a bolognai 
elvek megvalósításából a bolognai deklaráció nem tartalmazza. Emellett hazai fo-
gadtatása nem nevezhető problémamentesnek. 
Véleményem szerint az egyetemeknek a jövőben ugyanolyan mértékben kell tö-

rekedniük az európai egység, a saját versenyképességük, és a társadalom szolgálatá-
ra, miképpen hagyományaik, történelmük minél teljesebb megőrzésére az utókor 
számára. Hiszen az egyetemek versenye, és az elitegyetemek léte nem egymást 
kizáró jelenség. Szükség van tehát a sokszínűségre! 

A FELSŐOKTATÁSI RENDSZEREK VÁLTOZÁSAI 

AZ AMERIKAI FELSŐOKTATÁS ÉS A TÖMEGESEDÉS (1940 – 1990) 

A tömegesedés, (amely napjainkban egyre nagyobb probléma) először az oktatási 
rendszere miatt követendő példának tartott Egyesült Államokban vetődött fel, az 
1960-as években.3 A totalitárius rendszerek megjelenéséig hagyományosan Európa 
volt a felsőoktatás központja. A világháború alatt kitűnő szakemberek sora hagyta 
el Európát és költözött Amerikába biztonságosabb tudományos élet, nagyobb 
szabadság reményében. 1945 után az USA-ban demográfiai robbanás ment végbe, 
amely alapvetően megváltoztatta a társadalom szerkezetét. 1950-es években az 
ifjúság tevékenyen kezdett részt venni a világpolitikailag meghatározó eseményeket 
irányító amerikai politikában, nagyobb egyetemi autonómiát követelt. Az 1960-as 
évek végétől a kormányzat felismerte, hogy a régi intézmények kereteit már nem 



tudják a megváltozott hallgatói létszámhoz igazítani, ezért a továbbiakban már 
nem az egyetemi szektort fejlesztették, hanem alternatív intézménytípusokat alakí-
tottak ki. Ám az 1980-90-es évek újabb problémákat hoztak. Ugyanis egyre növe-
kedett az érdeklődés az egyetemek iránt. A fiatalok egyre nagyobb százaléka kívánt 
ezekben az intézményekben továbbtanulni. Ugyanakkor a gazdaság stagnált, sőt 
megfigyelhetőek voltak a recesszió jelei, a felsőoktatás pedig csak a munkaerőpiac-
ra „termelt”. Aggályokat vetett fel, hogy a tudományok oktatása háttérbe szorult… 
Ekkora már hasonló gondok uralkodtak el Európában is: hogyan lehetne a fia-

talok tömegének egyetemi tanulmányokra vonatkozó igényeit kielégíteni, úgy, hogy 
azt a munkaerőpiac is bírja, az állam lassan kevesebbet költsön a szférára, és átad-
hassa a helyét a magánosoknak. Ugyanakkor maradjon meg az egyetemek autonó-
miája és a tudományosság, se vesszen el teljesen. 

AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS HELYZETE 1960-TÓL 

Az Amerikában megfigyelhető tömegesedés Európában 1945 után kezdődött, 
majd 1960-tól gyorsabban folytatódott. Harminc-negyven év alatt az elitoktatás 
átadta a helyét a tömegoktatásnak. Tehát a 18-22 éves korosztály több mint 35 %-a 
vesz részt a felsőoktatásban.4 Az 1960-1970-es évek gazdasági fellendülése hatásá-
ra a demokrácia sok országban jobban kibontakozott. Az a szemlélet uralkodott, 
hogy a gazdasági fejlődés motorja a felsőoktatás, mert a demokratikus államokban 
jól képzett polgárokra van szükség. Ezért a felsőoktatási intézmények infrastruktú-
ráját fejlesztették, és a számukat is jelentősen növelték. Jelentősen növekedett a 
népesség száma is. Az állam fokozatosan bevezette az ingyenes felsőoktatást. A 
nem gimnáziumot végzettek, sőt egyesek még a munka mellett is továbbtanultak. 
A diplomások száma növekedett, ami ahhoz vezetett, hogy a szolgáltató szektor és 
az üzleti élet is hasznosítani kezdte tudásukat. A munkaerőpiachoz való jobb al-
kalmazkodás miatt megjelentek a gyakorlati tudást biztosító főiskolák. Elterjedtek 
a multidiszciplináris egyetemek is, melyek a képzési és a tudományágak széles kö-
rét ölelték fel. Az akkori európai országok nagy többségében tehát a felsőoktatás 
fő fejlődési tendenciája a duális intézményrendszer kiépülése volt.  
1950. november 4-én a római egyezmény az emberi jogok és az alapvető sza-

badságok védelméről (kihirdette az 1993. évi XXXI. törvény) első kiegészítése 
kimondta: Senkitől sem szabad megtagadni az oktatáshoz való jogot. (2. Cikk – 
Oktatáshoz való jog) Az ENSZ Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetkö-
zi egyezségokmánya (kihirdette az 1976. évi 9. törvényerejű rendelet) szerint: Az 
Egyezségokmányban részes államok elismerik, hogy mindenkinek joga van a mű-
velődéshez…(13. cikk 1. pont). Az Egyezségokmányban részes államok elismerik, 
hogy e jog teljes megvalósítása érdekében […] a felsőoktatást teljesen egyenlő fel-
tételekkel a képesség alapján mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, minden 
megfelelő eszközzel, különösen az ingyenes oktatás fokozatos bevezetése út-
ján…[13. cikk 2. pont, c) alpont]. A fenti egyezmények által a felsőoktatási képzés-
ben való részvétel második generációs alapjoggá vált a kontinensen. 



