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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
 

Köszönet illeti témavezetőmet Noszkay Erzsébetet a kezdeti gondolatok formálásáért, a 

folyamatos ösztönzésért és a kutatói autonómia tiszteletben tartásáért. 

A Nemes Ferenccel folytatott beszélgetések jelentősen formálták gondolkodásomat. A kritikus 

szemű átolvasásokért, a fontos beszélgetésekért és a hasznos tanácsokért külön köszönettel 

tartozom. 

Dombovári Ella és Vágány Judit az anyag egyes változatainak alapos és sok hasznos szempontot 

felvető átnézésével járultak hozzá a disszertáció elkészültéhez. 

Gregus Piroskának ezúton is köszönöm a szerkesztéshez nyújtott technikai segítséget. 

Köszönettel tartozom Halmai Péternek a folyamatos bíztatásért és támogatásért. 

A munkahelyi vita résztvevői közül többen értékes észrevételekkel támogatták a tézisek 

formálását. Külön köszönöm Barakonyi Károly és Bencsik Andrea írásos állásfoglalását, 

valamint Szakály Dezső részletes opponensi véleményét. Az általuk felvetett szempontokat 

igyekeztem messzemenően figyelembe venni és beépíteni a dolgozatba. 

Hálás vagyok Makó Csabának a rendelkezésre bocsátott nemzetközi kutatási anyagokért és a 

személyes beszélgetésekért. 

A dolgozat elkészítéséhez a legtöbb támogatást Török Ádámtól kaptam. Köszönet a 

konzultációkért és a bátorításért! 

Az empirikus kutatásban résztvevő interjúalanyok nélkül ez a dolgozat nem készülhetett volna 

el. Köszönetképpen ezt a munkát nekik ajánlom. 

Természetesen a dolgozat a saját véleményemet tükrözi, és a leírtakért minden felelősség engem 

terhel. 
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I. BEVEZETÉS 

1. A TÉMA JELENTŐSÉGE 

Az egyetem intézménye hosszú története során már többször ment át mélyreható strukturális és 

funkcionális átalakuláson, s úgy tűnik, hogy az elkövetkező években megint új szerepkörre kell 

felkészülnie. A változásra egy viharos gyorsasággal feljövő gazdasági-társadalmi rend 

kényszeríti, melynek elnevezése és leírása kapcsán ma is heves teoretikus vita folyik.1 Annyi 

bizonyos, hogy egy olyan, egyre gyorsuló átalakulási folyamat részesei vagyunk, melyben a 

tanulás, az új ismeretek megszerzése, a tudás adaptálására való felkészültség – mint a környezeti 

alkalmazkodás nélkülözhetetlen feltétele – az egyéni, szervezeti megújulás (fennmaradás) 

kulcsává válik. E felismerés alapján a gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés előmozdítása 

érdekében végzett kutatások fókusza ma jellemzően a tudás keletkezésének és „elosztásának”, 

terjedésének problematikájára, a tanulás rendszereire helyeződik. A vizsgálatokban kiemelt 

figyelmet kap az intézményesített, iskolarendszerű oktatás működési hatékonysága, ezen belül a 

tudás létrehozásában és terjesztésében két aspektusból – képzési és kutatás-fejlesztési 

tevékenysége révén egyaránt – érintett egyetemi szféra. 

„A gazdaság, mint külső környezet, öngerjesztő módon kezd éhes lenni a tudásra, és az 

egyetemek felé fordul”, melyek „kulcselemek lehetnek abban a folyamatban, ahol a velük való 

adekvát tudástermelés óriási hatékonyságnövekedést ígér” – írja Hronszky Imre [2002:83]. Ezért 

most alapvetően az a kérdés, hogy megtalálható-e az egyetemeknél az a tudás, illetve annak 

átadására való felkészültség, amelyre a szolgáltató társadalomnak szüksége van? 

Az Európai Bizottság 2005. áprilisában közzétett közleményében úgy ítélte meg, hogy „az 

európai felsőoktatási intézmények teljesítményében jelentős gyenge pontok mutatkoznak”, és 

„jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy teljes kapacitásukat a gazdasági növekedés, a 

társadalmi kohézió, valamint a több és jobb munkahely megteremtésének szolgálatába állítsák”; 

emiatt a közeljövőben számos kihívással kell szembenézniük.2 

                                                
1 Mivel a kutatási téma kidolgozása szempontjából ezek kifejtése indifferens, ezért eltekintek attól, hogy akárcsak a 

leggyakrabban használt „információs” (Castells [1996]), ”tudásalapú” (Savage [1995], OECD [1996]) vagy 
„tanuló” (Lundvall – Johnson [1994]) jelzők mögött rejtőző, korántsem letisztult tartalmakat ismertessem.  

2  Az Európai Bizottság 2005. április 20-án „Az európai értelmiség mozgósítása: mit tehetünk az egyetemekért, 
hogy teljes kapacitásukkal hozzájárulhassanak a lisszaboni stratégiához” címmel közleményt fogadott el, mely 
három fő reformterületet határozott meg: 1) az európai egyetem minőségének javítását; 2) kormányzásuk és 
szervezetük fejlesztését; és 3) anyagi forrásaik növelését és változatosabbá tételét. A Bizottság felszólította a 
tagállamokat – így hazánkat is –, hogy mielőbb kezdjék meg szabályozási rendszerük olyan átalakítását, mely 
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Az egyetemek küldetését, stratégiáját alapvető újragondolásra késztető, valamint ezzel 

összefüggésben az operatív folyamatok újjászervezését igénylő kihívások mögött több, 

egymással összefüggő tényező áll. 

A legnagyobb innovációs késztetést a munka világának negatív visszajelzései jelentik. Az 

alkalmazó kör munkaerővel kapcsolatos elvárásai jelentősen megváltoztak, ehhez az oktatási 

rendszerek, főként Európában úgy tűnik, egyelőre rugalmatlanul alkalmazkodnak.3 A 

felsőoktatási intézmények többsége jelenleg nem a gazdaság állapota és igényei, hanem elvont, a 

valós folyamatokat, trendeket figyelmen kívül hagyó elképzelések szerint képzi a hallgatókat. A 

diplomások többsége nehezen talál végzettségének megfelelő munkát, mivel az általuk birtokolt, 

valamint a megfelelő munkaerő hiányával küzdő gazdasági szereplők által elvárt ismeretek és 

készségek között jelentős eltérések mutatkoznak. (Adler [2006], Siklós [2006], Kővári – Polónyi 

[2005]). 

A diplomások munkaerő-piaci problémáinak nyilvánvalóvá válása, egyes munkaerő-piaci 

pozíciók felértékelődése (skill upgrading)4 (Kertesi – Köllő [2006:222]) – illetve ezzel 

párhuzamosan a diplomák leértékelődése – fontos előzménye annak a folyamatnak, mely során a 

társadalom egyre inkább betekintést kíván nyerni a felsőoktatási rendszer működésébe. 

Barakonyi Károly [2003d:22] ezzel kapcsolatban így fogalmaz: „A felsőoktatás működésében 

érintett szereplők köre jelentősen kibővült, a viszonyrendszerük megváltozott: az elefántcsont-

tornyok korszakának vége. Ma már nem belügy, és nem az egyetemi autonómia körébe tartozik, 

hogy mi folyik az egyetem falain belül.” 

Az innovációs kihívás önmagában jelentős erőfeszítéseket és szemléletváltást igénylő kezelését 

csak nehezíti, hogy mindezt egyre szűkebb esztendőkben kell megvalósítani. Növekszik az 

állami nyomás a gazdasági-társadalmi kapcsolatok kiépítésére, az önfinanszírozás arányának 

növelésére. Ezek a változások alapjaiban rázzák meg az autonóm kisközösségek által irányított, 

„tudományos elefántcsonttoronyként” működő Humboldt-i egyetemet. „Az etikai koordináció 

ereje gyengül – írja Polónyi István és Szilágyi Enikő – (…) a korábbi kemény erkölcsi normákon 

                                                                                                                                                       
lehetővé teszi az egyetemek vezetése számára a fenti területeken valódi változások bevezetését, és stratégiai 
prioritások megfogalmazását. 

3 A kritika nemcsak direkt módon, hanem a nemzeti oktatási rendszerek szabályozási rendszerének átalakításán 
keresztül is megfogalmazódik. A többszintű képzési rendszer bevezetése, és a szabályozási rendszer 
megváltoztatása mögött (ld. előző lábjegyzet) ugyanis egyértelműen az a felismerés áll, hogy az európai 
felsőoktatási rendszer összességében, jelen állapotában nem képes megfelelő színvonalú humánerőforrást 
biztosítani az európai gazdaság versenyképességének javításához. 

4  A munkáltatók az elérhető állások egyre szélesebb körét határozzák meg oly módon, hogy azok betöltéséhez 
felsőfokú végzettségre van szükség, ez jelenti a pozíciók felértékelését, ami a diplomás munkavállalók iránti igény 
formális bővülését eredményezi (Róbert [2004]). Ezt erősíti meg Galasi Péter tanulmánya is, mely a foglalkozás-
iskolai végzettség összhangját vizsgálta felsőfokú végzettségű munkavállalók körében (Galasi [2007]). 
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nyugvó munka-, és teljesítménykövetelmények helyébe formális követelmények kerültek, más 

oldalról pedig egyre jelentősebb szerepet kap a piac” (Polónyi – Szilágyi [2008:262]. 

A fentiek miatt az intézmények egyre erősebb versenyre kényszerülnek – immár kevésbé az 

állami támogatásokért, sokkal inkább – piacképes képzési programokkal a hallgatókért.5 Nem 

hagyható figyelmen kívül, hogy a verseny gyorsan nemzetközivé válik, mivel – az egységesített 

európai rendszereknek köszönhetően – a hallgatók nemcsak hazájukban vehetnek igénybe 

felsőoktatási szolgáltatásokat. A külföldre távozó és külföldi egyetemek magyarországi 

egységeinél tanuló hallgatók miatt a hazai intézmények jelentős bevételektől eshetnek el (Siklós 

[2006], Barakonyi – Schwartz [2008]). 

Az új gazdaság (new economy) növekedési lehetőségeit hosszú távon meghatározza, hogy a 

felsőoktatási intézmények milyen válaszokat adnak a fenti kihívásokra. A minőség kérdése 

ugyanis szubjektív kategória, és bármilyen erős központi szabályozás mellett is jellemzően az 

intézmények, csoportok, egyének szintjén manifesztálódik. Alapvetővé válik tehát, hogy a 

felsőoktatási intézmények milyen tartalmú, színvonalú képzési programokat dolgoznak ki, és 

juttatnak el a társadalomba, s azok ott milyen lényegű, milyen minőségű további tudást 

gerjesztenek. 

2. A KUTATÁS CÉLJA  

 A fentiekkel összefüggésben a kutatás keretében a hazai felsőoktatási intézmények 

képzésinnovációs folyamataira6 koncentráltam. Az empirikus vizsgálatokat – a dolgozat címében 

foglaltaknak megfelelően – a gazdasági felsőoktatást folytató intézmények körében végeztem el.  

A kutatás fő kérdésköre7 alapján arra kerestem választ, hogy: 

− kik és hogyan fejlesztik az új képzéseket (tartalmakat, technológiákat) az intézményekben, 

− miként épül föl a fejlesztési folyamat a gyakorlatban, 
                                                
5  Ld. Vilalta [2003], idézi: Barakonyi [2004b].  
6 Az innováció fogalmát alapvetően két jelentésben lehet alkalmazni: tárgyi és eljárási értelemben. A dolgozatban a 

fogalmat eljárási értelemben használom, mely alatt „az innováció megalkotásának, az innovációs javaslat 
kidolgozásának és megvalósításának, esetleges megvalósításának, valamint felhasználásának folyamatát értjük 
(Perlaki [1981])” idézi: Szakály [2002:8]. Köszönettel tartozom Szakály Dezső professzornak – aki idézett 
munkájában számos további definícióval illusztrálja a felfogás kettős jellegét –, és felhívta a figyelmemet a 
fogalom tisztázásának fontosságára. 

7 „A kvalitatív vizsgálatoknál a hipotézissel szemben a kutatói kérdés- és problémakör kifejezések használata a 
célszerűbb, mert ezek illeszkednek legjobban a kvalitatív elemzések profiljához. Ekkor ugyanis többnyire a 
vizsgálat során felvetődő kérdésekről van szó, amelyek a kutatás folyamán állandóan változhatnak, nem pedig 
hipotézisekről, amelyeket igazolhatunk, vagy elvethetünk. A kvalitatív vizsgálatok célja nem az, hogy a 
hipotéziseket valamilyen empirikus módszerrel igazoljuk, hanem kezdeti kérdésköreinket a belső és a rejtett 
motívumok feltárásával megerősíthessük, illetve újabb kutatási problémákat generálhassunk.” (Sántha [2006:6]) 
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− milyen eszközökkel és módszerekkel folyik a megvalósítás, és ez 

− milyen szervezeti-irányítási kontextusba illeszkedik be. 

Témaválasztás szempontjából a kutatás komplementer jellegű, mivel a képzésfejlesztési 

folyamatok leírásával kiegészíteni, finomítani kívánja a „tudás Európájában”8 új missziót kereső 

hazai egyetemekről számos, később idézett, kiváló tanulmány alapján már körvonalazódó  képet. 

3. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

A felsőoktatás-kutatás a társadalomtudományi vizsgálatok viszonylag új területe; nem áll 

mögötte önálló diszciplína, formálódó fogalmi keretek jellemzik. A kutatások általában 

kifejezetten probléma-centrikusak, ezért csak interdiszciplináris megközelítéssel érnek el jó 

eredményeket. Az előző évtizedekben a vizsgálatoknak hátteret adó tudománytörténeti, jogi, 

közgazdasági és politológiai megközelítés, valamint ezek ötvözése ma is jellemző; mellettük 

azonban egyre markánsabban jelennek meg a kutatásokban szervezetelméleti, 

szervezetszociológiai aspektusok is (Hrubos [1997]). 

Az oktatás-tanulás sajátosságaiból adódóan a képző intézmények és a társadalom, valamint a 

gazdaság érintett csoportjai között sokszoros visszacsatolású dinamikus kapcsolat van, mely 

adekvát tárgyalása evolúciós megközelítést igényel; ezzel kapcsolatos gondolatokat tartalmazz a 

II. fejezet. Az evolúciós közgazdaságtan alapvetéseit a 1.1. - 1.3. alpontjaiban foglalom össze. 

Az oktatás tömegszerűvé válása és az önfinanszírozási követelmény erőteljes érvényre jutása 

miatt az egyetemek egyre inkább oktatási nagyüzemekké kezdenek válni (Polónyi – Szilágyi 

[2008], Polónyi [2006], Kövesi – Herbály-Tóth – Szabó [2005]), s ez megköveteli a 

gazdaságilag racionális, professzionális irányítást, az egyetemi kormányzás paradigmájának 

térhódítását (Barakonyi [2004b]. Az 1.2. fejezetben ismertetett evolúciós vállalatelmélet a 

gazdasági-társadalmi rendszer szerves részeként létező felsőoktatási „nagyüzemek” működési 

folyamatainak vizsgálatához nyújt keretet. 

Itt kell megjegyeznem, hogy – habár előképzettségem hajlamosíthatna arra, hogy magamévá 

tegyem „az ökonomizmus divatos expanzióját: a gazdaság mindet eldöntő szerepéről szóló 

munkálkodását az oktatás, képzés ügyeiben” (Csoma [2003:3-21]) – úgy gondolom, az egyetem 

csupán gazdaságosságra törekvő, tudáspiaci igényeket kielégítő, szolgáltató rendszerként való 

leírása önmagában erősen egyszerűsítő, elszegényíti az intézményeket és a bennük, általuk 
                                                
8 A korábban idézett Bizottsági dokumentum tartalmi előzménye „Az egyetemek szerepe a tudás Európájában” című 

közlemény. (Európai Bizottság [2003.02.05.]) 



 10  

megvalósuló tevékenységet.  Hiszen – ahogy Csoma Gyula [2003: 3-21]  írja – „minden oktatási-

képzési intézmény (valóban!) rendszer és szervezet is; […] olyan személyiségformáló, 

szocializáló, értékközvetítő, kultúraközvetítő és a kultúraközvetítés kultúráját is megjelenítő, a 

tudáspiacra munkaerőt képző, emberi tőkét akkumuláló, társadalmi létformákat őrző, 

reprodukáló, s olykor meghaladó, megváltoztató oktatási-képzési entitás, amely gazdaságot 

ellátó apparátusként is működik, szolgáltató feladatokkal is rendelkezik, s amelynek rendszer-, 

illetve szervezettermészete van.” Az evolúciós vállalatelméleti háttér a fenti megfontolásból 

egészül ki – reményeim szerint értelmező, kiegészítő módon – bizonyos szervezetelméleti 

megállapításokkal. 

Az evolucionista értelmezésben – és a valóságban – az egyetem nem elszigetelt, lineáris 

kapcsolatrendszerben működő entitás9, hanem egy komplex társadalmi-gazdasági rendszer 

szerves része. E ténynek az új gazdaság innovációs folyamatainak megértése során kitüntetett 

szerepe van, ezért kerül ismertetésre az innovációs rendszer irányzat (IR) néhány jellemzője (ld. 

I. 1.4. fejezet). A felsőoktatási intézmények formálódó szerepével az I. 2 fejezetben 

foglalkozom. 

Ahogy azt fent már említettem az empirikus vizsgálata képzésfejlesztési folyamatokra 

koncentrál, ezért – illetve bizonyos fogalom-értelmezési problémák miatt – nélkülözhetetlennek 

éreztem az innováció-menedzsment módszereinek, fogalmainak ismertetését. Törekedtem arra, 

hogy e fejezet (I. 3.) is tükrözze azt a szemléletet, mely szerint az innováció-menedzsment 

módszerek fejlődése (is) evolutív folyamat. Az áttekintés során ezt a jelenséget a tudásátadásban 

résztvevők körének bővülésén, a köztük lévő interakciók jellegének, és a tudás értelmezésének 

változásán keresztül kívántam megragadni. 

Egy olyan komplex interakció, mint az innováció, nem választható el a közegtől, ezért a 

különböző gazdasági, társadalmi, szocio-kulturális környezetben zajló intézményi átalakulási 

folyamatok minőségi összehasonlítása problémás. Erre a tényre már az 1980-as években több, 

felsőoktatási rendszerekkel foglalkozó kutató felhívta a figyelmet. 

Empirikus tanulmányaik egyértelmű konklúziója, hogy az oktatási rendszerek rendkívül 

komplexek, mindegyiket csak a maga konkrétságában és történetiségében, a társadalmi 

                                                
9  A lineáris megközelítésről Paul A. Samuelson [1947:288] már hatvan évvel ezelőtt így írt: „Mostanáig a legtöbb 

közgazdász lineáris rendszerekkel foglalkozott, nem azért, mert azt hitték volna, hogy a tények ilyen egyszerűek 
lennének, hanem sokkal inkább azon matematikai nehézségek miatt, amelyeket a nemlineáris rendszerek 
magukban foglalnak”. Idézi: Hronszky Imre [2005]. 
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környezetbe való beágyazottságában lehet igazán megérteni10 (V. Lynn et. al. [1996] idézi: 

Hrubos [1997]).11 Épp emiatt tartottam szükségesnek, hogy – jelentős mértékben hazai 

oktatáskutatók publikációit feldolgozva – külön fejezetben (II. 4.) foglaljam össze az 

ezredforduló utáni hazai felsőoktatás néhány, e kutatási szempontjából fontos jellemzőjét.  

A III. fejezetben kerül részletes bemutatásra az empirikus vizsgálat terepéül szolgáló hazai 

gazdasági felsőoktatás (evolucionista értelmezésben a vizsgált populáció), valamint az 

alkalmazott kvalitatív módszertan. A felsőoktatás stratégiai és minőségi dilemmái most a 

legfejlettebb országokban is nagy figyelmet kapnak, s jellemzően nem-kvantitatív módszerekkel 

elemzik őket (ld. Khurana [2007], Bok [2003]). Az általam választott kvalitatív módszertant, a 

kutatás folyamatát; a mintavétel módját, az adatgyűjtés és feldolgozás eljárásait, valamint saját 

kutatói szerepemet is e fejezetben ismertetem részletesen. A téma jellegéből adódóan a 

trianguláció lehetőségével nem lehet élni, ezért külön alpontban írok a módszertanból eredő 

kockázatok kezeléséről. 

A kutatás eredményeit – a felsőoktatási képzésfejlesztési gyakorlat főbb jellemzőit, ezek hátterét 

– a IV. fejezetben egy esettanulmány formájában ismertetem. Az új és újszerű tudományos 

eredmények összefoglalására az V., a következtetések, javaslatok megfogalmazására, és további 

kutatási irányok megjelölésére a VI. fejezetben kerül sor. 

A kutatás nemzetközi kiterjesztése kétségtelenül növelte volna a dolgozat értékét, de olyan 

sokrétű felkészültséget és jelentős erőforrásokat igényelt volna, melyekkel nem rendelkezem. A 

hazai intézmények körében végzett kutatás eredményeinek nemzetközi tapasztalatokkal való 

összevetésre a hasonló módszertannal készülő, 2009. januárjában záruló NESOR12 jelentései 

adnak lehetőséget. Makó Csaba professzornak, a projekt vezetőjének ezúton is köszönöm, hogy 

lehetővé tette a folyamatban lévő kutatás anyagainak felhasználását. 

 

                                                
10A szerzők arra is rámutatnak, hogy a kormányzatok általában éppen ezt a komplexitást hagyják figyelmen kívül, s 

erre vezethető vissza, hogy olyan gyakori jelenség az oktatási reformokkal szembeni rezisztencia, és a sok, nem 
várt paradox hatás. 

11A felsőoktatási intézmények teljesítmény-mérésének, nemzetközi rangsorolásának módszertani, szemléletbeli, 
fogalmi eltérésekből eredő problémáira világít rá Török Ádám [2006] tanulmánya is. 

12 A NESOR (New Social Risk in the European Knowledge Society and Higher Education) hat ország részvételével 
az Európai Unió Socrates programja keretében 2006 és 2008 között valósul meg. 
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II. ELMÉLETI HÁTTÉR A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
KÉPÉZÉSINNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁHOZ 

1. AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA EVOLUCIONISTA MEGKÖZELÍTÉSSEL 

Az innovációs folyamatok vizsgálata ma a társadalomtudományi kutatások kiemelt területe. Az 

innovációs rendszerek – és ezen belül a gazdálkodó szervezetek, mint „megmagyarázandók” – 

kutatásában alapvetően két markánsan elkülönülő irányzat van jelen: egyik neoklasszikus 

elméleti alapokkal bír, a másik az evolúciós közgazdaságtan terminológiájára épül. Utóbbi 

fontosságának hangsúlyozása ma minden hasonló szemlélettel bíró munkának – így ennek a 

dolgozatnak is – kritikai jelleget ad. Annak ellenére ugyanis, hogy az egymással egyre szorosabb 

összefüggéseket mutató evolúciós, illetve kompetenciaalapú közgazdasági és vállalatelméletek, 

valamint a részben ezekre épülő innovációs rendszer (IR) megközelítés a modern, empirikus 

innováció-kutatások legmeghatározóbb irányzata, alapvetően szemben áll a „mainstream” 

neoklasszikus felfogásával. Azon jelentős eredmények ellenére, melyet az evolúciós 

közgazdászok az új gazdaság jellemzőinek feltárásában elértek, az elmélet az egységes 

paradigma hiányában még messze van attól, hogy  „főárammá” váljék (Hronszky [2005:16]). 

Az innováció elméletével foglalkozó szakirodalom áttekintése az alkalmazott definíciók, és 

szemlélet bemutatására szolgál. A fejezeten belül elsőként az innovációt központi kérdésként 

kezelő, változó környezetet feltételező evolúciós közgazdaságtan főbb alaptéziseit ismertetem. A 

második pontban az evolúciós alapokra épülő vállalatelméletek, és bizonyos idevágó 

szervezetelméleti aspektusok kerülnek bemutatásra, mivel a dolgozatban az egyetemet – e 

felfogásoknak megfelelően – egy tanulásra és fejlődésre képes, hosszú távú fennmaradásra 

törekvő egységként értelmezem. A 1.3. és 1.4. fejezetben az innovációs folyamat evolucionista 

értelmezésével, az innovációs rendszer megközelítéssel és az ennek szervezeti megoldását 

jelentő innovációs hálókkal, az 1.5 fejezetben – ezzel összefüggésben – az egyetemek új 

gazdaságban betöltött szerepével foglalkozom. 

1.1. AZ EVOLÚCIÓS KÖZGAZDASÁGTAN FŐBB ALAPVETÉSEI 

Nikolai Foss [1998; 1994] vállalatelméletekkel foglalkozó munkáiban meggyőzően bizonyítja, 

hogy Thorstein Veblen13 [1898] vállalatfelfogása illetve Alfred Marshall [1925] megállapításai a 

gazdálkodó szervezetek közötti innovációs és vállalkozói képességekben mutatkozó 

különbségekről már korai evolúciós nézetekről tanúskodnak. Mindezt elismerve az evolúciós 

                                                
13Thorsein Veblennek az evoluciós közgazdasági gondolkodás megalapozásában betöltött meghatározó szerepéről 

ld. Hausmann [2007]. 
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közgazdászok (Nelson – Winter [1982], Nelson [1985], Dosi et. al. [1988], Kelm [1997]) között 

egyetértés uralkodik a tekintetben, hogy a modern elmélet alapjait az osztrák közgazdász, Joseph 

A. Schumpeter munkássága teremtette meg.14 Gazdaságfelfogásának újszerűsége abban állt, 

hogy szakított az uralkodó neoklasszikus közgazdaságtan statikus szemléletével; tagadta annak 

teljes informáltságra és korlátlan racionalitásra vonatkozó nézeteit, és elvetette a 

profitmaximalizáló feltevést.15 A gazdasági egyensúly helyett az egyensúlytalanság feltételeit és 

okait kutatta, és elemzési keretté a gyorsan változó, bizonytalan környezetet tette. Megpróbálta 

azonosítani a termelékenység-növekedés endogén forrásait, s leírni azt a mechanizmust, amely a 

teljes termelés növekedésében hosszú távú folytonosságot, állandó fluktuációt hoz létre. 

Megállapításai szerint a gazdasági fejlődést előidéző endogén változások (evolúció) hátterében 

az innovációs tevékenység áll16, mely a vállalkozó – mint sajátos tulajdonságokkal rendelkező 

erőforrás – működésével függ össze.17 Schumpeter szerint a vállalkozó innovátor, aki állandóan 

új profitszerzési lehetőségek után kutat, s ezáltal tevékenysége a gazdasági növekedés motorja.18 

A profit utáni hajsza (profit seeking), és ezzel összefüggésben az állandó változás egy 

folyamatosan keletkező és pusztuló gazdaságot eredményez, melyben az egyensúlynak nincs 

semmi értelme. Az evolúciós felfogás szerint a neoklasszikusok által fókuszba állított 

közgazdasági egyensúly csupán tűnő jelenség, aminek csak azzal a múltbeli folyamattal 

kapcsolatban van értelme, amely létrehozta, illetve azzal a jövőbenivel, amely majd megszünteti. 

Schumpeter elméletének újszerű vonása az is, hogy a hosszú távú trendek bemutatása helyett a 

gazdasági fejlődést olyan jelenségként kívánta ábrázolni, mely fellendülések és visszaesések 

sorozatában valósul meg.  Ahogy Phyllis Deane írja, a fentiek továbbgondolásának „az lett az 

eredménye, hogy figyelmét a műszaki haladás ciklikus hatásaira, a válság pszichológiájára és a 

vállalkozó innovációs magatartására kellett összpontosítania” (Deane [1997:227]).19 A 

                                                
14Az 1911-ben publikált „A gazdasági fejlődés elmélete” c. munkájában (Schumpeter [1911/1980]) annak az 

elméleti modellnek a körvonalait mutatja be, melyet „Az üzleti ciklusok” (Schumpeter [1939]) és a  
„Kapitalizmus, szocializmus és demokrácia” (Schumpeter [1942]) c. műveiben továbbfejleszt, és szélesebb 
társadalmi összefüggésbe helyez. 

15Herbert Simon korlátozott racionalitásra vonatkozó nézeteivel értett egyet (Simon [1955]), és Armen Alchian 
gondolatait osztotta, aki szerint bizonytalan környezetben a profitmaximalizálás feltételezése helytelen, és a 
vállalatok alapvetően kielégítő profit elérésére törekednek (Alchian [1950]). 

16 Schumpeter [1911/1980] elméletében az innováció – mely lehet a tevékenység és annak eredménye is – 
alapvetően a termelési tényezők újszerű kombinációját jelenti. A klasszikus definíciójában öt alapeset különböztet 
meg; röviden: új termék, új termelési eljárás, új beszerzési és értékesítési piacok feltárása vagy új szervezeti 
forma. (Schumpeter [1911/1980:111] 

17 Ennek fontosságára egyébként nem Schumpeter világított rá elsőként. Jean Batist Say egy 1803-ban írt 
tanulmányában már a vállalkozó „ötletességét és különös viselkedését” a gazdasági növekedés jelentős 
tényezőjeként említi (Szántó [2004]). 

18 A schumpeter-i értelmezésben csak az számít vállalkozónak, aki valami újat hoz létre. Ilyen értelemben a fennálló 
helyzetre meglévő rutinokkal válaszolók akkor sem innovátorok (vállalkozók), ha mindezt hatékonyan teszik. 

19 A „technológia”, mint figyelembe veendő, növekedést magyarázó változó a neoklasszikus elméletben – Solow-
maradványként – csak 1956-ban jelent meg (Solow [1957]). A Cobb-Douglas-féle Q=A*L(α)*K(1-α) képletben 
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vállalkozói tevékenység és az innováció fontosságára, a mikroszférában bekövetkező változások 

kumulálódásának jelentőségére is Schumpeter hívta fel elsőként a figyelmet, s e tekintetben az 

evolucionista közgazdaságtan első képviselője volt.20 

Követői azonban nem csak a modern evolucionisták. A nem egyensúlyi állapotok vizsgálatára 

vonatkozó gondolatait mások is továbbvitték. Ebben a felfogásban írta meg korszakalkotó művét 

Az általános elmélet-et John Maynard Keynes (Keynes [1936]), és az évszázad második felében 

is olyan kiemelkedő követői voltak, mint Friedrich Hayek, Chris Freeman, François Perroux és 

Kenneth Boulding (Plenter [1999]). 

Az iparágak működésének evolúciós elméleti alapokra épülő magyarázata Richard Nelson és 

Sidney Winter professzorok nevéhez fűződik. Közös művük – az An Economic Theory of 

Evolutionary Change (Nelson – Winter [1982]) – a schumpeteriánus evolucionista gazdaságtan 

alapműve.21 A könyvben ismertetett modellben elvetik a neoklasszikus közgazdaságtan 

életidegen elvonatkoztatásait, feltételrendszerét és statikus elemzési módszerét. A szerzőpáros 

gondolatai intellektuális forradalmat hoztak a közgazdaságtanba (Hodgson [1998]),22 és 

jelentősen hozzájárultak az innovációkutatás alapjainak megteremtéséhez (Ács –Varga 

[2000:32]).  

Több nyolcvanas években közzétett gazdaságelméleti kutatáshoz hasonlóan23 a Nelson – Winter 

modell is az iparágak (szektorok) működési folyamatainak megismerésére koncentrált. A mezzo-

szintű gazdasági működés magyarázatához a szerzők az általános evolúciós teória fogalmait 

közgazdasági kategóriákkal azonosították: a Schumpeter által definiált innovációt a variációkkal; 

az információkat átörökítő, relatív változatlan rutinokkal rendelkező vállalatot a génnel, a piaci 

versenyt pedig, a szelekciós mechanizmussal.24,25 

                                                                                                                                                       
Robert Solow A-t nem konstansként, hanem az idő (t) és a növekedési tényező (l) függvényeként értelmezte, mely 
így meghatározza a műszaki fejlődés részarányát az aggregált gazdasági eredményben és a termelékenység 
növekedésében. 1984-ben Nobel-díjat kapott, amiért a fentiek alapján kimutatta, hogy az USA gazdasági 
növekedésének 1909 és 1949 között 88 %-át, 1942 és 1957 között pedig 40 %-át a technológiai fejlődés adta. 

20 Ezzel kapcsolatban Kapás Judit Matthias Kelmre (Kelm [1997]) hivatkozva megjegyzi, hogy „bár Schumpeter 
még nem alkalmazott semmilyen explicit biológiai analógiát, implicit módon azt sugallta, hogy elmélete hasonló 
szerepet tölt be a közgazdaságtanban, mint Darwin elmélete a biológiában” (Kapás [1999:826]). 

21 Ld. bővebben Nelson [1995]. 
22 Geoffrey Hodgson véleményét többen is vitatják, kritikai észrevételeket fogalmaz meg Paul Krugman [1996], 

valamint a hazai szerzők közül Vincze János [1993] is (Kapás [1999]). 
23 Ld. pl. Michael Porter [1980]. 
24 Hronszky Imre [2005:24] ezzel kapcsolatban rávilágít, hogy a rivalizálásnak felfogott, szelekciót eredményező 

verseny esetleg a rendszer összeomlásához is vezethet. 
25 Az evolúciós közgazdaságtan gyakran éri kritika a biológiai analógiák alkalmazhatósága miatt (ld. pl. Vincze 

[1993]), pedig már a korai evolucionisták (pl. Penrose [1952]) is felhívták a figyelmet bizonyos fogalom-
transzformációs korlátokra. „Értelmesebbnek tűnik feltenni, hogy a társadalmi evolúcióban a kulturális változás az 
útja a társadalmi új átörökítésének, másolásának.” (Hronszky [2005:17]) 
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A modell alapvető jellemzői Giovanni Dosi és Richard Nelson (Dosi – Nelson [1994]) szerint a 

következőkben foglalhatók össze: az adott iparágban jellemző rutineljárásokkal és 

tőkeállománnyal rendelkező vállalat egy input-output vonatkozásában döntési szabályokkal 

rendelkező egység. A rutinoknak (skills) alapvetően három különböző csoportja van: (1) léteznek 

standard működési eljárások, melyek rövid távon változatlanok, és arra vonatkoznak, hogy 

milyen feltételek mellett hogyan és mennyit termeljen a vállalat; (2) vannak beruházással 

kapcsolatos szabályok, (3) és olyan probléma-megoldási eljárások, melyek a vállalati működés 

javítására irányulnak. (A szerzők utalnak arra, hogy egyes szervezetek rendelkezhetnek az 

innováció támogatására, irányítására szolgáló rutinokkal is.) Az ár a piaci mechanizmus során 

alakul ki, s ez meghatározza a vállalat számára a profit nagyságát.26 Ha ennek nagysága a vállalat 

számára kielégítő, nem változtat rutineljárásain, ellenkező esetben új eljárások felkutatásába 

(search) kezd, mely lehet utánzás vagy innováció. A vállalat bukását alapvetően az okozza, ha 

nem tud új rutineljárásokra szert tenni. A szerzők azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a 

rutinok megléte önmagában nem csökkenti a kockázatot, mivel dinamikus, bizonytalan 

környezetben a változások kimenetele nem jelezhető előre. A fejlődési folyamat (változtatás) 

mindig magában hordozza a kudarc lehetőségét. 

A Nelson – Winter [1982] modellben a szerzők a klasszikus evolúciós elmélet adaptálásával 

elsősorban az iparági mechanizmust kívánták magyarázni, a vállalatok működési jellemzőinek 

újraértelmezésével27 azonban implicit módon egy vállalatelmélet alapjait is megteremtették. 

1.2. AZ EVOLUCIÓS VÁLLATELMÉLET 

A Nelson – Winter modell [1982] megjelenése után mintegy nyolc-tíz évvel a közgazdasági 

elemzések és empirikus vizsgálatok fókusza a gazdaság mikroszintjére helyeződött. Számos, a 

vállalat működését magyarázó új megközelítés látott napvilágot, melyeket a szakirodalom 

összefoglaló néven kompetencia-alapú elméletnek (competence-based theory)28 nevez. Ezek 

jelentős rokonságot, átfedést mutatnak, és máig együtt formálódnak az evolúciós 

vállalatelmélettel (Kapás [1999]). A Nelson – Winter modellben a vállalati működésről alkotott 

                                                
26 Ebben a vonatkozásban a Nelson – Winter modell vállalata nem különbözik a klasszikus árelmélet vállalatától 

(Kapás [1999]). 
27 Ld. Nelson – Winter [1982] 4. és 5. fejezet 
28 Az említett elméletek közül a Porter-féle stratégiai elemzés alternatívájaként létrejövő erőforrás-alapú elmélet 

(Wernerfeld [1984], Barney [1991]) volt az első. Az evolucionista iskola nézeteivel a képességeket (ability) a 
piaci alkalmazkodáshoz nélkülözhetetlen erőforrásként értelmező dinamikus képességek elmélete (Teece at. al 
[1997]) mutatja a legszorosabb kapcsolatot, de e körbe tartozik Ikujiro Nonaka és Hirotaka Takeuchi [1995] 
tudásalapú-elmélete, és a Hamel – Prahalad-féle [1990] alapvető kompetencia (core competence) elmélet is. A 
különböző elnevezések, és a messze nem egységes terminológia ellenére az elméletek közös (csoportosító) 
ismérve, hogy a vállalati teljesítmény heterogenitását a szervezetben alkalmazott rutinokra, bizonyos képességek, 
erőforrások meglétére vezetik vissza. 
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feltételezések – a folyamatosan reprodukálódó vállalati rutinokról valamint az ebből eredő tartós 

teljesítménykülönbségről – megerősítést nyertek az empirikus alapokon nyugvó, stratégiai 

menedzsment irányzatokból kifejlődő kompetencia-alapú elméletekben. Utóbbiak számára a 

párhuzamos fejlődés pozitív hozadéka, hogy az evolucionista terminológia nélkül a kompetencia 

fogalma29 közgazdasági szempontból nem értelmezhető, mivel a szűkösséget a tudással 

kapcsolatban csak ez az elmélet feltételezi (Carlsson – Eliasson [1991]). 

Az evolucionista és kompetencia alapú elméletek központi fogalma a tudás, melynek 

értelmezése jelentősen eltér a neoklasszikus felfogástól. Alapvetően erre a definíciós 

különbözőségre vezethető vissza a vállalatok működési mechanizmusának magyarázatában és az 

innováció természetének megítélésében30 mutatkozó markáns különbség is. 

A neoklasszikus elmélet a tudás fogalmát az információval, a kodifikált (technológiai) tudással 

azonosítja, míg az evolucionista közgazdászok a tudás értelmezésében a világhírű kémikus és 

tudományfilozófus Polányi Mihályra [1967] hivatkozva hangsúlyozzák, hogy az mindig két 

részből áll. A klasszikus közgazdaságtan által is értelmezett kodifikált tudáson felül létezik egy 

ún. “hallgatólagos” (tacit) tudás, mely nem artikulálódik könnyen átadható formába, és 

elsősorban ügyességet, értelmezési és heurisztikus képességet jelent.31 

A tacit tudáselemekkel elsősorban tapasztalati tanulás (learning by experince) révén az egyének 

gazdagodnak, de Howells [1996] felveti, hogy léteznek olyan funkcionális és szervezeti szintű 

rutinok, melyek csak csoportosan sajátíthatók el, valamint csak az egyének tudásának 

összeadódásával, szinergikus hatások révén érvényesülnek. A fentiek miatt a szervezeten belül a 

tudás szétszórtan (distributed) van jelen (azaz a csoport együtt olyan tudással rendelkezik 

mellyel az egyének külön-külön nem), ezért a szervezeti tudás nem felügyelhető egyetlen 

személy által. 

Hayek [1945:78] szerint „a [szervezetek] problémája éppen az, hogy miként hasznosítsák azt a 

tudást, aminek a maga összességében senki sincs a birtokában”. Az intézményi menedzsment 

feladata evolucionista értelmezésben ennek a szétszórt és részben rejtett tudásnak a koordinálása 

                                                
29 A vállalat kompetenciái (economic competence) révén képes azonosítani, bővíteni és kiaknázni a termelési 

lehetőségeket. A kompetencia alapvetően négyféle – szelekciós és stratégiai, szervezeti és koordinációs, technikai 
valamint tanulási – képességcsoportot foglal magába (Carlsson-Eliasson [1994]). 

