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Bevezetés 

 

Az oktatási rendszerek hosszú ideje a társadalom és a politika érdeklődésének 

homlokterében vannak világszerte, az oktatásföldrajzi kutatások e rendszerek jobb 

megértéséhez járulhatnak hozzá földrajzos kiindulási alapról építkezve. 

Doktori értekezésemben az Eötvös Loránd Tudományegyetem belső 

kapcsolatrendszerét, és az ezt meghatározó elemeket vizsgáltam. Azt, hogy milyen 

tényezők hatnak az egyetemeken belül kialakuló kapcsolatokra. Geográfusként 

kiemelten arra voltam kíváncsi, hogy a földrajzi tér milyen szerepet játszik ezekben a 

folyamatokban. Ezt megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a földrajzi (külső) tér miként van 

kölcsönhatásban az egyetem szervezeti struktúrájával, és belső kapcsolatrendszerével 

(belső terével). 

 

 

A munka célkitűzései és az alkalmazott módszerek 

 

ELTE. A tudás közössége. – Így hangzik az egyetem egyik sokat használt jelmondata. 

Ezt olvasva felmerülhetnek a kérdések, hogy: 

 Mennyivel több ez a közösség az egyetem nyolc karának összegénél? 

 Milyen erősek a közösségek az egyetemen belül? 

 Milyen szerepe van a földrajzi térnek a közösségek alakulásában? 

 Milyen egyéb tényezők hatnak a kapcsolatokra? 

Ezek voltak a központi kérdések, amikre a választ kerestem a disszertáció megírása 

során. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar és a Tanító- és Óvóképző Kar csak 

2000-ben csatlakozott az ELTE-hez, ezért a két karnak a működése lehetőséget 

teremtett arra is, hogy az egyetemi integrációk hatásait is megvizsgáljam a 

dolgozatban. 

A munka elkészülése során törekedtem arra, hogy mind a felhasznált szakirodalom, 

mind az alkalmazott módszerek esetében a földrajzhoz kapcsolódó más 

tudományterületekre is támaszkodjam. Ezt az interdiszciplináris megközelítést azért is 
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volt érdemes használni, mert maga a vizsgált jelenség, az egyetemen belüli 

kapcsolatok is felfoghatók úgy, mint maga az interdiszciplinaritás. 

A szakirodalom áttekintése mellett a dolgozat két empirikus kutatás eredményeire 

épül. Két kérdőíves felmérést végeztem az ELTE oktatói és hallgatói körében. A 

hallgatói egy személyes kérdőívezés volt, ennek során hatszáz ELTE hallgatót 

kérdeztünk meg az egyetem kampuszain, karra és nemre reprezentatív, kvótás 

mintavételt alkalmazva. Az oktatói felmérés kérdéssorát az ELTE összes, elérhető 

oktatója és kutatója elektronikus formában megkapta, végül 285 válaszoló 

eredményeit összegezhettem, ami 16%-os kitöltöttséget jelentett. 

 

A kutatási eredmények összefoglalása 

 

Legfontosabb kutatási eredményeimet és következtetéseimet az alábbiakban az 

értekezés felépítéséhez igazodva mutatom be.  

 A disszertáció leginkább az oktatásföldrajzi kutatásokon belül a tudásmiliő 

vizsgálatok közé sorolható. Ez a kutatási terület azzal foglalkozik, hogy egy 

oktatási intézmény milyen környezetet, feltételeket és lehetőségeket biztosít az 

ott dolgozók számára. Ebbe a környezetbe beletartoznak a személyi feltételek 

(maguk a cselekvők), az anyagi feltételek (pl. pénzügyi eszközök, kutatási 

infrastruktúra, könyvtárak) és a nem-anyagi feltételek (pl. intézményi szabályok, 

szervezeti struktúrák, az intézménnyel kapcsolatos előítéletek, az egyetem 

identitása) is. 

 A disszertáció fontos hozadékának tartom annak bemutatását, hogy földrajzos 

kutatóként miként lehet más tudományok (szociológia, szociálpszichológia, 

környezetpszichológiai, nevelésszociológia, önálló felsőoktatáskutatás) 

gondolataira, és módszereire támaszkodva új interdiszciplináris szemlélettel új 

eredményeket elérni egy olyan vizsgálat jelenség esetében, ami jelentős földrajzi 

kiterjedéssel bír. 