A felsőoktatás állami támogatásának kiszélesedése azonban az autonómia el-
vesztésével járt az egyetemek és a főiskolák számára, nem csak gazdasági, hanem 
akadémiai értelemben is. Az állam a finanszírozásért cserébe meghatározta az okta-
tás és a vizsgáztatás rendjét. Ez inkább jellemezte a kontinentális felsőoktatási 
modell országait, itt ugyanis egyébként is erős volt az állami kontroll. A tömegese-
dés kiváltója az állami támogatások magas aránya volt. 
A ’70-es évek végén az olajválság miatt megrendült az európai államok gazda-

sága, és ez hatással volt a felsőoktatásnak juttatott támogatások mértékére is. A 
kormányzati kiadások megnyirbálásával egy időben nagyobb függetlenséget adtak 
az intézményeknek. Amelyek ezért cserébe – gazdasági társaságként működve – 
kénytelenek voltak bevezetni a tandíjakat, külső megrendeléseket kellett elfogadni-
uk, valamint állami forrásokhoz is pályázatok segítségével jutottak hozzá. Ezt, 
indirekt felsőoktatás-irányítási rendszernek nevezzük. A minőségbiztosítás terüle-
tén azonban az állami kontroll erősödése figyelhető meg. 
Újabb problémát jelent, hogy diplomák inflálódása ma már nem csak Nyuga-

ton, hanem hazánkban is megfigyelhető jelenség. A tanulásra már a fogyasztás 
egyik formájaként tekintenek. A felsőoktatás rendszere is egyre komplexebbé vált, 
hiszen sok, különböző fokú függetlenséggel rendelkező, eltérő érdekeket képviselő 
érdekvédelmi szerv jött létre. Mindez eltérő lobby-pozíciókat is jelent. Az egész 
világra kiterjedő verseny indult meg a hallgatókért, akkor, amikor úgy tűnik a nagy 
felsőoktatási rendszerek, a kontinentális európai és az amerikai jelentősen közeled-
nek egymáshoz. Ugyanakkor a japán modell máig megőrizte jellegzetességeit. 

A BOLOGNAI FOLYAMAT ELŐZMÉNYEI, OKAI ÉS ELEMEI 

Történelmi tény, hogy a második világháború után Európa és az itteni nagy álla-
mok, mint az Egyesült Királyság vagy Franciaország politikai és gazdasági értelem-
ben egyaránt elvesztették vezető szerepüket. Az európai integráció oka is igazából 
a versenyképesség biztosítása volt főképp az Egyesült Államokkal, majd a feltö-
rekvő Japánnal szemben. A közös piac, a közös pénz bevezetése megvalósította a 
gazdasági, a közös intézmények pedig a politikai integrációt. Az ezredforduló felé 
közeledve azonban szükség volt egyfajta kulturális-társadalmi integrációra is. 
Az újfajta egység oka a Római Szerződés munkaerő mobilitását lehetővé tévő 

rendelkezéseiben keresendő. A 149. cikk (1) bekezdése szerint: A Közösség a tag-
államok közötti együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük 
támogatásával és kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, 
ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartal-
mára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi 
sokszínűségüket. 
Ugyanezen cikk (2) bekezdése pedig rögzíti: A Közösség fellépésének célja: – 

az európai dimenzió fejlesztése az oktatásban, különösen a tagállamok nyelveinek 
oktatása és terjesztése útján; – a diákok és a tanárok mobilitásának ösztönzése, 
többek között az oklevelek és résztanulmányok tanulmányi célú elismerésének 



ösztönzésével; – az oktatási intézmények közötti együttműködés előmozdítása; – a 
tagállamok oktatási rendszereit egyaránt érintő kérdésekre vonatkozó információ- 
és tapasztalatcsere fejlesztése… Tehát az oktatáspolitika területén jelenleg nem áll 
fenn jogharmonizációs kötelezettség. Azonban mégis ez következik az Unió egyik 
fő célkitűzésének, a munkaerő szabad vándorlásának vizsgálatából. Ehhez szüksé-
ges a tagállamok oktatási rendszereinek közelítése, majd a diplomák kölcsönös 
elfogadása; elősegítve ezzel a szabad munkavállalást egész Európában. 
A Schengeni-egyezmény nyomán meg kellene teremteni a munkaerő mozgásá-