30 Ld. 1.3. fejezet 
31 Hronszky Imre [2005:27] a két tudástípus viszonylatában olyan paradoxonra hívja fel a figyelmet, mely az új 

gazdaság innovációs folyamatainak megértésében alapvető: a kodifikált tudás alkalmazása (próbák és hibák) során 
a hallgatólagos tudás folyamatosan és többszörösére bővül, tehát a két tudástípus között komplementer, 
kölcsönösen újratermelő viszony áll fenn. A kodifikálást azonban a folyamatos változás és a komplexitás 
akadályozza. Utóbbi következménye a paradoxon mozgás; pl. a fokozódó verseny és a védett terek koevoluciója, 
a versengő vállalatok kooperációja, vagy az éleződő versenyben felerősödő hálósodás (ld. pl. konkurens 
egyetemek konzorciális együttműködése a szakfejlesztésben). 
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egy közös (shared), önfenntartó, tanulást generáló tudásbázis létrehozásával. A tudásnak ez az 

értelmezése egyértelművé teszi, hogy evolucionista értelemben az nem közjó, hanem egyén- és 

szervezet-specifikus, tacit és komplex. 

Az evolúciós elmélet több szempontból is átvilágítja a „fekete dobozt”, kiemelve a 

humánerőforrás, a vezetés, szervezés, irányítás jelentőségét. A működés sikerességében 

alapvetőnek feltételezi az egyének közötti interakciók révén formálódó szervezeti tudásbázist, 

mely így társadalmi jellegű és kultúrafüggő. A koordináció szükségessége az evolúciós elmélet 

vezető-felfogását is gazdagítja, feladatává teszi a közösség formálását, a társadalmi minták 

interpretálását, a rutinok befolyásolását, az ösztönzést és a tanulási folyamatok orientálását (Witt 

[1998]). 

A tudást az információval azonosító standard neoklasszikus elméletben gyökerező szerződéses 

vállalatelméletekben32 a vállalat célja – s ebből következően a vezető feladata – az információk 

feldolgozása és az erőforrások hatékony allokációja révén a maximális profit elérése. Ahogy erre 

többen is utalnak (Dosi – Egidi 1991], Marengo [1992]) a tanulás ebben az értelmezésben az új 

információknak a valószínűség-számítás eszközeivel való feldolgozása adott és állandónak 

tekintett feldolgozási (értelmezési) képességek mellett. Evolucionista értelmezésben azonban a 

vállalat egy fejlődőképes, folyamatos tanulás és adaptálás során formálódó, a bizonytalan 

környezet miatt pedig szükségszerűen rugalmas döntési szabályokkal jellemezhető egység. Az 

érintettekkel való interakciók révén folyamatosan fejlődő jártasságaiban korábbi tanulási 

tapasztalatok, már megszerzett és beépített tudás, valamint az értékrend tükröződik.33 

A kompetencia alapú elméletek előfutárának tartott Edith Penrose [1959] a neoklasszikusokkal 

ellentétben a vállalatok közötti tartós teljesítmény-különbségek okaként nem a hatékonyságot, 

hanem a tudáskészletek és a tudásáramlás jellemzőiben mutatkozó eltéréseket jelölte meg (Foss 

[1996]). Követői mintegy harminc évvel később gondolatait azzal egészítették ki, hogy a 

versenyelőnyt elsősorban a tudásnak a rejtve maradó, hallgatólagos része biztosítja, mert az 

nehezen másolható, és nem válhat piaci szerződés tárgyává (Carlsson – Eliasson [1994]). 

A tanulás ebben az értelmezésben nem csupán információfeldolgozás, hanem magában foglalja a 

problémamegoldást, az új kompetenciák, jártasságok (skills) megszerzését, és a modellben 

szakadatlanul változónak feltételezett környezet folyamatos újraértelmezését (building new 

                                                
32 Kapás Judit [2001] szerződéses vállalat elméleteknek nevezi az alábbiakat: 1. tranzakciós költségek elmélete 

(Williamson [1985]), 2. tulajdonosi jogok elmélete (Hart [1995]), 3. megbízó-ügynök elmélet (Holmström-
Milgrom [1994]), 4. a vállalat, mint szerződések nexusa (Alchian-Demsetz [1972]; Jensen-Meckling [1976]). 

33 A Nelson-Winter modellben a tudás elsősorban termelési tudást jelent, de magában foglalja az összes vállalati 
funkció területén felhalmozódott ismeretet is, valamint a piaci információk értelmezésének képességét (Nelson – 
Winter [1982]). 
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representation of the environment) (Teece et. al. [1997]). A közgazdaságtan kulcsfogalmának 

számító szűkösség pedig nem a döntésekhez szükséges információk elégtelenségében mutatkozik 

meg, hanem sokkal inkább azon képességek (rutinok) hiányában, melyekkel az információ 

feldolgozható. 

A tanulás kumulatív jellege miatt az evolucionisták a szerveztek (vállaltok) múltbeli útjainak 

nagy jelentőséget tulajdonítanak (path-dependency)34, véleményük szerint az eltérő „történelem” 

hatással van a jövőbeni lehetőségekre.35 

A működésében (méret, szervezet, profil, hatékonyság, jövedelmezőség stb.) mutatkozó 

sokféleség mögött éppen a próbálkozások és tévedések (trial and error) révén előrehaladó, 

nagyon különböző tanulási pályák (trajectories) állnak (Teece – Pisano [1994]). Ez a motívum a 

szervezeti tanulás magatartástudományi elkötelezettségű march-i modelljében is megjelenik. 

Barbara Levitt és James March [1988] szerint a szervezetek történetük során tapasztaltakat 

rutinokba kódolják, s ezek irányítják a szervezetnek és a szervezet tagjainak a magatartását. 

Az evolucionista vállalatelmélet részben immanens jellemzői, részben egydimenziós volta miatt 

több kérdés magyarázatában gyenge, s „nem tekinthető olyan elméletnek, amely mindenben 

alternatív megközelítést kínálna a közgazdaságtan uralkodó irányzataival szemben” (Kapás 

[1999:828]). Nelson [1991] szerint azonban fontos vívmányuk annak felismerése, hogy adott 

termékkör, adott technológiával való hatékony előállítása önmagában nem biztosítja a túlélést a 

vállalat számára. 

A hazai felsőoktatási intézményekre értelmezve Richard Nelson [1991] megállapítását, mindez 

azt jelenti, hogy változó környezetben egy stabil képzési portfolió hatékonyabb kivitelezése 

önmagában nem biztosítja a sikert hosszú távon. Az alkalmazkodási folyamat radikálisabb 

megoldásokat követel. A helyzet igazi nehézsége ma abban áll, hogy az erős innovációs kényszer 

az alapfolyamatok racionalizálásával párhuzamos lép fel. Az innovációhoz elengedhetetlen 

bizonyos „új” rutinok megszerzése, mely a „régiek” alkotó rombolásával (Schumpeter 

[1911/1980]) kezdődik; adott esetben a hosszú ideig viszonylag stabilnak tekinthető 

környezetben meggyökeresedett szervezeti megoldások, eljárás- és, szokásrendszerek, hatalmi 

struktúra stb. felszámolásával, radikális újjászervezésével. 

                                                
34 A path-dependency út- vagy ösvényfüggőséget jelent, de a hazai szakirodalomban az azonos tartalmú 

pályafüggőség kifejezéssel is találkozhatunk, ld. Szakály [2002b:210]. 
35Az útfüggőség elméletének leírása, bizonyos szervezetelméleti és menedzsment vonatkozásainak bemutatás 

alapvető a szervezeti változások megértésében. A kifejtés azonban megtörte volna a fejezet gondolatmenetét, ezért 
a Függelékben kapott helyet. 
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A növekedés feltétele tehát a folyamatos tanulást feltételező innováció, s így a szervezetek 

elsősorban az innovációs képességek fejlesztésében, az innovációk folyamatos profittá 

változtatásában versengenek egymással. Ennek alapján gondolom, hogy az egyre inkább valódi 

piaci körülmények között működő egyetemek jövőbeni teljesítményét alapvetően a dolgozatban 

vizsgálat alá vont fejlesztési folyamatok eredményessége befolyásolja. 

Annak ellenére, hogy az elmélet nem koherens, a dinamikus és hosszú távú szemlélet 

alkalmazása, a tudás képességként való értelmezése (Peteraf [1993], Black – Boal [1994]), és a 

valós, de nem szerződéses elemek (pl. szervezeti kultúra) beépítése folytán az egyetlen elméleti 

keret, mellyel a komplex környezetben működő szervezetek – így az empirikus kutatás terepéül 

szolgáló egyetemi szféra – innovációs folyamati vizsgálhatók. 

1.3. AZ INNOVÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE 

Az innováció fogalmának értelmezése az evolucionista közgazdaságtan alapjait is megteremtő J. 

A. Schumpeter nevéhez fűződik, aki azt a gazdaságot dinamizáló elsődleges tényezőként jelölte 

meg. A növekedéselméletének központi eleme a fejlődés (evolúció), ami minőségileg más, mint 

a folyamatos alkalmazkodást jelentő növekedés. A termelés meglévő dolgok kombinációja során 

valósul meg, az innováció pedig a termelési tényezők új kombinációjában, mely az öt 

alapesetben36 érhető tetten (Schumpeter [1911/1980:109]). Schumpeter modelljében kettéválik a 

feltaláló (inventor) és a vállalkozó (innovátor) személye, és a tudós különbséget tesz innováció 

és invenció (találmány) között is; utóbbit, ha nem kerül gazdasági alkalmazásra, nem tekinti 

innovációnak.37 Felfogásában az innováció nem igényel feltétlenül találmányt, az lehet más 

jellegű profitot eredményező újdonság is, ez az általa definiált innováció-típusok áttekintéséből 

egyértelműen kiderül.38 

Az elmélet fontos eleme a diffúzió, mely révén az innovációk által gerjesztett dinamizmus 

megvalósul. A diffúziós folyamat működési mechanizmusa szerint az innovatív vállalkozó 

magatartása vonzó hatást gyakorol a többiekre, és követői lesznek. A „tehetséges utánzók” 

beruházásai új lehetőségeket kínálnak az újításra a gazdaság más szektoraiban, kutatásokat 

                                                
36 Ld. 14. lábjegyzet. 
37 A kettő közötti kapcsolatot éppen a kompetencia teremti meg, azaz azon eszközök összessége, mellyel a 

technológiai lehetőségeket gazdasági tevékenységgé változtatja a vállalat (Carlsson- Eliasson [1991]). 
38 Mindebből az is következik, hogy az „eredeti” schumpeter-i elméletben a műszaki fejlesztés az innovációs 

folyamatnak nem volt endogén változója. A 1930-40-es évek nagyvállalati K+F dominanciájának térhódítását 
figyelembe véve Schumpeter módosította nézeteit, és részben elismerte a technológiai fejlődést az innovációs 
folyamat belső tényezőjeként (Langlois [2002]). 
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ösztönöznek, így az innovációk az időben előrehaladva egyre inkább szétterjednek (Deane 

[1997:227]). 

Az innováció kétségtelenül az evolúciós elmélet kulcsfogalmaként vált ismertté,39 de a jelenség, 

melyet jelöl a 20. század gazdasági-társadalmi folyamatainak megértésében olyan alapvetővé 

vált, hogy annak magyarázata minden elméletben helyet kapott.40 A Schumpeter [1911/1980] 

által megadott definíció és az öt alapeset azonban máig sarokkőnek számít az alkalmazott 

innováció kutatásában. A továbbiakban röviden összefoglalom azokat a főbb eredményeket, 

melyet a tőle sokat merítő evolúciós közgazdászok az innováció mibenlétének, az innovációs 

folyamatok természetének feltárásában elértek. 

Az evolucionista elmélet a vizsgálatok középpontjába a mikroszintű diverzitást helyezi, a 

rendszerszerű változás kiindulópontjaiként meghatározott, átlagostól eltérő viselkedésű egyedre 

fókuszál. (Ebből adódik, hogy az esettanulmány, mint kutatás-módszertani eszköz alkalmazása 

az evolucionista szemléletű vizsgálatokban igen gyakori.) A populáció egyedeinek – pl. az 

egyetemek jellemzőinek – sokfélesége mögött eltérő információs, tanulási és innovációs esélyek, 

illetve az egyedi életutak különbözősége áll. Az evolucionista felfogás holisztikus szemléletű, a 

rendszer (pl. oktatási rendszer) és elemei (oktatási egységek, szervezetek, intézmények, 

társadalmi csoportok stb.), valamint az elemek egymás közti kapcsolatát egy kölcsönös és 

interaktív tanulási folyamatként értelmezi, a fejlődést variációs és transzformációs változások 

sorozataként írja le. Ebből adódóan az általuk feltételezett gazdasági-társadalmi rendszer nem 

determinált, nem követ semmiféle egyensúly felé vivő trajektóriát, éppen ellenkezőleg: 

permanens, nemlineáris mozgás, növekvő komplexitás és irreverzibilis fejlődési lehetőségek 

jellemzik. 

Már Nelson és Winter [1982] is hangsúlyozták, hogy az innováció a tanulás sajátosságaiból 

adódóan szintén kumulatív, és kimenetele gyorsan változó környezetben mindenekelőtt 

bizonytalan. Az innováció tehát minden esetben magában hordozza a kudarc lehetőségét, s a 

rendszer komplexitásából adódóan ezek nagyon sokfélék lehetnek. A sikertelen innovációk ezért 

                                                
39 Az eredetileg közgazdasági értelemben definiált fogalmat átvette és formálta a szociológia, a vezetéstudomány és 

az üzleti tudományok is. 
40 Alapfeltevései által meghatározott rendszerben a neoklasszikus gondolkodás is kialakított egy nézőpontot az 

innovációs folyamat természetéről, melyet az „új növekedés elméletek” fogalmaztak meg (Mankiw-Romer-Weil 
[1992]; Barro-Sala-i-Martin [1995]). Az evolucionista innováció-felfogástól ezek a tudás értelmezésében, az 
individuum jellemzőinek, a környezet komplexitásának és dinamikájának megítélésében alapvetően különböznek, 
s Hronszky [2005:20] szerint „problematikussá teszik az innováció konzekves szemléletét”. A neoklasszikus 
modell az egyensúly kialakítására összpontosít, mely a piaci kudarcok felismerése és kiküszöbölése folytán 
valósul meg, a növekedést pedig egyensúlyi helyzetek eltolódásaként értelmezi. A tudás kodifikált tudással való 
azonosítása és a lineáris szemlélet miatt az innovációs folyamatban (az „új” kifejlődésében, kifejlesztésében) 
kiemelt szerepet játszó hallgatólagos tudás elvileg kiküszöbölhetőként jelenik meg. 
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csak részben vezethetők vissza az információ hiányára és azok bizonytalanságára. A kockázatok 

jelentős része a „valóságban inherens bizonytalanság” miatt lép fel, és olyan „evolúciós 

veszteség”-ként értelmezhető, mely a próba-hiba alapú kísérletezés folytán keletkezik (Hronszky 

[2005:18]). 

James March [1991:85] szintén ezt a véleményt támasztja alá, amikor elméletében a szervezeti 

tanulást olyan alkalmazkodási folyamatként írja le, amelynek alapvetően két formája van: „a már 

meglévő képességek, technológiák, paradigmák finomítása és kibontakoztatása”, a kiaknázás 

(exploitation), illetve „az új alternatívákkal való kísérletezés”, a felfedezés (exploration). 

A kiaknázás rövidtávon biztos jövedelmet ígér, míg az innováció lehetőségét megteremtő 

felfedezés „megtérülése bizonytalan, távoli és gyakran negatív”, s lehet, hogy a szervezet 

pusztulásához vezethet.  Daniel Levinthal és James March [1993]) arra is rámutatnak, hogy az 

időben és térben közelebbi tapasztalatok és események sikeres akciói előtérbe kerülnek a tanulás 

során, s ez a dinamikus környezetben a „kompetencia csapdájába” (Levitt – March [1988:322]) 

vezetheti a szervezetet. A szervezeti tanulás elmélete tehát megerősíti az evolucionista 

feltételezést, mely szerint az innováció kockázata részben a tanulás csapdáira vezethető vissza, 

és a tanulási folyamat két formája közötti egyensúly fenntartása a szervezet túlélésének 

alapkérdése. 

Az evolucionista elmélet – szintén összhangban a march-i elmélettel – rámutat arra is, hogy a 

hosszú távú tanulási folyamat során létrejövő innovációk pillanatnyi piaci sikere vagy kudarca 

túl szűk megítélési kritérium. A rövid távú profitmaximum és hatékonyság preferálása 

veszélyezteti a fejlődésük során gyakran piaci kudarcot jelentő innovációkat. Az evolucionista 

elmélet – empirikus alapjainak köszönhetően – az innovációk menedzselésében, értékelési 

rendszerének kialakításában a stratégiai szemlélet fontosságát hangsúlyozza. 

A tudás fent említett „felhalmozódás-jellege” miatt a technológiai, szervezeti és piaci innovációk 

– az evolucionista feltételezés szerint – bizonyos szakaszokban sémakövetők, a „történelem” 

által meghatározott irányokba rendeződnek. Giovanni Dosi [1988b:225] ezzel kapcsolatban így 

fogalmaz: „Azt, hogy egy szervezet mit remélhet azzal kapcsolatban, hogy mire lesz képes a 

jövőben, erősen korlátozza, hogy mire volt képes a múltban”.41 Hasonló véleményt képvisel 

Raghu Garud és Peter Karnoe [2001:1] is, akik szerint „ebben a perspektívában az újdonság nem 

a múlt elvetése, hanem sajátos irányokba való kiterjesztése, továbbfejlesztése, [azaz] az újdonság 

megjelenése útfüggő”. Később Dosi [1988a] azt is hangsúlyozza, hogy az innováció nem 

                                                
41 A Thomas Kuhn [1962] által definiált „tudományos paradigma” mintájára ezt az innovációs út-függőséget a 

„technológiai paradigmák” kialakulásának és változásának folyamataként próbálja leírni (Dosi [1982]). 
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költség-haszon dilemma, hanem egy rosszul strukturált probléma megoldása, melyekben az 

elérhető információk feldolgozása a meglévő algoritmussal önmagában nem ad eredményt. Az 

innovációs folyamatban így a már említett felfedezés (exploration) és az alkotás (creation) 

elemei egyaránt fellelhetők. 

A mikroszinten megvalósuló változások alapvetők a gazdaság dinamikájának alakulásában, 

fontos látni azonban, hogy ennek ellenére a makroszintű innovációs folyamat nem állt mindig a 

gazdasági-társadalmi elemzések középpontjában. Jelentősége igazán a második világháború után 

értékelődött fel. Az ekkor kimunkált és sokáig egyeduralkodónak számító lineáris innovációs 

modell alapjait Vannevar Bush [1945] teremtette meg.42 A szemlélet középpontjában az alap- és 

alkalmazott tudományok szétválasztása állt. A modell azt feltételezi, hogy az innovációs 

tevékenység kiindulópontja az alapkutatás, a folyamat megvalósítása pedig egy lineáris 

tevékenységsorozat, mely az alkalmazott kutatáson, a találmány kifejlesztésén és piaci 

tesztelésén át, az innováció szétterjedésével (diffusion) fejeződik be.43 

A lineáris felfogás alternatíváját a Stephen J. Kline és Nathan Rosenberg (Kline [1985]; Kline – 

Rosenberg [1986]) által a nyolcvanas évek közepén publikált láncszem-modell jelentette, 

melyben elsőként említették az innovációban részt vevők (és az egyes fázisok) közötti állandó 

visszacsatolások szerepét. A szerzők azt hangsúlyozták, hogy az innováció nem egyszeri 

befejezett esemény, hanem egy szinte végtelen folyamat, mely során nemcsak a kifejlesztendő 

termék, eljárás, hanem a részt vevő szereplők és kapcsolataik jellemzői egyaránt változnak. 

Fontos eredményük annak megvilágítása, hogy ezt az összetett folyamatot vállalatok, oktatási és 

technológiai intézmények, kutatóhelyek, társadalmi csoportok kölcsönös egymásráhatása 

jellemzi, s az innováció nem csupán a tudományos és vállalati szféra közötti egyirányú, 

kodifikált információtranszferre épül.44 

A 1970-80-as években végzett empirikus kutatások eredményei (Rothwell [1974]; von Hippel 

[1989]) is megerősítették a Kline-Rosenberg modell feltevését, mely szerint a szervezetek nem 

elkülönülten végzik az innovációs tevékenységet, hanem egymással, kutatóintézetekkel, 

fogyasztóikkal, szállítóikkal együttműködve. Erről Chris Freeman (Freeman [1994], idézi Dosi 

[1997:1532]) így ír: „… a kép, ami a vállalati innovációval foglalkozó tanulmányokból kitűnik, 

                                                
42Tudásfelfogásában e modell a neoklasszikus eszmékre épül, s ennek megfelelően azt közjószágként veszi 

figyelembe. 
43Az elgondolásból kifejlődő további lineáris modelleket (a klasszikus technológia transzfer, technology push, demand 

pull), valamint az ezeken alapuló innovációs politikákat később több oldalról is számos kritika érte (ld. pl. Freeman 
[1982], Rosenberg [1982]). 

44 Joel Mokyr [1999] és Fumio Kodama [1992] a tudományos és technológiai eredmények egymásra-hatásának 
(cross-fertilization effects) leírásával egyértelművé tették, hogy tudományterületek és technológiák egymáshoz 
való viszonya önmagában is bonyolult, nem-lineáris jelenség. 
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az a folyamatos interaktív tanulás. A vállalatok egyaránt tanulnak saját termékfejlesztési, -

tervezési, termelési és marketing tapasztalataikból […], és külső forrásoktól: a fogyasztóktól, 

szállítóktól, szerződéses partnerektől, egyetemektől, állami kutatóintézetektől és ügynökségektől, 

licenctulajdonosoktól és másoktól”. 

A 1990-es években a fejlett országok gazdasági-társadalmi racionalitásait figyelembe véve az 

evolucionista és az intézményi közgazdaságtan alapjain kifejlődött egy új felfogást, mely az 

innovációt a szervezetek és intézmények alkotta tudásközvetítő hálózat keretei között vizsgálja, 

és az innovációs folyamatról rendszerszemléletben gondolkodik. 

Az innovációs rendszer irányzat (IR) olyan gondolkodási keret nyújt, mely az innováció 

elemzésében jól használhatónak bizonyult a tudomány képviselői és az innovációval gyakorlati 

szempontból foglalkozók számára is (Edquist [1997:2]). Részletesebb ismertetésére itt azért 

kerül sor, mert e terminológián belül az egyetem a (nemzeti és regionális) innovációs rendszerek 

kiemelt szereplőjeként, a lineáris és láncszem modellhez képest sokkal összetettebb 

tevékenységű, bonyolult kapcsolatrendszerrel bíró entitásként értelmezhető. 

1.4. AZ INNOVÁCIÓS RENDSZER IRÁNYZAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS HÁLÓK 

Az IR kialakulására hatást gyakorolt az interaktív tanulás teóriája (Arrow [1962]) és a fentebb 

ismertetett evolucionista megközelítés is. Annak ellenére, hogy számos empirikus kutatás 

hátterét képezte (képezi),45 jelenleg nem tekinthető formalizált elméletnek, mivel nincs egységes 

terminológia, és a rendszerelemek köre, illetve a köztük lévő kapcsolatok leírása sem teljes 

(Edquist [2001a:3]. Az innovációs rendszer megközelítésnek több válfaja ismert, de az innováció 

központi szerepét, és annak evolucionista értelmezését mindegyik elfogadja. Ezt a tudományos 

alapokat szimultán megteremtő Chris Freeman [1988], Benkt-Åke Lundvall [1988] és Richard 

Nelson [1988] egyaránt elismerte (Edquist [1997:7]). 

Ebből következően az IR irányzat az innovációkat hosszú távú, történelmi perspektívában 

vizsgálja, elismeri annak ösvényfüggő, kumulatív és bizonytalan jellegét, valamint az optimum 

fogalmának indifferens voltát az innovációs rendszerrel kapcsolatban. A rendszerszerű 

megközelítésben az innováció egy meglehetősen nagyszámú tényező által befolyásolt, számos 

szereplő közötti interaktív tanulás eredményeként létrejövő folyamat. 

                                                
45 A Richard Nelson (Nelson [1993]) által közzétett: National Innovation System: a comparative analysis c. könyv 

megjelenése után az innovációs rendszer, mint elemzési keret széles körben és gyorsan elterjedt. Ennek alapján 
végezte el 1998 és 2000 között a nemzeti innovációs rendszerek összehasonlító vizsgálatát az OECD is. 
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A tanulás természetesen nemcsak formális, kodifikált tudástranszfert jelent, hanem magában 

foglalja a tacit tudáselemek átadási módjait is:46 a tapasztalati tanulást (Arrow [1962]), a 

használat közbeni és az együttműködés általi tanulást (Lundvall [1988]) is.47 Spender [1996b] 

felhívja a figyelmet arra, hogy – épp a tanulás interaktív és kontextusfüggő jellege miatt – a 

tudás sokkal inkább köthető a közösséghez, mint az egyénhez,48 s épp emiatt kell egy szervezet 

innovációs tevékenységének vizsgálata során az új tudást létrehozó közösségek (communities of  

practice) munkájára koncentrálni, mivel ezek teremtenek hidat a tanulás, a munka és az 

innováció között (Brown – Duguid [1991:167]). (Meg kell jegyeznem, hogy alapvetően ez a 

felismerés indított arra, hogy az egyetemek oktatás-innovációs tevékenységét a képzésfejlesztési 

folyamatokon keresztül, az azt „kivitelező” közösségek egyes tagjainak tapasztalatai alapján 

vizsgáljam.) 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a tudás gyakorlatra alapozott, és annak megszerzése, a tanulás 

társadalmi folyamat, akkor egy szervezetet (pl. egyetemet) a „tudáselsajátítási tevékenységek 

rendszereként”, és a társadalmi tevékenységrendszer egy csomópontjaként kell értelmezni 

(Spender [1996a]). 

Az evolúciós eszmerendszer mellett az IR irányzat másik fontos dimenziója az intézményi 

megközelítés. Az innovációs rendszer Charles Edquist [2001b:2] megfogalmazásában a 

szereplők és a szereplők között lévő kapcsolatok összessége az, mely hatással van az innovációk 

keletkezésére, terjedésére, használatára. A rendszer elemei, a különböző körülmények között 

különböző módon viselkedő szervezetek (vállalatok, egyetemek, hídképző intézmények, 

kormányzati szervek, társadalmi csoportok stb.) és a formális és informális intézmények, 

melyeket Edquist és Björn Jonhson [1977:46] így definiálnak: „közös szokások, rutinok, bevett 

gyakorlatok, szabályok és törvények, melyek meghatározzák az egyének, csoportok és 

szervezetek kapcsolatát”. Ezek feladata, hogy stabil – de nem feltétlenül hatékony – struktúrát 

létrehozva csökkentsék a rendszer megjósolhatatlan mozgásából és komplexitásából fakadó 

bizonytalanságot.49 

                                                
46A tudástranszfer magatartási és kognitív feltételeivel kapcsolatban Makó Csaba [1997] végzett hazai vonatkozású 

kutatásokat. 
47 A „learning by doing” révén a termelési eljárások hatékonysága növekszik, a „learning by using” eredményeként 

a komplex rendszerek használatának hatékonysága nő, míg a „learning by interacting” elősegíti a gyártók és 
felhasználók közötti együttműködés révén keletkező termék-innovációkat (Edquist [2001b:16]. 

48 Spender [1996a] szerint az egyén mindaddig nem lehet a szervezet hasznára, amíg nem szocializálódott, míg nem 
sajátította el a „kollektív tudást”. 

49 Jelentős környezeti változások hatására a nemzeti rendszerek egészében, illetve bizonyos területein 
szükségszerűvé válik a régi intézményrendszer átalakítása, s ez a szervezetek számára önmagában kényszerítő 
jellegű innovációt jelent, a rutinok megváltoztatására, azaz tanulásra és „felejtésre” kényszerít. Az új szabályok 
módosítják az érintett szervezetek működési paramétereit, kapcsolatrendszerét, szervezeti jellemzőit. Az ezekre 
adott egyéni „válaszok”, és azok szervezetek közötti diffúziója spirális folyamatot elindítva visszahatnak a 
rendszer egészére. Vö. 21. lábjegyzet. 
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Evolucionista örökség az elméletben annak nyomatékosítása, hogy a történelmi múltban, a 

nyelvben és a kultúrában mutatkozó alapvető különbözőségek visszatükröződnek a szervezetek 

struktúrájában, egymáshoz való viszonyában, a közösségi szektor szerepének megítélésében és a 

kutatás-fejlesztés sajátosságaiban is (Ács – Varga [2000:34]). 

Az IR megközelítés 1988-as megjelenése óta sokat formálódott. Széles körű empirikus 

kutatásokra hivatkozva Lundvall [1992] már 1992-ben a tanulási (adaptációs) készség 

szerepének fontosságát hangsúlyozza. 1994-ben Johnson-nal (Lundvall – Johnson [1994]) 

bevezetik a tanuló gazdaság (tanuló társadalom) fogalmát. Munkájukban az innovációs rendszer 

megközelítés terminológiáján belül a gazdaság egészét tanuló egységként értelmezik.50 Felhívják 

a figyelmet arra, hogy az „információs” és „tudásalapú” elnevezések értelmezésbeli problémákra 

utalnak. A humánerőforrás által birtokolt információk, a megszerzett és alkalmazott tudás 

ugyanis minden korszakban elválaszthatatlan volt az innovációtól, az új korszak tehát nem e 

tekintetben hozott változást. Az eredendően új kihívás a tudáselemek gyors elévüléséből adódik, 

melynek legkézenfekvőbb bizonyítéka, hogy az egyének és a szervezetek egyre gyakrabban 

kerülnek szembe olyan problémákkal, melyek csak új kompetenciák megszerzésével oldhatók 

meg. 

Az ismeretek gyors avulását eredményező környezeti változások51 és a szervezeti, egyéni 

tanulókapacitás korlátozott volta miatt52 a tudásvagyonból származó versenyelőny fenntartása 

kizárólag belső forrásokból nehezen kivitelezhető (Sveiby [1997]). Ez különösen igaz a 

tudásalapú szektorok – így az abszolút tudásintenzív oktatás – esetében, ahol a termékek, 

szolgáltatások összetett értékláncok (value chain) mentén formálódnak (Porter [1980]), s emiatt 

az innovációs folyamat összes elemét egyetlen szervezet képtelen felügyelni. David Teece [1986] 

szerint a sikeres innováció – éppen emiatt – komplex üzleti rendszereket feltételez. Az 

innovációra törekvő szervezetnek szerteágazó vertikális és horizontális kapcsolatrendszerrel kell 

rendelkezniük, mivel fejlett technológiai környezetben egyszerűen nem lehet, és nem is szabad 

az elszigetelődés politikáját választani. 

Az innovációs folyamatban jelentős szerepet játszó külső tudásforrások internalizálásának 

szervezeti kerete jellemzően a tudásháló (knowledge network). A háló tagjai – a folyamatos 

tanulás lehetőségét megteremtő szervezetek (learning organization) (Cyert – March [1963]; 

Senge [1990]) és szervezeti résztvevők (egyének) – kölcsönös és interaktív módon osztják meg 

„láthatatlan” erőforrásaikat. Az információs technológia fejlődése folytán e folyamat a 

                                                
50 Vö. Spender [1996a] és [1996b]. 
51 Elsősorban az info-kommunikációs technológiák (ICT) gyors fejlődése. Vö. Shapiro – Varian [2000]. 
52 Ld. Levinthal – March [1993]. 
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szakadatlan alakuló és felbomló szövetségek alkotta, globális, virtuális hálózat irányába mutat, 

mely a legjobbakat, legtehetségesebbeket és legfelkészültebbeket veszi igénybe (Nemes 

[2001:170]). 

Az intézményi közgazdaságtan, a tranzakciós költség elméletéből kiindulva, az eszköz-

specifikusságot (asset specificities)53 jelöli meg a nem piaci alapú koordináció, így pl. az 

innovációs hálók kialakulásának okaként is. A hálózatok kialakulásának és működésének fent 

említett motivációi azonban az evolúciós terminológián – a szerződéses elméletet kiegészítő 

módon – is értelmezettek. Az innovációs hálók e felfogásban a koordinációs mechanizmus olyan 

ígéretes alternatívájaként jelennek meg, melyek a szervezetek számára komplementer 

eszközökhöz (complementary assets), komplementer alapkompetenciákhoz (complementary core 

competences) való hozzáférést biztosítanak. 

A tudásátadást sokféleképpen lehetővé tévő hálózatos kapcsolat a szervezetek közötti tanulás 

lehetőségét kínálja, s emiatt a rutinok hasonlósága a kognitív struktúrákban is jelentkezik. Az 

azonos „szervezeti mezőt” (pl. egyetemi szférát) benépesítő egyedek (pl. felsőoktatási 

intézmények) hasonlósága nemcsak az intézményi, szabályozási környezet azonosságára 

vezethető vissza, hanem a tanulás (utánzás) révén terjedő „iparági receptre” (Spender [1989]) is. 

Mindebből az is következik, hogy a rövidtávú, kiaknázó jellegű tanulás preferálása, a felfedezés 

hiánya (Levinthal – March [1993]), a zárt gondolati körök és a védekező rutinok (Bakacsi 

[1996], Edmondson [1996]) révén az innovációra való képtelenség egész szektorokat sújthat. 

A tudás azon sajátossága miatt, hogy az a valóság változásával elavul, az egyén, a szervezet és a 

szektor jövője szempontjából a régi rutinok elvetése, a felejtés (unlearning)54 legalább olyan 

fontos eleme a megismerésnek, mint az új tudás megszerzése; s éppen ez – a régi félre tételének 

lassúsága – sok szervezet leggyengébb pontja (Hedberg [1981:3] idézi: Dodgson [1993:385]).55 

A „felejtés” szerepe a „régi gazdaságról” az „új gazdaságra” történő átállás során különösen 

felértékelődik. Míg a fordi, taylori gazdaságot a meglévő tökéletesítésére irányuló kisebb 

változások, a stabilitás, a szeparáció, a hagyománnyá váló értékek és a ritkán fellépő forradalmi 

szakaszok jellemezték, addig a tudásbőséggel, tudásmegosztással jellemezhető, gyorsan változó, 

konnektivitásra épülő új gazdaság a „megpróbálható” felvállalásáról szól (Hronszky [2002]). A 

                                                
53 Ld. Williamson [1981]. 
54 A kifejezés magyar megfelelője elsőként Pataki Béla [1999] munkájában jelent meg. 
55 A nézet, mely a „felejtés” a megújulás szükséges feltételeként értelmezi, összhangban van Schumpeternek 

[1911/1980] azzal a megállapításával, mely szerint „az innováció nem más, mint alkotó rombolás”. 
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korábbi gazdasághoz idomult, kezelhető kockázattal számoló innovációs rutinok minden 

tudásszektorban működő szervezetben lényegi innovációkat hátráltatóvá válnak. 

2. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEREPE AZ ÚJ GAZDASÁGBAN 

Az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a modern művelődés nagy kérdéseivel kapcsolatos 

elméleti reflexió ma a szellemi élet egyik jelentős tendenciájává vált, különösen Európában.56 A 

téma éppúgy megjelenik a kutatási projektek kérdésföltevései és a különféle oktatási programok 

célkitűzései között, mint a nemzetközi konferenciák napirendjén, vagy akár a napi sajtóban. Az 

ok, több egybehangzó állítás szerint egyértelmű: a több évszázados folyamat eredményeként a 

huszadik század végére a felsőfokú oktatásban és a tudományos kutatásban is kulcsszerepet 

játszó egyetem válságban van,57 s e válságtünetek jelentős társadalmi feszültségeket gerjesztenek 

(World Declaration [1998], Husserl [1998], Convert [2005]).58 A problémák enyhítésére és 

kezelésére a nemzetközi szakirodalomban egész sor igen különböző választ találunk, ezek 

éppúgy kitérnek a felsőoktatás egészének szervezésére, mint az egyes intézmények problémáinak 

megoldására.59 Ezek száma illetve diszciplináris sokfélesége egyszerre érzékelteti az egyetem 

funkcióinak összetettségét, azok bővülését és változását, valamint a válság mélységeit.60 

Az egyetemek, főiskolák szerepének módosulását alapvetően a tudásgazdaság felemelkedése 

okozza, melynek bonyolult kölcsönhatásai közül még sok leírásra, elemzésre vár. A felsőoktatás 

szerepváltozásának megismeréséhez azonban kiragadható néhány, a kutatás szempontjából 

jelentős, jól modellezhető területet: ilyen a tudomány szerepének változása és az oktatás-tanulás 

paradigmaváltás problémája. Ezekről szól a 2.1. – 2.3. fejezet. A változáskésztetés okainak 

                                                
56 „A 20. század végére világossá vált Európában, hogy a tudás teremtésének egykor olyannyira hatékony 

módszerei, az európai szellem előző században olyan fantasztikus eredményeket hozó működési módjai már nem 
kielégítők. Európának nem csak komoly versenytársai támadtak, hanem reális lehetőséggé vált a gazdasági, majd 
ebből következően a szellemi és kulturális leszakadás.” – írja Bókay [2004]. Erre volt az Európai Unió 
országainak válasza az Európai Kutatási Térség kialakítása, amely egy újfajta európai szintű tudás-termelés 
eszméje és programja. Megvalósítása Bologna-folyamat néven vált széles körben ismertté (bővebben ld. I. 4.1. 
fejezet). 

57 Az egyetem eszméjének Humboldt és más német filozófusok által nagyjából két évszázada kidolgozott 
koncepciója, a modern művelődésnek ez a felfogása már korábban is éles kritikát váltott ki. Az európai egyetem 
halálának, a Humboldt-i modell végének, gondolata, valamint az az elképzelés, hogy az európai tudományok 
súlyos válsága, előbb-utóbb civilizációs válságba fog torkollni, már a második világháborút megelőzően, majd azt 
követően, 1968 körüli időszakban újrafogalmazódott. (Tóth [1999]). 

58 Meg kell említeni, hogy a nagyságrendekkel magasabb teljesítményük miatt Európában követendő példának 
tekintett amerikai egyetemek szintén válságtüneteket produkálnak. Bill Readings [1995] Az egyetem romokban c. 
könyvében éppen azt bizonyítja, hogy a társadalmi elvárások az Egyesült Államokban is radikálisan és 
meglehetősen agresszív módon megkérdőjelezik azokat az elveket, amelyekre az egyetemi gondolat kétszáz éven 
át épült (Bókay [2004]). Az amerikai üzleti iskolák válságáról magyar nyelven. (Barakonyi – Schwartz [2008]). 

59 Ld. pl. Convert [2005], Warner – Palfreyman [2003], Krücken [2003]. 
60 Ld. Tóth [2001].  
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feltárása elengedhetetlen az új oktatási és intézményvezetési irányzatok lényegének 

megértéséhez, melyet a 2.4. – 2.5. pontokban ismertetek. 

2.1. HÁRMAS SPIRÁL 

Az egyetemek a legmagasabb szintű tudás szervezésének terei, ezért azok a kérdések, amelyek a 

tudás kapcsán ma felmerülnek, közvetlenül érintik az egyetem feladatait, lehetőségeit is. Jean-

Francois Lyotard [1979] már a hetvenes évek végén a tudás posztmodern korszakáról beszélt, és 

jelezte, hogy a tudás legitimációjának radikális átalakulása zajlik; megváltozik létezési formája 

és felhasználási terepe, s ennek (egyik) következménye a felsőoktatás válsága. Az egyetem 

háttere, szervezete alapvetően átalakul, mivel megváltoznak a vele szemben fellépő, létét 

megformáló társadalmi elvárások. Nem egyszerűen egy régi intézmény reformjáról van szó, 

hanem eltűnőben van a kétszáz éve létrejött modern egyetem (Bókay [2004]). 