 A földrajzos szakirodalom feldolgozása során több olyan munkát is találtam, 

amire az elmúlt években nem igazán hivatkoztak a földrajzos szerzők, pedig 

azok már a 70-es, 80-as években komoly eredményeket mutattak fel az 
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oktatásföldrajznak is nevezhető kutatási területen. Ezek közül ki lehet emelni a 

Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontban született tanulmányokat. 

 A disszertáció elején az ELTE bemutatása során elvégeztem egy rövid 

vonzáskörzet vizsgálatot, amelynek eredményeként térképes formában is 

bemutathattam az egyetem országos vonzáskörzetét, annak különbözőségét a 

nagy vidéki tudományegyetemek vonzáskörzetéhez képest. 

 A külső, földrajzi térben viszonylag egyszerű mérni a távolságokat, ezt 

bemutatom a térelmélettel foglalkozó fejezetben. Azonban a belső tér, a belső 

kapcsolatrendszer is mutat térjellemzőket, itt is mérhető a távolság, bár ebben az 

esetben inkább a hasonlóság kifejezés alkalmazható. Ilyen hasonlóság lehet 

például az egyetemi belső térben az, hogy milyen történelmi előzményei vannak 

egy karnak, a hierarchiában egymáshoz közel álló szervezeti egységek szintén 

közelebb állnak egymáshoz a belső térben. Ilyen szempont lehet a minőségi 

jellemzők alapján való kategorizálás is, a különböző számítások szerint hasonló 

tudományos teljesítményt produkáló, vagy a felsőoktatási rangsorokban 

egymáshoz hasonlóan teljesítő egységek közel vannak egymáshoz. A 

kutatásomban azonban főleg nem ezeken az objektívnek tekintett 

hasonlóságokon van a fókusz, hanem a szubjektívebb, az észlelés és értelmezés 

során létrejövő kapcsolatokon, ismertségeken és véleményeken. Értelmezésem 

szerint az egyetemi belső tér alakulásában nagyon fontos szerepe van annak, 

hogy az egyetem polgárai miként érzékelik az egyetemet. Azon elemek között 

kisebb a távolság, akik kapcsolatban vannak, ismerik egymást, és inkább pozitív 

véleménnyel vannak a másikról. 

 A mentális térképezés módszerét először alkalmaztam Magyarországon, nem egy 

ország, térség, vagy település, hanem egy számottevő földrajzi kiterjedéssel 

rendelkező, adott intézmény vizsgálatára. Bebizonyosodott, hogy egy, a földrajzi 

tér több pontján működő egyetem belső kapcsolati rendszerének vizsgálatára is 

alkalmazható a módszer. 

 A mentális térképezés tanulságai szerint a hallgatók leginkább a Lágymányosi 

kampuszt, a Bölcsészettudományi Kart és az Állam- és Jogtudományi Kart 

ismerik az Egyetemen belül. A Pedagógiai és Pszichológiai Kart már jóval 

kevesebben jelölték, a Tanító- és Óvóképző Kart és a Bárczi Gusztáv 
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Gyógypedagógiai Kart pedig kifejezetten kevesen tudták ábrázolni a mentális 

térképeken. Nagyon gyengének mondhatók a kollégiumok és az egyéb szervezeti 

egységek ismeretei is. Ezért a karok mellett a BEAC, az Egyetemi Könyvtár és a 

Füvészkert nyújtotta lehetőségekről is érdemes lehet intenzívebben tájékoztatni a 

hallgatókat. 

 A karok közötti kapcsolatokat további kérdésekkel is megvizsgáltam, mind a 

hallgatók, mind az oktatók esetében. Ezek alapján megállapítható, hogy az 

Egyetemen belül összességében igen gyengék a karok közötti kapcsolatok. Az 

egyetemi polgárok kevéssé ismerik a többi kart, egymás épületeit ritkán keresik 

fel. Az oktatók szakmai kapcsolatrendszerében az ELTE-n belüli, más karokkal 

folytatott együttműködések nem játszanak fontos szerepet. Ezek a 

megállapítások a 2000-ben integrálódott BGGyK és a TÓK esetében különösen 

igazak, a két kar meglehetősen szeparáltan működik az Egyetem többi részétől. 

 A hallgatók egyetemi identitása erős a kérdőív eredmények alapján. 

Összegyetemi szinten az egyetemi identitás a nemzeti identitással egy szinten 

van, a kari, és kifejezetten a szakos identitás pedig még erősebb. Az Egyetemet 

és saját karukat is többségében pozitívan jellemezték a hallgatók. Fontos 

kiemelni, hogy erős összefüggést találtam a hallgatók egyetemi képzéssel való 

megelégedettsége és az egyetemi identitások között. Egyértelmű, hogy azok 

kötődnek jobban az Egyetemhez, akik jobban meg vannak elégedve a képzéssel. 