nak másik alapját, az iskolai (alsóbb és felsőbb) végzettségek általános elismerését. 
A hallgatók, az oktatók és a végzettek szabad mozgásának lehetővé tételével meg 
lehetne akadályozni a „brain – drain” jelenséget, már ami főképp az Egyesült Ál-
lamokat és a Távol-Keletet illeti. Napjainkban Európában demográfiai apály is 
fenyeget. A fiatalok száma erőteljesen csökken, a népesség öregszik. Mindezek a 
folyamatok átalakításokat sürgetnek a nemzeti felsőoktatások szerkezetében is. Ezt 
felismerve döntöttek úgy az európai felsőoktatatási rendszerek vezetői, hogy a 20. 
században gyorsan népszerűvé vált amerikai lineáris rendszert honosítják meg 
kontinensünkön. 
Természetesen az új modellnek egyaránt vannak előnyei és hátrányai. Figye-

lembe veszi a töredéktanulmányokat, az elitképzés és a tömegoktatás igényeit si-
kerrel egyesíti. Emellett az amerikaihoz hasonló rendszer sok ottani vendéghallga-
tót vonzana kontinensünkre. Ugyanakkor a vázolt folyamatok egyszerre jelentenék 
a differenciálódást (egy országon belül differenciálódik a felsőoktatás) és a 
homogenizációt (Térség). Az utóbbihoz pedig szükség lenne egy európai központi 
koordináló szervre is. 
Az egységes európai felsőoktatás bevezetésének első lépései már az 1950-60-as 

években megtörténtek. Ekkor a diplomák kölcsönös elismeréséről több egyez-
ményt fogadták el. Ennek folytatásaként 1979-ben született az UNESCO nemzet-
közi egyezménye (Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees 
Concerning Higher Education in the States Belonging to the European Region). 1988. decem-
ber 21-én az Európa Tanács 89/48/EEC számmal direktívát fogadott el a 
kreditelismerésről. Ezt a 92/51/EEC számú követte. Az irányelvnek köszönhető-
en már 1989-ben létrejött az Európai Kreditátviteli Rendszer. Ekkor keletkezett a 
máig nagyhatású, a mobilitást támogató egyezmény a Magna Charta Universitatum. 
1994-ben megalkották5 az egyéni diplomák értékelésére a Diploma Kiegészítő 
Rendszert. 1997-ben pedig, Lisszabonban az Európa Tanács és az UNESCO 
újabb diploma elismerési egyezményt kötött. 
A folyamat 1998-tól új irányt vett. Május 25-én a párizsi Sorbonne Egyetem 

alapításának 800. évfordulójára az olasz, az angol, a francia és a német oktatási 
miniszter kiadta a Sorbonne-i Nyilatkozatot. Ehhez még huszonöt ország csatla-
kozott a bolognai nyilatkozatban, 1999. június 19-én. A huszonkilenc ország okta-
tási minisztere megállapodott a Térség megalapításáról. A nyilatkozat a felsőokta-
tást kulcsfontosságú ágazatként értelmezte. E szerint az európai emberek, polgá-
rok közös értékekkel, „a közös társadalmi és kulturális térhez való tartozás tudatosságá-



val”6 kell, rendelkezzenek, azért, hogy versenyképesek tudjanak maradni a 21. szá-
zad kihívásai közepette is. A nyilatkozat a következőket tartja megvalósítandónak: 
egységes és könnyen érthető fokozatokat adó képzési rendszerek és a lineáris kép-
zés bevezetése, az egységes európai minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, vala-
mint az esélyegyenlőség megteremtése mind a hallgatók, mind az oktatók körében. 
A miniszterek kétévente újabb és újabb találkozók során vitatják meg az elért ered-
ményeket. Ez alatt egy testület figyeli az egyes országokban a reform alakulását, a 
találkozók előtt minden államról országjelentés készül. 2001. május 19-én Prágá-
ban immár harminckettő ország oktatáspolitikusai találkoztak. A közös nyilatko-
zatban ismét megerősítették szándékukat a Térség 2010-es létrehozására. Figye-
lembe vették az európai felsőoktatási intézmények 2001. március 29-30-án 
Salamancában, valamint az európai hallgatók 2001. március 24-25-én Göteborgban 
tartott konferenciáin elfogadottakat. Elismeréssel vették az Európai Egyetemi 
Szövetség, illetve az Európai Hallgatók Nemzeti Unióinak részvételét a folyama-
tokban. 
Prágában a résztvevők kijelentették, a felsőoktatás közjó, ezért közfeladat. A 

Bolognában elhatározottak megvalósításáról és további feladatokról is nyilatkoz-
tak. A könnyen áttekinthető és összehasonlítható diplomákat adó képzési rendszer 
bevezetése még csak egyes részeiben valósult meg. Ugyanakkor 2001-re már szá-
mos ország (a folyamatokban élenjárt például keleti szomszédunk, Románia) kísér-
leti jelleggel átállt a lineáris képzésre. Erről, és az Európa Tanács által támogatott 
Mobilitási Cselekvési Terv (melynek elindításáról Nizzában határoztak 2000-ben) 
megindulásáról elismerőleg szóltak. Nagyobb együttműködést sürgettek a minő-
ségbiztosítás, és a diploma elismerés területén. 
A Térség alappilléreinek tartották az élethosszig való tanulást, a hallgatók be-