A régi gazdasághoz idomult innovációs rendszerben az egyetem tudásszigetként jelent meg, 

mely elsősorban K+F kapacitásait tekintve volt érintett. Gazdasági-társadalmi 

kapcsolatrendszerét főként az egyirányú, kodifikált tudásátadást biztosító technológiatranszfer 

modelljével írták le (Bush [1945]). A tanuló társadalom felemelkedésével párhuzamosan azonban 

sorra jelentek meg a tanulmányok, melyek statikusnak minősítették ezt a rendszert, és felhívták a 

figyelmet arra, hogy a sikeres egyetemek és környezetük között többszörös visszacsatolású 

rendszerdinamika valósul meg. Ez olyannyira igaz, hogy az innovációs folyamatokat továbbra is 

lineárisként értelmezni, és ehhez idomult innovációs politikát folytatni Hronszky [2005] szerint 

egyenlő az önmegsemmisítő körbe való belépéssel. Lundvall [2001] a fentieken túl 

hangsúlyozza, hogy egy gazdaság (társadalom) innovációs aktivitásának szempontjából az 

egyetemi oktatás színvonala éppoly jelentős tényező, mint a kutatás-fejlesztésé, habár hatása 

nem olyan közvetlen.61 

Az egyetem megváltozott státuszát, tartalmát Loet Leydesdorff és Henry Etzkowitz [1997] a 

hármas spirál (triple helix) megközelítésben fogalmazták meg. Az empirikus alapokon nyugvó 

irányzat62 az innovációban érintett szférák – a kormányzat, az egyetemek és a vállalatok – 

tevékenységei között jelentős átfedésekre mutat rá, és szemlélteti azt a folyamatot, mely során a 

                                                
61 Hazai empirikus kutatásokra alapozva ezt erősíti meg Makó Csaba is (Makó [2000]). 
62 A hármas spirál egy pragmatikus megközelítés, melyet szerzői a második világháborút követő időszakban 

gazdasági szempontból sikeres országok tanulmányozása után dolgoztak ki. Megállapították, hogy a tudományos 
sikeresség mellett azok az országok váltak gazdasági értelemben is eredményessé, melyekben az egyetemi, állami 
és vállalati szféra résztvevői között (kutatóintézetek, később technológiai parkok, inkubátorházak, start-up 
vállalkozások keretében) nagyszámú és intenzív együttműködés valósult meg. (A hazai egyetemi és vállalati 
kapcsolatokat hármas spirál megközelítéssel Inzelt Annamária [2004] vizsgálta.) 
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három szféra egyre inkább egymást tartalmazóvá kezd válni azáltal, hogy együttműködve 

részben átveszik egymás feladatait.63 A koncepció lényegi eleme a szakadatlan átmenet (endless 

transition), mely során a három szféra átdefiniálja önmagát, sőt olyan fogalmakat is, mint a piac 

vagy az ipar. Mindez a gyakorlatban trilaterális hálózatok, hibrid szervezetek, közös projektek 

formájában jelenik meg. Az együttműködés új formái a közös munka és tapasztalatszerzés során 

új tudás létrejöttének lehetőségét biztosítják.64 Ezzel az egyetemek számára is lehetővé válik a 

felhasználók és más korábban elhanyagolt vagy szisztematikusan nem használt (rejtett) 

tudásforrások bevonása a kutatás korai fázisába. 65 

Henry Etzkowitz [2002] a hármas spirál kialakulásának négy szakaszát azonosítja: 

1. Belső átalakulás az ágenseken belül. Az egyetemek új szerepet játszanak a társadalomban: 

már nemcsak hallgatókat képeznek, és kutatásokat folytatnak, hanem erőfeszítéseket tesznek 

a tudás közvetlen alkalmazására. Az „új” egyetem eltörli az akadémia és az ipar közötti 

határvonalat, stratégiai K+F szövetségekre lép vállalkozásokkal és a kormányzattal, 

párhuzamos fejlesztéseket valósít meg. 

2. A szférák egymásra hatása. A szellemi tulajdon rendezésére vonatkozó határozott 

szabályozás ösztönzi a technológia terjedését. 

3. Háromszereplős hálózatok és hibridszervezetek kialakulása, új átfedési (overlay) lehetőségek 

a három szféra egymásra hatása, együttműködése révén. Fontos szerepük, hogy új ötletek 

gyűjtésével kitöltsék az innovációs rendszer „réseit”. 

4. A hármas spirál hálózatok pozitív hatása az egész társadalomban érvényesül. A 

tudástőkésítés átalakul: az akadémiai kutatók másként értékelik eredményeiket, és az 

egyetemek szerepe is megváltozik a kormányzattal és az iparral való együttműködésben. A 

tudásbázis és szerepe az innovációban az egyetem-ipar-kormányzat folyamatosan változó 

viszonyában értelmezett. 

                                                
63 A hármas spirál magyarázható neo-korporatista és evolucionista megközelítésben is (Viale – Ghiglione [1998]; 

Viale – Campodall'Orto [2000], Lewontin [2000], Leydessdorff [2000]), itt az evolucionista fogalomrendszerben 
értelmezem. 

64 Tsoukas [1996] és Leave [1993] értelmezésében ez azért alapvető az innováció sikere szempontjából, mert a 
tanulás a tevékenységtől és a gyakorlattól elválaszthatatlan. 

65 E célt szolgálja a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának 
Tudásmenedzsment Albizottsága, mely – Noszkay Erzsébet vezetésével – a munka világa, az akadémia és a 
felsőoktatás között teremtett kapcsolatot. Az egyetemek, kutató intézetek, innovációs központok és a praxis 
képviselői olyan alkotó közösséget, műhelyt működtetnek, mely az együttműködők számára közvetlenül 
hasznosítható dolgok (ötletek, megoldások, módszerek) elérését teszik lehetővé. Ld. bővebben Noszkay [2007a], 
[2007b]. 
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A hármas spirál elsősorban az egyetem K+F bázisának dinamizálását modellezi, de nem nehéz 

belátni, hogy az együttműködések révén az oktatás tartalma és módszertana is gazdagodhat. A 

képzési piacon éleződő versenyben a tantervek eredményes fejlesztése is hasonló tudásátadási 

megoldásokat feltételez.66 

2.2. MÓD2 

A hármas spirálon kívül az egyetemek megváltozott szerepét modellezi a Michael Gibbson és 

szerzőtársai nevéhez fűződő Mód2 elmélet is (Gibbson et. al. [1994]). 

Gibbons és szerzőtársai szerint az a jelenség, hogy a felsőoktatási intézmények lassan 

felszámolják a stratégiai tervezést ellehetetlenítő közösségi kormányzást, és egyre inkább 

professzionális menedzsment módszereket alkalmaznak, a radikális változásoknak csupán a 

kezdete. A tanuló gazdaság felemelkedése ugyanis azt jelenti, hogy növekszik azoknak a 

szociális és gazdasági tevékenységeknek a köre, melyek kutatás-fejlesztési komponenseket is 

tartalmaznak. Az új rendszerben a szervezetek többsége tudástermékekkel kereskedik, 

önmenedzselő alkotókat (knowledge worker) alkalmaz, és tanuló, kutató szervezetté válik. A 

tudásáramláson alapuló gazdaság felemelkedéséhez pedig a felsőfokú tömegoktatásnak kell 

alapot teremtenie úgy, hogy megfelelően képzett egyének folyamatos áramlását biztosítsa a 

gazdaság számára. A felsőfokú képzés egyúttal a társadalom tudományos-technológiai 

jártasságának szintjét is növeli, ami elengedhetetlen a tudásgazdaság fejlődéséhez. Mindez 

azonban Gibbons szerint sem történhet meg a tudomány és a tudomány letéteményesének 

számító akadémiai – felsőoktatási intézményrendszer jelentős átalakulása nélkül (Gibbons et. al. 

[1994]). 

Gibbons elmélete szerint a tudomány akadémiai modelljét (Mód1) felváltja a Mód2, melynek 

legfőbb jellemzője, hogy 
                                                
66 Szakály Dezső a hálózatok létrejöttében döntő mozzanatnak tartja, hogy az új gazdaságban „a 

középvállalkozások, a nemzetközi társaságok, a kutató-fejlesztő állami és magán laboratóriumok egyaránt 
rákényszerültek a kooperatív stratégiák alkalmazására az ún. prekompetitív együttműködésre”. Felhívja a 
figyelmet arra is, hogy „napjainkban a kooperáció túllép a K+F és a termelés és értékesítés mozzanatain, egyre 
inkább kibővül az oktatás-továbbképzés projekt specifikus fázisaival is, ami a szakemberek még szélesebb 
körében kelti fel az együttműködési szándékot”. A szerző rávilágít a hálózati működésben kulcsszerepet játszó 
tudáscentrumok jelentőségére. Az általa definiált tíz különböző orientáció közül (szellemi tőke, információ, 
szolgáltatás ill. eszközkoncentráció, háttéripari tevékenység, kapcsolatépítés támogatása, gazdasági hatékonyság 
és vállalkozói kedv növelése, foglalkoztatás javítása, regionális vonzerő növelése) a hármas spirál átalakuló 
egyetemének szerepével is összecseng. A tudáscentrumok ugyanis – „ötvözve a tudományos parkok, a 
technológiai transzfer intézmények, a technopoliszok, a kompetencia (kiválósági) központok, az inkubátor házak 
és a vállalkozói parkok előnyeit és szolgáltatás struktúráját” – az alábbi küldetéseket valósíthatják meg: 1) az 
innováció bölcsőjévé válhatnak, 2) elősegíthetik a diffúziós folyamatot, a tudásmegosztás bázisává és 3) klaszter 
központtá válhatnak, 4) működhetnek regionális technikai szolgáltató központként, vagy 5) a regionális fejlesztés 
generátora és gesztoraként. (Szakály [2002:136]) 
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− a kutatás és oktatás az alkalmazás kontextusában folyik, 

− mind az oktatás, mind pedig a kutatás gyakorlatias problémákra fókuszál, 

− a kutatás jellege transzdiszciplináris, 

− az oktatás és kutatás szervezete heterogén és diverz, 

− a szervezetek eredményeit a társadalmi elfogadottság, a költséghatékonyság és a piaci 

siker méri. 

A hármas spirál és a Mód2 elmélet között ellentét abban mutatkozik, hogy míg a Mód2 

kidolgozói szerint posztakadémiai periódusban vagyunk, addig Etzkowitz és Leydessdorf [2000] 

szerint egy „második akadémiai forradalom” zajlik, melyben a kutatás legfontosabb színtere az 

egyetem alakul át. A hármas spirál leírói a Mód2 tudományos hálózata (network) által létrejövő 

transzdiszciplinaritás eluralkodása helyett az egyetemen belül új diszciplínák kialakulását 

jósolják (Laki – Palló [2001]). 

„Ha a Mód2 teoretikusainak igazuk van, akkor a felsőoktatásban, még az undergraduate 

diákokkal foglalkozó szinteken is, hosszú távon legfeljebb bizonyos területeken, a nem piacképes 

szakmákban és szakokon, vagy a nem nagy volumenű, üzemszerűen művelt kutatásokkal 

foglalkozók esetében, tehát inkább szigetszerűen maradhat fenn az oktatás-kutatás hagyományos 

egysége. Pedig ez az egység a magyar intézményekben intézményszervező logika. Márpedig 

ennek a logikának nyilván át kell adnia a helyét egy másik, a realitásokkal számot vető 

logikának, vagy ha tetszik, ideológiának arról, hogy miért és hogyan van, mi a dolga az 

egyetemnek, a főiskolának, a felsőoktatásnak.” (Ágh – Tamás – Vértes [2006: 84]) 

2.3. OKTATÁS – TANULÁS PARADIGMAVÁLTÁS 

A felsőoktatási intézmények missziójáról, alapvető értékeinek átgondolásáról szóló nemzetközi 

diskurzus 1995 novemberében Robert Barr és John Tagg „From Teaching to Learning: A New 

Paradigm For Undergraduate Education” című cikke nyomán (Barr – Tagg [1995]) az 

oktatáskutatás irányából is komoly lendületet kapott. A szerzőpáros Thomas Kuhn [1962] és Joel 

Barker [1992] paradigma-megközelítését felhasználva egy egyszerű és érthető elemzést készített 

az általuk tapasztalt felsőoktatási gyakorlatról. Ezt „oktatási paradigmának” (Instruction 

Paradigm) nevezték el. 

Az „oktatási paradigma” értelmében az intézmények küldetése a hallgatók tanítása. A folyamat 

központi szereplője az oktató, aki elsősorban előadások formájában adja át ismereteit. A tanulás 

ebben a felfogásban a hallgató felelőssége, e folyamat hatékonysága azonban nem számít 

elsődlegesnek. Az oktató tanítási hatékonysága a lényeg. 
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Az „oktatási paradigma” szervezeti ismertetőjegyei az önálló diszciplínák köré szerveződő 

egységek, s az ezekből felépülő struktúra, amelyben a specializált „tudástárak” egymástól 

elszigetelten jelennek meg. (Ennek az évszázados tanítási modellnek egyik egyetemszervezési 

megoldása a Humboldt-i modell.) A szerzők megfigyelték, hogy az intézményekben a 

tudományterületenkénti elszigetelődés még az erőforrás-elosztás és a szakmai előmenetel 

rendszerében is megmutatkozik. Rámutattak arra is, hogy a legtöbb egyetemen/főiskolán 

megfigyelhető egy kifinomult „kasztrendszer” jelenléte, melyben az oktatói gárda képezi a 

felsőbb kategóriát, míg a többi alkalmazott csupán támogató szerepet tölt be. 

Barr és Tagg [1995] híres cikkükben amellett érvelnek, hogy az intézmények küldetésének, 

kultúrájának és struktúrájának meg kell változnia, mivel új paradigma van feljövőben. Az 

„oktatás paradigmáját” a „tanulás paradigmája” (Learning Paradigm) váltja fel. Az új 

felfogásban az intézmény szerepe a tanulási folyamat feltételeinek megteremtése. Ennek 

megfelelően minden alkalmazott (nemcsak az oktatók) azért felelősek, hogy hatékony tanulási 

környezetet fejlesszenek ki és tartsanak fenn a hallgatók számára. A tananyagok vonatkozásában 

kiemelendő, hogy az új szemléletben azok fejlesztése a hallgatói tudásigény felmérésén alapul, 

nem az oktató felkészültségén. (A két paradigma jellemzőinek összehasonlítását az alábbi 

táblázat tartalmazza. 



 

 33 

1. Táblázat Az oktatási és tanulási paradigma összehasonlítása Barr és Tagg [1995:25] alapján 

  
OKTATÁSI PARADIGMA 

 
TANULÁSI PARADIGMA 

MISSZIÓ 
ÉS CÉLOK 

− Oktatás nyújtása 
− Tudástranszfer az oktatótól a hallgató felé 
− Kurzusok és programok meghirdetése 
− Az oktatás minőségének növelése 
− Az oktatás hozzáférhetőségének biztosítása 

különböző hallgatóknak 

− Tudás létrehozása 
− A hallgatók tudásának felderítése, felépítése 
− Hatékony tanulási környezet kialakítása 
− A tanulás minőségének növelése 
− A tanulás hozzáférhetőségének biztosítása 

különböző hallgatóknak 

SIKER- 
KITÉRIUMOK 

− Inputok, források 
− Belépő hallgatók minősége 
− Tananyagfejlesztés, expanzió 
− Az erőforrások mennyisége és minősége 
− Felvettek létszáma, bevételnövelés 
− Az oktatók felkészültsége, oktatás 

− A tudás és hallgatói siker 
− Kilépő hallgatók minősége 
− Tanulási módszerek fejlesztése, bővítése 
− Az eredmények mennyisége és minősége 
− Aggregált tudásbővülés, haté-konyság 
− Hallgatók minősége, tanulás 

OKTATÁSI/ 
TANULÁSI 

STRUKTÚRÁK 

− Elaprózódott, a részek prioritása az 
egésszel szemben 

− Az idő állandó, a tanulás változik 
− 50 perces órák, 3 kredites kurzusok 
− A csoportok együtt kezdenek és végeznek 
− Egy csoport – egy oktató 
− Független tudományterületek és egységek 
− Meghatározott területeket le-fedő tananyag 
− Értékelés a kurzus végén 
− Az oktató értékel 
− Titkos értékelés 
− A diploma feltétele meg-határozott 

mennyiségű kredit összegyűjtése 

− Holisztikus, az egész fontosabb a részeknél 
− A tanulás állandó, az idő változik 
− Tanulási környezet 
− A környezet felkészült, ha a hallgató is 

készen áll 
− Mindenfajta tanulási tapasztalat számít 
− Multidiszciplináris tudományok/egységek 
− Alapos tudás 
− Előzetes, közbeeső és utólagos értékelés 
− A tanultak külső értékelése 
− Nyilvános értékelés 
− A diploma feltétele a tudás és a képességek 

bemutatása 

TANULÁSI 

ELMÉLETEK 

− A tudás önállóan létező dolog. 
− A tudás egységekből áll, részenként 

megszerezhető, ezeket az oktató adja át 
− A tudás kumulatív és lineáris 
− A tudás raktár metaforájához illeszkedik 
− Az oktatás tanárközpontú és a kontroll is ő 

gyakorolja 
− „Élő” hallgató és „élő” tanuló kell az 

oktatáshoz 
− A tanulás verseny és az egyéni eredmények 

számítanak 
− A kiválóság és a képességek szűkösek 

− A tudás minden ember elméjében létezik, és 
egyéni tapasztalatok formálják 

− A tudás felépített és teremtődik 
− A tanulás kerékpározás metaforájára épül 
− A tanulás hallgató-központú és a hallgató 

által ellenőrzött folyamat 
− Aktív tanuló, és nem „élő” hallgató kell a 

tanuláshoz 
− A tanulás együttműködésen és egymás 

támogatásán alapul 
− A képességek és készségek bőségesek 

TERMELÉ-
KENYSÉG ÉS 

NÖVEKEDÉS 

− Termelékenység = egy hallgatóra jutó 
oktatási költség óránként 

− Növekedés alapja: oktatási órák száma  

− Termelékenység = egy tanulási egységre jutó 
költség hallgatóként 

− Növekedés alapja: tanulási eredmények 

SZEREP- 
JELLEMZŐK 

− Az oktatók elsősorban előadók 
− Az oktatók és a hallgatók egymástól 

függetlenül és elszigetelten dolgoznak 
− Az oktatók osztályozzák és kategorizálják 

a hallgatókat 
− Az oktatási intézmény alkalmazottai 

kiszolgálják, támogatják a tanári kar 
munkáját és az oktatási folyamatot 

− Minden szakértő tud oktatni 
− Direkt irányítás, független szereplők 

− Az oktatók elsősorban az oktatási metódusok 
kimunkálói, az oktatási környezet 
megtervezői 

− Az oktatók és a hallgatók teamekben 
dolgoznak egymással és az intézmény más 
dolgozóival 

− A tanárok minden hallgató képességeit és 
kompetenciáit fejlesztik 

− Mindenki oktató, aki támogatja a hallgatót a 
tanulásban és a sikerek elérésében 

− A tanulásra ösztönzés kihívásokkal teli és 
komplex feladat 

− Megosztott irányítás, team-munka 
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A szerzők hangsúlyozzák, hogy a paradigmaváltás drasztikus változásokat követel, melyet 

gátolhat (késleltethet) a konszenzusra törekvő közösségi kormányzás hagyománya, az oktatás 

tradíciója és a fennálló szervezeti kultúra is. Megállapítják azt is, hogy a „tanulási paradigma” 

érvényesülése előtt álló számos akadály lebontása elrettentő lehet a vezetők számára (Barr – 

Tagg [1995]).67 

2.4. OKTATÁSI MODELLEK 

Az oktatás-tanulás változó paradigmáját is figyelembe véve Reijo Raviola, Kari Kekkonen, Pasi 

Tulkki és Anu Lyytinen a finn felsőoktatási rendszer tanulmányozása után a tudásfejlesztés és 

átadás szempontjából három képzési modellt különböztettek meg (Raviola et. al. [2001] idézi: 

Makó – Csizmadia – Illéssy [2008a:8]). 

1. A centralizált modell (centralised learning model) egyik legfőbb jellemzője éppen a föntebb 

bemutatott oktatási paradigma szerinti működés. A hagyományos oktatási megoldások, 

szerepek és struktúrák megőrzése, az intézmények és tudományterületek elkülönülése 

jellemző. Az oktatási standardok meghatározása központi (állami) feladat. 

2. A mechanikus modellben (mechanical learning model) a tananyagot és a színvonalat 

kizárólag az alkalmazói kör igényei szabják meg. E moduláris jellegű képzési rendszerben a 

munkavégzés során, főként a cselekvés és együttműködés révén keletkező tapasztalatok a 

tudás elsődleges forrásai. 

3. A tudáshálón alapuló modell (model of learning networks) jól működő, rugalmas 

együttműködést és tudástranszfert feltételez a felsőoktatási intézmények és a munka 

világának szereplői (vállalatok, vállalkozások, egyéb intézmények) között. A tanuló 

gazdaság oktatási modellje az elméleti (akadémiai) és szakmai tudást hálózatokon keresztül 

integrálja. A network teremt kapcsolatot az oktatási intézmények és a vállalati szféra 

közösségei között, s az oktatási standardok ezen együttműködés során formálódnak. 

Az alábbi táblázat a három modell főbb jellemzőit foglalja össze. 

                                                
67 A paradigmaváltás nehézségeit hangsúlyozza Terry O’Banion [1997] is, aki az oktatási intézmények „tanulást 

támogató intézménnyé” alakulásában négy fő akadályát azonosít: 1) A bürokrácia, főként bizonyos eljárások 
központi szabályozása, a mintatantervek rendszere, a rendeletekben szabályozott költségvetés, mind a szokásos 
tanítási gyakorlat fennmaradását támogatja. 2) Az oktatók a tanteremben „szakértőként” jelennek meg, aki 
előadásokat tartva a hallgatók hiányzó (vagy hiányzónak vélt) ismereteit kívánják pótolni. E rögzült oktatói 
szerep-felfogás szintén hátráltató. 3) A tananyag elsajátításához rendelet időkeretek (kreditek), a kontaktórák 
száma, a szemeszterek rendszere nem veszi figyelembe, hogy az egyének és csoportok eltérő módon és ütemben 
tanulnak; ez az időkorlát-probléma. 4) Az a nézet, mely szerint kell egy helyszín (tanterem, könyvtár stb.), ahová 
a hallgató tanulni megy, nagyban korlátozza az egészséges és hatékony tanulási környezet kialakítására vonatkozó 
gondolatokat. 
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2. Táblázat Képzési modellek (Raviola et. al. [2001:11]) alapján (eredetit idézi: Makó – Csizmadia – Illéssy 
[2008a:8]) 

A SZAKMAI KÉPZÉS ORIENTÁCIÓJÁNAK TÍPUSAI 
 

CENTRALIZÁLT  HÁLÓZATOS  MECHANIKUS  

INTÉZMÉNYI 

STRUKTÚRA 
Különálló és elszigetelt 

intézmények. 
Multidiszciplináris tanuló 

közösségek. 
Üzleti világ uralta 

szakképzés. 

TANANYAG 
Szabatos, önálló, tudományos 

alapú. 
Rugalmas, integrált és 
munkavégzés-alapú. 

Munkában fontos 
képességek fejlesztése. 

KNOW-HOW 
Tudományos elméleti készség, 
és ettől különböző cselekvés-

orientált know how. 

Elméleti és gyakorlati képességek 
integrálása. 

Tevékenység-orientált 
képességek. 

TANULÁS 

Tantárgyalapú és 
oktatásközpontú modell; a 

hallgató passzív szereplő; az 
akadémiai és gyakorlati tudás 

elkülönül. 
Fontos az ismeretek formális 

bizonyítása. 

Elméleti és gyakorlati képzés 
integrálása. A hallgató aktív 

szereplő; az intézmény tanulási 
környezetet hoz létre. Szakmai 

gyakorlatok rendszere. 
Kompetencia-fejlesztés 

kulcsfontosságú. 

Munka közbeni tanulás, a 
gyakornoki rendszer 

preferálása. A naprakész 
munkavégzési kompetenciák 
a gyakorlaton alapulnak. A 

tanulás közvetlenül 
összefügg a szűk képzettség 

létrejöttével. 

TUDÁS Explicit tudás hangsúlyos. 
Explicit és tacit tudás integrációja 

és kölcsönhatása. 
A tacit tudás fogalmának 

egyszerű alkalmazása. 

AZ AKADÉMIAI ÉS 

SZAKMAI KÉPZÉS 

INTEGRÁCIÓJA 

Formális, központilag irányított 
együttműködések. 

Rugalmas, eset-specifikus 
integráció. 

Külsőleg előírt 
követelmények (standardok). 

OKTATÁS ÉS 

ÉLETCIKLUS 

A formális oktatás és a 
gyakorlat egymástól 

elkülönülten zajlik. További 
képzések és átképzések fontos 

szerepet kapnak. 

Személyes fejlődés és 
karrierépítés a formális oktatás 
keretein belül. A képzés és a 

munka integrálása. 

Az új technológiák és 
munkafolyamatok 

bevezetése hozza magával az 
átképzést. 

A KNOW-HOW 

STANDARDOK 

MEGHATÁROZÁSA 

Központi (nemzeti vagy 
közösségi). 

Az oktatási intézmények és a 
vállalkozások együttműködése 

során formálódik. 
Az üzleti élet diktálja. 

SZAKMAI GYAKORLAT A hallgató felelőssége. 
Az oktatási intézmények és a 

vállalkozások megosztott 
felelőssége. 

A gyakorlati idő 
hangsúlyozott; mindent a 

munka során kell 
megtanulni. 

AZ OKTATÁSPOLITIKA 

ORIENTÁCIÓJA 
Szektorszintű oktatáspolitika és 

adminisztráció. 
Az oktatáspolitika a regionális 
(ipar-) politika szerves része. 

Az oktatáspolitika az 
iparpolitika alá rendelődik. 

 

A fenti modellek azonosító ismérvei közül e dolgozat szempontjából a tananyag, a know-how 

valamint a tanulás és a tudás értelmezése különösen jelentős, hiszen az empirikus kutatás éppen 

ezek intézményi szintű fejlesztési megoldásaira fókuszál. A 4.1. és 4.2. fejezetében ismertetett 

bolognai folyamat dekrétumai, illetve azok képzésfejlesztésre vonatkozó irányelvei 

egyértelműen a centralizált modell felszámolását és a gazdaság hálózati modelljének kialakítását 

célozzák. Mivel a felmérés a lineáris képzési rendszerre történő hazai átállás időszakában 

készült, eredményei (a gazdasági képzési területre vonatkozóan) adalékul szolgálhatnak a 

modellváltási folyamat értékeléséhez. 
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2.5. VÁLLALKOZÓI EGYETEM 

A hálózatokba való bekapcsolódás, a tanulás új formáinak elsajátítása és közvetítése az 

egyetemek túlélésének alapkérdése. Ennek azonban komoly intézményi feltételei vannak. A 

specializáció, professzionalizáció, a differenciálódás, autonomizálódás folyamataiban lassan 

formálódó európai egyetem, az így létrejött bonyolult diszciplináris hierarchiájával (Tóth 

[2001]), a változtatás inkrementális hagyományaival, jelentős transzformáció nélkül aligha ad 

flexibilis választ e kihívásra.68 A tudássziget-felfogás, az egyes tudományágak illetve az azokat 

képviselő karok, tanszékek és egyetemek közötti szeparáció és versengés, a „go-it-alone” 

stratégia, az ehhez idomult vezetési stílus, a struktúrájában, szabályaiban, szokásaiban 

megmerevedett külső-belső kapcsolatrendszer mind az együttműködést feltételező tudásáramlás 

ellenében hatnak. A felsőoktatási intézményeknek újra kell alakítaniuk missziójukat, víziójukat, 

újjá kell szervezni koordinációs folyamataikat. Ezen a ponton azonban találkoznak egy korábban 

nem tapasztalt kihívással, mely kettős természetű; egyrészt az új gazdaságban minden kockázati, 

minden kísérleti jellegű, másrészt minden tranziens (Hronszky [2002]). A tanulás új rendszereibe 

való bekapcsolódás változások sorát hozza magával, mely a kudarcok és hibák lehetőségét is 

magában rejti. Az átalakulás sebességének és minőségének pedig finanszírozási vonzatai 

vannak,69 s ez a mezőnyt nyertesekre és vesztesekre osztva az egyetemi szférában is szelekciót 

indít el. 

Burton Clark tanulmánya szerint a tanulás új rendszereibe sikeresen bekapcsolódó egyetemek fő 

jellemzője, hogy rugalmasan alkalmazkodnak a megváltozott környezethez; hagyományaikat, 

értékeiket jól ötvözik az új – tömegoktatás, önfinanszírozási stb. által követelt – szervezési 

irányítási megoldásokkal. A működési jellemzőkben bekövetkező változások jellege és mélysége 

alapján Clark több típust is definiált, úgymint szolgáltató, gazdálkodó és vállalkozó egyetem 

(Clark [1998]). 

A nyolcvanas évek oktatáspolitikájának nemzetközileg uralkodó áramlata szerint a cél a 

szolgáltató, a kilencvenes években a gazdálkodó egyetem létrehozása volt, ma pedig a 

kormányzatok már a vállalkozó egyetem módjára történő működést sürgetik. Fontos kiemelni, 

                                                
68 Gyakran találkozni azzal a megítéléssel, mely szerint a felsőoktatásban évtizedek óta folyamatos innováció zajlik. 

Látni kell azonban, hogy ez inkább inkrementális változtatások sorozata, semmint innováció. „Az innováció 
leginkább eléggé fájdalmas folyamat […]. Lábbal tiporja a kialakult termelési és általában emberi viszonyokat 
anélkül, hogy figyelemmel lenne a szerzett jogokra, a kialakult viszonyokra” – írja Szántó Borisz [2004:19]), s ezt 
elfogadva azt kell mondanunk, hogy ilyen jellegű változások utoljára mintegy kétszáz évvel ezelőtt történtek e 
szférában, mikor a középkori egyetemet felváltotta a modern egyetem. 

69 Már a kilencvenes évektől kezdődően központi kérdésnek számít a felsőoktatásban, hogy csökkenő költségvetési 
támogatások mellett hogyan biztosítható a növekvő (akár élethosszig tartó) tanulási igény kiszolgálása és tartható 
fenn egyidejűleg az akadémiai színvonal (Hrubos [2004:17]). 
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hogy egyik megoldás sem feltételezi az állami intézmények teljes piacosítását, de hangsúlyozza, 

hogy a felsőoktatási intézmények állami támogatásának visszafogásával párhuzamosan, 

költségvetésük minél nagyobb részét tandíjakból, diákimportból, illetve kutatási szerződésekből, 

vállalkozói bevételekből, projektekből kell megszereznie. Ahogy a Fehér Könyv szerzői 

fogalmaznak „ehhez a kihíváshoz kell alkalmazkodni, el kell fogadni, hogy ez a hullám alapvető 

változásokat diktál az intézmények külső kapcsolatrendszerében és belső életében egyaránt” 

(Ágh – Tamás – Vértes [2006:84]). 

A Clark-féle értelmezés szerint a vállalkozó egyetem a szolgáltató egyetem egyik legradikálisabb 

fajtája.70 Főbb jellemzője, hogy 

− erős professzionális menedzsmenttel rendelkezik, 

− fejlesztő egységeket hoz létre (start-up vállalkozások, inkubátorok stb.) 

− több forrásból származnak a bevételei, 

− erős és stimulált akadémiai hátországa van és 

− az egyetem egészét áthatja a vállalkozói kultúra (Hrubos [2004]).71 

Az új gazdaság szabályai követelte kéthurkos tanulást (Argyris – Schön [1978])72 biztosító 

hálókhoz, együttműködésekhez való csatlakozás átformálja az egyetem klasszikus alapkutatási 

és oktatási tevékenységének szervezését, irányítását, és egyúttal a gazdasági-társadalmi 

folyamatok regionális katalizátorának szerepére predesztinálja (Nilsson et. al [2003], Noszkay 

[2002], [2003]; Lengyel [2005],). Szemtanúi vagyunk a folyamatnak, mely során az egyetem 

vállalkozóvá válik az alkalmazott kutatás és a (szak)képzés területén, innovációs tudásközponttá 

alakul egy régión belül (Noszkay – Schwartz [2007]; Szakály [2002]), miközben korábbi 

értékrendje (értelmezése) szerint még mindig értelmiségieket (s nem csupán diplomásokat) 

képző, alapkutatást végző univerzitás is.73 

                                                
70 Schumpeter [1911/1980] vállalkozó definíciójának (ld. 16. lábjegyzet) lényegi eleme az innováció, az „új” 

létrehozása, és az ezzel járó kockázat felvállalása. Ez a motívum implicit módon a vállalkozó egyetem 
definíciójában is megjelenik. Burton Clark [1998] a koncepció megalkotója kezdetben hezitált, vajon az innovatív 
egyetem vagy a vállalkozói egyetem elnevezést használja-e (Hrubos [2004:13]). 

71 Fontos látni, hogy a vállalkozói egyetem koncepció elfogadása egyértelművé teszi, hogy az egyetem bizonyos 
funkcióinak (pl. az oktatás-fejlesztésnek) vállalkozásokra értelmezett fogalomkörben való tárgyalása adekvát. 

72 Az egyhurkos tanulás (Argyris – Schön [1978])  a „szervezetek belső és külső környezetében bekövetkezett 
változásokra adott válaszok és hibák olyan korrigálási módját jelentik, melyek célja, hogy fennmaradjanak, sőt 
megerősödjenek a meglévő szervezeti rendszer elemei” ellenben a kéthurkos tanulás „a problémák megoldása a 
meglévő célok, normák, értékek, végső soron az alapul szolgáló szervezeti kognitív térkép megváltoztatásával 
zajlik” (Bakacsi [1996:300]). 

73 Ahogy azt a kutatási eredmények között látni fogjuk, a hazai gyakorlatban a képzési, oktatási misszió kialakítása 
kapcsán a régió értelmezése igen heterogén, és a regionális szerepnek a klasszikus univerzitás szellemiségével 
való összeegyeztetése körül is nagy a bizonytalanság. 
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Az egyetemek tehát, akárcsak a tudásszektor más, folyamatos megújulásra ítélt szervezetei a 

kiaknázás és felfedezés két lényegileg különböző tanulási folyamata közötti egyensúly 

megteremtésének problémájával találkoznak. Az alapfolyamatok fenntartása mellett74 biztosítani 

kell, hogy mind a kutatás, mind az oktatás területén „a legnagyszerűbb teljesítmények lehetővé 

váljanak” – de, ahogy Boros János [2007] folyatja – „hogy mikor és melyik lesz a nagy 

teljesítmény, ezt senki nem tudja előre megmondani. Az igazi tudás, az igazi felfedezés és 

konstrukció előreláthatatlan, váratlan, betör, átalakítja gondolkodásunkat és életünket. A nagy 

teljesítményű (és nem termelő) egyetem a tehetség, a szorgalom, a kiválóság és a szabadság 

helye.” 

Az új gazdaságban működő szervezetek – így a felsőoktatási intézmények –  problémája 

alapvetően tehát az, hogyan kombinálják a meglévő erőforrásokkal és kompetenciákkal operáló, 

hatékonyságot biztosító stabil struktúrát követelő rövid távú kiaknázást, a tanulást, strukturális 

változásokat igénylő, túléléshez elengedhetetlen felfedezéssel. Úgy gondolom, hogy az egyre 

inkább piaci környezetben működő egyetemek számára a nagyvállalatok fejlesztési folyamatai 

sok tanulsággal szolgálhatnak.75 Ezért a következő fejezetben a felfedezést támogató 

nagyvállalati eszközrendszer fejlődését és a folyamatosan formálódó domináns innovációs 

szemléletek főbb jellemzőit ismertetem, majd külön fejezetben írok azokról a tényezőkről, 

melyek ma a szervezetek innovációjának alapvető korlátaiként (core barriers) ismertek. 

3. AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK INTÉZMÉNYI MENEDZSMENTJE 

A szakirodalom mennyisége láttán nehéz elhinni, hogy az innováció nem állt mindig az üzleti 

érdeklődés középpontjában. A fogalom világraszóló „nagyvállalati karrierje” csak a második 

világháború után kezdődött, amikor a gazdasági-társadalmi környezet változásának intenzitása 

növekedni kezdett, és a cégek egyre gyakrabban voltak kénytelenek változtatni termékeiken, 

üzleti folyamataikon, szervezetükön annak érdekében, hogy megtartsák, vagy növeljék piaci 

részesedésüket. 

Több kiváló magyar nyelvű összefoglaló munka is létezik az innováció- és technológia-

menedzsment tárgykörben (ld. Inzelt [2000],  Iványi – Hoffer [2004], Szakály [2002a, 2002b]).76 

E terjedelmes művek kitűnően rendszerezett tartalmának összefoglalása meghaladná a dolgozat 

kereteit, és a téma szempontjából is csekély hasznot eredményezne. Az előző fejezetben 

                                                
74 Erről ld. bővebben Barakonyi [2000], [2003a], [2003b], [2003c]. 
75 Ld. Schwartz [2006]. 
76 A szerzők az innováció számos definícióját összegyűjtötték és értékelték, műveikben részletesen olvashatunk az 

alkalmazott technológia- és innováció-menedzsment típusokról, a folyamatszervezéséről, az innovációk 
jogvédelmi és finanszírozási kérdéseiről, az innováció és a tudásmenedzsment kapcsolatáról stb. 
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kifejtettek alapján szerencsésebbnek tartom a tudásáramlási folyamatok átalakulására fókuszáló 

áttekintést. 

A vállalatok innovációs eredményei ugyanis mindig egyfajta tudásmenedzsment (tudásátadást, 

tanulást lehetővé tévő, támogató koordinációs tevékenység) eredményeként jöttek létre és 

terjedtek el. Jelentős fejlődés figyelhető meg azonban, ha a folyamatokat a résztvevők száma, a 

köztük lévő kapcsolat jellege és intenzitása, illetve a tudás-értelmezés szempontjából 

vizsgáljuk.77 

3.1. INFORMÁCIÓCSERÉN ALAPULÓ INNOVÁCIÓ-MENEDZSMENT 

A fentebb már említett Bush-féle, tudás-transzferre épülő lineáris felfogás (Bush [1945] a 

vállalatok innovációs folyamatainak szervezésében is sokáig uralkodónak számított. Az 

innováció-menedzsment korai modelljei, az ún. első és második generációs innováció leírásában 

az újdonság (elsősorban termék és technológia) kifejlesztéséhez szükséges tudás kodifikált 

formájában jelenik meg, a technológiai nyomás (technology push) modelljében egy kutatási 

jelentés vagy prototípus formájában, míg a piaci szívás (demand pull) során a fogyasztóktól 

nyert információkat tömörítő tanulmányként.78 Az említett modellek közös jellemzője az is, hogy 

az „új” előállításáról, alkalmazásáról hozott döntést lineáris, egyirányú információ-továbbítás 

követi, mely a fejlesztés piaci megmérettetéssel ér véget.79 

Az első két folyamat szekvenciális jellegét már nélkülözi ugyan, de az innovációban részt vevő 

egységek közötti kapcsolat jellegét még mindig megtévesztően adja vissza a harmadik 

generációs, ún. visszacsatolásos modell.80 Implicit módon ugyanis ebben is az a téves szemlélet 

jelenik meg, mely szerint az információk hatékony algoritmussal való feldolgozása sikerhez 
                                                
77 Az innovációtól a tudás soha nem volt elválasztható. Az egyre szélesebb körben terjedő tudásmenedzsment 

jelentősége abban áll, hogy a korábban spontán módon létrejövő, eredményes innovációkat létrehozó 
együttműködési formákat feltárja, modellezi, tudatosítja és ösztönzi. 

78 A második világháborút követő konjunktúra innovációs metódusát nevezi Roy Rothwell [1994] „első 
generációs”-nak. (Díjnyertes cikkében egyébként öt generációt különböztet meg.) Az első generáció fő jellemzője, 
hogy az ötlet forrását szinte kizárólag K+F eredmények biztosítják, melyek lehetnek saját fejlesztésűek vagy 
technológia-transzferből származók. A menedzsment feladata az innovációval kapcsolatban a K+F ösztönzésére, a 
technológia transzfer megteremtésére korlátozódik. E modell vállalat-vevő viszonyáról C.K. Prahalad és 
Venkatram Ramaswamy [2000:80] találóan írják, hogy „nagyon hasonlít a hagyományos színházhoz, ahol 
fogyasztók kifizették a jegy árát, és passzívan szemlélődnek”. A második generációs innováció beszédesebb 
elnevezése: piaci húzáson alapuló modell. Lényege a vevői igényekre reagáló, hagyományos piackutatásra, 
piacelemzésre épülő fejlesztés, azaz a technológia és a piaci igények összehangolása. 