Ez az összefüggés jól mutatja, hogy az egyetemi identitás építése nem lehetséges 

a megfelelő képzés nélkül, ami gyakorlatilag az előfeltétele egy működő 

közösség kialakításának és fejlesztésének. Az oktatók egyetemmel és saját 

karukkal kapcsolatos negatív véleményének ez a megállapítás még nagyobb 

súlyt ad. A PPK-sok alapvetően pozitívabb hozzáállásával szemben a BTK-s és 

TTK-s oktatók ilyen értékeléseinek több mint fele egyértelműen negatív volt. 

Nagyon sokan a bürokráciát és a pénzhiányt kapcsolják össze az ELTE-vel és 

saját karukkal. Ezeken a területeken mindenképpen beavatkozásokat kell tenni a 

felmérések eredményei alapján az Egyetem sikeresebb működése érdekében. 

 Az ELTE különböző karaira járó hallgatók és oktatók egymásról kialakított képe 

is hatással lehet az egyetem belső működésére. A kérdőívek erre vonatkozó 

kérdései alapján több problémás terület is kirajzolódik. A hallgatók között ki 

lehet emelni az ÁJK negatív megítélését, és azt, hogy a BTK-val ellentétben a 
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jogászokkal kapcsolatos ellenérzések a mélyebb ismeretekkel nem csökkennek, 

hanem épphogy nőnek. Az oktatói felmérésből kirajzolódik, hogy a legsúlyosabb 

nézeteltérés a PPK valamint a BTK és a TTK között van. A Pedagógiai és 

Pszichológiai Karról az utóbbi két kar képviselői kifejezetten negatívan 

nyilatkoztak, főleg a tanárképzésben és az egyetemi döntéshozatalban betöltött 

szerepe miatt. Bár a kutatás mélysége nem megfelelő arra, hogy részleteiben 

megítéljük a karok közötti feszültségeket, azonban arra mindenképpen alkalmas, 

hogy az egyetem működésének szempontjából fontos, meglévő negatív érzelmek 

létezésére felhívja a figyelmet. A negatív vélemények az egyetemi polgárok 

között mindenképpen rontják az Egyetem működésének hatékonyságát, mivel 

megnehezítik az interdiszciplináris kapcsolatok kialakítását, valamint az 

Egyetemi döntéshozó folyamatokban is összeütközésekhez vezethetnek. 

 A hallgatói felmérés eredményei alapján megkíséreltem egy összefoglaló 

modellben is bemutatni a kapcsolatokra ható tényezőket, fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy ezek közül szinte mindegyik esetében további vizsgálatok 

szükségesek. A kapott kép azt is szemlélteti számomra, hogy az egyetemek belső 

kapcsolati rendszerét számos elem egyszerre alakítja, és ezek elkülönült 

vizsgálata véleményem szerint nem is lehetséges minden esetben. Fontos 

eredmény, hogy a folyamatokban más tényezők mellett a földrajzi térnek is van, 

lehet szerepe, ez talán legnyilvánvalóbban a Bárczi és a TÓK gyenge egyetemen 

belüli kapcsolatrendszerében fedezhető fel. 

 A tudományterületek közötti együttműködések a közelmúlt tudományos 

kapcsolódási pontjait mutatják. Akár ezt összevetve a kutatásom eredményeivel 

is érdemes lehet azon gondolkozni, hogy egyetemi szinten milyen potenciális 

lehetőségek vannak még a különböző tudományterületek együttműködésére. Ez 

jelenthet oktatók közötti tudományos együttműködéseket, de a hallgatók számára 

is érdekes lehet. Például érdemes lenne megvizsgálni, hogy az egyes 

szakterületek hallgatói számára milyen hasznos ismeretagyag lenne 

megszerezhető más szakok, vagy akár más karok kurzuskínálatából. Az 

egyetemen tanulók számára azonban nem csak a tudás megszerzése miatt, hanem 

a későbbi, akár munkahelyi, akár hétköznapi kapcsolatok szempontjából is 

hasznos lehet más szakterületek képviselőinek jobb megismerése még az 

egyetemi évek alatt. 
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 A doktori értekezésem egyik célja volt az is, hogy hozzájáruljon az intézményi 