vonását a reform alakításába, azaz Európa oktatási szempontból való vonzóvá 
tételét. A 2003. szeptember 18-19-én, Berlinben tartott utótalálkozón a miniszte-
rek elismeréssel szóltak az egyes egyetemek együttműködésének eredményességé-
ről, és annak szoros voltáról. Hangsúlyozták a minőségbiztosítás fontosságát, és az 
észlelhető hiányosságokat. Az intézményeknek ki kell alakítaniuk saját minőségbiz-
tosításukat, de meg kell felelniük országos és európai szintű szabályoknak is. Meg-
állapodtak abban, hogy a bolognai elvek megvalósítását két ütemben fogják végez-
ni, azonban csak 2005-ig adtak időt maguknak. Megerősítették, hogy a hallgatók és 
az oktatók szabad mozgása, az európai egységes kreditrendszer képezi az alapját a 
Térség működésének. 
A miniszterek véleménye alapján a hallgatókat partnernek kell tekinteni a felső-

oktatási reformban és az ágazat működtetésében is, ezért elő kell segíteni, hogy 
megfelelő módon, körülmények között és idő alatt végezhessék el tanulmányaikat. 
Azonban a Térség létrehozása nem elegendő, meg kell alakítani az Európai Kuta-
tási Térséget is. A kiadott kommüniké zárásaként a következő találkozó idejét és 
helyszínét is meghatározták: 2005. májusa, Bergen (Norvégia). Bár a találkozókon 
1999 óta részt vettek a magyar kormány megbízottai is, a felsőoktatás megújítása 
csak 2002-ben indult meg érezhetően. 



A FELSŐOKTATÁSI MODELLEK BEMUTATÁSA 

A NÉMET FELSŐOKTATÁS (HUMBOLDT-MODELL)  

A felsőoktatás szabályozását az állam szövetségi jellege alapvetően meghatározza. 
Ugyanis a tartományok hatáskörébe tartozik, külön törvényi szabályozással. Szö-
vetségi szinten kerettörvény fogja ezeket össze. Az országban az egyetemekkel 
kapcsolatos társadalmi felfogást erőteljesen meghatározták Wilhelm von Hum-
boldt nézetei. Szerinte az egyetem általános tudományosságon és az akadémiai 
szabadságon alapuló képzést kell nyújtson. A 19. század végén elvált egymástól a 
bölcsésztudományi és a természettudományi képzés. 
A Német Szövetségi Köztársaságban, az 1960-as években mutatkoztak meg a 

tömegesedés első jelei. Válaszul létrehozták a Szövetségi Oktatás- és Tudomány-
ügyi Minisztériumot, a szövetségi kerettörvény 1976-ból származik. Az 1970-es 
évekre tehető a szakfőiskolák megjelenése is, amely által a német rendszer duális 
lett. A megoldások nem bizonyultak elégségesnek, így a változtatások az 1980-as 
években még sürgetőbbek lettek. A rendezést a két Németország egyesítése csak 
elnapolta. A jelenlegi magyar felsőoktatás ezt a modellt nagyban követi. 

AZ AMERIKAI MODELL 

Az amerikai szakirodalomban megjelent az a megállapítás, hogy az ottani modell 
sikeressége az amerikai viszonyokra, és a 20. század jelenségeire vonatkoztatható. 
Felfogásuk szerint az egyetem a társadalmi, gazdasági szempontból lényeges, hasz-
nos ismeretek átadására kell vállalkozzon. Történelmi hagyománynak számít, hogy 
akár magánszemélyek, vagy közösségek is alapíthatnak egyetemeket, amelyek a 
tandíjakból tartják fenn magukat. A finanszírozás ezzel nem teljesen megoldott. Az 
állam közvetlen támogatásokkal nem siet az intézmények segítségére, viszont meg-
rendelésekkel, kutatások támogatásával (miként az üzleti szféra is) fontos szerepet 
játszik a finanszírozásukban.  

A HOLLAND MODELL  

Ez a megoldás számtalan megújulás következtében ma már köztes állapotnak (és 
sokban követendőnek is) tekinthető az amerikai és a kontinentális modell között. 
Hollandia alkotmánya 1848-ban a felsőoktatást függetlenítette a túl erős állami 
kontrolltól. Az 1876-ban megszületett felsőoktatási törvény kialakította az oktatás 
minősége szerint a dualista rendszert. Az egyetemek univerzális tudást adtak, több 
szakkal rendelkeztek a főiskolák csak egyetlen szakot indítottak. A bolognai folya-
mat ezt a felosztást valószínűleg nem hagyja érintetlenül. 
1945 után a felsőoktatásban növekedett a hallgatók száma, többségük főiskolá-

kon, és nem egyetemeken helyezkedett el. A főiskolák szerepe főleg az volt ekkor, 
hogy „elnyeljék” a felsőoktatásban újnak számító rétegeket, és munka melletti kép-



zési formákat is ajánljanak. Az ösztöndíjrendszer lehetővé tette még a legszegé-
nyebb rétegeknek is a továbbtanulást. Az 1980-as évektől kezdve megindult gazda-
sági visszaesés csökkentette az ágazatot érintő állami kiadásokat, sőt felerősödtek 
azok a vélemények, hogy a mennyiségi növekedés a felsőoktatás kárára vált. 
A holland kormány 1985-ben megreformálta a felsőoktatást, mely a magyar 