79 Klasszikusan ez a K+F, termelés, marketing, értékesítés tevékenységláncolat. 
80 A sikeres vállalati innováció a hetvenes években egyrészt a piaci adatok gyűjtésének és feldolgozásának növekvő 

hatékonyságát feltételezte, másrészt már nemcsak a marketing és a K+F, hanem a vállalat egyéb funkcionális 
területei között is rendszeres információcserén alapuló, interaktív kapcsolatot tett szükségessé. A harmadik 
generációs vagy visszacsatolásos modell újdonsága a résztvevők számának növekedése, és a közöttük folyamatos 
információcsere leírása. Mindez felfogható úgy is, hogy e modell az innovációs tevékenységet a szervezetbe, a 
vállalkozási folyamatba integrálja (ld. bővebben Rothwell [1994]), és az innovációt nem egy-két szervezeti 
egység, hanem a szervezet közös feladataként értelmezi. 



 40  

vezet.81 Nyilvánvaló, hogy a valóságban az innovációk elenyésző hányada jön létre ilyen 

klasszikus módon. A tudatosan információfeldolgozásra épülő innováció-menedzsment a vezető 

feladatkörét a megfelelő ismeretanyag (K+F eredmények, piaci információk) összegyűjtésére, a 

hatékony algoritmus megtalálására és a kiértékelési folyamat ellenőrzésére szűkíti.82 Az 

érintettek közötti koordináció vonatkozásában a kodifikált ismeretanyag akadálytalan 

áramlásának biztosítása elvileg elegendő. A tudás rejtett formáinak átadása, az új tudás 

keletkezése esetleges.83 

Lehetséges, hogy viszonylag stabil környezetben az innovációs kényszer „csupán” új termékeket 

és technológiákat eredményez, s a struktúra, a folyamatok vagy a piacok jelentősebb 

átalakítására nincs szükség. Turbulens környezetben azonban a stratégiát, a szervezetet, a 

termékeket és szolgáltatásokat külső tényezők hatására, igen gyakran gyorsan és párhuzamosan 

kell módosítani. A környezet folyamatos újraértelmezése során generálódó hatások (termék, 

technológia, szervezeti és folyamat-innovációk stb.) természetesen egymásra is hatnak, s ebben 

mutatkozik meg igazán szervezeti szinten az új gazdaság innovációs folyamatainak komplex és 

interaktív jellege. 

3.2. TUDÁSÁRAMLÁSON ALAPULÓ INNOVÁCIÓ-MENEDZSMENT 

A tudományos szakirodalomban elsőként Ikujiro Nonaka 1991-ben publikált cikke mutatott rá a 

rejtett tudás vállalati eredményességben játszott szerepére, illetve a csupán kodifikált 

információkra támaszkodó innováció hiányosságaira.84 Az igazság azonban az, hogy az 

innováció nem-járulékos természetének és interaktív jellegének felismerése, a versenyképesség 

egyik legfontosabb tényezőjeként való értelmezése (Huang [1998], Swan – Newell [2000]), a 

tudás stratégiai fontosságú eszközként való kezelése (Winter [1987]; Probst – Büchel – Raub 

                                                
81 Vö. Nelson – Winter [1982]. 
82 Bürokratikus koordinációs eszközökkel (ld. bővebben Nemes [2001]) a folyamat elvileg irányítható. 
83 Kiemelendő, hogy a fejlesztési folyamatok ilyen jellegű vezetői támogatása a fogyasztási javak piacán csak a 

második világháborút követő években volt eredményes, amikor a háború miatt elhalasztott kereslet szinte mindent 
eladhatóvá tett, és a vállalatokat a tömegtermelés beindítására ösztönözte. A korszakot jellemző kiszámíthatóság 
objektív hátteret biztosított a hosszú távú, formalizált tervezésen alapuló stratégiaalkotáshoz, és az ehhez igazodó 
technológiaközpontú fejlesztéshez. A „kivitelezéshez” pedig megfelelő keretet nyújtott a jellemzően 
egydimenziós, funkcionális alapon szervezett struktúra. Lényeges elem, hogy a speciális piaci körülmények miatt 
a fejlesztések kockázatainak kezelése még nem kapott prioritást. Mindennek részletes ismertetésére azért került 
sor, mert úgy vélem, hogy a nagy tömegek számára évtizedekkel ezelőtt megnyitott felsőoktatás hasonló 
helyzetet, lehetőségeket teremtett az intézmények számára. Az egyetemek ekkortájt kialakuló, tömegoktatáshoz 
idomult (és mára rutinná vált) struktúrája, kultúrája, fejlesztési folyamatai, vezető-felfogása a fentiekkel komoly 
hasonlóságot mutat. 

84 Nonaka legfontosabb eredménye, hogy felhívta a figyelmet a szervezet információ-feldolgozó gépezetként való 
értelmezésének problémáira (amely szerint az egyetlen típusú hasznos tudás szabályszerű és szisztematikus: 
tárgyszerű, mennyiségi adat, törvénybe foglalt procedúra, egyetemes elv stb.), és átirányította a figyelmet a tudás 
keletkezésének és áramlásának kérdéseire. 
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[1998]) a gyakorlatában mintegy tizenöt évvel megelőzte az elméletet. Már néhány nyolcvanas 

években publikált tanulmány (NEDO [1986]; von Hippel [1989]) rámutatott arra, hogy az 

innovatív szektorokban működő sikeres vállalatok vezetői számára egyértelmű: „az innováció 

nem rögbi játszma, ahol a játékosok egymásnak dobálják a labdát” (információkat) (Nonaka – 

Takeuchi [1995]), hanem permanens tudásintegráció, ahol ráadásul a tudásforrások egy része a 

vállalaton kívül van.85 

A nyolcvanas évek közepétől dominánssá váló (negyedik generációs) innováció- menedzsment 

minőségi váltást jelentett több szempontból is.86 Nyilvánvalóvá vált, hogy a bürokratikus 

koordináció a fejlesztések során nem elégséges, mert – ahogy Bart Nooteboom írja [2005:15] – 

„az előre meghatározott szabályok nem képesek kezelni a környezet komplexitását és a 

helyzetek változatosságát”, és jellemzően a tudás explicit formáinak áramlását támogatják. 

A személyorientált koordinációs eszközök87 – elsősorban a fejlesztési folyamatokért felelős 

funkcióintegráló (cross functional) teamek (Cooper – Kleinschmidt [1995])88 – széleskörű 

elterjedésének hátterében egyrészt az együttdolgozásból fakadó szinergikus hatások 

érvényesítése, másrészt a fejlesztési folyamatok felgyorsításának igénye állt.89 A speciális 

feladatok megoldására létrehozott teamek alkalmazása a rugalmasabb környezeti alkalmazkodás 

kényszeréből fakad, s egyben új szervezeti megoldásokat körvonalazott. A kiaknázás-felfedezés 

kettősségéből fakadó dinamikus stabilitás iránti igény hívta életre azokat a többdimenziós 

szervezeti formákat (Dobák [2006]), melyek közül a fejlesztésben kiemelkedő jelentőségűek a 

mátrixok, ill. az alapstruktúrára ráépülő, amellett működő team-szervezet.90 

A változó környezet, a fejlesztés felgyorsítása nemcsak a struktúrát, de a vállalati kultúrát is 

formálja. A fentebb idézett tanulmányok (Rothwell [1974], NEDO [1986]) is említik, hogy a 

                                                
85 Don Tapscott és Anthony D. Williams [2007]: Wikinómia c. könyvének alapelve, hogy „a vállalaton kívül mindig 

több az okos ember, mint belül”, ezért a radikális újdonságok ötletgazdáit a falakon kívül kell keresni (a szerzők 
szerint főként a világháló segítségével). 

86 Rothwell empirikus alapokon nyugvó már említett cikkében leírja, később William Miller és Langdon Morris 
[1999] is megerősítik, hogy a negyedig generációs innováció során nem egyszerűen arról van szó, hogy az 
innovációban érintettek köre kibővült a vevőkkel és a beszállítókkal (ld. Pakucs [2005]). Sokkal hangsúlyosabb, 
hogy az érintettek között szorosabb integráció, és új típusú, munka közbeni tanulást lehetővé tévő együttműködés 
jön létre. 

87 Ld. bővebben: Nemes [2001]. 
88 Ezek a szakmailag heterogén csoportok igen hatékonyak az egész szervezetet érintő, összetett problémák gyors 

kezelésében (Nemes [2001]). A hazai szakirodalomban gyakran találkozhatunk a „kereszt-funkcionális team” 
fordítással. 

89 Az innovációnál sokat számít a konzisztencia, a teamek képesek ezt biztosítani. A próbálkozások és kudarcok 
során összeadódnak, megerősödnek a kompetenciák, s a csoport kollektív emlékezete egyre több emléket tárol, 
így kisebb valószínűséggel követik el kétszer ugyanazt a hibát (Hamel – Getz [2004]). 

90 Nem véletlen, hogy az egyre bonyolultabb gazdasági-társadalmi, jogi stb. környezetben működő egyetemek 
szervezeti reformja központi kérdéssé vált, s a megoldások között egyre hangsúlyosabb a lineáris funkcionális 
struktúra projektmátrix irányába történő továbbfejlesztése. (Ld. Barakonyi [2000], [2003a], [2003c]) 
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kulturális jellemzők (kommunikáció minősége, a tanulási hajlandóság, értékrend, hagyományok, 

példaképek stb.) erősen befolyásolják az innovációk sikerét. A támogató kultúra jelenléte 

leginkább a szervezet illetve a szervezeti résztvevők nyitottságával, a bizonytalansághoz, a 

kockázatokhoz való viszonyulásával jellemezhető. Geert Hofstede [1980] kutatásai 

bizonyították, hogy a bizonytalanságtűrő kultúrák jobban ösztönzik az innovációt, mivel jobban 

tolerálják a szokatlan ötleteket, míg az erősen bizonytalanságkerülő kultúrák kisebb eséllyel 

tárnak fel váratlan lehetőségeket. 

A nyitottság egyrészt azért fontos, mert az innováció és a külső információk használata 

szükségszerűen kölcsönösen függenek egymástól, az innovatív ötletek jelentős mértékben 

externális stimuláció eredményei. Másrészt az innováció fontos feltétele a változatosság, mely 

élő és aktív külső kapcsolatok nélkül nem biztosítható. Az elzárkózás, a befelé fordulás hosszabb 

távon minimálisra csökkenti a tapasztalatokban, szemléletben mutatkozó különbözőségeket 

(cognitive distance),91 és szervezeti rövidlátáshoz (March [1991]) vezet. A sokszínűségben rejlő 

lehetőség az, hogy sokat tanulhatnak egymástól azok az emberek, akik eltérő tapasztalatokat 

szereztek, másként látják és értelmezik a dolgokat. Az ilyen heterogén hátterű egyének, 

közösségek együttműködése során szerzett objektív kritika az egyetlen lehetőség a hibák 

kijavítására (Nooteboom [2000b]). 

Az innovációnak a próbálkozások és szükségszerűen bekövetkező hibák (trials and errors) 

folyamaként való értelmezése, a kísérletezéssel járó kudarc lehetőségének elfogadása, a 

kockázatok tudatos felvállalása és szervezeti szintű tudatosítása, kezelése a kultúrát formáló 

vezetők feladata. Az innovációra késztető környezeti kihívások azonban a „jó vezető” 

kritériumait is módosítják. A kiaknázás rövidtávú hatékonysági, jövedelmezőségi 

paramétereinek biztosítása nem elégséges; az e célokat mindenek elé helyező vezetői magatartás 

kifejezetten az innováció ellenében hat. Kaleidoszkópikus környezetben (Amidon [1997]) a 

„mintázatfelismerő képességgel” rendelkező (Burke [2001:5]), vizionáló, karizmatikus leader 

szerepe erősödik a megfelelő algoritmust megtaláló, és azt hatékonyan kivitelező menedzserrel 

szemben.92 

                                                
91 Nooteboom [2000a] szerint az egyének és közösségek között kisebb-nagyobb „megértésbeli távolság” (cognitive 

distance) van. A tapasztalatokban, szervezeti múltban mutatkozó különbségek, a piaci formák, technológiák 
eltérései mind jó példák a „különböző megismerésre”. A nagy távolság erénye a változatosság, miközben hátránya 
az érthetetlenség. A szervezeteknek csökkenteniük kell a különbségeket (pl. azonos kategóriák meghatározásával) 
annak érdekében, hogy a szervezeti résztvevők jobban értsék egymást, és képesek legyenek kihasználni egymás 
kiegészítő képességeit. A szerző szerint létezik optimális távolság, a minimálisnak ugyanis az a veszélye, hogy a 
látásmód azonossága miatt nem születnek új gondolatok, a felfedezés esélye csökken. 

92A leadership elméletről és átalakuló környezetben működő szervezetek vezetésében betöltött szerepéről ld. Fehér 
[2004]. 



 

 43 

Az innovációs potenciál fenntartása érdekében a vezetők egyik legfontosabb feladata az új 

tudásforrások irányába nyitott struktúra, és stabil értékrenddel bíró, a folyamatos tanulást 

értékelő és ösztönző, befogadó kultúra megteremtése. Utóbbi jelentősége azért is aláhúzandó, 

mivel az értékteremtődés folyamatának, az értékláncok szerepének felismerése és a fejlesztési 

kockázatok csökkentésének igénye az integráció felé mozdítja az összetett termékeket és 

szolgáltatásokat előállító szervezeteket.93 Az integrációorientált innováció újabb és újabb 

interakciókat követel és eredményez egészen eltérő felkészültségű, hátterű, más nyelvet beszélő, 

más életúttal, hagyományokkal rendelkező egyének, közösségek, szervezetek között. Még 

egyszer hangsúlyozni kell, hogy e tudásáramlást létrehozó dinamika bürokratikus eszközökkel 

nem kényszeríthető ki, a sikerhez az egyéni ambíciók, motiváció és támogató környezet egyaránt 

szükségesek.94 

Rothwell [1994] 5. generációs modelljében, épp a fentiek miatt, olyan integrációorientált 

innovációs folyamatokat körvonalaz, melyek a tanulás többféle formáját biztosító tudáshálók 

mentén szerveződnek, melyekben a gyakorlat közösségeinek igen fontos szerep jut.95 Azaz az 

innovációs folyamatok nem vezéreltek, sokkal inkább spontán módon jönnek létre, így a már 

említett mintázatfelismerő képesség, és a lelemény96 (Amidon [1997] kulcsfontosságúvá válnak. 

Az innováció menedzsmentje ebből adódóan ma jelentős mértékben a folyamatos egyéni és 

közösségi tanulás (újratanulás és felelejtés) lehetőségének megteremtése. 

3.3. AZ INNOVÁCIÓ ALAPVETŐ KORLÁTAI 

Ha az innováció menedzsmentjét a fenti módon, a tanulás lehetőségének megteremtéseként 

értelmezzük, akkor három, azt alapvetően gátló tényezőre kiemelt figyelmet kell fordítani. Ezek 

az uralkodó forma (dominant design) (Abernathy – Utterback [1978]), a legjobb gyakorlat (best 

practice), valamint a tudás és cselekvés közötti rés (vagy szakadék) (Knowing–Doing Gap) 

(Pfeffer – Shutton [1999]).  

                                                
93A kockázatcsökkentés, a fejlesztési források szűkössége, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése az 

oktatási intézményeket is erős integrációra kényszeríti. A korábban megszerzett ismeretek elfogadása – mely 
abból a jogos igényből következik, hogy az egyénnek ne kelljen feleslegesen időt és anyagi erőforrásokat áldoznia 
olyan tartalmakra, melyeket már tud – hálószerű kapcsolódást feltételez nem csak az oktatási intézmények között, 
hanem a munka világával is. 

94Az önmenedzselő alkotók (knowledge workers) vezetéséről, ösztönzéséről ld. bővebben Amidon [1997], Florida – 
Goodnight [2005], Davenport [2005]. 

95 A tudásteremtő közösségek elterjedése lehet az az új szervezeti forma, mely a meglévő struktúra szétzilálása 
nélkül alkalmasnak látszik a tudásmegosztás, a tanulás és a változás felélénkítésére (ld. bővebben Brown – 
Duguid [1991], Lave – Wenger [1991], Wenger – Snyder [2000], [2002], Tomka [2005]). 

96 Az angol serendipity kifejezés leginkább sajátos képességet jelent értékes dolgok megtalálására ott, ahol az 
kevéssé valószínű. 
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A Miller és Morris [2001] a technológia-intenzív vállalatok gyakorlatát kutatva bebizonyították, 

hogy a valódi, minőségileg új dolgok létrejöttét két egymással összefüggő tényező hátráltatja 

igazán: az uralkodó forma és a vállalat hatékony működését biztosító legjobb gyakorlat.97 

Az uralkodó forma nem más, mint egyes termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban 

megszokott jellemzők összessége (külső formája, belső tulajdonságai, fogyasztásának, 

használatának módja, körülményei stb.); egy kép, mely erősen csapdában tartja a fejlesztők és a 

fogyasztók gondolatait is.98 Jellemző formája nemcsak a termékeknek és szolgáltatásoknak van, 

hanem az előállítás technológiájának, a külső-belső struktúráknak, a vezetésnek (vezetői 

szerepfelfogás, döntési mechanizmus stb.) és a piacoknak is. 99 

A termékek, módszerek, szervezeti formák, értékesítési módok, marketingmódszerek stb. 

jellemző formáját gyakran stabilizálják azok a legjobb gyakorlatnak kikiáltott eljárások, melyek 

korábban (más tevékenységi területen, más szervezetekben) már hatékonynak bizonyultak, s 

széles körben elterjedtek. 

A legjobb gyakorlattal innovációs szempontból az a probléma, hogy hátráltathatja az új 

(domináns) formák felfedezését és kifejlesztését. A megszokott, jól definiált eljárások követése 

kényelmes megoldás, azonban érvényesül a „ha mindent úgy teszünk, ahogy eddig tettük, csak 

azt fogjuk elérni, amit már eddig is elértünk” törvényszerűsége. Mindez igazán komoly veszélyt 

gyors alkalmazkodásra kényszerítő környezetben jelent, ahol a rutinmegoldások alkalmazásával 

szinte törvényszerűen nem kompetens végeredmény áll elő. A követett gyakorlat – még ha az a 

legjobb is – kritikai vizsgálatlansága meghiusítja a kéthurkos tanulás lehetőségét, ami az egyének 

szintjén a képességek alkalmatlanságához, szervezeti szinten innovációs kudarchoz vezet 

(Argyris [1996]). Fontos észrevenni azt is, hogy a tapasztalatok legjobb gyakorlattá kódolása 

politikai folyamat, a szervezeti viszonyok szubjektív értékítéleten alapuló intézményesítését 

jelenti (Levinthal – March [1993]).100 A best practice szabványosító jellegéből adódóan ugyan 

                                                
97 Az uralkodó forma az I./1.2. fejezetben említett, és a Függelékben ismertetett útfüggőség probléma tipikus 

megnyilvánulása. 
98 A domináns design fennmaradását az ún. funkcionális kötődés (az emberi hajlam arra, hogy az rögzüljön, miként 

használunk egy terméket vagy szolgáltatást általában) is erősíti, ami miatt a használók számára nehéz feladat 
alternatív funkciókat elképzelni (Leonard [2002]), így a klasszikus fogyasztói igényfelmérés gyakran félrevezető. 
A jellemző forma és funkcionális kötődés miatt a valós igények ugyanis láthatatlanok maradnak, mert a 
fogyasztók nem tudnak radikálisan új megoldásokat elképzelni (Hamel – Getz [2004]). Nem tudják elmondani, 
amit szeretnének, mert ezt a „meghallgatás korlátai” akadályozzák (Leonard [2002]). 

99 Ld. Anderson [1998]. 
100 Egy-egy (legjobb) gyakorlat hosszú távú fennmaradása különösen valószínű olyan intézmények esetében, ahol a 

döntéshozó, értékdiktáló elit fluktuációs folyamatai (adminisztratív eszközökkel) korlátozottak, s így nagyobb 
valószínűséggel alakulnak ki „zárt gondolati körök”. 
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könnyebb irányíthatóságot eredményez, de hosszabb távon kétségtelenül gátolja az innovációhoz 

szükséges rugalmasságot.101 

Az innovációt gátló harmadik tényező egy „szervezeti misztérium”, melyet Jeffrey Pfeffer és 

Robert I. Sutton [1999] Knowing–Doing Gap-nek nevezett el.102 Lényege, hogy még a 

tudásmenedzsment módszereit aktívan és tudatosan alkalmazó szervezetek többsége is 

tehetetlenül szemléli, hogy az új gazdaságban az információs-kommunikációs technológiák 

segítségével folyamatosan áramló óriási mennyiségű ismeret milyen kevés cselekvést, valódi 

tettet eredményez. A szerzők megfigyelték, hogy a szervezetek számára önmagában is kihívást 

jelent a megfelelő tudás megszerzése. Vizsgálódásuk azonban feltárta, hogy a valódi nehézség 

mindennek szervezeti teljesítményt fokozó akciókká, cselekedetekké változtatása. Több száz 

szervezet tanulmányozása után megállapították, hogy a tudás és cselekvés közötti űr jelenléte 

vagy hiánya alapvetően nem az egyének felkészültségével, talentumával van összefüggésben,103 

hanem vezetési módszerekkel, elvekkel, szervezeti kultúrában gyökerező tényezőkkel. 

Rámutattak, hogy a tudás és cselekvés közötti rés főként abból adódik, hogy az olvasás, hallás 

vagy akár gondolkodás útján szerzett ismereteket nehezebb a gyakorlatba átültetni, mint a 

cselekvés közben, tapasztalás során gyűjtötteket.104 A Knowing – Doing Gap szélesedésének 

tipikus formája, amikor egy szervezet menedzsmentje csak beszél és vitatkozik a tényekről, 

problémákról ahelyett, hogy konfrontálódna azokkal, és valódi egyéni és közösségi tanulást, 

tapasztalatszerzést lehetővé tévő cselekedeteket hajtana végre. A szakadékot szélesíti az (az 

előbbivel összefüggő) vezetői magatartás is, mely az okos beszédet (smart talk) jutalmazza a 

cselekvés helyett. „Szinte ironikus – írja Pfeffer és Shutton [1999:42]) – de azt tapasztaltuk, 

hogy sok szervezetben az emberek könnyebben boldogulnak azzal, hogy okosakat mondanak, 

mint azzal, hogy cselekednek és létrehoznak dolgokat”. Az okos beszéd csapdájába (smart talk 

trap) kerülő menedzsment az innováció egyik legnagyobb ellensége, mivel az elképzelésekről 

szóló viták, a sok különböző döntési változat és elképzelés összevetése, boncolgatása a cselekvés 

érzetét keltik. A tudásáramlás biztosítása, az új gondolatok születésének támogatása, az ötletek 

kidolgozása és a döntés szükséges, de nem elégséges feltétel. Az innovációs folyamat során 
                                                
101 Elgondolkodtató, hogy a best practice szervezetek (pl. egyetemek) közötti terjesztésének hatékonyságnövelő 

célzatú ösztönzése nem válik-e a központi koordináció olyan bürokratikus eszközévé, amely azonos iparági recept 
szerint működő, és így egymáshoz nagyon hasonló (könnyebben irányítható, kontrollálható), megújulásra azonban 
képtelen egységek kialakulását eredményezi. 

102 Könyvük előszavában írják, hogy a vállalatok a világon évente dollár-milliárdokat költenek tréningekre, vállalati 
tanácsadókra, szakkönyvekre, miközben (ezt számos példával illusztrálják) ezeknek csak töredéke generál valódi 
változást; a téma kutatását tulajdonképpen e számok összevetése ösztönözte. 

103 A szerzők kiemelik, hogy „számos csúcsteljesítményt nyújtó társaság (Pl. SAS, WalMart, PPS/Word Medical, 
Starbucks stb.) nem az elitegyetemekről toboroz, és a kiválasztás során nem tulajdonít nagy jelentőséget a 
diplomáknak”. Ennek oka, hogy több kutatás is feltárta: „csekély bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy kiváló 
üzleti képzésben részesülő alkalmazottak foglalkoztatása és a szervezeti teljesítmény között következetes 
kapcsolat lenne” (Pfeffer – Shutton [1999:3-4]). 

104 Ld. Lundvall [1988]. 
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mindezeknek tettekké kell válnia, melyek manifeszt módon létrehozzák az újdonságot (mely 

aztán vagy sikeres lesz, vagy nem). 

A szerzők állítják, hogy ha valamit a gyakorlatban sajátítunk el akár egyénileg, akár csoportban, 

akkor a szakadék nem jön létre. A cselekvéshez azonban innovációt támogató kultúra szükséges, 

mivel ennek hiányában a többség nem vállalja fel, hogy bármit másként tegyen, mint ahogyan 

azt korábban szokta.105 A munkától, feladatoktól, büntetéstől, kudarctól való félelem mindenképp 

szélesíti a rést tudás és cselekvés között. 

A Knowing–Doing Gap két szempontból is fontos e kutatás során. Egyfelől tanulmányozható, 

hogy a felsőoktatási intézményekben létezik-e ez az innovációt gátló szakadék, ha igen, miért 

alakult ki, szűkül, vagy szélesedik stb. Másfelől maga a jelenség arra is rávilágít, hogy az (üzleti) 

képzések valódi megújításához változtatni kell a módszeren. Úgy tűnik, hogy a „hallgasd meg, 

olvasd el, mondd vissza” oktatási technológia a Knowing – Doing Gap létrehozásának tipikus 

módja, mely leginkább csak megfelelő ismeretek birtokában lévő, de azt alkalmazni nehézkesen 

vagy egyáltalán nem képes „szakembereket” teremt. Annak ellenére, hogy az átadott tudás 

egyéni alkalmazásáért egy oktatási intézmény sem tehető kizárólagosan felelőssé – hiszen az 

éppúgy függ az érintett képességeitől, korábban megszerzett készségeitől, mint a szervezeti vagy 

munkakörnyezet minőségétől – a kompetenciák fejlesztésével, valódi gyakorlati képzéssel sokat 

tehet a tudás és cselekvés közötti rés csökkentéséért.106 

4. AZ EZREDFORDULÓ UTÁNI MAGYAR FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE  

4.1. BOLOGNAI FOLYAMAT 

A (hazai) felsőoktatás általános helyzetével, jövőjével kapcsolatban ma, nem véletlenül, a 

bolognai folyamat a leggyakrabban emlegetett kifejezés. Nyilvánvaló, hogy azt a 

változássorozatot, melynek ma a felsőoktatásban szemtanúi vagyunk, e pár oldalas Nyilatkozat 

indította el 1999. június 19-én, melyet huszonkilenc ország oktatási minisztere írt alá 

                                                
105Az erős szervezeti emlékezet tehát kétélű fegyver, mely a kiaknázás folyamatában fokozhatja, de a felfedezés 

során rombolhatja is a teljesítményt. 
106Ennek egyik megoldása a Noszkay Erzsébet által kidolgozott O&TUMEN módszer. Az O&TUMEN a 

felsőoktatásban alkalmazható, a kompetencia alapú képzés és problémamegoldásra való felkészítés 
tudásmenedzsment – a vállalati gyakorlatban tudásmenedzsment szakmai közösségek kiépítésére is hasznosítható 
– komplex módszere, mely három alappillérre épül. 1) A módszer szakmai alapját, kompetencia bázisát az un. 
integráló menedzserkompetenciák képezik. 2) A tudásteremtési értékláncra (a célok szerinti szükséges tudás 
meghatározása, a rendelkezésre álló és elérhető tudás, a szükséges tudás kifejlesztése, a tudás megosztása, 
használata, alkalmazása és értékelése), 3) valamint az előzőekre épülően a tanári tudásmenedzselés folyamatát 
támogatandóan a szervezetfejlesztés legkülönfélébb módszerei és tréning technikái is (a coachingtól a 
csapatépítésig) felhasználásra kerülnek. Ld. bővebben Noszkay [2006], [2008]. 
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Bolognában.107 A közösen elfogadott szándék az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) 2010-re 

történő létrehozása volt. Az EFT célja egy hatékony, közvetlen társadalmi funkcióval 

rendelkező, a tudás intenzív, európai szintű áramlását felgyorsító, innovatív felsőoktatás 

megteremtése, mely támogatja a tagországok munkavállalóinak mobilitását, hozzájárul az EU 

versenyképességének javításához és helytáll a világméretű tudáspiaci versenyben.108 A 

meglehetősen egyértelmű és világos politikai és gazdasági célok mellett azonban a 

nyilatkozatban kevésbé hangsúlyosan, de az európai egyetem társadalmi, kulturális helyzetének, 

eszméjének radikális átalakulása is megfogalmazódik. A hátterében azok a nyilvánvaló okok 

állnak, melyeket a felsőoktatási intézmények új gazdaságban betöltött szerepe kapcsán már 

említettem. A bolognai folyamat célkitűzései, súlypontjai rávilágítanak a környezet turbulens 

jellegére, az intézmények, régiók, felsőoktatási rendszerek közötti nemzetközi verseny 

fokozódására. 

Az Európai Unió (EU) állásfoglalása alapján alapvetően nem kívánt közvetlenül beleszólni a 

tagállamok oktatási rendszerébe, de a kilencvenes évek végére a kutatás elengedhetetlen 

fejlesztése miatt a felsőoktatás radikális megújítása, illetve ennek európai szintű összefogása is 

szükségessé vált (Bókay [2004]). A kezdeményezés megvalósításának alapjait a Bolognai 

Nyilatkozat rögzítette, felülvizsgálatát, pontosítását kétévente rendszeres találkozók sora 

biztosítja.109 A Bologna-folyamatnak a leginkább egyértelmű része az a konkrét intézkedés-lista, 

amelyekben az aláíró államok a versenyképes európai felsőoktatás létrehozása érdekében 

megállapodtak. Az új egyetemszervezési elvek közül a legfontosabbak Barakonyi Károly 

[2002b] munkája alapján a következőképp foglalhatók össze: 

- Európai szintű, könnyen összehasonlítható fokozatokat adó, nemzeti különbségeket csak 

másodlagosan tartalmazó képzési rendszer bevezetése vált szükségessé, mely lehetővé teszi 

a diplomák kölcsönös elismerését. 

- Ehhez egységesíteni kell a képzési struktúrát. A zsákutca nélküli, egységes lineáris képzési 

ciklusok közül az első a bachelor (BA) képzés, ahol a cél a gyakorlat igényeit kielégítő, 

                                                
107 Előzményét a reform alapjait lerakó 1988-as Magna Charta Universitatum, és a párizsi Sorbonne egyetem 

megalapításának 800. évfordulója alkalmából 1998. május 25-én aláírt Sorbonne-nyilatkozat jelentette. Utóbbit 
egyébként a munkaerő szabad áramlásának problémái ösztönözték (ld. bővebben Barakonyi [2002a]). 

1082007-es Londoni Nyilatkozatban megerősítésre került, hogy az aláírók tisztában vannak „azzal a fontos hatással, 
melyet a felsőoktatási intézmények, mint az oktatás, a kutatás, a kreativitás és a tudásátadás hagyományos 
központjai gyakorolnak a társadalmi fejlődésre, és azzal is, hogy kulcsszerepet töltenek be a társadalmunk alapjait 
képező értékeknek a meghatározásán és továbbadásában” (Londoni Nyilatkozat [2007]). 

109A Bolognai Nyilatkozat utolsó bekezdésében az aláírók megfogalmazták, hogy „a felsőoktatás európai térségének 
kiformálása folyamatos támogatást, értékelést és a folyamatosan fellépő szükségletek állandó adaptációját igényli 
(Bolognai Nyilatkozat [1999])” Ennek alapján 2001-ben Prágában, 2003-ban Berlinben, 2005-ben Bergenben, 
majd 2007-ben Londonban miniszteri találkozókra került sor. A köztes időszakokban az aláíró országok 
delegáltjaiból, valamint az EU intézményeinek képviselőjéből álló Bologna Koordinációs Bizottság (Bologna 
Follow-up Group) felügyeli a közös célok megvalósításának folyamatát. 
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közvetlenül is alkalmazható tudás biztosítása.110 A második szint a magasabb 

követelményeket állító a master (MA/MSc), majd a tudományos tevékenységhez kapcsolódó 

doktori (PhD) képzés. E képzési struktúra elfogadásával egyúttal az aláírók elvetették a 

korábban Magyarországon is meghonosodott duális rendszert.111 A nyilatkozat szerint ez, az 

angolszász rendszer jobban támogatja a hallgatói mobilitás megvalósítását a különböző 

intézmények és szakterületek között. 

- A közös, minden tagország által elfogadott európai kreditrendszer112 a hallgatói mobilitás 

biztosításának legfontosabb eszköze.113 

- Az egyenlő esélyekkel megvalósuló mobilitás biztosítása nemcsak a hallgatók és az oktatók, 

hanem a tagországok munkavállalói számára is, azaz nemcsak a képzésben, hanem a képzés 

utáni elhelyezkedésben is.114 

- Egyetemi, nemzeti és európai szintű összehasonlítható kritériumokon és módszereken 

alapuló minőségbiztosítás és minőségkontroll rendszert kell kialakítani a színvonalas, 

nemzeti határokon túl is elfogadható képzés érdekében. 

- Megfogalmazódott a felsőoktatás európai vonatkozásainak (identitás, kulturális örökség) 

támogatása, különösen a tantárgyfejlesztéssel, intézményközi kooperációval, mobilitási 

lehetőségekkel és a tanulmányokra, a gyakorlati képzésre, és a kutatásra vonatkozó integrált 

programokkal. 

A bolognai folyamat a korábban már vázolt társadalmi-gazdasági szerep megújításához, 

megvalósításához kínál keretfeltételeket, miközben az összemérhetőség kritériumának 

érvényesítésével, a mobilitás ösztönzésével ráirányítja a figyelmet a versenyhelyzet fokozódására 

is. 

                                                
110 A Berlini Nyilatkozatban [2003] kifejezetten hangsúlyozott, hogy a kapacitások figyelembevételével, „minden 

rendelkezésre álló eszközzel, mindenki számára biztosítani kell a felsőoktatásba történő bejutást”, 
nyilvánvalóan az első, a bachelor szintre. 

111 Bizonyos tudományágakban (pl. jog, orvostudományok) és a művészeti területeken változatlanul megmaradt az 
ötéves egyetemi rendszer ún. egységes osztatlan képzési formában. 

112  A kreditrendszert a XIX. század végén, a Harvard Egyetemen vezették be a hallgatói tanulmányi munka 
mérésének eszközeként. Az Európai Kreditátviteli Rendszerben (ECTS) egy kredit 30 tanulmányi órát feltételez 
a fenti értelemben. Egy tanév pedig 60 kreditet jelent, ami 60 x 30 = azaz 1800 óra összes tanulási 
tevékenységet (tanóra, otthoni tanulás, vizsga stb.) igényel egy átlagos képességű, átlagos szorgalmú 
hallgatótól. A tanulmányokban való előrehaladás a kreditek gyűjtésével (kredit-akkumuláció) valósul meg, 
amelyek több tanulmányi programba is átvihetők (kredittranszfer). 

113  A kredittranszfert a gyakorlatban a képzés nyelvén és legalább egy másik európai nyelven, a képzési ciklusok 
végén kiállított Europass támogatja. Az Europass részét képező Oklevélmelléklet (Diploma Supplement) 
részletesen tartalmazza a hallgató tanulmányi adatait, a felvett krediteket és óraszámokat, az elért 
eredményeket, a megszerzett képességeket, de információkat nyújt a képző intézményről és az adott ország 
felsőoktatási rendszeréről is. 

114  A Prágai Nyilatkozat [2001] az EFT versenyképességének javítása érdekében a hallgatói és oktatói mobilitás 
megteremtését nevezi meg elsődleges célként.  
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A továbbiakban az EFT kialakulását támogató ajánlások közül a képzési programok tartalmát, 

fejlesztési folyamatait, minőségét érintőeket emelem ki. 

4.2. A KÉPZÉSFEJLESZTÉS BOLOGNAI IRÁNYELVEI 

A Bolognai Nyilatkozatban elvárásként fogalmazódik meg, hogy „a felsőoktatási és a 

tudományos kutatási rendszerek folyamatosan kövessék a velük szemben támasztott változó 

elvárásokat, a társadalmi igényeket és a tudományos ismeretek fejlődését”, és a tudományos 

minőséget az alkalmazhatósággal egyesítő tanulmányi programokat dolgozzanak ki. A Prágai 

Nyilatkozatban [2001] hangsúlyozottan jelenik meg, hogy az intézmények kezdeményező 

szerepének fenntartása e tekintetben kiemelt jelentőségű. A Berlini Nyilatkozatban konkrétan 

rögzítésre került, hogy „az egyes fokozatoknak különféle meghatározott kimenetelekkel kell 

rendelkeznie.” A bachelor és master fokozatoknak „különböző orientációjúnak és profilúnak kell 

lennie, hogy eleget tudjanak tenni a sokféle egyéni, akadémiai és munkaerőpiaci szükségletnek” 

(Berlini Nyilatkozat [2003]). A 2005-ös Bergeni Nyilatkozatban a miniszterek megerősítették, 

hogy „mindhárom képzési szint arra szolgál, hogy felkészítse a diákokat a munkaerőpiacra, a 

kompetenciák továbbfejlesztésére és az aktív állampolgári létre”. 

A fenti kritériumoknak megfelelő tananyagok, programok kialakításához az egyetemi szférának 

szoros együttműködést kell kialakítani a folyamatban érintettekkel, mivel a „hosszú távú siker 

csak az összes partner aktív közreműködésével érhető el” (Berlini Nyilatkozat [2003]). Az 

érintettek közül a hallgatók szerepét Prágában úgy definiálták, hogy „részt kell venniük az 

egyetemeken és más felsőoktatási intézményekben folyó oktatás megszervezésében és 

tartalmának meghatározásában, és befolyással kell lenniük azokra” (Prágai Nyilatkozat [2001]). 

Két évvel később inkább az kerül megerősítésre, hogy „teljes értékű partnerek az egyetemek 

irányításban”, „folyamatosan be kell vonni őket a későbbi tevékenységeknek már a kezdeti 

fázisába”, de a fejlesztések során „az akadémiai értékeknek döntő szerepet kell játszania” 

(Berlini Nyilatkozat [2003]). A munka világának bevonása a bolognai folyamatba a kezdetektől 

elvárás volt a tartalmak és kompetenciák meghatározása során, később – a kommünikék szintjén 

– háttérbe szorult, majd a Londoni Nyilatkozatban [2007] újra reflektorfénybe került. Az aláírók 

e dokumentumban az intézményeket egyértelműen arra ösztönzik, hogy „a tanterv-innováció 

állandó folyamatában a munkaadókkal való együttműködést fejlesszék tovább” és 

„kommunikáljanak többet a munkaadókkal […] reformjaik alapvető logikájáról”. 