integrációk belső működésre kifejtett hatásának megismeréséhez. Az ELTE 

esetében a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Tanító és Óvóképző Kar 

különösen érdekes ebből a szempontból. A kutatási eredményeim szerint hiába 

tartoznak ezek a karok már több mint tizenöt éve az ELTE-hez, nagyon gyenge a 

kapcsolatuk az Egyetem többi részével. A felmérések eredményei azt mutatják, 

hogy a felsőoktatási intézményi integrációk megvalósítása után nem elég a 

gazdasági hatásokat szem előtt tartani, hanem a kialakult új szervezeti 

struktúrákon belül is foglalkozni kell a működő kapcsolatok megteremtésével. A 

dolgozatban feltárt szempontokat nem csak utólag, egy már megtörtént 

felsőoktatási átalakítás után lehet érdemes vizsgálni, hanem akár hipotetikusan 

egy tervezett integráció előtt is hasznos lehet átgondolni, hogy annak milyen 

hatása lesz az intézményeken belüli kapcsolatokra, hiszen az anyagi szempontok 

mellett ezek fontossága sem elhanyagolható. 

 A különböző intézményeket érintő szerkezetváltások mellett előfordulnak belső 

integrációk és szétválások, ezek megvalósítása során szintén érdemes 

megfontolni, hogy milyen hatásokat eredményeznek az érintett területekre, 

milyen pozitív és negatív következményei lehetnek az egyetemen belüli 

kapcsolatokra. 

 Véleményem szerint ezek az ELTE-s eredmények bizonyítják azt is, hogy ezzel a 

kutatási megközelítéssel hasznos lehet más felsőoktatási intézményeket is 

megvizsgálni. Figyelemre méltó az is, hogy bebizonyosodott, hogy a földrajzi tér 

több pontján működő intézmények esetében érdemes vizsgálni a szervezet 

különböző részei közötti kapcsolatokat, és erre a kérdőíves felmérés és a 

mentális térképezés hatékony eszköz lehet. A módszert nem csak egyetemek, 

hanem akár kormányzati intézmények, vagy a vállalati szféra tagjai között is fel 

lehetne használni – természetesen az adott szervezet jellemzői által megkívánt 

módosítások alkalmazásával. 

 Az utóbbi időszakban is számos esetben bebizonyosodott (például politikai 

választások esetében), hogy a modern technológiai lehetőségek ellenére bizonyos 

szempontból növekszik az egyes társadalmi csoportok között a távolság. Például 

a közösségi média által is erősített társadalmi elkülönülés („facebook 

buborékok”) azt a hamis illúziót is szolgáltathatják, hogy nem is léteznek 
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máshogy gondolkozó emberek rajtunk kívül. A kérdőíves kutatások feldolgozása 

során ez a jelenség többször eszembe jutott, az, hogy ezek a folyamatok még egy 

viszonylag szűk társadalmi közösségben, az ELTE polgárok között is fennállnak. 

Ezért bár ez a jelenség messze túlmutat a disszertáció témáján, véleményem 

szerint érdekes lehet az eredményeket ebből a szempontból is értékelni. 

 Talán azok számára, akik belülről, jól ismerik az ELTE-t a fentiek közül több 

megállapítás is ismerős lehet. Például az oktatói felmérésből kirajzolódó karok 

közötti ellentétek valószínűleg nem meglepőek azok számára, akik már részt 

vettek az egyetemi döntéshozási folyamatokban. Véleményem szerint azonban 

mindenképpen a kutatás eredményének tekinthetjük azt, hogy ezeket a 

jellemzőket az ELTE belső működésével kapcsolatban olyan formában 

közzétette, ami már alkalmas lehet a róluk való gondolkodásra, és megoldások 

keresésére is. 

 Ahogy a bevezetőben is írtam, a munkámnak elsősorban a helyzetfeltárás volt a 

célja, hiszen a javítandó területeken az Egyetem polgárainak közösen kellene 

együtt dolgoznia. Éppen ezért nagy öröm volt számomra, hogy a hallgatói 

felmérés elkészülése után az eredményeket már megkapta számos egyetemi 

vezető. A nem geográfus hátterű oktatáskutatók szintén érdeklődéssel figyelték a 

kutatás már közzétett eredményeit. Ezzel a dolgozat figyelemfelhívás célja 

részben már meg is valósult. A helyzetfeltárás után fontos azonban hangsúlyozni, 

hogy a folyamatok pontosabb értelmezéséhez mindenképpen további vizsgálatok 

szükségesek. 
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