rendszerhez hasonlóan a tömegesedés, a költségesség és a minőségromlás problé-
máival küzdött. Az egyetemek feladata az lett, hogy mint autonómiával rendelkező 
szervezetek szakembereket képezzenek, és teremtsék meg a kutatások feltételeit is. 
A főiskolák esetében inkább a gyakorlati tudás átadása az elsődleges, emellett a 
hallgatóik előmenetelének elősegítése a társadalomban.7 A reformmal 4 évre csök-
kentették a tanulás idejét, és 6 évre az állami ösztöndíj folyósításának idejét. A 
holland kormány 1981-ben különválasztotta az elitképzést folytató és a tömegkép-
zés igényeit kielégítő intézményeket. Azonban a kutatási programokat egyre inkább 
a tőlük független szervezetek alakították. 
Az egyetemek 4 éves képzés után Master fokozatú diplomát adtak, majd újabb 

4 év után tudományos doktori címet lehetett elnyerni. A főiskolákon ezzel szem-
ben Bachelor végzettséget 4 év, Master végzettséget újabb 2 év után kaphattak a 
hallgatók, sőt bekapcsolódhattak az egyetemek Ph. D. képzésébe. Lényeges a mi-
nőség, gazdaságosság, hatékonyság, decentralizáció, dereguláció. A tantervek ese-
tén nagyfokú rugalmasságot, az első évben pedig erős szűrőt vezettek be a gyen-
gébb tanulók megszűrése érdekében. A diplomázás feltételeit megszigorították. 
Az intézmények igazgatásának reformját 1970-ben törvényben szabályozták, 

mely az addigi rektor és a szenátus által irányított szakmai intézményeket, egy min-
den ponton autonóm szervvé alakította. Az egyetemek rendelkeznek végrehajtó 
intézménnyel, valamint egy, az akadémiai, és a nem akadémiai személyzetből, a 
társadalom, illetve a diákok képviselőiből álló tanáccsal. Ez a tanács általános kér-
désekben, valamint a költségvetésben jogosult dönteni. Emellett még két éves 
időtartamra fejlesztési terveket is készít. 
Az egyetemi végrehajtó intézmény egy három főből álló bizottság, melynek tag-

jait a tanács jelölésére az oktatási miniszter nevezi ki, de akik a tanácsnak tartoznak 
felelősséggel. A testület vezetője legtöbbször közgazdász, menedzser. A háromfős 
bizottságnak tagja még a rektor is, az egyetemi polgárok képviseletében. A karo-
kon nem törölték el a dékán tisztségét (aki teljes állású professzor), viszont felada-
tait jelentősen csökkentették a megszokotthoz képest. A felsorolt testületek tagjait 
az egyetem közössége választja meg. Az egyes karok is hasonlóképpen épülnek fel. 
Az egyetemeken megtalálhatók még a diplomák odaítélésével és a kutatásokkal 

foglalkozó tanácsadó, véleményező szervek is. A decentralizáció és a dereguláció 
érdekében az addig erősen központosított felsőoktatás-ellátási rendszert megszün-
tették. A főiskolák és az egyetemek szövetségeket alakítottak, melyek az oktatás 
színvonaláért és kontrolljáért maguk feleltek, viszont az állami támogatásokat 
együttesen kapják meg és az autonómiát erősítendő maguk közt belátásuk szerint 
osztják fel. A hollandul VSNU-nak nevezett Hollandiai Egyetemek Szövetségének 
(székhelye Utrechtben van) fő testületei az elnökség és a végrehajtó bizottság. 



Szakbizottságokkal, rotálódó szakembergárdával rendelkezik. Fejleszti az egyete-
meket, állandó kapcsolatot tart a végrehajtó hatalommal, minőségbiztosítást foly-
tat, és biztosítja a hallgatók megfelelő képviseletét is. 
Az egyetemek anyagi eszközeinek 22 %-a külső forrásokból származik, de az 

intézmények állami támogatása a hallgatók számának függvénye. Az intézmények 
versenyeznek a hallgatókért, s így az oktatás minősége nem kerül veszélybe. A 
holland kormány az 1992-es Felsőoktatási és Kutatási Törvénnyel még inkább 
átláthatóvá tette egyetemek támogatását és a működését. Az intézmények kézébe 
került ingatlanjaik tulajdonjoga, fenntartásukról maguknak kell gondoskodniuk. Az 
oktatási programjaik beindításában csaknem teljesen szabad kezet kaptak, ez a 
lehetőség az autonómiát még jobban kihangsúlyozza. Az 1992 óta készült, a rend-
szert vizsgáló tanulmányok szerint az egyetemi képzés 4 évesre csökkentése hiba 
volt, így hát valószínű a változtatások elrendelése ezen a téren. 