A bolognai folyamat megvalósításáért felelős miniszterek (Berlini Nyilatkozat [2003]) 

elismerték, hogy a felsőoktatási intézményeket jelenleg ösztönözni kell arra, hogy belső 

szervezetük és adminisztrációjuk (menedzsmentjük) vonatkozásában tegyék meg a szükséges 
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reformlépéseket. Mindez a „szerkezet és az eszközök kérdésein túlmutató, értékek és 

elképzelések motiválta EFT” megteremtése érdekében fontos, mely „erős, sokszínű, megfelelően 

finanszírozott, autonóm és felelősségre vonható” intézményeket kíván (Londoni Nyilatkozat 

[2007]).115 Az eredményes tanulás lehetőségének megteremtése érdekében az oktatási és kutatási 

területek integrációja, az interdiszciplinaritás erősítésére is alapvető teendőként fogalmazódik 

meg, s ez szintén formálja a belső mechanizmusokat és a szervezetet is. A kapcsolatrendszer 

további reformját vonja maga után az a minőségre vonatkozó ajánlás, mely szerint „a 

tevékenységek javítását célzó erőfeszítéseket a külső minőségbiztosítással összekapcsolva 

érdemes folytatni” (Bergeni Nyilatkozat [2005]).116 Az integráció szükségessége azonban 

nemcsak az oktatás minőségbiztosítása kapcsán fogalmazódik meg. A felsőoktatási intézmények 

számára csak a korábbi tanulmányok, a nem formális és informális tanulás révén szerzett 

ismeretek méltányos figyelembe vételével nyílik lehetőség arra, hogy érdemben 

bekapcsolódjanak az élethosszig tartó tanulási igény (lifelong learning) kielégítésének (piaci) 

folyamatába. Mindez a bolognai képzési rendszeren kívül megszerzett ismeretek adaptációját 

feltételezi, azaz a mostaninál jóval aktívabb együttműködést és érdemi kommunikációt követel 

nemcsak más képző intézményekkel, szervezetekkel, hanem a munka világával is.117 

A bolognai rendszer képzési programok tartalmára, fejlesztési folyamatára vonatkozó fent 

ismertetett – több helyütt ellentmondásos – elvárásai, ajánlásai egy stratégiával rendelkező,118 

professzionális menedzsment által irányított, piaci környezetben működő és részben 

önfinanszírozó119, társadalmi felelősséget felvállaló felsőoktatási intézményt körvonalaznak.120 

Az, hogy az egyes hazai egyetemek, főiskolák ilyen erős intézménnyé válnak-e, Barakonyi 

Károly [2002c:22] szerint azon múlik, hogy „felismerik-e a reformlépések szükségességét, és 

                                                
115 A berlini és londoni konferencián is megerősítésre került, hogy a képzési szerkezet egységesítésének nem szabad 

együtt járnia a változatosság elvesztésével, mivel Európa e nyelvi és tradicionális sokszínűsége a társadalmi 
innováció fontos forrása lehet. 

116 A berlini közlemény határozta meg a minőségbiztosítási rendszerek kritériumait ld. Berlini Nyilatkozat [2003]. 
117  Az egyetem és a munka világa közötti kommunikáció nem lehet egyoldalú, nem szorítkozhat a szerkezeti 

átalakítás során kialakuló új képzési programok, diplomák tartalmának ismertetésére, az élethosszig tartó 
tanulás ugyanis a két szféra közötti változó irányú mozgást (és tudásáramlást) feltételez. 

118  A stratégiai irány meghatározása egy több ezer klienssel rendelkező, összetett portfoliójú, több száz embert 
foglalkoztató szervezet esetén nem lehet kérdéses. További indok, hogy a tömegképzés (BA/BSc) és elitképzés 
(MA/MSc, PhD) illetve az élethosszig tartó tanulás moduláris rendszerű képzési megoldásai alapvetően más 
oktatói felkészültséget, infrastruktúrát, szervezési-irányítási megoldásokat követelnek csakúgy, mint a 
megcélzott színvonal. Ezért a vegyes képzési portfoliót kezelni nem óhajtó, vagy arra erőforrások, felkészültség 
hiányában képtelen intézményi menedzsmenteknek szükségszerűen stratégiát kell váltania/választania. 

119  Az oktatási rendszer gazdaságtanáról és a kétlépcsős képzési rendszerbevezetésének intézmény-finanszírozás 
vetületeiről ld. bővebben Hrubos [2002], Polónyi [2002], [2007]. 

120  Fontos ezt az intézményi képet kiegészíteni azzal, hogy a sokat hangsúlyozott „sokszínűség” ellenére a központi 
kreditrendszer kötelező alkalmazása miatt a „bolognai egyetem” egy igen fontos területen - a korábban szerzett 
ismeretek, kompetenciák elismerésében - autonómiájában korlátozott intézménnyé válik. (A Prágai 
Nyilatkozatban [2001] megjelenik a benchmarking fogalma: az aláírók felszólítják az intézményeket a legjobb 
megoldások közzétételére, az értékelés és akkreditáció mechanizmusainak kölcsönös elfogadására vonatkozó 
forgatókönyvek (scenario-k) kidolgozására. Vö. II/2.3. Az innováció alapvető korlátai c. fejezet) Ennek 
munkaerő-piaci, foglalkoztatáspolitikai hatásairól ld. Polónyi [2006]. 
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milyen ellenállást tanúsítanak”, […] „hajlandók-e tárgyalásokba bocsátkozni a társadalmi 

partnerekkel, és felül tudnak-e emelkedni partikuláris érdekeiken”.121 (Meg kell jegyeznem, hogy 

e tárgyalások sikere nemcsak a felsőoktatási intézmények felelőssége. Az említett társadalmi 

partnereknek részéről éppúgy szükséges a párbeszédre való képesség, készség, valamint a 

stratégiai szemlélet.) 

Az EFT kialakítását célzó követelmények által közvetített, de direkt módon a társadalmi-

gazdasági partnerek által is megfogalmazott kihívások mindenképp radikális innovációra 

kényszerítik az egyetemeket. A képzések megújításának szükségessége értelmezhető csupán a 

bolognai rendszerhez való illeszkedés problémájaként, de – a formákon és szabályokon túl – a 

valódi tartalmi megújulás páratlan lehetőségeként is. 

4.3. A HAZAI FELSŐOKTATÁS A BOLOGNAI FOLYAMATBAN 

A Bolognai Nyilatkozathoz Magyarország is csatlakozott, és vállalta, hogy 2010-re átalakítja 

képzési szerkezetét. Az „összeurópai cél” és a „magyar valóság” ismeretében már a kezdetekkor 

több szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a sikeres hazai implementációnak komoly feltételei 

vannak (Barakonyi [2003d]; Bazsa [2002a], [2002b], [2003]; Berács [2003]; Dinya [2002a], 

[2002b], Hrubos [2002], [2003]). Az idézett szerzők között egyetértés mutatkozott a tennivalókat 

illetően. Az alábbiakban a Bazsa György által készített kritériumlista olvasható: 

− „Össztársadalmi, ezen belül politikai közmegegyezés – kötelező konszenzuskereséssel, 

− a felsőoktatás minden belső és külső szereplőjének partneri kapcsolata, 

− a megrendelők (stakeholders) korábbinál hatékonyabb bevonása a folyamat egészébe,  

− átláthatóság, és a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, 

− azaz nem felülről diktált, hanem demokratikusan irányított, jól szervezett folyamat, 

− folyamatos konzultáció és együttműködés a bolognai folyamat európai résztvevőivel, 

− a feladatok és feltételek egyensúlya: a felsőoktatás jól meghatározott feladatvállalásához és 

korszakos átalakításához jelentős költségvetési többlettámogatás szükséges” (Bazsa 

[2002a:22]). 

A fentiek hangsúlyozásának oka, hogy a hazai felsőoktatás ismerői tisztában voltak azzal, hogy a 

közeljövőben nemcsak az új paradigmára épülő, idegen hagyományokon, működési elveken 

nyugvó oktatási rendszer bevezetésével járó nehézségekkel kell szembenézni. 

                                                
121  Részben a fenti kérdések megválaszolására vállalkoztam a gazdasági felsőoktatásban résztvevő néhány 

intézmény oktatásfejlesztési folyamatainak elemzésével. 
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A magyar egyetemi-főiskolai szféra történelmi hagyományai illetve az utóbbi évtized társadalmi-

gazdasági változásai nyomán már „kiindulási” helyzetet is számos megoldatlan problémával volt 

terhelt. 

Ezek közül az egyik legmarkánsabb jelenség a „kezeletlen” tömegképzés, melyről Kormos János 

és Polónyi István így ír: „A felsőoktatás felvállalta a tömegképzést, de nem alakította ki hozzá a 

megfelelő oktatási, számonkérési formákat, amelyek hiánya az elégtelen infrastrukturális és 

személyi feltételek mellett nem ritkán szakmai működésképtelenséget eredményez. A magyar 

felsőoktatás a társadalmi, gazdasági elvárásokra alig reagál” (Kormos – Polónyi [2008:5]). 

Hasonlóan súlyos problémaként merült fel a felsőoktatás finanszírozása, az intézmények 

irányításának, gazdálkodásának korszerűsítése (Barakonyi [2002]; Polónyi [2002]; Hrubos 

[2002]) valamint ezekkel összefüggésben az intézményi autonómia kérdése (Barakonyi [2004b]; 

Garai [2005]). 

A kezdetekkor nem tudatosult minden érintettben, hogy a bolognai folyamatban a központi 

bürokrácia a fent vázolt (és az idézett szerzők által részletesen taglalt) többszörösen és 

kölcsönösen összefüggő problémahalmaz kezelésének lehetőségét látta.122 Sajnos az első 

komolyabb tapasztalatok azt mutatják, hogy a körültekintő előkészítés elmaradt (Hrubos [2003], 

Polónyi [2007c]), az új oktatási struktúra kialakítása iránytű és keretszabályozás nélkül (Polónyi 

[2007a]) indult be. Mindezt jól példázza a modernizáció jegyében készült felsőoktatási törvény 

(végrehajtása) körül kibontakozó vita, valamint az azóta is folyamatosan módosuló jogszabályi 

háttér. 

A valódi probléma, hogy a kialakuló zűrzavart alapvetően nem jogszabályalkotás gyengesége, 

hanem a stratégia hiánya okozta. Mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a többciklusú képzési 

rendszerre való átállással kapcsolatban a magyar felsőoktatási értelmiség számára „egyfajta EU-

bürokrácia-projektként megfogalmazódó felsőoktatási modernizáció versus pozícióvédő 

bezárkózás” legyen a rossz alternatíva (Fábri [2005:775]).  

A következő (III.) fejezetben az empirikus terepül szolgáló gazdasági felsőoktatás néhány 

jellegzetességével egészítem ki a fenti képet. 

                                                
122  Ld. „A magyar felsőoktatás modernizációját, az európai felsőoktatási térséghez történő csatlakozását célzó 

felsőoktatás-fejlesztés koncepciója” című vitaanyag (Oktatási Minisztérium [2003]. 
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III. A KÉPZÉSINNOVÁCIÓS FOLYAMATOK EMPIRIKUS 
VIZSGÁLATA 

1. GAZDASÁGI FELSŐOKTATÁS MAGYARORSZÁGON – A KUTATÁS TEREPE 

1.1. KUTATÁSI TERÜLET MEGVÁLASZTÁSÁNAK OKAI, HÁTTERE 

A gazdasági képzési terület – mint kutatási terep – mellett legfontosabb érvem, hogy erről 

rendelkezem a legtöbb konkrét információval, e képzések formai és tartalmi elemeit, 

szabályozási rendszerét ismerem, s nem utolsó sorban az e területen tevékenykedőkkel beszélek 

egy nyelvet. Utóbbi azért is fontos, mert a témaválasztás egyértelművé tette, hogy az intézményi 

fejlesztési folyamatok vizsgálata során kvalitatív módszerekkel kell dolgoznom, és egy ilyen 

típusú kutatás eredményeinek minőségét nagyban meghatározza az adatfelvétel minősége, a 

megértés szintje. Ezért szűkítettem le a vizsgálatokat olyan intézményekre, ahol a legnagyobb 

valószínűséggel használok az interjúalanyokkal azonos „kódrendszert”. 

További érv, hogy a gazdasági felsőoktatásban korábban valódi tömegoktatás alakult ki, melyben 

több képzési szinten, formában és finanszírozással számos intézmény részt vesz (vett).  Az e 

területen tapasztalatokat, illetve diplomát szerzők jelentős száma is indokolja a terület 

kiemelését. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a gazdasági felsőoktatás 

Magyarországon teljesen Bologna-rendszerűvé vált, a szegmens hazai szereplői radikális 

változtatásokra kényszerültek, így a képzésfejlesztési tevékenység, az oktatás-innovációs 

aktivitás vizsgálatára megfelelő alanynak bizonyultak. 

1.2. A HALLGATÓI ÉRDEKLŐDÉS ÉS A KÉPZÉSI KÍNÁLAT ALAKULÁSA 

A gazdasági felsőoktatást a kilencvenes években a fokozódó hallgatói érdeklődés, és ezzel 

összefüggésben a jelentkezők létszámának dinamikus expanziója jellemezte. Az oktatási 

statisztikák szerint az 1990/1991. tanévhez képest a legkomolyabb változások éppen e területen 

mentek végbe. A rendszerváltást követően a közgazdász szakmára vetített munkaerő-piaci igény 

erőteljesen növelte a közgazdász-gazdálkodási, és kereskedelmi képzésre jelentkezők létszámát, 

amely így tizenöt év alatt közel kilencszeresére duzzadt. (Adler [2006]). 

A kereslet növekedése – igencsak piacinak tűnő módon – a kínálati oldal látványos bővüléséhez 

vezetett. Zalai Ernő [2000:1] erről az időszakról így ír: „a terület felfuttatása (6 intézmény 

helyett tíz év alatt 25 lett, amelyhez nem állt rendelkezésre a szükséges és megfelelő színvonalú 

oktatógárda) igen vegyes helyzetet teremtett a képzés színvonala, és a képzési követelmények 
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felfogása tekintetében”. A sorra létesülő gazdaságtudományi és közgazdasági karokkal és önálló, 

állami és alapítványi finanszírozású főiskolákkal a 2007. évre e több szempontból is heterogén 

szektor akkreditált szereplőinek száma harmincnégyre emelkedett (és jelenleg további két 

intézmény elismerése folyamatban van).123  

Az egyre szaporodó képzőhelyek egyre kisebb tortán osztoznak, mivel a felsőoktatás iránt 

általában véve csökkenő hallgatói érdeklődés a közgazdasági és üzleti képzési ágban is éreztette 

hatását.124 2007-re az előző hat év átlagához képest a jelentkezők száma harminc százalékkal 

esett vissza. Ennek ellenére a többi területhez viszonyítva még mindig igen népszerű a 

felvételizők körében, a jelentkezők harmada 2007-ben is ebben a képzési ágban szerette volna 

folytatni tanulmányait (ld. 1. ábra). 
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1. ábra A gazdaságtudományi képzési területre jelentkezők aránya az összes többi képzési területhez viszonyítva 
2001 – 2007 (FELVI [2007] alapján) 

 

A jelentkezők és a felvettek aránya az elmúlt hét évben nem szóródott jelentősen (ld. 2. ábra), 

átlagosan a gazdasági szakokra felvételizők 54 százaléka került be valamelyik felsőoktatási 

intézménybe. (Az intézmények felelősségét jól mutatja, hogy a lemorzsolódás ellenére is 

gazdasági - üzleti szakokon szerez ismereteket, végzettséget a felsőfokú tanulmányokat folytatók 

harmada!) 

                                                
123 A gazdaságtudományi képzési területen akkreditációval rendelkező intézmények listáját ld. FELVI [2007]. 
124  Polónyi István [2004] adatai alapján a felsőoktatásba jelentkezők számának csökkenést 2010-ig nem demográfiai 

tényezők befolyásolják, hanem jellemzően az, hogy a felvett létszám korábbi években tapasztalható erőteljes 
növekedése miatt egyre csökken azoknak a száma, akik újra jelentkeznek felsőoktatási intézményekbe (Bakos 
[2007]). 
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2. ábra A gazdaságtudományi képzési területre felvettek és a jelentkezők számának viszonyítva 2001 – 2007 között 
(FELVI [2007] alapján) 

A jelentkezők számának csökkenése és a felvettek arányának viszonylagos változatlansága miatt 

azonban évek óta csökken a tanulmányaikat megkezdők száma (ennek alakulását mutatja a 3. 

ábra), mely az egyes intézmények szintjén bevételkiesést eredményezhet. 
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3. ábra A gazdaságtudományi képzési területre felvett államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók számának 
alakulása 2001 – 2007 (FELVI [2007] alapján) 

Ezzel kapcsolatos aggodalmakra adnak okot a 2008. évre meghirdetett felvételi keretszámok is. 

A gazdaságtudományok képzési terület államilag támogatott kerete alap- és mesterképzésben 

összesen 5900 fő.125 Elgondolkodtató továbbá két másik érték összevetése. A FELVI [2007] 

adatai alapján a vizsgált képzési területen 24 ezer fő költségtérítéses hallgató képzésére van 

intézményi kapacitás.126 Ha optimista módon feltételezzük, hogy az egyre szűkülő kereslet 

ellenére 2008-ban legalább az előző évi létszámban kerülnek felvételre hallgatók ilyen típusú 

képzésekre, egyszerű számítással megállapítható, hogy az intézményi kapacitások mindössze 43 

                                                
125  1077/2007. (X.4.) Korm. határozat alapján. 
126  Az agrárképzésben ez az érték 6000, Bölcsészképzésben 9400, az Informatikai szakokon 3200, jogi és 

igazgatási területen 6700, a műszaki felsőoktatásban 8800, művészeti képzésben 550, orvosi és egészségügyi 
képzést folytató intézményekben és természettudományi területen egyaránt 1600, pedagógusképzésben 4300, 
társadalomtudományi területen 9100 fő. 
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(!) százaléka kerül kihasználásra. Az új felvételi rangsorolási eljárásnak köszönhetően mind az 

államilag támogatott, mind pedig a költségtérítéses hallgatói létszám igen szélsőségesen oszlik 

meg az intézmények között (ld. 2007. évi felvételi eljárás eredményeit), ezért a fenti 

kapacitásfeleslegek elég differenciáltan jelentkeznek. 

Az bizonyos, hogy a költségtérítéses képzésekre felvett hallgatói létszám csökkenése direkt 

módon, már az adott évben, míg az államilag támogatottaké közvetve, a központi támogatások 

csökkenésével, egy évvel később érezteti hatását az intézmények gazdálkodásában. A 

jelentkezők körében most kevésbé népszerű karok, főiskolák számára a finanszírozási hiány a 

korábbi felvételi eljárás szerint „leosztott” régi képzések kifutásakor jelentkezik majd 

drasztikusan. Mindez valószínűsíti, hogy a lemaradó intézmények egyik legnagyobb problémája 

a közeljövőben felesleges kapacitásaik kezelése lesz.127 

A gazdasági felsőoktatás szereplői az egyre szűkülő képzési piacon számos alap- és egyelőre 

kevesebb mesterszakkal szállnak versenybe. Jelenleg tíz alapképzési szak létezik, ebből három a 

közgazdasági, hét pedig az üzleti képzési ághoz tartozik, mesterképzésben tizenhárom szak 

került akkreditálásra (ld. M2 melléklet). Az akkreditált szakok, az egyes intézmények által 

indítani kívánt szakok és a képzési helyek sokasága önmagában tanulmányozásra érdemes (ld. 

M3 és M4 mellékletek), és sok információval szolgál a szektor piaci irányultságáról, ezek 

elemzésére azonban nem térnék ki. 

A dolgozat fókuszában ugyanis nem aktuális piaci erőviszonyok, nem a „kiaknázás” 

módszereinek föltérképezése állt. A felsorolt új szakokkal kapcsolatban sokkal inkább 

kialakításuk folyamata, módszerei, tartalmi elemei, szervezeti összefüggései érdekeltek, a 

„felfedezés” és „létrehozás” intézményi megoldásaira voltam kíváncsi. Az ennek feltárása 

érdekében végzett empirikus kutatás módszertani leírását tartalmazzák a következő fejezetek. 

2. A KUTATÁS CÉLJÁRÓL MÉG EGYSZER 

A célok bemutatása a dolgozat Bevezetés c. fejezetében megtörtént, azok felidézését a 

gondolatmenet folytonossága és a fejezet kohéziója érdekében itt mégis szükségesnek érzem. A 

korábban leírtakat némiképp megismételve tehát jelen kutatás célja nem egy általános elméleti 

keret alapján felállított hipotézis tesztelése. A vizsgálat alapvetően a felsőoktatásban folyó 

szakfejlesztési tevékenység vizsgálatán keresztül az egyetemek innovációs folyamatainak jobb 

megértésére irányul. A fejezetben ismertetett kvalitatív kutatás célja annak föltérképezése, hogy: 

                                                
127  Itt főként a humán kapacitásokról van szó, mely – ahogy azt a kutatási eredmények között látni fogjuk – 

intézményi szinten többszörösen összefügg a szakfejlesztés motivációival, irányával. 
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− a hazai gazdasági felsőoktatásban működő intézmények számára mit jelent a 

képzésinnováció; 

− hogyan értelmezik ezt a kihívást, milyen késztetéseket azonosítanak, milyen diskurzusba 

ágyazódik be a képzésfejlesztés ügye; 

− milyen eszközökkel és módszerekkel folyik a képzési portfolió, a tananyagok, tantervek 

megújítása az intézmények tényleges tettein keresztül, 

− hogyan épül föl a fejlesztési folyamat, milyen jellemzőkkel bír, s milyen szervezeti-

irányítási kontextusba illeszkedik. 

3. AZ ALKALMAZOTT KUTATÁS-MÓDSZERTAN 

A kvantitatív kutatási módszerek alkalmazásával szemben megfogalmazott kételyek miatt az 

utóbbi évtizedekben a társadalomtudományok területén ugrásszerűen megnövekedett a kvalitatív 

kutatási módszerek alkalmazásának gyakorisága. Golnhofer Erzsébet szerint mindez az ún. 

„csendes metodológiai forradalom” eredménye, mely az értelmező, naturalisztikus, nem 

pozitivista kutatási paradigma térnyerésére utal (Golnhofer [2001]).128 

A kvalitatív kutatások térnyerésének fő oka egyrészt az, hogy lehetővé teszik a jelenben létező 

társadalmi jelenségek kontextusba ágyazott leírását és megértését (Lincoln – Guba [1985]); 

másrész – a kvantitatív kutatásokkal szemben – nagy előnyük, hogy olyan jelenségek 

vizsgálatára is alkalmazhatók, ahol az egyediség és a valósághűség megőrzése fontos 

szempont.129 

Egy kvalitatív kutatás eredményeként létrejöhet alkalmazott elmélet (casual theory), amely a 

vizsgált jelenség kölcsönösen egymásra ható tényezőit és az azok közötti kapcsolatot tárja fel; 

illetve folyamatelmélet (process theory), melyben a magyarázat kifejezetten egy olyan jelenben 

kialakuló eseménysorozat vizsgálatára koncentrál, melynek hatásai környezeti és strukturális 

változásokat eredményeznek (Strauss – Corbin [1998:163]). Robert I. Sutton és Barry M. Staw 

szerint a teóriák „építőkövei” – az új fogalmak, tipológiák vagy statisztikai vizsgálatokra 

                                                
128  A társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozók többsége ma már osztja Silverman [2000:157] véleményét, 

mely szerint „a kvantitatív és kvalitatív kutatások közötti régi megosztottság nagyrészt a múlté. Az a beállítás, 
mely szerint e két metodológia elválaszthatatlanul két különálló filozófiai – elméleti pozícióhoz tartozik (pl. 
Smith és Heshusius [1986]) a gyakorlatban dolgozó kutatók számára egyre kevésbé hangzik meggyőzően. Az 
alternatív pozíció (pl. Bryman [1988], Hammersley [1992]) azt a nézetet képviseli, mely szerint a két 
megközelítés sok esetben szerencsésen kombinálható.” 

129  Utóbbi érvényesítését a kvalitatív kutatások során a többféle adatforrás használata és módszer alkalmazása 
szolgálja (Denzin – Lincoln [1994:2]). A téma jellegéből adódóan a módszertani trianguláció (Balaton Károly 
és Dobák Miklós-féle értelmezés szerinti) lehetőségével nem lehetett élni (Balaton – Dobák [1991:101]). 
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vonatkozó javaslatok – szintén gyakori kimenetelei az ilyen típusú kutatásoknak (Sutton – Staw 

[1995]). 

A dolgozatban alkalmazott módszertan négy, egymást átfedő és kiegészítő eszközre épül. A 

kutatás koncepciója megfeleltethető a Barney G. Glaser és Anselm L. Strauss nevével fémjelzett 

grounded theory (alapozott elmélet) általános logikájának, mely szerint: 

− progresszív kutatási szemléletnek megfelelően a folyamat egy laza elméleti (fogalmi) 

keretben meghatározott nyitott kérdéssel, konkrét hipotézis nélkül indul.  

− A kutatás második lépése az elméleti indíttatású mintaválasztás (a kvantitatív, statisztikai 

mintavétellel ellentétben). 

− A harmadik fázisban az adatgyűjtés és adatelemzés egymással párhuzamosan halad. A 

probléma meghatározása eközben fokozatos fejlődésen megy keresztül, fókusza letisztul, 

s a hipotézisek menet közben fogalmazódnak meg.  

− Végül a kutatás a megfelelő „elméleti telítődési szint” (theoretical saturation)130 elérése 

után az eredmények bemutatásával zárul. (Glaser – Strauss [1967]) 

Earl Babbie [1998:112] szerint egy tudományos vizsgálat felfedezésre, leírásra és 

megmagyarázásra irányulhat. A hiteles adatok fő forrásai dokumentumok, történeti feljegyzések, 

interjúk, megfigyelések és kísérletek lehetnek (Yin [1994:80]). A fentiek alapján e kutatás a 

felsőoktatási intézmények innovációs folyamatainak leírásra és megmagyarázásra irányul, az 

alkalmazott empirikus felmérés pedig a mélyebb összefüggések feltárását lehetővé tévő 

interjúkon alapuló esettanulmány-módszer (case study). A terepkutatások közé sorolt metódust 

Babbie olyan témák, társadalmi vizsgálatok módszereként javasolja, „melyek az egyszerű 

kvantifikációnak szemlátomást ellenállnak” (Babbie [1998:305]). 

Kathleen Eisenhardt kiemeli, hogy „az esettanulmány131 egy kutatási stratégia, ami egyedi 

környezeten belül lévő dinamika megértésére összpontosít” (Eisenhardt [1989:534]). Robert K. 

Yin szerint pedig akkor érdemes esettanulmányt készíteni, amikor a társadalmi interakciók 

vizsgálata során „…hogyan és miért kérdéseket teszünk fel” (Yin [1994:9]), és a kutatás 

körülményeire vonatkozóan a következő feltételek állnak fenn:  

− a kutatónak nincs kontrollja a vizsgált jelenség fölött; 

                                                
130 Glaser [1978] szerint az elméleti telítődési szintet akkor éri el a kutatás, amikor az adatgyűjtés során már nem 

merülnek fel újabb témák és releváns vizsgálandó tényezők, és a kialakított kategóriák stabilitása és 
érvényessége bizonyított. Más szerzők (Lincoln – Guba [1985],  Rubin – Rubin [1995]) „információs 
telítettség”-nek nevezi ezt az állapotot. 

131 Meg kell jegyezni, hogy a kutatási esettanulmányok jelentősen különböznek az oktatásban alkalmazottaktól; 
előbbieknél a valósághűség, az érvényesség és megbízhatóság prioritást élveznek, míg utóbbinál az említett 
szempontok háttérbe szorulhat a didaktikai célok mögött.  



 

 59 

− a jelenben zajlik a folyamat, tehát a kutató valós élethelyzeteket vizsgál;  

− a lényeges kontextuális változók száma nagy, és ezek nemigen választhatók el magától a 

jelenségtől; 

− a vizsgálandó változók száma meghaladja a vizsgálható esetek számát, valamint, 

− a vizsgált jelenség tekintetében elméleti állítások fogalmazhatók meg. (Yin [1994]) 

A kiválasztott kvalitatív módszerek használatát tehát a kutatás induktív jellege és a vizsgált 

témakör természete is indokolja.132 

A megfelelő kutatási koncepció és stratégia megválasztása mellett a vizsgálati eredmények 

minőségét alapvetően meghatározza a minta kiválasztása, az adatfelvétel módja és az 

adatelemzés folyamata. 

A minta kiválasztásában és az adatelemzésben Matthew B. Miles és Michael Huberman (Miles – 

Hubeman [1994]), míg az interjúkon alapuló adatfelvétel során Steinar Kvale [2005] és Irving 

Seidman [2002] vonatkozó ajánlásait vettem figyelembe. 

4. A KUTATÁS FOLYAMATA 

A kutatási koncepciónak megfelelően a célok bemutatását az elméleti keretek rögzítése követi; 

előbbire a Bevezetésben, utóbbira az előző fejezetekben került sor. A következő alpontokban a 

kutatói szerep, a mintaválasztás, az adatgyűjtési és elemzési technikák kutatásra vonatkozó 

jellemzőit ismertetem. 

4.1. KUTATÓI SZEREP 

Az interjúkon alapuló adatgyűjtés során a kutató és a beszélgetőpartnerek közötti bizalom 

érvényességi és megbízhatósági kritériumokat meghatározó tényezővé válik, s számos etikai 

kérdést is felvet.133 E szempontok figyelembevétele érdekében az interjúkat magam készítettem, 

s a beszélgetések kötelező elemeként minden esetben ismertettem a vizsgálat céljait, az 

adatkezelés módszerét és elveit. 

A kutatás megkezdése előtt egy – Seidman [2002] által ajánlott tartalmú – nyilatkozatot134 írtam 

alá arról, hogy az interjúkban résztvevők nevét, s a tőlük kapott információkat bizalmasan 

kezelem, harmadik fél számára nem teszem azonosíthatóvá. A vélemények és egyéb tartalmi 
                                                
132Az induktív logikai eljárásmód szerint a vizsgálat során kapott adatokból alakul ki a hipotézis. E logika szerint a 

hipotézis nem feltétele, hanem célja a kvalitatív elemzéseknek (Seidman [2002]; Szabolcs [2001]). 
133  Ld. Kvale [2005:123] 
134  Ld. Seidman [2002] 5. fejezet 
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elemek idézésénél a visszakereshetőség érdekében a szövegben kódok segítségével hivatkozom 

rájuk. A megbízhatóság és érvényesség érdekében az anyag első változatát az érintettek kérésére 

átadom, s véleményüket a végső változat kialakítása során figyelembe veszem. 

4.2. MINTAVÁLASZTÁS 

A kutatási terv elkészítése során a vizsgálati egységét nem a felsőoktatási intézmény, hanem 

maga a fejlesztési tevékenysége jelentette, azaz az alapegység nem a szervezet, hanem egy 

interakció volt.135 Természetesen a vizsgált oktatás-fejlesztési folyamatok beágyazódnak egy 

tágabb szervezeti kontextusba, s így szükségszerűen szervezési-irányítási jellemzők is vizsgálati 

egységgé váltak. 

A kvalitatív módszertannak megfelelően a mintaválasztás e kutatás során is elméleti indíttatású 

volt. Az intézményi folyamatok kiválasztása során a Miles és Huberman [1994:28] által 

ismertetett, egymást nem kizáró mintaválasztási lehetőségek közül hármat érvényesítettem, 

ezeket az alábbi táblázat tartalmazza. 

3. Táblázat A mintaválasztás során alkalmazott szempontok Miles – Huberman [1994:28] alapján 

MINTAVÁLASZTÁS SORÁN 

ÉRVÉNYESÍTETT SZEMPONTOK 
A SZEMPONT ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK 

CÉLJA 
MEGJELENÉSE A KUTATÁSBAN 

HOMOGENITÁS FÓKUSZÁL, EGYSZERŰSÍT 
GAZDASÁGI KÉPZÉSEKET FOLYTATÓ 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FEJLESZTÉSI FOLYAMATAI 

INTENZITÁS 

INFORMÁCIÓBAN GAZDAG ESETEK, 
MELYEK SZÍNESEN, DE NEM 

SZÉLSŐSÉGESEN JELENÍTIK MEG A 

VIZSGÁLT JELENSÉGET 

ELŐZETES INFORMÁCIÓK ALAPJÁN 

OLYAN INTÉZMÉNYEKET KERESTEM, 
MELYEK TÖBBFÉLE (BA ÉS MA 

SZINTŰ) ÜZLETI KÉPZÉS 

FEJLESZTÉSÉBEN IS ÉRINTETTEK 

KRITÉRIUM 
MEGHATÁROZOTT ELŐFELTÉTELEK 

TELJESÍTÉSE 

TÖBB ÉVES „TÖRTÉNELEM”, 
KORÁBBI TAPASZTALATOK A 

SZAKFEJLESZTÉSBEN 

 

A fenti kritériumok a fejlesztési folyamatokra és az annak keretet adó szervezetre vonatkoztak. 

Az interjúalanyok kiválasztásához további szempontokat kellett érvényesíteni. 

A kutatás minősége érdekében a mintavételi keretbe kizárólag felelős vezetők (dékánok, 

rektorok, szakvezetők), a fejlesztésben résztvevő ún. „vezető oktatók” kerültek be, akikről 

jogosan feltételezhettem, hogy tapasztalataik, informáltságuk alapján a vizsgált folyamatokat 

tágabb, „történelmi” összefüggésben értelmezik. Az első interjúalanyok kiválasztása a 

felsőoktatási intézmények kari vezetői közül véletlenszerűen történt. A felmérésben résztvevők 

                                                
135  Babbie [1998:117]) szerint a társadalomtudományi kutatások elemzési egységei lehetnek egyének, csoportok, 

szervezetek és társadalmi produktumok. A „társadalmi interakciók” az utóbbi kategória egyik alcsoportját 
képezik. 
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köre később – az érvényességi kritériumok szigorú betartása mellett – hólabda-szerűen, részben 

az interjúalanyok szakmai kapcsolati hálóját felhasználva szerveződött. Ez jó lehetőséget kínált 

arra, hogy olyan személyekkel készüljön riport, akik a szakmai felkészültség mellett 

kooperatívak, motiváltak, beszédesek stb., azaz megfelelnek a „jó alanyokkal” szemben 

támasztott követelményeknek (Kvale [2005:149]). 

A 2006. júniusában kezdődő és 2007. májusában záruló adatfelvételi periódus során végül 13 

interjú készült. A legrövidebb interjú 35 a leghosszabb 110 perces volt, egy beszélgetés átlagosan 

57 percig tartott. Az interjúalanyok (ld. tíz felsőoktatási intézmény állományába tartoztak, de 

néhányan – állásváltoztatások, másodállások révén – több helyütt is közreműködtek 

szakfejlesztési folyamatokban. Az interjúalanyok a listában (ld. 2. táblázat) fiktív monogrammal, 

de valós beosztásukkal jelennek meg, az eredmények bemutatása során sorszámukkal 

hivatkozom rájuk (pl. [3]). 

4. Táblázat Az interjúalanyok listája 

[1] L. J. (FÉRFI) DÉKÁN-HELYETTES, „A” VIDÉKI EGYETEM 
[2] C. S. (FÉRFI) REKTOR, „B” VIDÉKI EGYETEM 
[3] Z. G. (FÉRFI) EX-REKTOR „C” VIDÉKI EGYETEM 
[4] T. S.(FÉRFI) DÉKÁN, „D” BUDAPESTI EGYETEM 
[5] E. N. (NŐ) SZAKVEZETŐ, „E” BUDAPESTI FŐISKOLA 
[6] S. K. (FÉRFI) FŐTITKÁR, „F” BUDAPESTI EGYETEM 
[7] K. B. (FÉRFI) REKTOR, „G” VIDÉKI EGYETEM 
[8] J. M. (FÉRFI) DÉKÁN, „H” VIDÉKI EGYETEM 
[9] T. B. (FÉRFI) DÉKÁN, „I” VIDÉKI EGYETEM 

[10] L. M. (FÉRFI) VEZETŐ OKTATÓ „D” BUDAPESTI EGYETEM 
[11] F. N. (FÉRFI) SZAKVEZETŐ, „B” VIDÉKI EGYETEM 
[12] F. G. (FÉRFI) REKTOR-HELYETTES, „J” BUDAPESTI EGYETEM 
[13] D. S. (FÉRFI) DÉKÁN, „B” VIDÉKI EGYETEM 

Az interjúalanyok többsége konzorciumokban és egyéb szervezeti tagságban való részvétel okán 

jelentős tapasztalatokat szerzett az intézmények közötti együttműködésről, valamint a személyes 

életutakból adódóan, szakmai kapcsolatok révén érdemi információkkal rendelkezett más 

egyetemek, főiskolák belső paramétereit illetően is. Ezek a szekunder információk lehetőséget 

adtak a hitelesség és érvényesség ellenőrzésére. 

4.3.  ADATGYŰJTÉS 

Az adatfelvétel módjának adekvát megválasztása a kutatási céloktól és a megfogalmazott 

kérdésektől függ (Locke [1989]). E kutatásban az adatgyűjtés félig strukturált interjúk keretében 

történt. A vizsgálat kitűzéseihez ez tűnt a leginkább illeszkedő megoldásnak, mivel a cél nem az 

volt, hogy konkrét kérdésekre kapjak választ, vagy hipotéziseket teszteljek. Az interjúk 

középpontjában az az érdeklődés állt, hogy megértsem a fejlesztésben résztvevők tapasztalatait, s 
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azt, ahogyan e tapasztalatokat értelmezik. Másik fontos érv az interjúzás mellett az oktatási 

rendszerek problémáit évtizedeken keresztül kutató Irving Seidman professzor [2002:22] 

ajánlása volt, mely szerint „egy oktatási szervezet, intézmény folyamat-kutatásának elsődleges 

módja az, ha a szervezetet alkotó egyes emberek, a folyamatban résztvevők tapasztalatain 

keresztül vizsgálódunk.”  

A grounded theory módszer ajánlásának megfelelően az első interjúalanyoknak nyitott 

kérdéseket tettem fel, ügyelve arra, hogy ne befolyásoljam őket a válaszadásban, és ne 

kényszerítsek rájuk értelmezési kereteket. A felmérés kezdetétől alkalmazott kérdések így száma 

mindössze öt volt (ld. 2. táblázat). Nyilvánvaló volt ugyanis, hogy a párhuzamosan haladó 

adatgyűjtésből és feldolgozásból következően további releváns témák kerülnek majd felszínre, s 

ez újabb interjúkérdéseket eredményeznek. 

5. Táblázat A felmérés kezdetétől alkalmazott interjúkérdések 

1. KIK, HOGYAN ÉS MI ALAPJÁN DÖNTENEK AZ INTÉZMÉNYBEN AZ OKTATÁSI PORTFOLIÓ 

KIALAKÍTÁSÁRÓL? 

2. KÉREM, BESZÉLJEN ARRÓL (AZOKRÓL) A SZAKFEJLESZTÉS(EK)RŐL, AMELYBEN RÉSZT VETT! 

(ELŐZMÉNYEK, FOLYAMAT, RÉSZTVEVŐK, FELELŐSÖK) 

3. MENNYIBEN VOLT EZ MÁS, MINT A KORÁBBI FEJLESZTÉSEK? 

4. MELYEK VOLTAK A FEJLESZTÉS KRITIKUS PONTJAI? 

5. HOGYAN JELLEMEZNÉ A RÉSZTVEVŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT? 

A beszélgetések során egyre gyakrabban kerültek szóba strukturális kérdések (kar, kari vezetés, 

tanszék, projektek stb.), külső kapcsolatokra (konzorcium, vállalati kapcsolatok), és a Magyar 

Akkreditációs Bizottság (MAB) előírásaira, működésére vonatkozó megállapítások. Ezért a 

kérdéslistát e három témakörrel bővítettem. Az ezekre irányuló kérdéseket az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

6. Táblázat Az interjúk során alkalmazott kérdéslista kiegészítése 

1. A SZERVEZETI-IRÁNYÍTÁSI RENDSZER MENNYIRE HARMONIZÁL AZ FEJLESZÉTSI CÉLOKKAL? 

2. MILYEN AZ EGYETEM KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK JELLEGE ÉS FORMÁJA AZ OKTATÁSFEJLESZTÉSBEN? 

3. HOGYAN ÉRTÉKELI A MAB SZEREPÉT A FEJLESZTÉSI FOLYAMTOKBAN? 

 

Kvale [2005:148]  minőségre és az „ezeroldalas kérdés” probléma136 kiküszöbölésére vonatkozó 

javaslatainak megfelelően az interjúkat már a készítés közben igyekeztem értelmezni; 

visszakérdezések segítségével tisztáztam a releváns aspektusokat, azok jelentését, és 

ellenőriztem az értelmezett válaszokat. 

                                                
136  Ld. Kvale [2005] 10. fejezet. 
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4.4.  AZ ADATELEMZÉS FOLYAMATA ÉS MÓDSZERE 

Az interjúkat digitálisan rögzítettem, majd azok teljes szövegét leírtam. Ez a mintegy százoldalas 

szöveg jelentette az elemzések alapanyagát. Az „elméleti telítődési szint” eléréséig tartó 

adatgyűjtés és adatelemzés iteratív folyamatát a következő ábra mutatja. 

 
4. ábra Az adatgyűjtés és adatelemzés folyamata Miles és Huberman [1994:10] alapján 

A szakirodalom számos eljárást kínál, melyek a kvalitatív adatelemzés során alkalmazhatók. A 

grounded theory módszerének megfelelően a tartalomelemzés során a Strauss és Corbin [1998] 

által leírt, meghatározott lépésekből álló, hármas kódolás módszerét alkalmaztam.137 Ennek 

lényege a következő: 

Az első lépés az ún. nyílt kódolás (open coding) kulcsszavak, témák keresését és megnevezését, 

valamint ezek tulajdonságainak és jelentőségének feltárását foglalja magában. Ez a munka 

legrészletesebb és leginkább munkaigényes része, mivel annyi kategóriát kell megjelölni, 

amennyit csak lehetséges. Ez a sűrű kódolás biztosítja, hogy a feldolgozás e szakaszban valóban 

„nyitott” bármilyen tartalomra, mely az interjúkban rögzítésre került. Ez gyakorlatilag a 

szövegben fellelhető legfontosabb kifejezések (igék, főnevek, melléknevek stb.) soronkénti 

kigyűjtését jelenti, ahol a kifejezések (kódok) a sorokban kiemelten jelennek meg. 

Az adatfeldolgozás második lépésben a „miért, mikor, hol, hogyan” típusú, koncepció 

kialakítását segítő kérdésekre kell választ találni.  Ez az ún. axiális kódolás (axial coding) 

segítségével történik. Ennek keretében az interjúk teljes szövegét újra át kell olvasni, és ki kell 

emelni az egyes interjúszakaszok főbb mondanivalóját. A kódok a bekezdések mellett jelennek 

meg, egy bekezdéshez több ilyen axiális kód is tartozhat. (Pl. munka világa, akkreditálás, 

autonómia, együttműködés, minőség stb.)  

A harmadik fázis (selective coding) célja a kulcskategóriák meghatározása, a kategóriák közötti 

kapcsolat feltárása, melyhez az előző két kódolási eljárás kombinálása szükséges. A szövegből a 

                                                
137 A szociológiai kutatásokban gyakran alkalmazott „grounded theory” (megalapozott elmélet) módszeréről kiváló 

magyar nyelvű összefoglalót készített Gelencsér Katalin [2003]. 

ADATGYŰJTÉS 

ADATOK ÉRTELMEZHETŐ 

MÓDON VALÓ 

MEGJELENÍTÉSE  

NYERS ADATOK REDUKÁLÁSA,  
EGYSZERŰSÍTÉS, KIVONATOLÁS A 

RELEVÁNS INFORMÁCIÓK 

AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL 

KÖVETKEZTETÉSEK, 
ELLENŐRZÉS 
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második lépésben kiemelt kategóriákhoz hozzá kell rendelni a legfontosabb kifejezéseket. Mivel 

egy-egy kifejezés több kulcskategóriánál is felmerül, ez lehetőséget teremt azok számának 

csökkentésére, illetve a közöttük lévő kapcsolatok feltárására. (A két kódolás kombinációjához 

Excel táblát használtam – ahol a leggyakrabban előforduló kódok a sorokban, a fő kategóriák az 

oszlopokban jelentek meg.) A kulcskategóriák szöveges értelmezését, azok összefüggéseinek 

leírását az V. fejezet tartalmazza. 

A vizsgálat a főbb tartalmak kapcsolódásainak feltárása révén kibontakozó összefüggésrendszer 

próbájával zárul, ami a kutatás komplementer jellegéből adódóan itt a következtetések más hazai 

felsőoktatás-kutatások eredményeihez való illeszkedésének vizsgálatát jelenti. 

5. KUTATÁSI MÓDSZERTANBÓL ADÓDÓ KOCKÁZATOK KEZELÉSE 

A kvalitatív kutatásokkal kapcsolatban nincs egységes álláspont a klasszikus érvényességi és 

megbízhatósági kritériumok értelmezésére vonatkozóan. Miles és Huberman [1994:278-280] 

által öt szempont szerint (objektivitás, megbízhatóság, belső érvényesség, transzferálhatóság és 

felhasználhatóság) csoportosított alapelvárásoknak igyekeztem megfelelni. 

A kvalitatív kutatások során alapvető kritérium a semlegesség, a nem tudatos kutatói torzítások, 

az objektivitás kezelése. Ennek érdekében egyrészt az alkalmazott módszereket az érintettekkel 

részletesen ismertettem, véleményüket kértem, másrészt tudatosan készültem a személyes 

előfeltevések, érzelmi tényezők tudatosítására, explicitté tételére. Tisztában voltam azzal, hogy a 

kérdéseim ráirányítják a figyelmet bizonyos témákra, s ez valamelyest korlátozza az adatfelvétel 

nyitottságát. Nehezen kezelhető korlátot jelent az a tény, hogy saját tapasztalataim 

(végzettségem, szakmai háttér stb.) befolyásolják a válaszok megértésének (dekódolásának) 

módját és mértékét, hogy azokba akaratlanul beleépül az interjúalanyok előfeltételezése rólam és 

magáról a kutatásról. E kockázat mérséklése céljából ismertettem részletesen (írásban és szóban 

is) a kutatás célját, módszereit, kutatói szerepemet. 

A megbízhatóság kritériumának érvényesítését szolgálta az egyértelmű kérdések 

megfogalmazása, illeszkedő kutatási terv kialakítása, megbízható forrásokból (releváns 

szakirodalom, interjúalanyok) származó információk világos paradigmák mentén és jól definiált 

elemzési eszközökkel történő feldolgozása. Az interjúk többszöri átolvasása, a hierarchikus 

kódolási és kategorizálási folyamat során kialakuló képet folyamatosan összevetettem a 

megfigyelésből származó információkkal. Igyekeztem független harmadik személyt bevonni az 

elemzési folyamatba, ezért a leírt interjúk egyes részleteit, a kódolás eredményét 

témavezetőmmel és intézeti kollégákkal vitattam meg. Kérdéseik továbbgondolásra késztettek, 
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kinyilvánított szakmai véleményük, saját benyomásaik lehetővé tették a formálódó értelmezési 

keret megerősítését, újragondolását. 

Az ún. belső érvényesség érdekében törekedtem a kontextusba ágyazott, meggyőző leírásra. A 

következtetések és az alapinformációk közötti összefüggés bemutatása érdekében a szövegben 

több helyen az interjúkból szó szerint idézek. A kialakuló elméleti kategóriáknak megfelelően, 

rendszerezett formában elkészített elemzés első változatát néhány kiválasztott interjúalany 

rendelkezésére bocsátottam, véleményüket kértem a megbízhatóság és érvényesség növelése 

végett. 

A kutatási eredmények transzferálhatóságát (külső érvényesség) a mintaválasztás, a folyamatok, 

eredmények általános és alapos leírása mellett alapvetően a kulcskategóriák más kutatási 

eredményekhez való illeszkedésének, kapcsolódásának bemutatása biztosítja. 

Minden kutatás alapvető kérdése, hogy a kapott eredmények milyen körben és módon 

használhatók fel, felhasználhatók-e egyáltalán. A „pragmatikus értékessége” (Kvale [2005]) e 

dolgozatnak reményeim szerint az, hogy új munkahipotéziseket ösztönöz, és – ha konkrét 

cselekvési alternatívákat nem is kínál a felsőoktatási intézmények lokális problémáinak 

kezelésére – a tudatosság felkeltésével hozzájárul a használható tudásszint növeléséhez. 

 



 66  

IV. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Az interjúk elemzésével több olyan témát sikerült azonosítani, amelyek valamilyen formában 

megjelennek, illetve szerepet játszanak a hazai felsőoktatási szféra szakfejlesztési folyamatainak 

megértésében. Az eredmények összefoglalásával kapcsolatban fontos előrebocsátanom, hogy a 

főbb vonások kiemelése csupán a strukturált áttekintést, a könnyebb megértést segíti. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a képzési szerkezet átalakulására, az új szakok tartalmának 

kialakulására, a fejlesztéssel összefüggő intézményi változásokra csak az alább ismertetett 

kulcskategóriák összefüggései, dinamikus egymásra hatása adhat magyarázatot. E fejezetben a 

tartalomelemzés módszerével készülő kutatások legnehezebb mozzanatára, a hálószerűen 

összekapcsolódó tartalmak bemutatására teszek kísérletet. Ennek formája egy speciális felépítésű 

esettanulmány, melynek első fejezete a „magyar bologna” (1) – az innovációs késztetés 

értelmezéséről, megítéléséről szól, az új szakok létrehozásának tágabb kontextusát mutatja be. 

Az „érdekek és alkuk” (2) rész az egyetemek és főiskolák közötti fejlesztési együttműködések 

hátterét, motivációit, az akkreditációs eljárás sajátosságait foglalja össze, magyarázatot ad a 

kialakult szakszerkezet jellemzőire. A „tartalom” (3) címszó alatt a szakfejlesztés irányok 

motivációjáról írok, a képzések általános jellemzőit ismertetem. A következő fejezetben az 

érdekek és értékek mentén formálódó, a fejlesztések során megnyilvánuló „minőség” (4) 

értelmezések sajátosságait és a felsőoktatási intézmények vevőfelfogását összegzem. A „homo 

autonomus” (5) a független, öntörvényű személyiségek átalakulásban betöltött szerepének 

elemzését tartalmazza. Az „elaprózódás” (6) a fejlesztések minőségével és az intézményi 

portfoliók kialakításával összefüggő erőforrás-felhasználási és ebből fakadó finanszírozási 

problémákról szól, a szervezeti és vezetési jellemzők, valamint a stratégia (hiányának) fejlesztési 

folyamatokra gyakorolt hatását világítja meg. 

1. MAGYAR BOLOGNA 

A legutóbbi hazai felsőoktatási reformnak három alapvető célja volt: 1) át kívánta alakítani az 

egyetemek, főiskolák képzési portfolióját (ez vált széles körben bolognai folyamat néven 

ismertté), 2) meg akarta változtatni finanszírozásuk módját és 3) át kívánta formálni szervezeti-

irányítási rendszerüket. Az empirikus kutatás alapvetően az elsőként megjelölt cél intézményi 

megvalósításának elemzésére koncentrált, az interjúk feldolgozása közben azonban 

bebizonyosodott, hogy az a másik kettőtől elválaszthatatlan. A képzés-innovációra rövidtávon 

különösen a támogatási rendszer megváltoztatása hatott erőteljesen, melynek célja a felsőoktatás 
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költségvetési kiadásainak gyors és jelentős csökkentése, átstrukturálása volt. Az interjúalanyok 

szerint hazai szakigazgatás más „bolognai” országokéhoz hasonlóan ennek megvalósulását a 

rövidebb átfutási idejű, három éves alap-, és két éves mesterképzés rendszerének kialakításától 

remélte. A beszámolókban hangsúlyosan jelent meg, hogy az egyetemek, főiskolák vezetői a 

szakszerkezet és a támogatási rendszer átalakítása között összefüggést véltek felfedezni. A 

többség konkrétan úgy vélte, hogy a felsőoktatási reform valódi célja a forrás-átcsoportosítás, az 

intézmények számának csökkentése volt, s ennek csupán egyik eszköze a bolognai rendszer 

bevezetése. Egy riportalany egyenesen úgy fogalmazott, hogy „ezért csinálták meg ezt az egészet 

[értsd: bolognai folyamat], nincs ennek semmi köze Európához” [6].138 

Ez az attitűd először indulatokban, vélekedésben, majd konzisztens viselkedésben is 

megnyilvánult, és később erősen hatást gyakorolt a képzési szerkezetre és a programok 

minőségére is. (Az innovációs folyamat bürokratikus koordinálásának kudarca, hogy – miközben 

a bolognai célok a dekrétumok szintjén arra mutattak, hogy az intézményi versenyképességet a 

jövőben minőségi paraméterek döntik el – az új finanszírozási rendszer bevezetésével 

egyértelműen egy rövidtávon ható szelekciós tényező került a képletbe.) 

A támogatási rendszer megváltozásának hírére ugyanis általános bizonytalanság uralkodott el, a 

szférát korábban nem tapasztalt „megélhetési aggodalom” [3] hatotta át. 139 A kialakult helyzetet 

egy dékán így értékelte: „Ez nem jó időszak arra, hogy távlatosan gondolkodni lehessen. Ha 

valakinek, egy iskolavezetőnek azok a napi gondjai, hogy hogyan szerzi meg a megfelelő 

hallgatókat, mert ott van a tanár, az infrastruktúra, és ki kell fizetni a számlát, az nem fog 

vizionálni és távlatokban gondolkodni.” [4] Mindez alapjában véve nem teremtett jó klímát a 

megújuláshoz. 

További problémát jelentett, hogy az adaptálni kívánt, angolszász kultúrkörben formálódó 

kétszintű rendszer alapvető elemei és feltételei (független intézmények és minőségbiztosítás, 

társadalmi diskurzus, koherens műveltségkép stb.) nem voltak adottak. E széles körben tapasztalt 

hiányosságok a célok értelmezését és a reformfolyamat megvalósíthatóságát illetően is további 

bizonytalanságot szültek. Az intézmények ellenállását csak növelte, hogy kizárt volt a régi és az 

új rendszer párhuzamos futtatásának lehetősége. A jellemző reakciót az alábbi sorok jól tükrözik: 

„Van egy nagy rizikója az egésznek, hogy nincsenek kipróbálva a dolgok. Tehát bevezetünk új 

oktatási tematikákat, koncepciókat, elképzeléseket és ehhez próbálunk ismeretanyagot, miegyebet 
                                                
138 Mindezt a vélekedést csak erősítette az a tény, hogy a szakszerkezet kialakítása az intézmények kezébe került, a 

tartalomra és minőségre vonatkozó érdemi központi koordináció nem történt. Az oktatási kormányzat a „lovak 
közé dobta a gyeplőt”. „Minden tantervet az intézmények terveznek meg. Úgy van ez, hogy átküldik e-mailben, 
aztán majd fél év múlva válaszolnak, mert a professzor úr külföldön van, a helyettese meg szintén (…). A végén 
átküldik a minisztériumba jóváhagyásra, aztán jól van. Ebben nincs állami szerepvállalás” [6]. 

139 Egy dékán szavai szerint a helyzetben rejlő kockázat „nem tudatosul olyan mértékben, hogy az emberek [értsd: 
egyetemi oktatók] csomagolnak, és készülnek egy másik szakmára, hanem hát nagymértékben aggódnak” [8]. 
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kreálni, de nincs mód arra, hogy ezt az egész dolgot ne egy nagy hallgatói tömegen, hanem egy 

másik módon kipróbáljuk, kontroláljuk, hogy a szükséges javításokat el lehessen végezni. Ennek 

van egy nagy kockázata e pillanatban. Hogy világos legyen, amit mondani akarok, a magam 

részéről nem tartom indokoltnak ezt a rendkívül gyors változtatást, és nem is hiszem, hogy ez 

célravezető, sokkal szervesebb, elnyújtottabb folyamatkeretek között nagyobb biztonsággal, és 

nagyobb szakmai igénnyel lehetne valószínű ezeket a feladatokat realizálni.” [10] 

Az interjúk azt mutatják, hogy a fejlesztések minőségére már a kezdetekkor komoly csapást mért 

az a szakigazgatási szemléletmód, amely a képzési szerkezet kidolgozását ugyan teljes 

egészében az érdekeltekre bízta, de a megvalósítás minden területre kiterjedő, túlszabályozott, 

rugalmatlan feltételrendszert változatlanul hagyta. Ezzel tulajdonképpen minimálisra csökkent a 

valódi megújulás lehetősége. E vélekedést támasztja alá a központi minőségbiztosításként 

értelmezett akkreditációs folyamat140 túlbürokratizáltságára vonatkozó számtalan megjegyzés is. 

A gyorsított ütemű átállás erőltetése a megkérdezettek szerint jelentősen rontotta pozícióikat, 

mivel nem tette lehetővé a leendő hallgatók, szüleik, a munkaadók stb. megfelelő tájékoztatását. 

A fejlesztési folyamatról szóló beszámolók arról tanúskodnak, hogy a rendelkezésre álló idő még 

arra sem volt elég, hogy a megvalósításban érintettek szűkebb körében (intézményeken, kisebb 

szakmai közösségeken belül) alapvető tartalmi kérdésekben konszenzus alakuljon ki. 

A bolognai képzési rendszerre való átállással kapcsolatos, a vezetők és a hierarchia alsóbb 

szintjein lévők közötti kialakuló aszimmetrikus informáltság is alapvetően determinálta 

fejlesztések minőségét. „Az információk fölül voltak, és az akarat, a cselekvés, mint feladat az 

pedig lent volt, alsóbb szinten” [5] – példázza a fentieket egy szakvezető megjegyzése. A sikeres 

változáskezelés alapelvének számító széleskörű informálás és egyeztetés idő és módszer 

hiányában elmaradt. 

2. ÉRDEKEK ÉS ALKUK 

A bolognai kihívás természete és a tágabb környezet jellege egyaránt kézenfekvővé tette (volna), 

hogy az intézmények stratégiai szövetségekbe tömörüljenek már a fejlesztések korai fázisában, 

majd – a kiadások csökkentése, a minőség megőrzése stb. érdekében – hosszabb távon is 

dolgozzanak össze a létrehozott programok megvalósításában. Ezt több megkérdezett is 

hangsúlyozta, miközben beszámolóik arra is rávilágítottak, hogy a gazdasági-üzleti területen az 

új képzési szerkezet, és az egyes szakok tartalmi követelményeinek kialakítására létrehozott 

konzorciumokat komoly tévedés lenne a tudásszektorban jellemző fejlesztési 

                                                
140 Ld. Minőség c. fejezet. 
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együttműködésekkel azonosítani. Az elemzés inkább arra enged következtetni, hogy e 

tömörülések és a stratégiai kooperációk között semmilyen vonatkozásban nem vonható 

párhuzam. 

A konzorciumok létrejöttének hátterében kevésbé hangsúlyosan megjelent ugyan egy 

pragmatikus szempont, a bolognai mobilitási kritériumoknak való megfelelés, fő motivációként 

azonban minden kétséget kizáróan az egyéni és intézményi érdekek érvényesítése azonosítható. 

Az együttműködők közös céljaként leginkább a MAB elé terjesztendő alapítási dokumentum 

elkészítése jelölhető meg. A stratégiai szemlélet hiánya mellett mindez azt is jól példázza, hogy a 

feltételek változatlansága miatt, a reformot az intézmények jelentős része a felsőoktatásban zajló 

szakadatlan változások közepette csak egy újabb szabályrendszernek való kényszerű 

megfelelésként érzékelte. 

A beszélgetések elemzéséből kiderül, hogy a múltjukat, szervezetüket, szakmai-akadémiai 

karakterüket, társadalmi beágyazottságukat tekintve igen heterogén intézmények (illetve 

hasonlóan differenciált hátterű egyének) nem tudtak túllépni rövidtávú érdekeiken. A közös 

munka a legtöbb esetben kimerült az érdekekkel erősen átitatott egyéni értelmezések 

ütköztetésében. A nézetkülönbségek hátterében azonban nemcsak a finanszírozási okokra 

visszavezethető taktikai szemlélet előtérbe kerülése, a szabályozási környezet inadekvát volta, 

hanem az intézményi stratégiák hiánya, az egyéni és csoportérdekeket támogató, szektorszinten 

azonosítható kultúra is felsejlik. 

Problémát jelentett az is, hogy a hazai intézmények kis léptékű, inkrementális fejlesztésekben 

szereztek tapasztalatot, képzési programjaikat elszigetelten dolgozták ki, ezért sem a nagyobb 

horderejű változások kezelésére, sem az együttműködésre nem voltak rutinjaik. A fentiek 

következményeként a konzorciumokban az együttműködés helyett „a ki-kit győz le küzdelem 

folyt” [3], ahol „mindenki arra törekedett, hogy elfogadtassa, hogy amit eddig oktatott” [3]. 

„Főleg ott, volt nagy balhé, ahol sok volt a képzőhely” [6]. Az olyan szakok esetében, „ahol 

kicsi a szakma, és pár ember együttműködése meghatározza a követendő irányokat, ott ez 

viszonylag könnyen ment” [9]. 

Az idézetek jól példázzák, hogy az intézményvezetők érezték a pozíciók romlását, melyet a 

hallgatói létszám csökkenése mellett jellemzően a képzőhelyek számának növekedésével 

magyaráztak. (S utóbbiért az akkreditációs bizottságot tették felelőssé.) „Eszméletlen túltermelés 

van a szakmában, és mindenkinek megélhetési gondjai vannak” [4] – állapította meg egy dékán, 

míg kollégája úgy fogalmazott, hogy még az interjúkészítés idején is „olyan versenytársak 

keletkeznek, akikre fizikailag (sic!) nincsen szükség” [9]. A „külföldi egyetem” mint betelepülő, 
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a hallgatókat elszívó fenyegetés ugyan megjelent,141 de a „túl sok a felsőoktatási intézmény 

Magyarországon” közhely (?) emlegetése, és a bolognai rendszerre való átállás során mutatott 

konkrét cselekedetek arra utalnak, hogy a hazai intézmények egymást tekintik versenytársnak. 

A szakigazgatás által az intézmények kezébe adott, külső minőségbiztosítás nélkül megvalósuló 

bolognai rendszer kiépítése jó lehetőséget adott arra, hogy a felsőoktatás szereplői (az önmaguk 

számára alkotott szabályok meghatározásával) e zártnak vélt piacon belső szelekciót hajtsanak 

végre. A lineáris képzési rendszer kialakítása a konzorciumok között, és konzorciumokon belül, 

intézmények és egyének között folyó bonyolult játszmává vált. Általános vélekedés volt, hogy 

„azok lesznek a nyerők, akik nyertes konzorciumokban utaznak” [6], mivel így esély teremtődik 

arra, hogy a saját szempontok érvényre jussanak az alkufolyamatban. Ennek fényében könnyen 

értelmezhetők egy professzor szavai, aki az együttműködésekbe való bekapcsolódás 

motivációjáról ekképp nyilatkozott: „Mindenki tudja, hogy valakinek el kellene tűnnie a 

területről, de ma már nem akar senki eltűnni, ezért megpróbálja ezt az együttműködést” [10]. 

E sokszereplős, egészen különös intézményi és személyes motivációk, értékek és érdekek 

dinamikus keveredésével, ütköztetésével jellemezhető folyamat egyik kiemelhető karaktere a 

„kicsik” és „nagyok” ellentéte.142 „A konzorciumban a kicsik szóhoz sem jutnak, a nagyok meg 

küzdenek, ezen kívül, hogy a munkaadók mit akarnak, az nem érdekel senkit, abszolút 

szakbarbárság folyik. Az egész arról is szól, hogy hogyan lehet a főiskolákat kiszorítani, olyan 

követelményeket becsempészni, hogy ne tudják teljesíteni. Azok meg megpróbálják az 

egyetemeket kiszorítani a BA képzésből.” [3] – állítja egy aktív közreműködő.143 

A játszma, mely jelentős hatást gyakorolt a képzési rendszer szerkezetére, az alap- és 

mesterszakok számbeli alakulására és főbb tartalmi jellemzőire is, végül mégsem bizonyult 

kiszorító jellegűnek. „A nagy többség kapott valamit, főleg ahol befolyásos emberek ültek, azok 

mind kaptak valamit.” [6] Az intézményi érdekeket ugyanis felülírta e „tradicionálisan zárt 

világ” [10] szereplőinek egyéni kapcsolati hálója mentén érvényre jutó szolidaritás. („Hajdanán 

tulajdonképpen ebben az öt intézményben volt olyan menedzsment ügyekkel foglalkozó társaság, 

aki nagyjából egy generáció is. Nagyjából együtt voltunk tanársegédek, meg különböző más 

pozíciót betöltő személyek, aminek azért van egy nagy előnye.” [1])144 

                                                
141 „A  nyugati egyetemek könnyűlovassága, gyorsan elfoglal egy dunántúli kastélyt, és máris indulhat az info-

kommunikációs szak, meg a pártszóvivő képzés…. Ehhez nem kell más, csak oktató és projektor. Semmi labor, 
semmi professzor tanszékkel meg intézettel.” [7]. 

142 Elsősorban a főiskolák és az egyetemek ellentétéről van szó, mely – a személyi állomány összetétele miatt – 
sajátos összefüggést mutat az érdekérvényesítő képességgel (ld. később). 

143 A viták hátteréről ld. „Tartalom” c. részt. 
144 A fejlesztések során együtt dolgozó csoportok tagjainak közös jellemzője volt, hogy túlnyomórészt egy 

generációhoz tartoztak (ezt nemcsak az interjúk tartalma, de az interjúalanyok életkora is bizonyítja), ami 
szintén nem támogatta a megújulást. Egy, a szférában nagy kapcsolati rendszerrel bíró dékán a 
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Sajnálatos, hogy e személyes kapcsolatok – vélhetően az egyének szervezetekben betöltött 

érdekérvényesítő képességének differenciáltsága, pozícióik szituációfüggő jellege miatt – inkább 

csak alkuk megkötéséhez voltak elegendők, valódi stratégiai szövetségek létrehozásához nem. 

Egy interjúalany szerint a folyamat legfőbb jellemzője, hogy „az egész személyi kapcsolatok 

hálózatára van építve”, [ezért] labilis dolog” [10]. Egy rektor pedig arra utalt, hogy épp a 

fentiek miatt „megjósolhatatlan, hogy [az együttműködések] meddig maradnak fenn” [7].145 

Az interjúalanyok véleménye alapján az érdekek ütköztetésének, e különös alkufolyamatnak 

második fordulójává – a MAB sajátos felépítése és működési mechanizmusa miatt – az 

engedélyezési és akkreditációs eljárás vált. 

Miközben a minőségbiztosítás szükségességével mindenki egyetértett, annak hazai gyakorlatáról 

egyetlen megkérdezett sem volt jó véleménnyel. „A MAB ötlete elvben teljesen jó. Jó, hogy kell 

egy független minőségbiztosítási rendszer, ez a MAB-nak a szerepe. Sajnos ez kis ország, a MAB 

nem ezt a szerepet tölti be, hatósági szerepet játszik gyakorlatilag. Az, amit ők mondanak, hogy 

minőségbiztosítás, annak az ég adta világon semmi köze a minőségbiztosításhoz. Hiszen ott az az 

ember ül, aki második állásban azon az egyetemen van, harmadik állásban azon, negyedik 

állásban amazon. Kis ország. Egyszer egy egyetemen tanít, másodszor meg a MAB-nál 

képviselő… Vállalati cég. Igazából ez így nem működhet.” [12] – fogalmazza meg az általános 

vélekedést egy rektor-helyettes. „A MAB úgy néz ki, mint amikor a céhek delegálnak 

képviselőket.  A nagy egyetemek állandóan azon munkálkodnak, hogy kiszorítsák a többit, ha jön 

valaki, akkor elhajtják, (…) majd leoktatom én, vagy azt mondják, hogy nem is kell ilyen [6] – 

állítja egy főtitkár, (utalva arra is, hogy az egyetemek az érdekérvényesítési folyamatban 

személyi állományuk összetételéből adódóan a főiskoláknál jobb pozíciókkal bírtak).  

Két kivétellel az interjúk mindegyikében elhangzott olyan kijelentés mely kétségbe vonta az 

akkreditációs testület objektivitását. „A MAB is egy olyan testületnek tűnik az én szememben, 

amelyben inkább intézményeket képviselnek és nem a szakmát. Ha ezt az ember így érzékeli, 

akkor kételyei vannak a tekintetben, hogy mennyire megalapozottak szakmai szempontból azok a 

döntések, amelyek a MAB-nál születnek” [11]. „Hatalmi logikát követ ez az egész dolog, pedig 

szakmainak kéne lennie.” [10] „Ami konkrét eseteket tudok, azok a legmocskosabb korrupciók 

                                                                                                                                                       
következményeket „önvallomásában” így összegzi. „Én most már közelgek a 60 felé, ez azt jelenti, hogy az 
emberek, akik ebben az életkorban vannak, nagyon ritkán képesek radikális változásokat generálni. Nagyon 
erőteljesen meghatározza az embernek az álláspontját az üléspontja, vagy fordítva. Én úgy érzékelem egy picit, 
hogy túlságosan rányomta a bélyegét ennek [értsd: lineáris képzési rendszer] implementációjára egy generáció, 
amelyik tulajdonképpen nem biztos, hogy érzi, vagy látja, hogy merre van előre” [4]. 

145 Az instabilitásban fontos szerepet játszik, hogy az intézmények által indítani kívánt szakok számához képest a 
gazdasági területen kevés az előírásoknak megfelelő minősítéssel, tapasztalattal rendelkező oktató. A bolognai 
rendszer kialakításával párhuzamosan ezért megindult az oktatók intézmények közötti elcsábítása, vándorlása, 
ami szétzilálhatja a – hivatalosan intézmények között létrejött – kapcsolatokat. 
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voltak az MA-knál. A közgazdasági területen pl. csak azok a szakok mentek át, amelyek 

ugyanolyan tantervvel készültek, mint [az egyik bíráló] szakja. Elfűrészelt ennek ellenére is 

szakokat, akik (!) nem tetszettek neki, mert az szerinte nem olyan jó…” [6]. A függetlenség 

hiánya miatt széles körben elterjedt nézetté vált, hogy a MAB „csörgeti a láncot, meg mutogatja 

a szablyáját, ugyanakkor meghozza azokat a szakmai döntéseket, amiket nem szabadna” [1], és 

„előbb-utóbb mindenkit akkreditálnak" [9]. 

A munka világa és a felsőoktatás szereplőinek minőségfogalma közötti eltérés kétségtelen 

bizonyítéka, hogy „még mindig léteznek azok az intézmények, amelyekről megjelenik az 

újságban, hogy az ne jelentkezzen, aki ott végzett, és ez van már 3-4 éve.” [4] Ezért azonban – 

éppen gyakran emlegetett függetlenségének hiánya miatt – nem tehető felelőssé kizárólag az 

akkreditációs testület. 

A képzési kimeneti követelményeket a korábbi gyakorlatnak megfelelően a bolognai rendszerű 

képzések esetében is az intézmények (konzorciumai) írták, azt a MAB véleményezte, és a 

szakindítások kapcsán már csak az előírásoknak való megfelelést vizsgálta. (Más kérdés, hogy – 

miként azt többen felvetették – az indítási kérelmekről szóló értékelésekben a felkért 

szakemberek gyakran a már elfogadott jogszabályt bírálták. „Tekintélyelvű kultúrában nehéz 

megmondani annak, aki már húsz éve professzor, meg ráadásul akadémikus is, hogy nem ezt 

kellene csinálni…” [6] – világítja meg a jelenség hátterét egy interjúalany.) 

Fontos látni, hogy a gyakran emlegetett, heves vitákat kiváltó „szakmai igény” fogalmának 

értelmezése az új képzési rendszer kialakítása során is gyakorlatilag a felsőoktatás falain belül 

maradt. A munka világának és a hallgatóknak a szempontjai sehol nem jelentek meg olyan 

határozottan, hogy (főként) az egyetemek által képviselt, az alapképzési szakok esetében sokak 

által szükségtelennek tartott akadémiai szemléletet ellenpontozták volna.146 

A megvalósítás szintjén számos problémát felvetett, hogy az alapítási dokumentumok végső 

változata több szak esetében nem teljesen egyezett azzal, amit az intézmények hosszas 

alkufolyamat során önmaguk számára előkészítettek. („Nem egészen esik egybe ez a bolognai 

cirkusz, meg az, amit mi szerveztünk.” [4]) Ennek hátterében az áll, hogy az intézmények az 

akkreditációs testületbe „olyan független személyiségeket” delegáltak, „akik nem képviselték az 

intézményi érdekeket; hiszen egzisztenciájában teljesen független egy akadémikus” – állítja egy 

résztvevő [6].147 

                                                
146   Erről részletesebben ld. „Tartalom” c. részt. 
147   Vö. „Homo autonomus” c. fejezet. 
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A független minőségbiztosítást hiányoló egyetemek, főiskolák és az akkreditációs intézmény 

sajátos viszonyát a fentiek mellett jól tükrözi az a különböző változatokban többektől elhangzott 

panasz is mely szerint „a MAB időnként elkezd önálló életet élni” [2]. 

Az új szakszerkezet tehát „sokféle intézményi érdek és sokféle konfliktus eredőjeként” [2] jött 

létre. „A szakmai elit, s ha csúnya akarok lenni, akkor a szakmai elit néhány korifeusának az 

egoizmusa döntötte el, hogy milyen a szakszerkezet, illetve néhány intézménynek az érdekei. Így 

alapképzésben mindenekelőtt a főiskoláknak a szerencsétlen fennmaradási érdekei. Nem szakmai 

szempontok, hanem – ha úgy tetszik – megélhetési szempontok döntöttek. [4] – fejti ki egy több 

konzorcium munkáját is jól ismerő dékán. 

Az interjúk általánosságban a kompromisszumok eredményeként kialakuló képzési szerkezettel 

kapcsolatos ellenérzésekről tanúskodnak. Az új szakok tartalmi relevanciája mellett vezetői 

szinten azok kivitelezhetősége is megkérdőjeleződött. Az általános véleményt hűen tükrözik az 

alábbi sorok: „Nem igazán jó megoldások születtek. Rossznak tartom, hogy túlságosan sok apró 

szak jött létre. (…) Én úgy gondolom, hogy ez a szakma egyfajta öngólja volt. [2]148 

Az érdekek ütköztetése és a hozzá kapcsolódó alkufolyamat a szakok indítása kapcsán 

intézményi szintre helyeződött. Az „élni, és élni hagyni” elv a  kisebb közösségek (karok, 

intézetek, tanszékek) között is érvényre jutott. „Van egyfajta szolidaritás, együttműködés, hogy 

természetesen a többi kar az adott kar szakjával kapcsolatban nem kívánt soha nemmel szavazni, 

vagy akadályozni, akadályt gördíteni elé. [2] – állítja egy rektor. Egy másik interjúalany pedig 

megerősíti, hogy „van egy hallgatólagos együttműködés, hogy nem beszélünk bele a másik 

dolgába” [1]. Ez a kulturális tényező – a független minőségbiztosítás, a stratégiai szemlélet és az 

erős, professzionális egyetemi vezetés hiányával együtt – olyan szintű szakburjánzást 

eredményezett, mely egyes felsőoktatási intézmények esetében akár összeomláshoz is 

vezethet.149
 

3. TARTALOM 

A megkérdezettek többsége szerint az új képzési rendszer kialakításának egyik neuralgikus 

pontja volt, hogy az alap- és az (elvileg) ráépülő mesterképzések fejlesztése nem együtt indult; 

nem került tisztázásra, hogy az egyes szinteken milyen tartalmú és jellegű képzések valósuljanak 

meg. Az interjúalanyok szerint nagyrészt ez ad magyarázatot a BA és MA mintatanterveinek 

tartalmi jellemzőire. „Elcsúszott a szervezés, nem sikerült átgondolni, hogy hogyan épülnek 

egymásra a BSc és az MSc szakok” [8]. 

                                                
148   Erről ld. az „Elaprózódás” c. részt. 
149   Ld. Elaprózódás. 
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Az egyetemi vezetők többsége (a képzési hagyományok, az akadémiai kapcsolatok és a BA 

szakok gyakorlat-orientáltsága miatt) tisztában volt azzal, hogy „alapképzést nem kellene 

csinálniuk, nincs is hozzá infrastruktúra, nem csinálja Oxford meg Cambridge sem” [3]. Ennek 

ellenére részt vettek a BA-k kidolgozásában, és nagy számban indítottak is alapszakokat, mivel 

„attól féltek, hogy nem lesz hallgató, és csődbe megy az egyetem”, illetve, „hogy [a 

professzoroknak] nem lesz órájuk” [3]. 

A fejlesztések során a legnagyobb konfliktus abból adódott, hogy a főiskolák az alapképzését 

tapasztalataik alapján kizárólagos terepüknek érezték, a BA-kat hároméves főiskolai képzéseik 

utódaiként értelmezték, és megpróbálták e szint oktatását továbbra is kezükben tartani. Az erre 

irányuló kísérletek azonban nem jártak sikerrel, mivel az egyetemek gazdasági megfontolásoktól 

vezérelve – értelemszerűen saját szempontjaik, értékrendjük szerint – szintén részt kívántak 

venni az alapképzésben. Emiatt a BA (később az MA) szakok kialakítása is két eltérő paradigma 

mentén indult meg. A főiskolák jellemzően a gyakorlatiasságot, a szakemberképzést helyezték 

előtérbe. „[Egy alapszakon végzettnek] nem egy kisebb egyetemet végzett embernek kell lenni, 

egy kisebb időintervallummal végzett egyetemi embernek kell lenni, hanem aki a praxist tudja, a 

csinálás embere.” [5]. Az egyetemek viszont a szakképzési jelleg mellett mindkét képzési 

szinten az akadémiai értékeket és az értelmiségi oktatás/nevelés motívumait szerették volna 

viszontlátni. Azzal védekeztek, hogy „a munkaerőpiac nagyon primitív nagyon egyszerű 

munkavállalót képzel el a maga számára” [1], aki „lehet, hogy hamarabb tud a munkahelyen 

megfelelni annak az elvárásnak, ami a munkahelyen van, de ez az elvárás messze van általában 

attól, amire egy egyetemnek fel kell készítenie az embert. Mert ugye, mi egy értelmiségi létre 

szeretnénk felkészíteni az itt végzett hallgatót” [4]. A fejlesztések indulásának időbeli eltérése, a 

rendszer átgondolatlansága oda vezetett, hogy e két értékrend – jó hivatkozási alapot biztosítva 

az érdekek érvényesítéséhez – dominánsan megjelent ugyan a fejlesztésben, de nem egymást 

kiegészítően, hanem egymást kioltó, korlátozó módon.150   

A sokéves praxisban, az eltérő múltban gyökerező felfogásbeli különbségek mellett a szektor 

szereplői közötti konfliktusok hátterében az állt, hogy a teljes intézményrendszer minden 

szintjén „nyilvánvalóan mindenki igyekezett megőrizni azt a pozícióját, ami eddig volt” [4]. A 

„status quo” fennmaradásának zálogává vált a képzési struktúra, a tantervek és tananyagok 

változatlanul hagyása, vagy csupán formális módosítása. A gazdasági képzési területen a 

főiskolák a reformot régi szakjaik „átcímkézésével”, míg az egyetemek (BA szinten) azok 

                                                
150 Összességében a szakszerkezet a tudásalkalmazás irányába tolódott el. Ennek egyik oka, hogy az elaprózott 

intézményszerkezet miatt kevés helyen koncentrálódik olyan szellemi tőke, amely élő kapcsot képezhet az 
oktatás és a kutatás között, így a „tudástermelés” szinte teljesen leválik e szféráról. Folyománya pedig az, hogy 
„az értelmiség és a felsőfokú képzettség külön kategória. Értelmiséget pár helyen képeznek, felsőfokú 
végzettségűeket nagyon sok helyen.” [9]. 
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tömörítésével kívánták végrehajtani. „Az egyetemi emberek úgy közelítettek, hogy olyan 

egyetemet fognak csinálni, ami három éves, (…) egy egyszerű zsugorítási eljárással dolgoztak” 

[5] – állítja egy szakvezető. Mivel a három évbe nehéz volt öt év anyagát besűríteni (még úgyis, 

hogy az általános műveltséget biztosítani hivatott ismeretkörök és a nyelvoktatás szinte eltűnt), 

sok egyetemen a fejlesztés komoly presztízsharccá vált, személyes ellentétekhez, 

„szakításokhoz” vezetett. Mivel „a konzorciumoknak az anyaga, nyílt titok volt, hogy egy 

hatalmi játszma eredménye, és a szakindítási anyagok ennek engedelmeskedtek” [5], sok 

intézményben a korábban oktatott tantárgyak sem az alap-, sem pedig a mesterképzésben nem 

kaptak helyet. (E „kimaradó” ismeretkörök később egészen sajátos tartalmú, új tantárgy, szak- és 

szakirány elképzelések alapjául szolgáltak.)151 

Az interjúalanyok beszámolói alapján a programok kidolgozásának, beindításának intézményi 

folyamata – a többi érintett (munka világának képviselői, hallgatók, más oktatási intézmények 

stb.) szinte teljes mellőzésével152 – az előző évtizedek gyakorlatát követte. „Nincs más 

módszertan, mint az összes többi korábbi tantervfejlesztések. A standard megközelítésben 

évtizedek óta nincs eltérés” [6].153 

A „standard megközelítés” a gyakorlatban azt jelentette, hogy „megnézték, hogy nálunk mire 

vannak emberek, és amire képesek voltak, arra írtak különböző tanterveket. A tantervek eddig is 

így készültek” [6]. Számos megnyilvánulás utal arra, hogy a fejlesztések irányát (az új vagy 

megújuló képzések tartalmát) intézményi szinten a személyi állomány összetétele determinálta. 