A FELSŐOKTATÁS IRÁNYÍTÁSI REFORMJA 

A BELSŐ IRÁNYÍTÁS REFORMJA – AZ EGYETEMI KORMÁNYZÁS 

Napjaink felsőoktatási intézményei vezetőinek a külső, azaz társadalmi szféra elvá-
rásaira figyelemmel kell lenniük, az egyetemi polgárok, a munkaerőpiac, a kor-
mányzat, valamint az anyagi támogatók igényeinek kielégítése mellett. Nem be-
szélhetünk stabil egyetemi környezetről. Napjainkban a dinamikus változások ko-
rát éljük, amelyek a felsőoktatást körülvevő környezet bonyolultságával járnak 
együtt. A felsőoktatási kultúra pedig egyre jobban hasonlít az üzletire.8 

A KORMÁNYOK ÉS AZ EGYETEMEK VISZONYA 

A világon két alapvető felsőoktatási modell különböztethető meg: a bürokratikus 
modell, amely inkább a kontinentális jogrendszerű országokra jellemző,9 valamint 
az angolszász college modell. 
 



 

A bürokratikus modell esetében a kormány befolyása a felsőoktatási intézmények-
re nagyobb. A professzorok, egységek vezetői (akadémiai oligarchia) esetenként 
dönthetnek, gyakrabban véleményt nyilváníthatnak a stratégiai, gazdasági kérdé-
sekben. Fontos szerepe van a szenátusnak,10 a rektornak az adminisztratív réteg-
nek már kevésbé. Az állam visszavonulását figyelhetjük meg az angolszász college 
modellnél, mely együtt jár az autonómia növekedésével, hiszen a rektor valamint a 
stratégiai döntéseket hozó igazgatóság válik egyre fontosabbá. A szenátusnak aka-
démiai kérdésekben jelentősek a hatáskörei viszont egyéb esetekben csak javaslat-
tételi és véleményező szerepe lehet. 
Az Európai Felsőoktatási Térség államaiban már megindult az államnak a fel-

sőoktatási szektorból való kivonulásának folyamata, míg a társadalom képviselői 
egyre inkább részt kívánnak venni az egyetem működésének ellenőrzésében, tehát 
elszámoltatják az egyetemeket. Az alábbi ábra a társadalom releváns alkotóinak 
egymáshoz való viszonyát ismerteti. 



 

AZ EGYETEMI KORMÁNYZÁS ELEMEI 

Az Irányító Testület (továbbiakban I. T.) 

Legfontosabb feladata a pénzügyi egyensúly megteremtése, a pénzügyi tervezés, 
irányítás. Pénzügyi csőd esetén felelősségre vonhatja és leválthatja a vezetőket. 
Hozzájárul az akadémiai értékteremtéshez11 is. A tudáspiacot ismerve az intéz-
ményt annak megfelelően mozdítják a kívánt irányba, főképp, ha a cél az, hogy az 
oktatási-kutatási struktúra a változó környezethez alkalmazkodjon. A megújító 
jellegű elképzelések, alulról kell, építkezzenek. Meg kell akadályozni az új szakok 
divatszerű indítását, ennek inkább egy hosszú távú stratégia részének kell lennie. 
Bár a kezdeményezés lehetősége a professzori karnál maradna, azonban a döntési 
jogot I. T-hez kell telepíteni, mivel rá kevésbé hat az előbbiek látásmódja. Viszont 
az I. T. azokat a befektetéseket, fogja támogatni, amelyek beillenek az általuk ki-
dolgozott tervekbe. A megvalósítás után kiépül egy megfelelő monitoring-
rendszer, amely a jó teljesítményt jutalommal ismeri el. A testület nevezi ki és vá-
lasztja meg a legfontosabb adminisztratív vezetőket, például a rektort. 
Az irányító testületnek három alapvető típusát különböztetjük meg: a 

„kézenfogva vezető”-t az „őrködő”-t valamint az „aktívan felügyelő”-t. Általáno-
san jellemző, hogy az I. T. a „tulajdonosok” képviselőiből áll. 
A testület az elnökből, a tagokból, a titkárságból, és a bizottságokból áll. Több 

országban előforduló gyakorlat szerint az I. T. tagjait a kormány nevezi ki. Leg-
többször az I. T. tagok „kívülről érkeznek” és a miniszternek felelősek. A tagokat 
általában egy jelölőbizottság pályáztatással jelöli. Összekötő kapocsnak számítanak 
a minisztérium és az intézmények közt. Döntéseikért anyagi felelősség terheli őket. 



Professzionális management 

Az egyetemi vezetés e fajtája a társadalom tagjaiból álló, erősen közgazdasági vo-
násokkal rendelkező, az Irányító Testülettől jelentős eltéréseket mutat, minthogy 
annak az ellentéte. A kari tanács intézményével (illetve az egyetemi tanácséval) 
azonosítható. Túlzott megerősödésük azt jelentené egyrészt, hogy olyanok foglal-
koznának gazdasági kérdésekkel, akik ilyen területen nem jártasak. 
Az egyetemi kormányzás eszméjének elterjedésével a stratégiai döntések kike-

rülnének a végrehajtó testület kezéből, a szenátus jogköre azonban bizonyos ese-
tekben nőne. Ez a participáció elve. Amely másrészt jelenti az állam és az I. T., 
továbbá az I. T. és az intézmények adminisztratív vezetése közötti, végül az utóbbi 
és a szervezeti egységek közötti szerződések rendszerét is. Ezek elemzik a kiindu-
lási helyzetet, rögzítik és meghatározzák a kibocsátást, a teljesítés idejét, a felelősö-
ket és az erőforrások helyét. 