„Adottságok alapján, meg a most látható jövőbeli lehetőségek alapján nagyjából adódik, hogy 

milyen típusú képzésekre alkalmas a személyi állomány. Viszonylag egyszerű a dolog, hiszen 

eszközigényesség szempontjából a gazdasági képzés viszonylag nem tartozik a bonyolult 

képzések közé. Itt a személyi állomány a döntő. Azt tudjuk, hogy milyen anyagaink vannak, 

tudjuk, hogy miket kutatunk, mik azok a bonyolult témák, amire a fiatal kollega ráállítódott 

valamikor, ami alapján esetleg egy új terület kibontakozhat” [1]. 

A személyi állomány alapján történő tartalomfejlesztés következménye, hogy „jelen pillanatban 

vannak olyan tárgyak, amelyek kutatási témának elmennek, de tanított diszciplínának nem” [4], 

                                                
151 E tartalommal, minőséggel és egyéni érdekkel (Vö. „homo autonomus”) is szoros összefüggést mutató tünetről 

egy egyetem dékánja így vélekedett: „Azt tudom mondani, hogy vannak olyan szakok, ahol olyan tantárgyak 
léteznek tömegével, amelyek szerintem tudományosan nem léteznek” [4]. 

152 Ld. Minőség c. fejezet. 
153 Az elnevezés egy piactól független innovációs technikát jelöl, mely egyike a gazdasági felsőoktatás 

tömegoktatáshoz idomult rutinjainak. Piaci hátterét az adta, hogy „volt egy generáció az elmúlt 10-15 évben, 
aki korábban abba a bizonyos 10%-ba nem tudott bekerülni. Van már 30-40 éves, valahol dolgozik, egy olyan 
szinten dolgozik, ahova most már csak diplomával lehet bekerülni, kenyérkérdés, hogy megszerezze a papírját. 
Ez több tízezres, százezres nagyságrendű foglalkoztatott, aki mindent megtesz azért, hogy ehhez az állásához 
egyfajta stabilizátorként megszerezze a papírját.” [2]. 
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és a tartalom „nem azt tükrözi, ami a szakmának kellene, hanem azt tükrözi, hogy milyen volt az 

intézmény rendszere [értsd: szervezeti viszonyai]” [4]. 

A konszenzus hiánya miatt a gazdasági területen létrejött alapszakok tantárgyi struktúrájában 

erősen érvényesültek az egyetemek szempontjai („az egyetemi oktatók be voltak tojva (sic!), 

hogy nem lesz órájuk, ezért becsempészték az emészthetetlenül szikár tananyagokat” [3]), míg a 

főiskolai lobby térnyerését főként a 6. szemesztert követő féléves vállalati gyakorlat 

mintatantervekbe kerülése bizonyítja. Utóbbi körül heves vita bontakozott ki, mivel az 

egyetemek számára nemcsak annak megszervezése jelent (nagyobb) problémát, de ez a fél év 

munkában töltött idő a hallgatók mesterképzésbe való visszatérésének esélyeit is csökkenti. „A 

legtöbb egyetem megpróbálta a gyakorlati időt elsinkófálni… félt is tőle, hogy fogja 

megszervezni. Nagyon kevés van, ahol ez jól van megcsinálva. Pontosabban még ott is, ahol erre 

gondoltak, ott is nehéz lesz. Mert ez után [értsd: ilyen jellegű képzés után] mit tudunk ígérni a 

vállalati embereknek? Szinte semmit. Mert tele van makro, mikro, matematika minden 

mennyiségben” [5] – fejezi ki aggodalmát egy szakvezető azzal kapcsolatban, hogy lesz-e 

fogadókészség a sok BA gyakornokra az üzleti szférában. 

Többen megerősítették, hogy az új programok írásakor egyszerűbbnek tűnt egy féléves 

gyakorlatot beilleszteni a BA képzésbe, mint a „nem annyira képesség és készségorientált, mint 

inkább ismeretszintű” [10] képzéseket valóban megújítani. A gyakorlatban a probléma az, hogy 

a vállalati szektorral való aktív kapcsolattartás, a kommunikáció hiánya miatt ennek érdemi 

teljesíthetősége kérdéses. „Senki nem mer ma Magyarországon belegondolni abba, hogy a BSc-

ben elvállaltuk, hogy egy félévben kiküldjük őket a fenébe. Hova fogom kiküldeni? Majd a 

magáncégek ismerősei alá fogják írni a papírokat, és kallódni fog, nulla hatékonysággal. Nem 

fog munkatapasztalatot szerezni.” [1] – vetíti előre a jövőt korábbi tapasztalatai alapján egy 

interjúalany. „Ki kell küldenünk őket [BA szakos hallgatókat] egy fél évre, szakmai gyakorlatra, 

mert valaki kitalálta ezt a marhaságot (sic!) is, de nem tudjuk, hogy keresztfélévben, vagy 

hogyan fog visszajönni, hogy visszajön ide egyáltalán… Ha talál egy jó munkahelyet, akkor nem 

biztos, hogy vissza fog jönni” [4].  

A tartalmakra vonatkozó (ön)kritika szerint az alapképzésben néhány tantárgyra korlátozódtak az 

intézményi specifikumok, és mindként képzési szinten jelentős tartalmi átfedések mutatkoznak. 

„Visszagondolva, vannak olyanok a közgazdasági karok konzorciuma által létrehozott MSc 

javaslatok között, melyek – mivel ezeket egymástól független csoportok alakították ki – nagyjából 

egymással megegyeznek.” [8]) A mesterszakok kialakítása és indítása során nehézséget jelentett, 

hogy az intézmények (oktatói) az alapképzésekért folyó megélhetési küzdelemben „ellőtték a 

muníciót”. „Csak most derült ki, a mesterképzés kialakításának fázisában, hogy egy vezető oktató 
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maximum 25 kreditnyi tantárgynak az oktatását vállalhatja el. És már a BSc szintű képzésnél 

ennél lényeges többet vállaltak. Van olyan oktatónk, aki 32 kredittel terhelte meg magát a BSc 

képzésben, most próbáljuk meg ezeket az embereket valahogy felszabadítani, és kapacitásokat 

biztosítani az MSc szint részére” [8] – vázolta a problémát egy dékán. Annyi elméleti tantárgy 

került az alapképzések programjába, hogy az MA fejlesztések kezdetén tanácstalanság uralkodott 

el azzal kapcsolatban, hogy milyen ismeretkörök „maradtak” erre a szintre. Egy szakvezető ezt 

így foglalta össze: „a [BSc] tantervben olyan tantárgyak szerepelnek, amelyeknek valójában az 

MSc-ben lenne a helyük.  Azoknak, amelyeknek itt lenne a helyük a BSc-ben, de nem kerültek be, 

mert az MSc-s tantárgyak kiszorították őket, azokat pótolnunk kell mesterszinten” [11]. 

Az angolszász országokban „van egy olyan mesterszak felfogás, amely arra készíti fel, hogy a 

hallgató utána elmegy dolgozni, és van egy olyan, mely után folytatja a tanulmányait PhD 

szinten.” [12] – hangsúlyozza egy rektor-helyettes, kiemelve, hogy szerencsés lett volna ezeket 

megkülönböztetni, és az egyes szakokat ennek alapján fejleszteni. A mesterszakok ilyen jellegű 

iránymeghatározása elmaradt, így e négy féléves képzések keretében – az alapszakokról hiányzó 

ismeretek pótlása mellett – elvileg mindkét irányba való továbblépést biztosítani kell. Ennek 

lehetetlen voltát, minőségre gyakorolt hatását szintén többen felvetették. 

A korábbi hatalmi viszonyok fenntartására irányuló törekvések, és a duális képzés 

hagyományainak átörökítése miatt sérült a mobilitási követelmény is. „A [bolognai] rendszernek 

a nyitottságát, amit elvileg lehetővé tenne, azt éppenséggel sikerült eliminálni. A hátrányait 

élvezni fogjuk, és az előnyeit, nagy valószínűséggel, ha így marad a történet, akkor nem.” [4]. A 

kapkodásban elkövetett hibák” [4] miatt szinte mindenki nyilvánvalónak érezi, hogy az új 

szakstruktúrával kapcsolatban „nagyon nagy korrekciószükségletek jelennek meg az első 

kibocsátásokat követően, mert az fog kiderülni, hogy sok minden nincs átgondolva és 

összehangolva” [10]. 

4. MINŐSÉG 

Az empíria legnehezebben összegezhető kulcskategóriája a minőség. Az interjúk tartalma 

ugyanis jelentős ellentmondásokat mutat az elképzelt, elvárt és a megvalósuló színvonal között, 

illetve az elemzés feltárt egy paradoxont, melyet az alábbi idézet összegez: „Itt mindenki arról 

beszél, hogy az egész magyar felsőoktatás megy lefelé, de az intézmények vezetői döngetik a 

mellüket, hogy náluk egyre színvonalasabb a képzés” [3]. 

 „A felsőoktatási képzés definíciószerűen szakképzés marad nyilvánvalóan, (…) és mint ilyennel 

szemben teljesen jogosan fogalmazódik meg a szakmai kompetenciák átadásának, 
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elsajátításának az igénye” [10] – foglalja össze az általános véleményt egy professzor. A „jogos 

igény” érvényre juttatásának szándéka és a megvalósulás között azonban szakadék tátong. A 

munka világának minőség-értelmezése, igényei, elvárásai ugyanis valóban figyelembe veendő 

tényezőként a fejlesztések során nem jelentek meg. 

Az intézmények minőségbiztosítási rendszereiben, és az akkreditációs eljárásban is léteznek 

platformok a külső vélemények bekapcsolására, de azok érvényre jutása „mindig egyénfüggő, 

maga a rendszer nem garantálja” [2]. Az üzleti szféra feltűnése a folyamatban általában az 

akkreditáció során előírt minimumkövetelmények teljesítésére szorítkozott. Erre így emlékszik 

egy rektor: „Kis ország vagyunk, mindenki ismer mindenkit ebben a szakmában. Ilyen alapon, ha 

valakit meghívtak egy ilyen társadalmi vitára egy adott szakot illetően, akkor az megdicsérte, 

hogy persze kell ez pontosan, persze támogatom, vagy rosszabb esetben el sem jött, csak küldte a 

nyilatkozatát. (…) Formálisan minden rendben van, be lett vonva mindenki, akit be kellett vonni, 

de azért úgy éreztem, hogy ezt ma még nem veszik igazán komolyan.” [2]. Ennek a hátterében – 

magyarázza meg a fentieket – „egyfajta kölcsönös kényelmesség és rossz értelemben vett 

szolidaritás van. (…) Itt is ilyesmit érzékeltem, hogy csak nem fogjuk egymást bántani, egy 

szakma vagyunk, itt végeztem, együttműködünk egyéb területeken… Miközben bizony jó lenne 

nagyon kemény bírálat és javaslat, de azzal munka is van” [2]. Az egyetemi világ és az üzleti 

szféra közötti együttműködés hiánya – mely a hallgató (családja) és a leendő munkáltató számára 

is időveszteséget és költségnövekményt eredményez – egy több évtizede tartó folyamat 

eredménye. A szeparáció hátteréről egy interjúalany így vélekedett: „Az egyszerű mezei oktatók 

szintjén tudunk, tudnának a praxissal közvetlen nexusban maradni, és a hallgatóikat áttámogatni 

a gyakorlat világába, de ez [a magas kötelező óraszám és a nagy hallgatói létszám miatt] 

megszűnt a tömegoktatással. (…) Innentől kezdve egy szakadék keletkezett (…) Tehát amikor az 

egyetem úgy istenigazából nem közelít a praxis felé, a mögött az is van, hogy már elvesztette azt 

a közös nyelvkészletét, amivel tudott beszélni a praxissal.” [5] 

A két szféra (minőség)felfogása közötti szakadékot tágítja, hogy „az itt [értsd: egyetemen] 

dolgozók többsége itt végzett, és soha nem dolgozott gyárban, nem sok fogalma van arról, hogy 

az hogyan is megy.” [6]. „[Az egyetemi oktatók többségét] nem érdekli az, hogy mi történik a 

külvilágban, azt csinálja, ami szerinte húsz  év óta vagy harminc-negyven év óta bevált” [9]. 

Fontos látni, hogy a MAB által akkreditációs követelményként előírt, az intézmények 

minőségszemléletére erős hatást gyakorló kritériumrendszer összességében nem támogatja, hogy 

más szférák szereplői érdemben bekapcsolódjanak. Ennek a bezáródásnak a következménye, 

hogy a legtöbb helyen „olyan képzés folyik, hogy a piaci igényeknek semmi köze nincs hozzá. Az 
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egyetemek nagy része, a szakok nagy része totál középszerűség. Van néhány kivétel, akik 

igyekeznek valami nemzetközi színvonalat tartani, azon kívül totál teljes középszerűség.” [12] 

Az interjúkban a vállalati szféra mellett – szintén formálisan – a felsőoktatási szolgáltatás másik 

„vevőjeként” a hallgató tűnt fel. Az innovációs folyamatba való bekapcsolására irányuló 

felvetések azonban értetlenkedést és komoly ellenérzéseket váltottak ki. A tipikus reakciót 

tükrözik az alábbi mondatok: „A hallgató nem tudja megítélni, hogy majd milyen ismeretre lesz 

majd szüksége, hogy tudja azt alkalmazni, hogy integrálódik, hogy szintetizálódik az ő 

egyéniségébe, gondolkodásmódjába. Ezért ezt nehéz lenne már most a hallgatót egy ilyen képzési 

struktúra kialakításában szakmailag meghatározó tényezőként figyelembe venni” [2]. 

A fentiek is arra utalnak, hogy a felsőoktatásban a képzés színvonalát kizárólag annak tartalmi 

jellemzőivel azonosító minőség-értelmezés uralkodik. Ez alapvetően abban a szemléletben 

gyökerezik, mely a hazai képzési struktúra minden szintjén a hangsúlyt a tanításra, az ismeretek 

átadására, és nem a tanulásra, a képességek, készségek fejlesztésére helyezi. A MAB által 

kidolgozott akkreditációs rendszer eszközei, módszerei, működési elvei értelemszerűen ezzel 

harmonizálnak; a minőséget – képzések és intézmények esetében is – a megfelelő számú 

publikációval rendelkező minősített oktatók magas száma garantálja. 

A résztvevők beszámolói szerint a felsőoktatást átszövő bonyolult érdek és alkurendszerben van 

egy „egyezség” mely az elmúlt évtizedekben az intézmények és a hallgatók között jött létre. 

Lényege, hogy a hallgatók nem viselkednek vevőként, nem tekintik befektetésnek a felsőfokú 

tanulmányokat, elfogadják, hogy a felsőoktatás „egy hatalmas parkoló-pálya, ahová nagyon 

sokan be tudnak lépni és igazából ennek az egésznek a működéséből egyénfüggő a profitáció” 

[10]. Ennek következménye az a gyakorlat, hogy „az első három, négy, öt évben, én nem 

követelek semmit, én nem adok semmit, megkapja a diplomáját, engem meg nem zavar, csinálom, 

amit akarok, és pénzt keresek.” [12] Ennek az alkunak a minőségre vonatkozó következménye, 

hogy az oktatók, az intézmények a legritkább esetben  kapnak konkrét negatív visszajelzést. „Ezt 

a kört nem fenyegeti, hogy egyszer jön valaki kívülről, és azt mondja, hogy gyerekek, amit ti 

tanítotok, az nem ér semmit, nem tudok elhelyezkedni.” [6]. 

A „zárt körön” kívüli érintettek folyamatból való kihagyása és az új szakok tantárgyi struktúrája 

(e többé-kevésbé sikeres konzerválási kísérlet) egyaránt arra utalnak, hogy az innovációs 

folyamat középpontjában az oktatók igénye állt; a fejlesztések valódi vevője az egyetemi oktató. 

Az elemzésből nyilvánvalóan tükröződő tényre a beszélgetések során néhányan konkrétan is 

utaltak: „Végül is jó lenne tudni, hogy ki a kliens, ki a vevője ezeknek a fejlesztési 

koncepcióknak, de mindig ott kötünk ki, hogy sajnos vagy egy általános alanyról van szó, vagy 

pedig a hatóságoknak való megfelelésről.” [5]. Egyik nagy egyetem vezetője pedig ekképp 
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nyilatkozott: „Az egyetem minőségbiztosítási rendszere arra koncentrál, hogy a tulajdonosi-

menedzseri réteg jól érezze magát. Tantárgyfejlesztés, tantárgy-oktatás, kutatás 

minőségbiztosítása, olyan nálunk nincs. Az ő [értsd: egyetemi oktató] életük minőségbiztosítása, 

az, hogy nekik milyen juttatások járnak, milyen kitüntetések vannak, arra egy köteg 

szabályzatunk van” [6].  A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a képzési reform elvérzett a 

komfortérzet megőrzéséért folytatott küzdelmekben. 

Többen is nehezményezték, hogy a fejlesztés során kialakult színvonal a dokumentumok szintjén 

homogén, holott a minőségellenőrzés (és az önkontroll) hiányosságai miatt a megvalósítás során 

az elfogadott standardtól jelentős el lehet térni. Ennek egyik gyakran említett manifesztálódása, 

hogy a szakot nem a MAB felé megjelölt szakvezető irányítja,154 és a tantárgyak nevét is olyan 

minősített oktatók fémjelzik, akik a hallgatókkal egyáltalán nem találkoznak. Egy vezető ezt a 

következőkkel támasztotta alá: „Kilistázták, hogy van olyan professzor, akinek száz tantárgya 

van, ez képtelenség. Ha bemész az órára, ott üvölt a doktorandusz a táblánál, vagy egy külsős.” 

[6] Egy rektor-helyettes úgy fogalmazott, hogy „ez [a jelenség] annak a része, hogy én leírok 

valamit, úgy tűnik, hogy jó, de amit csinálok, annak semmi köze ahhoz, amit leírok” [12].  

Többször előkerült a színvonal és a finanszírozás összefüggése is. Minden interjúalany 

hangsúlyozta, hogy a tömegképzés visszaszorulása miatt jelentős fölösleges (személyi) 

kapacitásokkal bíró intézmények „nem engedhetik meg maguknak”, hogy ne vegyenek fel 

hallgatókat. „Nem fogjuk kirúgni előbb utóbb, mert ha tömeges lesz ez a jelenség [hogy a 

hallgatók nem tudják teljesíteni a követelményeket], akkor nem tudjuk kirúgni, mert itt 

maradunk hallgatók nélkül. Nem vagyunk saját magunk ellensége. Kötünk 

kompromisszumokat…” [4]. Mindez a tömegképzésből átörökített színvonal további romlását 

vetíti előre. 

Az oktatott tartalmak és a támogatott oktatási és tanulási technológia mellett a felsőoktatás 

minőségét egy sajátos, az előzőekkel szoros összefüggést mutató dolog egészíti ki, melyet 

leginkább az intézmény(rendszer) által közvetített szellemiséggel lehet azonosítani.155 A 

megszerzett tudás, képesség és készség mellett értékké válik, hogy egy egyetem vagy főiskola 

eljárásaival, szokásaival, szabályrendszerével mennyire adekvát módon szocializál egy hallgatót 

a világában való boldogulásra.156 A bolognai reform korai, erőltetett bevezetése ebből a 

                                                
154 „Volt egy szakvezető, a szaknak a szervezője, és ezen kívül volt, aki elvégezte a munkát.” [8] 
155 Erre a követelményrendszertől a tradíciókon át a fizikai környezetig számos tényező hatással van. 
156 Ebből a szempontból megfontolandó az egyetem – oktatási tevékenységre vonatkozó – regionális pozicionálása. 

A regionális együttműködések nyilván arra utalnak, hogy az egyetem és a helyi gazdaság együttműködik, és ez 
egyfajta sikernek számít, az intézmény társadalmi beágyazottságát bizonyítja. Ez a kutatás területén 
üdvözlendő, az oktatásban azonban teljesen ellentmond az univerzitás szellemiségének, egyrészt röghöz-
kötöttséget eredményezhet, másrészt kizárja a versenyt, s ebből kifolyólag a minőség javulásának lehetőségét is. 
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szempontból mérte a legnagyobb csapást a minőségre. Az intézmények többsége nem volt 

tisztában a rendszer lényegével, nem tudott azonosulni annak céljaival, s emiatt nem is (volt) 

képes azokat meggyőzően kommunikálni. 

Fontos látni, hogy a kétszintű képzés sikeres bevezetéséhez (főként a párszáz éves társadalmi 

diskurzus és szocializációs folyamat hiánya miatt) a tudatosan választó, a tanulmányokat 

befektetésként kezelő „bolognai hallgató” is hiányzott.157 Ez az interjúkban implicit módon, a 

színvonal csökkenésével összefüggésben jelent meg. Több oktató úgy vélte, hogy a tananyagok 

közötti szabadabb választás, a valódi kreditrendszer, a nagyobb fokú intézményközi mobilitás 

miatt nagy az esély arra, hogy a hallgató „ott köt ki, ahol megítélése szerint a legkisebb 

követelményt kell teljesíteni. (…) [Az igazi probléma az, hogy] ezzel a logikával egy 

versenypiaci követelményrendszer logikáját irtó nehéz átlátni [10].” 

A fejlesztésben résztvevők beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a „bolognai” gazdasági 

felsőoktatásnak sem működési elveit tekintve, sem pedig a közvetített tartalom, képességek, 

készségek, mentalitás, beállítottság szempontjából nincs szerves beágyazódása abban a világban, 

amelyben működik. 

5. HOMO AUTONOMUS 

A fentebb már többször utaltam arra, hogy a képzésfejlesztési folyamat egészének alakulására 

(szakstruktúra, tartalmak kialakítása, minőség, akkreditáció stb.) jelentős hatást gyakoroltak az 

egyetemi világ „önmenedzselő alkotói”, akiket – a beszámolók alapján leginkább öntörvényűnek 

jellemezhető magatartásuk miatt – „homo autonomus”-oknak neveztem el. „Nekik nehéz 

elmagyarázni, hogy meg kell felelni bizonyos szabályoknak. [Úgy gondolják, hogy] a szabályok, 

azok nem rájuk vonatkoznak, hanem a tanársegédre, meg a doktoranduszra…” [6]. 

E hatékony érdekérvényesítő képességű egyének, „nem akárkik, hanem nehézfiúk, (…), 

professzorok, meg nagytekintélyű szakmai emberek” [5], „befolyásos emberek” [6] erős 

pozícióikat annak köszönhetik, hogy az új képzési szerkezet kialakítása során a 

konzorciumokban és az akkreditálási folyamatban egyaránt nélkülözhetetlenné váltak.158 Az 

intézményeknek tehát elemi érdeke (volt) e formális és informális hatalommal rendelkező 

„korifeusok” [4] megtartása. „Az volt a legszűkebb korlát [a mesterszak-alapítás során], hogy 

                                                                                                                                                       
Ha egy egyetem a helyi vállalatok és közösség igényei szerint képez, ezt a szellemiséget közvetíti, akkor 
regionálisból könnyen provinciálissá válhat. 

157 „Ez egy társadalmi beállítottság kérdése az egész. Ameddig tömegesen nem ismerik fel, hogy mi az érdeke az 
embereknek, addig nem fogja senki más megmondani, tehát ez saját magunk önfejlesztése, önszervezése, ez a 
társadalomnak egy tükörképe. Ez a társadalom középszerűségre hajlamos egyelőre, és a diákságon ez fejeződik 
ki.” [12] 

158 Pontosabban az akkreditációs szabályokkal nélkülözhetetlenné tették magukat. 
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hány egyetemi tanár áll rendelkezésre.” [8] – érzékeltette egy dékán, hogy a személyi 

állományhoz kötött akkreditációs (minőségbiztosítási) szempontrendszer miként alakította egy-

egy intézmény képzési kínálatát.159 

Míg néhány intézményben a nagy szakmai tekintéllyel bíró, minősített oktatók hiánya okozott 

problémát,160 addig másutt az egyetemi világ „önmenedzselő alkotóinak” intézményi célok 

érdekében történő mozgósítása és az azokkal ellentétes egyéni érdekeik visszaszorítása jelentett 

kihívást. Az interjúkban elhangzottak alapján az „autonomus”-ok kordában tartásának 

nehézségei egyértelműen a professzionális vezetés hiányára vezethetők vissza. 

A fejlesztési folyamatok kudarca kapcsán többen megfogalmazták, hogy a partikuláris érdekeken 

való felülemelkedéshez, a stratégia kialakításához „olyan személyiségekre lenne szükség, akik 

vezérei tudnak lenni egy nagy közösségnek. Olyan értékeket tudnak megjeleníteni, amely mögött 

felsorakoznának az emberek” [11]. Mindez persze arra is utal, hogy jelenleg a felsőoktatási 

szférában kevés olyan karizmatikus, kultúraformáló vezéregyéniség van, aki számos egyéb 

mellett képes felülkerekedni a fejlesztési folyamatot is szétziláló „homo autonomus” jelenségen. 

A fejlesztő teamek kialakítása során alaphibának számító, a vizsgált esetben azonban a 

szituációból adódó „sok sztár egy csapatban” probléma többnyire presztízsharcokhoz, 

széthulláshoz vezet. Sikeres kezelése speciális felkészültségű vezetést igényel(ne), mely a 

felsőoktatási intézmények többségénél nem található meg.161 Az elemzésekből azonban az 

körvonalazódik, hogy nemcsak a tapasztalat hiányzott; az egyéni érdekek kezelésére a legtöbb 

esetben kísérlet sem történt. Egy interjúalany szerint ennek oka, hogy az egyetemi (kari, intézeti 

és szak-) vezetők „félnek a szervezeti résztvevőktől” [5]. A megkérdezettek szavai valóban arra 

utalnak, hogy az új képzések kialakítása (szakstruktúra, szakirányok, tantárgyak, tananyagok (!)) 

körül kibontakozó vitákban, és később a szakindítások kapcsán akkor sem konfrontálódtak a 

”homo autonomus”-okkal, amikor egyértelműen látták az önmenedzselés intézményi működésre 

gyakorolt súlyos következményeit. „Vannak emberek, akik kiküzdöttek maguknak olyan 

szakokat, amiket nem kellett volna, vagy nem kellene, mégis lesznek. Van egyfajta szakmai 

tekintélyük, és az ember nem mondja azt, hogy ne legyen olyan szak, ami ugye dékánként azért 

okozott konfliktust, mert tudom, hogy gazdaságilag fenntarthatatlanná válik az intézmény” [4]. 

                                                
159 Egy szakvezető intézményi képzési kínálat kialakításával kapcsolatos megállapítása is ezt tükrözi: „Nagyon 

sokan totál új terepre akartak merészkedni, és volt, aki merészkedett is, azon az alapon, hogy megnézte, milyen 
minősítettekkel rendelkezik, vagy milyeneket tud szerezni, ami elég érdekes portfoliókat alakított így ki” [5]. 

160 Ld. főiskolák MA akkreditációs nehézségei és érdekérvényesítő képessége. 
161 Minden interjúban elhangoztak olyan megjegyzések, melyekből arra lehet következtetni, hogy a koordinációs 

eszközök nem működnek megfelelően, s a vezetői pozíciók is sok esetben formálisak. „Abból áll az egyetem 
vezetése, hogy folyamatosan bizottságokban ülnek, tanácskoznak, meg szabályzatokat gyártanak. A józan észnek 
semmi keresnivalója nincs a rendszerben, ezért felelősség sincs.” [3] „Függetlenül attól, hogy az egyetemnek 
van történetesen stratégiai rektor helyettese, én egyetemi stratégiával nem találkoztam.” [11] 
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A személyi autonómiát támogató tekintélyelvű kultúra erős jelenlétét, és racionális 

megfontoláson, intézményi érdekeken való felülkerekedését példázzák az alábbiak is. „Ha az 

alapszakokban itt nem fér be [az oktató], akkor még mindig ott van a mesterképzés, ahol kiélheti 

magát. (…) Széles palettán lehet mozogni, ez az egyéni ambíciókat is kiélhetővé teszi” [1]162 – 

világítja meg egy interjúalany, mivel sikerült a BA szintről kiszoruló tantárgyak oktatóit 

megnyugtatni.163 Egy másik intézmény kari vezetőjének gondolatai pedig jól summázzák a 

felsőoktatási változás-menedzsmentjének lényegét: „A pozícióját mindenki tartja, tehát arra 

vigyázni kell, hogy olyan változtatásokat tervezzünk meg, melyeket utána végre is lehet hajtani.” 

[8].164  

Az egyéni érdekek dominanciájával jellemezhető képzés-innovációs folyamat a vezetői 

hozzáállás következtében (a konzorciumok és az intézmények szintjén is) arra lett jó példa, hogy 

„sok okos ember még akár a legnagyobb káoszt is tudja szülni” [5]. A jelenség megértéséhez 

fontos látni, hogy a fejlesztési folyamatban minden „klasszikus” szerepben a „homo 

autonosmus”-ok tűntek fel: ők voltak a vezetők (menedzserek), a fejlesztők, a vevők és az 

akkreditációs rendszerben való domináns szerepvállalás miatt még a tulajdonosi (társadalmi?) 

érdekek képviselői is. A külső tényezők figyelmen kívül hagyása miatt így egy-egy szak 

alapításának és indításának szükségessége, az oktatandó tantárgyak és tananyagok relevanciája 

(nyíltan) nem kérdőjeleződött meg. 

A létrehozott szakszerkezet és intézményi portfoliók tartalmi és minőségi jellemzőit fentebb már 

összefoglaltam, képzés-szervezésre és finanszírozásra gyakorolt hatását a következő fejezetben 

ismertetem. 

6. ELAPRÓZÓDÁS 

Az elaprózódás egyik megjelenési formája a túl sok képzési hely, mely alapvetően széttöredezi a 

kínálatot, és a beszámolók szerint a minőségre is negatív hatást gyakorol. Az általános véleményt 

egy dékán így összegzi: „Igazából az, hogy most X helyen, Y helyen elindul egy ilyen képzés, 

annak a szakmai hátterét gyakorlatilag mindenhol pár ember biztosítja. Így egyes 

intézményekben katasztrofális, néhány nagy intézmény kivételével egyes intézményekben – és ez 
                                                
162 Az egyéni ambíciók térnyerésének következményeit egy szakvezető saját szemszögéből így látja: „Ha most 

történetesen az a kérdés merülne fel, hogy én ezzel [értsd: az általa vezetett] mesterszakkal azonosulni tudok-e, 
akkor azt mondom, hogy olyan, mint mesterszak valójában nincs is, csak szakirányok vannak” [11]. 

163 Az idézett mondat a „Tartalom” c. fejezetben is helyet kaphatott volna, hiszen nemcsak a vezetők „homo 
automonus”-okhoz való hozzáállásáról tanúskodik, de jól érzékelteti az oktatandó tartalmak alakulásának 
intézményi megfontolásait is (illetve e két terület összefüggését). 

164  „Nem tudom, hogy miről beszélhetünk értelmesen vagy józanul, hogyha valakit alulról nem a legracionálisabb 
megfontolások mentén választanak meg” [5] – utalta egyik interjúalany arra, hogy a felsőoktatási 
intézményekben a vezetőválasztás (is) többnyire hatalmi játszma eredménye, s e „megengedő” vezetői 
magatartás jórészt ennek következménye. 
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tömeges – nagyon katasztrofális a mögötte levő szakmai háttér. Nem jobb, mint egy 

középiskolának a színvonala” [9]. (Az interjút adók többsége szerint a felsőoktatásban az 

intézmények számának növekedése nem a verseny fokozódását, s ezáltal a színvonal javulását, 

hanem éppen ellenkezőleg, annak romlását eredményezi.) 

Az atomizálódási folyamatot tovább fokozza, hogy e „zárt világban” lefolytatott alkuk 

eredményeként „túl sok apró szak jött létre” [2], és az akkreditációs hatóság túl sok intézmény 

számára adott indítási jogot. „Mindenki látja, hogy az így leképzett oktatási struktúra messze 

meghaladja a kapacitásokat” [1], „szétaprózza az erőforrásokat, szétaprózza az egyes karok 

rendelkezésre álló szellemi és tárgyi kapacitásait” [2]. 

Az erőforrások szétforgácsolódását leginkább az okozza, hogy a képzési kínálat stratégia célok 

mentén történő meghatározása, az „okos szelekció” [3] a legtöbb intézmény esetében elmaradt. 

Ennek oka, hogy az elszigetelt fejlesztés és a gyenge kommunikáció miatt nem sok információ 

volt (van) arról, mely szakok lesznek népszerűek, így hivatkozási alap sincs az egyes képzések 

indításárért lobbizó „homo autonomus”-okkal szemben. A fentiek folyománya, hogy az 

egyetemek és főiskolák többsége jellemzően önállóan, egymást utánozva egyre több alap- és 

mesterszak akkreditálásával és indításával próbálkozik. 

A szakok számolatlan akkreditáltatása és indítása azonban a forrásellátottság és a finanszírozási 

háttér bizonytalanságainak ismeretében igen kockázatos vállalkozásnak tűnik.165 Az lehet 

ugyanis a következménye, hogy „piszlicsáré tizenöt-húsz fős szakocskák tömegével lesz tele az 

intézmény, amelyek nem bírhatók sem infrastruktúrával, sem szellemi energiával” [4]. A 

legkomolyabb félelem onnan ered, hogy az oktatás sajátosságaiból és az azt szabályozó jogi 

előírásokból adódóan egy kis létszámú képzés kivezetés is igen bonyolult, így a rosszul 

kialakított „termékkör” hosszabb távra meghatározza a működési jellemzőket (pl. a személyi 

állomány összetételét). „Eddig volt egy szakunk, a közgazdász egyetemi, azzal el tudtuk látni az 

igényeket, most lesz legalább tizenötféle képzés (…). Belefullad az egyetem, nem tudja 

megcsinálni” [3] – állítja egy professzor. 

A képzési helyek és a szakok magas száma mellett az elaprózódást tovább fokozza, hogy a 

bolognai rendszerben a hallgatók számára lehetővé kell tenni a tantárgyak közötti választást. Ez 

– miközben jó lehetőséget kínál az egyéni ambíciók kiélésére (s így a „kapun belüli 

munkanélküliség” kiküszöbölésére) is – azzal a veszéllyel jár, hogy „túl sok  a tantárgy, nem 

                                                
165 A piaci igényektől független fejlesztések piaci sikerének egyik feltétele a bevezetést támogató erőteljes (és 

költséges) marketing. Ez a tevékenység az új szakok indítása kapcsán a felsőoktatásban is megfigyelhető. A 
hallgatókért folytatott versengés többek által kifogásolt színvonalának hátterét egy professzor szavai világítják 
meg: „Ellesnek [az egyetemek, főiskolák vezetői] bizonyos dolgokat a működő szférából, és azokat 
intézményesítik a felsőoktatás keretei közt, de mivel ez mégse úgy működik, mint az a szféra, ahol ezeket 
termelték, ezért ez tulajdonképpen egy iskolás valami lesz” [10]. 
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lehet megszervezni az órarendet, nem lehet ellátni őket tananyaggal, nem lehet egy normális 

egyetemet csinálni” [4], s ennek nyilvánvaló minőségi összefüggései is vannak. 

Az interjúkból kiderül, hogy a képzési szerkezet megújítása, a párhuzamos fejlesztés, a képzések 

sokasága, az egyre összetettebb oktatási szolgáltatások megvalósítása szervezeti változtatásokat 

igényelnek. Ennek ellenére az interjúkban a kar szó gyakran párosult az „értelemszerűen” 

kifejezéssel, mely jól mutatja, hogy a jelenlegi struktúra – a számos kézzelfogható szervezési-

irányítási nehézség ellenére166 – gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen. „A helyzet az, hogy 

mindenki beszél a mátrix szervezetről és nagyon is szeretjük papíron, de a valóságban sehol nem 

működik” [4] – állítja egy dékán. Az interjút adók közül valóban csak egy vezető erősítette meg, 

hogy intézményükben megtörtént egy rugalmasabb struktúra irányába történő átszervezés. A 

gyakran emlegetett projekt-mátrix legmarkánsabb jegyeként a szakvezetői pozíció megerősítését 

emelte ki. „Az új rendszerben a szakvezetők igényei határozzák meg, hogy kire van szükség, és 

kire nincs. Nehéz ezt a szemléletváltást elfogadtatni, nagyon nagy a feszültség” [7] – utal a 

működési hatékonyság növelésének áldozatára a szervezeti reformot levezénylő rektor. (A 

szakvezetői pozíció akkreditációs eljárás utáni továbbélése nemcsak a duális struktúra 

szükségességének bizonyítéka, hanem személyi garancia (lehet) arra is, hogy a képzésfejlesztés 

az intézményekben nem egyszeri befejezett esemény, hanem egy hosszú távon felügyelt 

inkrementális folyamat.) A szakvezető jól definiáltan azonban többnyire csak a MAB eljárással 

összefüggésben létezik, az intézmények szabályzataiban konkrét feladatleírással nem jelenik 

meg, hatásköre a gyakorlatban tisztázatlan. 

Sokan említették, hogy a szellemi erőforrásokat elaprózó Humboldt-i struktúra továbbélésének 

következményeként a különböző tanszékek az új képzéseken is „teljes lelki nyugalommal 

oktatnak ugyanolyan tantárgyakat” [8].167 Az egyes egységek igyekeznek a hozzájuk tartozó 

képzéseket168 saját humánerőforrás állományukra támaszkodva kivitelezni, miközben vezetői 

szinten mindenki érzi, hogy „ez így finanszírozhatatlan” [3]. A szervezeti reform halogatása, a 

félmegoldások kialakítása169 valójában a személyi állomány leépítéséből és a pozíciók 

átstrukturálásából fakadó konfliktusok kerülgetése miatt késik.170 A projektrendszerben ugyanis 

                                                
166 Úgy tűnik, számos ilyen létezik, az interjúkban legtöbbször az egyetemi szabályozás elaprózódása, az irányítás 

és kommunikáció nehézsége és az interdiszciplináris szakokért való felelősség kérdése került elő. 
167 „Itt ezen az egyetemen van négy matematika tanszék, és akkor csodálkoznak, hogy nem sikerül átnyomni a 

MAB-nál, hogy legyen egyetemi képzésük. Mert van négy jó nevű senki, aki ha egy tanszék lenne, akkor lenne 
potenciál, de külön-külön nincs.” [3] 

168 A szak a MAB felé megjelölt vezetővel jellemzően nem önálló entitás a szervezetben, hanem a lineáris 
struktúra egyik „dobozának” (kar, intézet, tanszék) „eleme”. 

169 „A mi karunkon kvázi-mátrix szervezet van, az intézetigazgató és a szakvezető ugyanaz a személy” [4]. 
170 „A részérdekek, a partikuláris érdekek olyan mértékben romboló hatást gyakorolnak sok esetben, hogy ezek 

valahogy megakadályozzák ezt az egységes stratégia mentén működő egyetemnek, az egyetemi képnek és 
arculatnak a kialakulását” [11]. Ez akadályozza a képzési (és kutatási) stratégia meghatározását, és az ezekkel 
összhangban lévő személyügyi stratégia megalkotását is. 
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gyorsan kiderül, kikre van szükség és kikre nincs, „és akkor [az átalakítás következményeit 

végiggondolva] egy dékán azt mondja, hogy nem vállalok felelősséget, hogy ennyi embernek 

viszlát” [3]. Miközben nyilvánvaló, hogy a fölösleges személyi kapacitások olyan mértékű 

többletköltséget jelentenek, melyek súlyosan veszélyeztetik az intézmények működését. „Azzal, 

hogy nem lehet kitúrni embereket olyan könnyen az egyetemi világból, egyes intézmények nagyon 

nagy gondba kerültek, mert nem tudják megoldani, hogy megszabaduljanak munkatársaiktól, 

miközben már régen kellene.” [9]. 