Akadémiai szféra (szenátus) 

Az egyetemek feladata a tudás generálása, tehát az alkotó tevékenység, az innovatív 
légkör teremtése. Ezt Alkotmányunk a tudományos autonómia megadásával bizto-
sítja az egyetemeknek. A nemzetközi gyakorlat szerint ezt a szférát az egyetemi 
végrehajtó hatalom alá nem szabad rendelni. Az egyetemi szféra hatásköreit straté-
giai és gazdálkodási kérdésekben korlátozzák (a reform kapcsán), de például sze-
mélyi teljesítmények értékelésében, tantárgyak és tantervek kidolgozásában opera-
tív költségvetés elkészítésében jelentősen növelik majd. Azonban a szakstruktúra 
kialakítása és esetleges megváltoztatása már nem tartozik ide, azon az alapon, hogy 
ez társadalmi érdek. Ebben az Irányító Testületnek van joga dönteni. A szenátus-
nak itt csak tanácsadó szerepe lehet éppúgy, mint az intézményi költségvetésben is. 
Az új felsőoktatási törvény a külső irányítás szerkezetét (azaz a felsőoktatási in-

tézmények és az állami szervek, például az Oktatási Miniszter, kapcsolatát) sem 
hagyja érintetlenül. Sajnos terjedelmi okok miatt a reform ezen része nem tárgyal-
ható. Az azonban leszögezhető, hogy a végrehajtó hatalom szerepe az intézmé-
nyek irányításában növekedni fog. 

ELFELEDETT ELKÉPZELÉSEK 

Az 1920-as évek kultuszminiszterének, Klebelsberg Kunónak, az egyetemi szférát 
átalakító elképzelései máig helytállóak. A fent elmondottak mellett (amelyek az 
irányítási reform mai állapotát festik le) álljanak a következők. Az oktatási minisz-
ter terveit így összegezte: „A tudományos élet megszervezésének […] 
legmagasabbrendű kérdése […] az, lehet-e olyan országos központi egyetemfeletti 
szervet (Suprauniversitas, Überuniversität) célszerűen létesíteni, melynek az lenne 
a hivatása, hogy a magas kultúrának az egyetemek kereteiből kiemelkedő kérdéseit 
intézze és szervezetében az összes tudományos intézmények (egyetemek és egyéb 
főiskolák, nagy közgyűjtemények) képviselőit egyesítve, azok tervszerű együttmű-



ködését biztosítsa… Tudósokból, kultúrpolitikusokból és adminisztratív erőkből 
alakuló kollegiális, korporatív szervekre van szükség, hogy a kultuszminisztérium 
hatékony felügyelete alatt önkormányzati úton lássák el a tudományos igazgatás 
magasabbrendű tennivalóit […] A magas kultúra kérdései egy részének autonóm 
igazgatása céljából javasoltam az Országos Magyar Gyűjteményegyetem létesítését 
[…] szükség lenne még négy szervre: ú.n. egyetemközi bizottságra, országos szel-
lemtudományi és országos természettudományi tanácsra, továbbá országos ösz-
töndíj-tanácsra. […] A fejlesztés végcéljának a fenti öt kollégiumnak egy magasabb 
egészbe való egybefoglalásának kell lennie, mely keretben a szellemtudományi és a 
természettudományi tanács a tudományszakok összességét, az egyetemközi bizott-
ság és a gyűjteményegyetemi tanács a magas kultúra intézményeinek összességét 
képviselné, az ösztöndíjtanács pedig a tudomány jövőjét, a tudósképzést irányítaná 
s mindennek intézményes együvé tartozása az egységes, és összhangzatos munkát 
biztosítaná.”12 
A miniszter számára az egyetemek autonómiája nem volt öncélú. Azonban ter-

vei megvalósításának útját állta halála. A miniszternek egy gondolata azonban osz-
tatlan lelkesedésre talált a korabeli tudós társadalomban. Azonban ez a terv is csak 
terv maradt. Előterjesztette, hogy a műegyetemet és a három vidéki egyetemet 
önálló korporatív jogi személyiséggel óhajtaná felruházni. „A korporatív jogalanyi-
ság jelentené elsősorban azt, hogy az egyetemek újonnan szerzendő nem állami 
eredetű ingatlan és ingó javaik tulajdonosaivá válnának, s jövedelmeik felhasználá-
sáról is – a miniszter felügyeleti jogának biztosítása mellett – maguk rendelkezhet-
nének. A rendelkezés szerve egy héttagú kuratorium lehetne, melynek tagjai volná-
nak az egyetemi város polgármestere, az egyetem rektora, az egyetem által válasz-
tott egy tanár és elsőízben a miniszter által kinevezett négy egyén, de utóbbiak 
helyének megüresedése esetén maga a kuratorium kooptálhatná az új tagot. Így az 
autonom intézkedési jog szervezetileg is biztosítva volna. Ez a szerv azonban csak 
vagyonkezelési ügyekkel foglalkoznék, s így az Egyetemi Tanács és a rektor tanul-
mányi és egyéb jogkörét nem érintené.”13 

GONDOLATOK A KÖZVETÍTŐ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRŐL 

Ezen szervek léte alapvető fontosságú hazánkban és külhonban is. Ezek a testüle-
tek országos hatáskörű szervként elsősorban elősegítik a kormány és az Oktatási 
Minisztérium az alkotmányban és a felsőoktatási törvényben meghatározott felada-
tainak végrehajtását. Nagy többségük a minisztérium tanácsadó testületei, illetve 
állami feladatokat látnak el. Pénzügyileg (főképp igaz ez a jelenlegi törvényjavaslat-
ra) és szervezetileg inkább a végrehajtó hatalomhoz kötődnek. Kivételként legin-
kább a Magyar Rektori valamint a Főigazgatói Konferencia említhető meg. Az 
egyetemi polgárok, valamint a felsőoktatás résztvevőinek véleményeit nem tudják 
megfelelően csatornázni és eljuttatni oda, ahol a döntések születnek. Így előállhat-
nak a már tapasztalt helyzetek, miszerint az egyes tanácsadó testületek teljesen 
eltérően nyilatkoznak egy adott időpontban az eléjük kerülő törvénytervezetről.14 



Ennek elkerülése érdekében szükséges lenne a holland modellhez hasonlóan15 
hazánkban is egy jó érdekérvényesítő képességgel, egységes véleménnyel rendelke-
ző szervezet létrehozása. Mindezt a végrehajtó hatalom oktatáspolitikájának ellen-
súlyozására, jogszabályi javaslatok létrehozására, elfogadására, a költségvetésből 
hosszú távra kapott források pályáztatással való elosztására. A szerv főleg a na-
gyobb egyetemi autonómiát szolgálná. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Először is megjegyezném, hogy furcsa reformról beszélni mostanában, hiszen évek 
óta próbálják például a felsőoktatási normatív finanszírozást megújítani, sajnos 
eddig úgy látszik, sikertelenül. Már-már megdöbbentőnek hatott az érdeklődésnek 
a hiánya, amellyel 2004. május közepéig a diákság képviselői fogadták az ő jövőjü-
ket is érintő terveket. Látszólag a központi szervek, így a Magyar Rektori Konfe-
rencia, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, az Egyetemi Gazdasági Főigazgatói 
Kollégium,16 támogatták a Magyar Universitas Programot, ám az ELTE felsőokta-
tási fóruma májusban csak a változások szükségességét ismerte el. A diákság és az 
oktatók, tehát a tág értelemben vett egyetemi polgárok, széleskörű bevonása nélkül 
a reform nem képzelhető el. 
A készülő felsőoktatási törvény egyszerre viszi véghez a „3+2”-es képzésre va-

ló átállást, az irányítási és a gazdasági ellátási rendszer megváltoztatását. Átfogó 
jellege miatt jobb lett volna a már kész törvényt kísérleti jelleggel előbb csak az 
önként vállalkozó intézményekben bevezetni, és egy monitoring rendszert kiépíte-
ni. A reform hiányossága, hogy bár a tervezet szerint az irányító testület akadémiai 
kérdésekbe nem rendelkezik döntési jogokkal, ám a tudományos döntések és az 
anyagiak soha nem lesznek elválaszthatóak. Nem szabad, hogy a gazdasági kérdé-
sekben érdekelt irányító testület a kari szinten lévő szenátus tudományos döntéseit 
csupán anyagi okokból azonnal elutasítsa. Ezért az irányító testületnek véleménye-
ző szervei kellene, hogy legyenek, melyek szakok szerint újraértelmeznék és felül-
bírálhatnák indokolt esetben a szenátus döntéseit. 
A 21. században elvárható lenne, hogy az egyetemek hazánkban minél jobban 

hallathassák hangjukat. Kapjanak nagy publicitást a kutatások, ezáltal tegyék von-
zóvá a befektetői szféra számára a beruházásokat, elsősorban a kutatások finanszí-
rozásába, kollégiumok fenntartásába, és építésébe. A különböző egyetemi tudo-
mányos műhelyek ne csak a belső tudományos élet számára hanem, a társadalom 
felé is nyitott „agytrösztök” legyenek, melyek célja ne pusztán a tudományos vita, 
hanem a társadalom javára válás legyen. 
A hazánkban évtizedek óta lappangó elképzelések ugyanolyan hasznosak lehet-

nek egy reform végrehajtásában, miként a tőlünk kissé idegen külföldi modellek. 
Másrészt a piaci és az állami szférának anyagi támogatásuk mellett lehetővé kellene 
tenniük, hogy a változások ne csak felülről, kissé oktrojált módon, hanem alulról, 



kezdeményezéses formában valósulhassanak meg. Lehetővé téve a valódi autonó-
miát az egyetemek számára. 
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