További vezetői kihívás a kulturális széttöredezettség megszüntetése. „Ez egy lagymatag 

közalkalmazotti kultúra, amelyiknek a verseny iránti érzékenysége meglehetősen kicsi” [9]. A 

hosszú évtizedeken keresztül érvényesülő, tudományterületek mentén érvényre jutó szeparáció a 

szervezeten belül egymással versengő csoportokat (szubkultúrákat) hozott létre. „Nagyon nehéz 

a kultúraváltást keresztülvinni ott, ahol két kar között óriási ellentét feszül. Itt évekkel ezelőtt 

rigmusokban utálkoztak a hallgatók és az oktatók is, ez volt a hagyomány. (…) Köztudott volt, 

hogy kik kikkel nem akarnak egy szobában, épületben lenni” [7] – emlékszik egy rektor a 

szervezeti reform legnagyobb kihívást jelentő feladatára. 

Az interjúalanyok véleménye alapján az elmúlt időszak elaprózódási folyamatának 

következménye egy „nagyon durva kiszóródás lesz” [5], mivel „a fizetőképes kereslet 

Magyarországon nem éri el azt a szintet, hogy ilyen volumenű oktatást a második, vagyis a 

mesterszinten meg lehessen tartani. Tehát ott összecsuklik a szisztéma” [10]. 

Az egyes intézmények fennmaradása azonban csak hosszabb távon lehet összefüggésben a 

fejlesztés eredményeivel, a képzések minőségével. E kikényszerített verseny rövidtávon 

finanszírozási kérdéseken dől el, mely a hírnévvel és a társadalmi beágyazottsággal mutat 

összefüggést. „Akiknek jó piaci hírneve van, ami lehet, hogy a múltból fakad, és a jelenhez már 

köze sincs, nagyon jó pénzeket tudnak majd tandíj címszóval elkérni” [5]. Ezek az intézmények 

„elviszik egy-egy adott szakterületen a hallgatók 75-80 százalékát. Ez padlóra vágja a 

többieket” [9]. Az államilag támogatott helyek jelentős része így néhány intézménynél 

koncentrálódik, és „az ilyen intézményeket szeretik támogatni a cégek is.” [5]. 

A fennmaradás másik kulcsa rövid távon éppen a társadalmi kapcsolatok felmutatása lehet, mivel 

„minél több kapcsolata van egy felsőoktatási intézménynek, annál beágyazottabbnak tűnik, és 

annál nehezebb megtagadni tőle ilyen olyan amolyan lehetőségeket” [10].171 A kapcsolati háló 

mozgósítása (ha volt egyáltalán) az nem a képzésfejlesztés minőségi paramétereinek javítása, 

hanem a fentiek biztosítása érdekében történt. 

                                                
171 Valószínűleg ez a megfontolás áll a „regionális egyetem” koncepció melletti elkötelezettség mögött. 
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V. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMAT VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANA 

A mikroszintű diverzitás vizsgálata az innovációs kutatásokban viszonylag újszerű, de 

megkerülhetetlen, ha az innovációt folyamatos tanulásként értelmezzük. Ebben az esetben 

ugyanis a kutatás a tudásteremtésben, -alkalmazásban és -áramlásban érintett szereplők 

(egyének, csoportok, szervezetek) magatartására irányul. Az innovációs sikerek és kudarcok 

természetének megismeréséhez elsősorban a folyamatokban résztvevők tapasztalatain keresztül 

juthatunk el, melyek összegyűjtéséhez, rendszerezéséhez kvalitatív módszertanra van szükség. 

Az így nyert eredmények további kutatási irányokat határozhatnak meg, azok fogalmi kereteinek 

kialakítását, hipotéziseinek megfogalmazását segíthetik. E dolgozat a hazai szakirodalomban 

úttörő módon szervezeti és szociológiai oldalról, empirikus anyag alapján adja a bolognai 

folyamat intézményi kritikáját. Eredményei rávilágítanak arra is, hogy olyan fogalmak – mint a 

verseny, a vevő, a kereslet, a kínálat, a piac stb. – ilyen jelentős átértelmezése, torzulása mellett 

lehet-e, szabad-e a hazai felsőoktatás folyamatait a közgazdaságtani diszciplínán belül vizsgálni. 

2. REFORMIGÉNYEK ÉS REFORMTÉNYEK 

A kutatás empirikus eredményei arra engednek következtetni, hogy a képzési szerkezet 

megújítási folyamatát a hazai gazdasági felsőoktatásban nem a tanuló társadalom változási 

igényei, hanem a jogszabályi háttér módosulásai mozgatták. A reformigények és reformtények 

közötti szakadék oka, hogy az oktatási kormányzat intézkedéssorozata nem egy modellváltást 

célzó fejlesztési folyamat, hanem egy zártkörű, túlélésért folytatott játszma körülményeit 

teremtette meg. A kutatás alapján alapvető hibának látszik, hogy a bolognai rendszer bevezetését 

a szakigazgatás finanszírozási kérdésekkel kapcsolta össze, közben azonban a működési 

feltételrendszer számos elemét változatlanul hagyta, és a képzés-fejlesztési folyamat részleteinek 

kidolgozását az érintettekre bízta. 

A bolognai rendszer bevezetésének deklarált célja a tudásgazdaság kiépítését támogató 

felsőoktatás megteremtése volt. Magyarországon azonban a tudásgazdaságnak csak egyes 

intézményi elemei voltak meg. Kiemelendő, hogy a koncepciótlan, elkapkodott és 

túlbürokratizált reformlépések nem teremtettek új környezeti feltételeket, inkább csak 

megváltoztatták ennek az évtizedek óta elszigetelten működő társadalmi alrendszernek a 

mikroklímáját. A kiszámíthatóság és biztonság illúziója elveszett, a felsőoktatás mégsem került 

közelebb a valósághoz. A működési szabályok következetlen megváltoztatását a szereplők jó 

része a működési alapelvek megkérdőjelezéseként élte meg. A többciklusú képzésre történő 
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átállás így a túlélés jegyében zajlott. Az energiákat minden szinten a változások megelőzése, a 

status quo megőrzése kötötte le. Ennek következménye, hogy a kialakított szakstruktúrában – 

jelentős részben – nem a tanuló társadalom elvárásai, hanem egyéni és szervezeti védekező 

rutinok tükröződnek vissza. 

3. KONSZENZUSKERESÉS ÉS KUDARCKERÜLÉS 

A felsőoktatás irányítása és intézményei között folyó játszma azért nem bizonyult kiszorító 

jellegűnek, mert az információhiányos állapot (mi is tulajdonképpen a feladat?), a tagok nem 

teljes függetlensége (közös múlt, érdekek, hatalmi és érzelmi motívumok) és a konzorciumok 

sikerkényszerén alapuló megegyezés a szektort egy sajátos alkufolyamat során a konszenzus felé 

vitte. E bizonytalan körülmények között az egyének és az intézmények szintjén is a legjobb 

stratégiának látszott, ha megegyezésre törekednek. Egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben 

tartása persze azt is lehetővé tette, hogy az erőforrások és kompetenciák valódi állapota rejtve 

maradjon. A gazdasági képzési kínálat elaprózódása – ami egy hosszabb távon nyilvánvalóan 

finanszírozhatatlan állapot kialakulását eredményezte – e minden szinten jelen lévő, 

hagyományos konszenzuskereső (és kudarckerülő) defenzív magatartás következménye. 

4. AZ IN VITRO KÍSÉRLET KÖVETKEZMÉNYEI 

A dolgozat – néhány szórványos kísérlet után – elsőként vállalkozik a bolognai követelményekhez 

való illeszkedés intézményi hiányosságainak bemutatására. 

A hazai képzési reform a gazdasági-társadalmi rendszertől távol, in vitro172 zajlott le. E 

mesterséges térben – melynek létrejötte a kormányzat és a szabályok alakításában komoly 

lehetőségekkel bíró főiskolák, egyetemek közös felelőssége – a verseny az állami támogatásokért 

folyt, és az intézmények egymást tekintették versenytársnak. Minden adott volt ahhoz, hogy a 

tartalmakról és minőségről szóló diskurzus az egyetemi világ falain belül maradjon, és a 

túlélésért folytatott játszma eszközévé váljon. E belterjes képzési reform során a tanuló gazdaság 

európai oktatási modelljének két fő követelménye, a munka világával való együttműködés és a 

munkaerő-piaci igényekhez való igazodás nem teljesült. A gazdasági-társadalmi igények helyett 

a képzési kínálat az oktatók, oktatói közösségek, illetve intézmények egzisztenciális és 

presztízsszempontjai mentén formálódott. A tartalmi jellemzőket a szektor személyi 

állományának összetétele, felkészültsége determinálja, mégpedig – a magyar felsőoktatási 

kínálat egyenetlenségei miatt – intézményenként igen heterogén módon. 

                                                
172  In vitro (latin): az élő szervezeten kívül, nem az élő test teremtette, környezetben, kísérleti úton történő 

vizsgálatoknak a megjelölésére szolgál (a. m. üvegben). 
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5. AKKREDITÁCIÓ ÉS MINŐSÉG 

A dolgozat kvalitatív módszerrel elemzi – a hazai egyetemek és főiskolák működésének azt az 

oldalát, melynek jellemzően kvantitatív irodalma van – a teljesítménymérés problémáit és a 

nemzetközi lemaradás okait. 

A gazdasági képzés szétforgácsolódásnak és az ezzel járó drasztikus minőségromlásnak egy 

valóban független akkreditációs rendszer önmagában gátat szabhatott volna. Magyarországon ez 

a rendszer nem (volt) adott. A tagok tényleges intézményi függetlenségének hiánya miatt a hazai 

akkreditációs testület működése nagyon távol került eredeti céljaitól. A minőségbiztosítás 

legfőbb szervezeteként értelmezett akkreditációs bizottság jelenlegi állapotában attól is messze 

van, hogy saját – mára jócskán túlhaladott – oktatási modelljének minőségi követelményeit 

érvényesítse. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a bolognai képzések alapítási és indítási 

engedélyezése során a tartalom és a minőség kérdése is a játszma részévé válthatott. 

Következménye pedig az, hogy gazdasági felsőoktatás a mintatantervek szintjén homogén, 

valójában azonban jelentős színvonalbeli eltérések mutatkoznak. Ki kell emelni, hogy amíg a 

rendszer zárt, és érdekviszonyok bonyolult szövevénye jellemzi, nincs sok esély a változásra. A 

minőségi kritériumok megújítását, új szabályok érvényesítését csak külső és független 

akkreditációs testület biztosíthatja. 

6. A FORMÁK URALMA 

Az eltérő érdekek ellenére hasonló gondolati struktúrák és a belterjesség miatt a szereplőkben 

kialakult és rögzült egy eléggé cizellált kép arról, hogy milyen az egyetemi illetve a főiskolai 

képzés, melyik intézmény melyik oktatási szint kézben tartására predesztinált, és az egyes 

képzésekhez milyen tantárgyak kapcsolódnak; ezeknek mi a tartalma, s az oktatásukhoz milyen 

módszertani megoldások szükségesek. E domináns formákhoz való ragaszkodás következménye, 

hogy a bolognai rendszer hazai interpretációját jelenleg az átcímkézett főiskolai, alapszakká 

„törpésített” vagy „kettéfűrészelt” korábbi egyetemi szakok tömeges jelenléte, torz képzési 

szerkezet, valamint változatlan tartalom, minőség és oktatástechnológia jellemzi. Az oktatás 

küldetéséről alkotott elképzelés mellett innovációt gátló tényezőként azonosítható régi rutin az 

ezt kiszolgáló szervezeti-irányítási rendszer és a szervezeti kultúra is, melyek 

„megváltoztathatatlansága” nagyban hozzájárult az innováció elmaradásához. A meglévő 

gyakorlat kritikai felülvizsgálatának elmaradása, a bevált módszerek további alkalmazása a 

szervezeti tanulás elméletéből ismert védekező mechanizmusok tipikus példáinak tekinthetők. 
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7. SZÁNDÉKOK ÉS TELJESÍTMÉNYEK 

Az interjúk alapján a képzésfejlesztésről vallott vezetői gondolatok és a valódi tettek között 

szakadék (knowing-doing gap) tátong, ami – legalábbis részben – magyarázható a valódi és a 

mesterséges környezet kihívásai közötti lényeges különbséggel. Mindezek mellett a vezetői 

szerepfelfogás, a szerepekre vonatkozó tudás kognitív részének tanulmányozása („mit jelent 

rektornak lenni”, „mit jelent dékánnak lenni”) alapvető lehet annak felderítésében, hogy miért 

nélkülözte az átalakítási folyamat a stratégiai szemléletet és a koordinációt intézményi szinten is. 
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

1. A felsőoktatási intézmények működésének vizsgálatában többféle megközelítés eredményes 

lehet. Az innovációs aktivitás tanulmányozása során azonban érdemes a formális oktatás 

szervezeteit is a tanuló társadalom egy rendszer-elemeként, a tudásháló egy csomópontjaként 

vizsgálni. Az innováció evolucionista értelmezésben folyamatos interakciókat feltételez és a 

tanulás sajátosságaiból adódóan kumulatív. Ennek elfogadása a tanulási folyamatok és a 

szervezeti magatartás „történelmi összefüggésben” történő vizsgálatára irányítják a figyelmet 

a felsőoktatási intézmények vizsgálata során is. A környezet és a szervezet kapcsolatának 

dinamikus értelmezése, a múltbeli tapasztalatok, a tanulási pályák figyelembe vétele 

kétségtelenül bonyolultabbá teszi a téma vizsgálatát; elfogadása azonban megóvhat attól, 

hogy néhány független reformlépéstől egy sajátos mikroklímában, lassan formálódó, erősen 

beágyazott és komplex rendszer gyors változását reméljük. 

2. A hazai gazdasági felsőoktatás fejlődését az oktatás hagyományos paradigmája és az ehhez 

idomult domináns formák gátolják. A régi minták rendszerszintű elvetése alapvető lenne az 

egyes intézmények, az egész felsőoktatási szektor – áttételesen a gazdaság és a társadalom – 

jövője szempontjából is. Az eredmények azonban arra engednek következtetni, hogy a régi 

megoldások félretétele, a szemlélet megváltoztatása a hazai gazdasági felsőoktatás 

működésének kritikus pontja. Nem utolsósorban azért, mert a szféra szereplőinek – a számos 

összefonódás, és a szakterület nem egy kulcspozícióját végigjáró karrier miatt – komoly 

lehetőségei vannak az alapvető működési feltételek alakításában. 

3. A gazdasági felsőoktatást jelenleg nagyon hasonló gondolkodási és cselekvési minták, 

egymás gyakori utánzása és minimális megértésbeli távolság jellemzi, amelyek mind az 

innováció ellenében hatnak. E téma szociológiai, szociálpszichológiai, magatartástudományi 

megközelítésű további vizsgálata nagyban hozzájárulhatna a jelenlegi helyzet, valamint az 

elkerülhetetlennek tűnő átalakulási folyamat (az egyelőre elmaradt felsőoktatási 

rendszerváltás) jelenségeinek teljesebb megismeréséhez. 

4. A bolognai rendszer bevezetése, a képzési paradigmaváltás keresztülvitele több európai 

országban hasonló problémákat hoz(ott) felszínre. A nemzetközi összehasonlító tanulmányok 

eredményei, az ezek tapasztalataira épülő reflexív benchmarking bevezetése a hazai 

felsőoktatásban is jelentősen segítheti az új megoldások felkutatását (ld. Makó – Csizmadia – 

Illéssy [2008b]). 
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Nem hagyható azonban figyelmen kívül a hazai helyzet egy fontos sajátossága. Mégpedig az, 

hogy az intézmények és a kormányzat szimbiózisa során szerzett tapasztalatok nagyon erős 

befolyásoló tényezői azoknak a szervezeti magatartásformáknak, amelyek meghatározzák a 

változásokra való reagálást. A szervezeti rutinok is túlnyomórészt a múltbeli cselekedetek 

interpretációin alapulnak, s nem a jövő anticipálásán. Ezért (is) fontos hangsúlyozni, hogy a 

jelenleg tapasztalható társadalmi és kognitív útfüggőségből való kitörést nem lehet kizárólag 

az intézményektől várni. 

5. A tanuló gazdaságban működő felsőoktatási intézmények egy tudásáramlást biztosító hálózat 

elemei, ahol az új utak kialakítása és elterjedése csak akkor hoz pozitív eredményt, ha az 

innovációban résztvevők kapcsolatban vannak egymással, figyelik egymás változási 

folyamatait és adaptálják azokat. Az új megoldások, módszerek, magatartásformák 

meghonosodását csak a folyamatos tudásáramlás segítheti. 

A tanuló gazdaság és társadalom működését támogató, annak igényeire reagáló felsőoktatás 

kialakításának tehát alapvető feltétele, hogy az intézmények közvetlenül kapcsolódjanak 

ahhoz, s a rendszer valódi részévé váljanak. Fontos látni, hogy míg a felsőoktatási rendszer 

zárt és lényegében önszabályozó, saját működési paradigmáján belül nagy valószínűséggel 

pozitív visszacsatolásokat generál (pl. azt, hogy sikerült létrehozni a többciklusú képzési 

rendszert). Ennek következtében pedig fönnmaradnak az uralkodó formák és rutinok. 

6. A meghirdetett célok elérése a szakigazgatástól is új magatartásformát, víziót, 

stratégiaalkotást és diszkurzív koordinációt követel. A kérdés persze mindenekelőtt az, hogy 

a kormányzat az intézményi lobbiknak engedelmeskedve fönntartja-e ezt az elszigetelt 

állapotot, vagy felvállalja a valódi (és igen fájdalmas) változásokat. 

Egy valódi reform nem nélkülözheti a meglévő állapot interdiszciplináris megközelítésű, 

több módszer kombinációján alapuló elemzését. Eredményeink egy ilyen kutatás kiinduló 

hipotéziseinek megfogalmazásához nyújthatnak segítséget. 
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
 
A tanuló gazdaság, a tanuló társadalom kiépülésével párhuzamosan a felsőoktatási rendszerek 

jelentős változásokon mennek keresztül. Számos hazai és nemzetközi kutatás foglalkozik az 

átalakulás kérdéseivel, köztük az oktatási módszerek, az oktatott tartalmak változásával. E 

disszertáció célja a hazai gazdasági felsőoktatás tartalmi, módszertani megújítási folyamatának 

teljesebb megismerése volt. 

A felsőoktatási intézmények innovációs folyamatait az evolúciós közgazdaságtan 

fogalomrendszerében vizsgáltam. Elemzési keretként e gyorsan változó környezetet határoztam 

meg, és az alkalmazkodás feltételeként a folyamatos tanulást tekintettem. Ennek alapján a 

felsőoktatási intézményeket olyan tanuló rendszerként értelmeztem, melyek a felfedezés és a 

kiaknázás eltérő tanulási pályákat követelő kihívásával, és az ezek közötti egyensúly 

fenntartásának problémáival szembesülnek. 

A felsőoktatási intézmények környezeti jellemzőinek bemutatásával bizonyítottam, hogy a 

megújulásához radikális (innovatív) változásokra van szükség, melyek felfedezést támogató 

kéthurkos tanulást követelnek. 

A kvalitatív módszertannal készült empirikus kutatás annak feltárására irányult, hogy a hazai 

gazdasági felsőoktatás szereplői miként valósítják meg a gyakorlatban a szakadatlanul változó 

környezet folyamatos újraértelmezését, s ez hogyan manifesztálódik a képzési portfolióban, a 

programokban és az oktatási módszerekben. 

A bolognai rendszerre való átállás időszakában készített, interjúkon alapuló, kvalitatív kutatás 

eredményei a képzési szerkezet – és általánosságban véve az egyetemi világ – valódi 

megújulásának elmaradásáról, egy pszeudo-innovációról tanúskodnak. 

A dolgozat új eredményei között a hazai felsőoktatás innovációját gátló legfontosabb tényezőket 

foglaltam össze. A következtetések és javaslatok egy valódi felsőoktatási reformfolyamat 

eszköz- és feltételrendszerének megteremtéséhez nyújtanak segítséget. 
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SUMMARY 
 

In line with the development of the learning economy and learning society, the systems of 

tertiary education have been undergoing profound changes. Several Hungarian and international 

research projects deal with the questions of the transition including the changes of the methods 

and contents of education. This thesis aims at a more in-depth knowledge of the modernization 

process of the content and methodology in the Hungarian higher education of economics. 

I have examined the innovation processes of the institutions of higher education in the 

conceptual sphere of evolutionary economics. I have chosen this rapidly changing environment 

as the framework of analysis and have considered continuous learning as the pre-requisite of 

adaptation. On this basis I have interpreted institutions of higher education as such learning 

systems which face the challenge of the demand for different trajectories for exploration and 

exploitation as well as the difficulties of maintaining a balance between them. By presenting the 

environmental characteristics of colleges and universities I have proven that renewal needs 

radical (innovative) changes which demand double-loop learning for the support of exploration. 

The empirical research based on qualitative methodology aims to discover how the participants 

in the Hungarian higher education of economics realize building continuous new representations 

of the permanently changing environment and how it is made manifest in the portfolio of 

education, curriculums and methodology. 

The results of the qualitative research, which is based on interviews and was conducted during 

the transition to the Bologna system, bear witness to the absence of real renewal or that of a 

pseudo-innovation in the education system, and, in general, in the entire domain of universities.  

Among the new achievements of the thesis I have summarized the most important factors 

hindering the innovation of Hungarian tertiary education. The consequences and proposals 

provide support for the development of the systems of conditions and tools for a real reform 

process in higher education. 
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M2: ALAP- ÉS MESTERSZAKOK LISTÁJA (GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET) 

 
ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAKOK: 
  
Közgazdasági képzési ág: 

− Alkalmazott közgazdaságtan 
− Gazdaságelemzés 
− Közszolgálati 

 
Üzleti képzési ág: 

− Emberi erőforrások 
− Gazdálkodási és menedzsment 
− Kereskedelem és marketing 
− Nemzetközi gazdálkodás 
− Pénzügy és számvitel 
− Üzleti szakoktató 
− Turizmus-vendéglátás 

 
 
MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAKOK: 
 

− Biztosítási és pénzügyi matematika 
− Gazdasági-matematikai elemző 
− Közgazdálkodás és közpolitika 
− Közgazdasági elemző 
− Marketing 
− Master of Business Administration (MBA) 
− Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
− Pénzügy 
− Regionális és környezeti gazdaságtan 
− Számvitel 
− Turizmus-menedzsment 
− Vállalkozásfejelsztés 
− Vezetés és szervezés 

 
 
Forrás: FELVI [2008] 
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M3: GAZDASÁGI KÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK - ALAPSZAKOK 

INDÍTOTT ALAPSZAKOK ÉS A KÉPZÉS FOLYTATÓ 
INTÉZMÉNYEK 

TELEPHELYEK 

alkalmazott közgazdaságtan  
1. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapest 
2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar 
Budapest 

3. Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Budapest 
4. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 
5. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs 

gazdaságelemzés  
1. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapest 

közszolgálati  
1. Általános Vállalkozási Főiskola Budapest 
2. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapest 
3. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapest 
4. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debrecen 
5. Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar Gyöngyös 
6. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron 
7. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Győr 

emberi erőforrások  
1. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapest 
2. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 

Kar - Budapest 
Budapest 

3. Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Főiskolai Kar 

Eger 

4. Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar Gyöngyös 
5. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 
6. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Kar 
Pécs 

7. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 
8. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Vállalkozási Akadémia és Továbbképző Intézet 
Budapest 

9. Zsigmond Király Főiskola Budapest 
10. gazdálkodási és menedzsment  
11. Általános Vállalkozási Főiskola Budapest 
12. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 
13. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 

Kar - Budapest 
Budapest 

14. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 
Kar - Salgótarjáni Intézet 

Salgótarján 

15. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 
Kar - Zalaegerszegi Intézet 

Zalaegerszeg 

16. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapest 
17. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar 
Budapest 

18. Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar Budapest 
19. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debrecen 
20. Dunaújvárosi Főiskola Dunaújváros 
21. Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Baja 
22. Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Főiskolai Kar 
Eger 
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23. Gábor Dénes Főiskola Budapest 
24. Harsányi János Főiskola Budapest 
25. Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Budapest 
26. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Budapest 
27. Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar Gyöngyös 
28. Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár 
29. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 
30. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Tatabánya 
31. Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai 

Kar 
Nyíregyháza 

32. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron 
33. Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki 

Kar 
Szombathely 

34. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 
35. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs 
36. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Győr 
37. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 
38. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 
39. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Vállalkozási Akadémia és Továbbképző Intézet 
Budapest 

40. Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar Békéscsaba 
41. Tomori Pál Főiskola Kalocsa 
42. Zsigmond Király Főiskola Budapest 

kereskedelem és marketing  
1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 
2. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Főiskolai Kar 
Budapest 

3. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest 
4. Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debrecen 
5. Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar Gyöngyös 
6. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 
7. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Tatabánya 
8. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron 
9. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs 
10. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Győr 
11. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 
12. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 
13. Szolnoki Főiskola Szolnok 
14. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Budapest 

nemzetközi gazdálkodás  
1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 
2. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest 
3. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapest 
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar 
Budapest 

5. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 
6. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Tatabánya 
7. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron 
8. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 
9. Szolnoki Főiskola Szolnok 
10. Tomori Pál Főiskola Kalocsa 
11. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Budapest 
12. Zsigmond Király Főiskola Budapest 
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pénzügy és számvitel  

1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 
2. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - 

Budapest 
Budapest 

3. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - 
Salgótarjáni Intézet 

Salgótarján 

4. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - 
Zalaegerszegi Intézet 

Zalaegerszeg 

5. Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debrecen 
6. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Budapest 
7. Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kaposvár 
8. Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar Gyöngyös 
9. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 
10. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 
11. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs 
12. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 
13. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 
14. Szolnoki Főiskola Szolnok 
15. Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar Békéscsaba 
16. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 

Kar 
Budapest 

17. Zsigmond Király Főiskola Budapest 
turizmus-vendéglátás  

1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 
2. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Főiskolai Kar 
Budapest 

3. Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Főiskolai Kar 

Eger 

4. Harsányi János Főiskola Budapest 
5. Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Budapest 
6. Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar Gyöngyös 
7. Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár 
8. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Győr 
9. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 
10. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szekszárd 
11. Szolnoki Főiskola Szolnok 

üzleti szakoktató  

1. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskolai Kar 

Budapest 
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M4: GAZDASÁGI KÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK – MESTERSZAKOK 

 
INDÍTOTT MESTERSZAKOK ÉS A KÉPZÉS FOLYTATÓ 

INTÉZMÉNYEK 
HELYSZÍN 

közgazdálkodás és közpolitika  

1. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapest 

2. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron 

3. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 

közgazdasági elemző  

1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Budapest 

2. Közép-Európai Egyetem Budapest 

3. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 

marketing  

1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Budapest 

3. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 

4. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs 

5. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 
Győr 

6. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 

7. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Gödöllő 

Master of Business Administration (MBA)  

1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Budapest 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás  

1. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapest 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Budapest 

3. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debrecen 

4. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 
5. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Győr 

6. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 
7. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 

8. Zsigmond Király Főiskola Budapest 

pénzügy  

1. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapest 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Budapest 

3. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs 
4. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 

regionális és környezeti gazdaságtan  

1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Budapest 

3. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 
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4. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 
Győr 

5. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged 

6. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Gödöllő 

számvitel  
1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 
2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar Budapest 

3. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 
4. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 

turizmus-menedzsment  

1. Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Budapest 

vezetés és szervezés Budapest 

1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

Budapest 

3. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debrecen 

4. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 

5. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron 

6. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Veszprém 

7. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécs 
8. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 

vállalkozásfejlesztés  
1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapest 

2. Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar Budapest 

3. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolc 

4. Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron 

 
Forrás: FELVI [2008] alapján 
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VIII. FÜGGELÉK: AZ ÚTFÜGGŐSÉG ELMÉLETE 

Az útfüggőség (path dependency) egy dinamikus elmélet, mely arra mutat rá, hogy a jelenbeli és 

jövőbeli döntéseket jelentősen befolyásolják a múltbeliek. Az elmélet alapjait Paul A. David 

[1985], [1986] tanulmányai adták, melyekben a QWERTY billentyűzet technológiai fejlődését 

vizsgálta. Bemutatta, hogy egy alacsonyabb rendű, kevésbé hatékony technológia miként tud 

egyeduralkodóvá válni és fennmaradni. E gondolatokat pár évvel később Brian Arthur [1989], 

[1994] formalizálta. Ő mutatott rá arra is, hogy az önerősítő mechanizmus milyen fontos szerepet 

játszik az útfüggőség kialakulásában. A folyamat matematikai modelljét Pólya György írta le. 

Az útfüggőség elmélete az összehasonlító történelemtudományban, a politikatudományban, a 

közgazdaságtanban173 és a szociológiai kutatásokban is új távlatokat nyitott meg. Hasonlóan 

jelentős hatást fejtett ki a szervezetelmélet és a menedzsment-tudományokra is (Sydow – 

Schreyögg – Koch [2005]). E dolgozat szempontjából a szervezetek útfüggőségének elmélete 

emelendő ki, amely ugyan még nem teljesen kiforrott, de központi gondolata a történelem 

meghatározó szerepéről tökéletesen illeszkedik a részletesen kifejtett modern és posztmodern 

szervezetelméletekhez (Child – Kieser [1981]; Kieser [1994]). Az útfüggőség teóriája amellett, 

hogy megerősíti a szervezeti működés és a vezetői döntéshozatal történelmi távaltokban való 

vizsgálatának helyességét, további lehetőségeket is rejt. Ennek felismerésében fontos szerepet 

játszik annak a belső folyamatnak a megértése, mely a kialakulásához vezet. 

Az útfüggőség olyan dinamikus folyamatként értelmezhető, amelyet egy vagy több önerősítő 

mechanizmus ural, és ez a választási lehetőségek, döntési változatok beszűküléséhez vezet 

(Sydow – Schreyögg – Koch [2005]). Az út (path), mely a szociális és pszichikai döntéshozatali 

rendszerben is korlátozza a választást, a kezdetekkor nem adott, következésképp a beszűkülés 

magának a döntéshozatali folyamatának eredményeként alakul ki. Másképp fogalmazva: a 

döntési korlátok kialakulása a döntések sorozatának járulékos hatása. Az út felfogható úgy is, 

                                                
173 A közgazdaságtanban az útfüggőséget a növekvő hozadék eredményezi. Brian Arthur szerint „a növekvő 

hozadék nem egyensúlyt generál, hanem instabilitást” (Arthur [1989:100]). Érvelése szerint, ha a piacon versengő 
termékek, vagy sokkal inkább technológiák, standardok egyike valamilyen okból kifolyólag „jól teljesít”, azaz 
valamilyen előnyre, jelentős piaci részesedésre tesz szert, akkor a növekvő hozadék felerősítheti ezt az előnyt. A 
technológia vonzóbbá (hasznosabbá, olcsóbbá, stb.) válásával az előnyt tovább tudja fokozni, ezt a jelenséget 
nevezi pozitív visszacsatolásnak (positive feedback). A jelentéktelennek tűnő körülmények azért lehetnek döntőek 
a piaci kimenetel szempontjából, mert a piac szereplői akár bármilyen (kis) eseményre is reagálnak, ekkor pedig a 
pozitív visszacsatolás elbillentheti (tip) a piacot valamelyik termék, vagy technológia irányába. „A történelem kis 
eseményei fontossá válnak” (Arthur [1989:127]) abban a kérdésben, hogy melyik termék felé billen el az iparág. 
A pozitív visszacsatolás ugyanis egyre inkább önmagát erősíti, így előfordulhat, hogy csak egy termék, vagy 
technológia marad a piacon. Ezt a jelenség a foglyul ejtés vagy bezáródás (lock in). (Természetesen megvan a 
lehetőség arra, hogy egy olyan termék, vagy technológia kerüljön ki győztesen e versengésből, amelyik 
alsóbbrendű (inferior). (Arthur [1989:119]) 
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mint az önerősítő folyamat cselekvési és viselkedésmintákat, ideológiákat, struktúrákat, 

technológiai és döntési eljárásokat eredményező kimenetele. 

A bármely típusú minta kifejlődése egy egyre rugalmatlanabbá váló nem-ergodikus (kiinduló 

feltételekre érzékeny, sztochasztikus) folyamat eredménye. A kialakuló minta a rendszerek 

sztochasztikus jellegéből adódóan nem jelezhető előre, és valószínű, hogy az a folyamat végén 

már nem hatékony megoldásokhoz vezet (Arthur [1989], [1994]; David [2001]; Pierson [2004]). 

Sydow, Schreyögg és Koch (Sydow – Schreyögg – Koch [2005]) az útfüggőség kialakulásának 

folyamatát három szakaszra bontotta (ld. 5. ábra). 

 

 

 

 

 

 

5. ábra Az útfüggőség kialakulása (Sydow – Schreyögg – Koch [2005:9]) 

 

A modell I. szakasza a véletlenekre épül, ahol a keresési vagy döntési viselkedés még nem 

meghatározott. A történelem már ekkor is számít,174 de inkább csak tágabb értelemben vett 

korábbi benyomások hatása érvényesül (Boeker [1988]). Ezek a bevésődések szintén korlátozó 

hatást gyakorolnak (az ábrán ezt a szürke terület szimbolizálja), ennek ellenére még mindig 

számos választási lehetőség megmarad. Az I. szakasz egy olyan döntéssel vagy eseménnyel 

zárul, mely kialakítja az erőteljes önerősítő mechanizmust. Ekkor egy bizonyos választási 

lehetőség pozitív visszacsatolása (gyakran nem is tudatosulva) kiváltja a beszűkülés folyamat 

beindulását. A stratégiai szándék azonban nem tükröződik szükségszerűen a beinduló önerősítő 

dinamikában; lehet hogy ez csak folyománya a cselekedeteknek. 

A II. szakaszba lépve egy új rendszer nyer teret, melynek lényeg egy bizonyos döntési típus 

preferálása. Ezek a döntési sorok feltehetően újra és újra lemásolásra kerülnek, a választási 

                                                
174 Az új intézményi közgazdaságtana egyik alapkategóriájának számító útfüggőség Douglas North szerint tömören 

annyit jelent, hogy „a történelem számít” (history matters), mégpedig azért, mert „a mai és a holnapi választásokat 
a múlt alakítja, és a múltat csak az intézményi evolúció történeteként lehet megérteni.” (North [1990:52].) 
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lehetőségek köre szűkül. Ha az önerősítő mechanizmus stabilizálódik, a válaszadási minta vagy 

cselekvési változat úgy épül fel, hogy megismételi a kezdeti döntést vagy döntési sorozatot. 

Ilyenkor a domináns megoldás érvényre jut, és a folyamat egyre stabilabbá válik. A 

döntéshozatal még a II. szakaszban is tartalmaz választási lehetőségeket, de számuk egyre 

csökken.  

Fontos látni, hogy az önerősítő mechanizmus magában foglalja a pozitív visszacsatolást, s ez az 

út kialakulásának előfeltétele. A döntéshozók – akár tudatosan, akár nem – a pozitív 

visszacsatoláshoz igazodva cselekszenek, s ezzel erősítik az út-kialakító hatást. A változatok 

számának csökkenése és a választási lehetőség növekvő korlátai a folyamat szükségszerű 

velejárói. E szakaszra jellemző, hogy a cselekvők nem vesznek figyelembe más szempontokat, 

egy meghatározott döntési heurisztikát adaptálnak és alkalmaznak, s ez egy meghatározott 

irányba tereli őket. Ez előbb rugalmatlansághoz, majd bezáródáshoz vezet.  

A III. szakaszba való átmenet során a döntési folyamat teljesen kötötté válik, és egy bizonyos 

múltbeli választási vagy döntési minta egyeduralkodó lesz. Ezzel párhuzamosan minden más 

alternatíva törlődik – még akkor is, ha sokkal hatékonyabb volna. A technológiai megoldásokkal 

ellentétben a döntéshozatal mintái (ideológiai és kognitív tényezők) nem fejeződnek ki 

tárgyiasult formában,175 ezért azok valamivel kevésbé korlátozóak. Ezt reprezentálja a szürke sáv 

(az egyenes vonallal ellentétben) a III. szakasz árbárján. 

A bezáródási helyzet kapcsolatban van azzal a feltevéssel, hogy az útfüggőség folyamata egy 

stabil, szinte rugalmatlan eredményre vezet. Jelentős környezeti változások közepette az útfüggő 

rendszer jellemzően nem hatékony megoldásokat produkál. Ez magával hozza a racionalitás 

megjelenését, amelyet általában jobb és hatékonyabb döntési változatok kimunkálása, kifejlődése 

jelez. Ezek azonban a bezáródás fázisában már elsikkadnak, mivel a rendszer a mintát követi. A 

józan ítélőképesség természetesen felbukkanhat a teljes bezáródás előtt is. Sőt, nagyon 

valószínű, hogy egy olyan döntési rendszer nem záródik be, amely figyeli, követi a környezeti 

változásokkal, és kihasználja a megmaradt választási lehetőségeket annak érdekében, hogy jobb 

megoldást találjon. A szakirodalom azonban számos bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, 

hogy az ilyen változások mindaddig nem következnek be, míg a rendszer önmagát hatékonynak 

tartja (Miller [1993]). 

A szervezeti és menedzsment-tudományokban az útfüggőség egy olyan helyzet, melyben az 

egyén vagy a csoport elvesztette a megoldások közötti választás képességét, mivel – a fent leírt 

                                                
175  Pl. egy uralkodó technológia eljárásban, domináns termékben, piaci megoldásban vagy struktúrában. 
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módon létrejövő – út miatt újra és újra ugyanaz a döntési viselkedési minta reprodukálódik. 

Bizonyos környezeti feltételek mellett a szervezet útfüggőségének feloldása a túlélés alapkérdése 

lehet. Az utak ugyan feloldódhatnak beavatkozás nélkül is, de a fejlődési pályáról való letérés, az 

„ösvény elhagyása” (path breaking) jellemzően tudatos tevékenység (menedzsment) eredménye. 

Sydow és szerzőtársai szerint (Sydow – Schreyögg – Koch [2005:21]) az útról való letérés 

módjának meghatározásában alapvető a függés típusának meghatározása. Kutatásaik alapján 

megállapították, hogy az útfüggőség lehet kognitív, érzelmi, társadalmi és erőforrás alapú. Az 

alábbi táblázat a négy különböző fókuszú útfeloldási koncepció jellemzőit foglalja össze. 

7. Táblázat Az útfüggőség típusai és a feloldási koncepciók (Sydow – Schreyögg – Koch [2005:25]) alapján 

FÓKUSZ 
 

AZ ÚTFÜGGŐSÉG FORRÁSA 
 

AZ ÚTFELOLDÁSI KONCEPCIÓ 

SZEMLÉLETMÓDJA 

KOGNITÍV 
Önerősítő vakság („nem látjuk, amit nem 

látunk”), visszatükröződési csapda. 

Szervezeti diskurzus külső szakértők 
(információk, tudás) bevonásával, új 

ismeretek és perspektívák. 

ÉRZELMI 

Önerősítő vagy fokozódó elköteleződés; 
elköteleződés- és identitás-csapda („ez az 

elköteleződés az identitásunk, minél 
elkötelezettebbek vagyunk, annál erősebb az 

identitásunk”). 

Beavatkozások a viselkedésbe, legtöbbször 
csoportszinten. 

TÁRSADALMI 

Önerősítő normák, standardok és 
alapfeltevések („amit teszünk az helyes, 
mert mi tesszük”); normatív (kulturális, 

ideológiai) csapda,  

A társadalmi rendszert zavaró módszeres 
beavatkozások a szisztematikus rutinok és 

minták megtörésére. 

ERŐFORRÁS ALAPÚ 
Önerősítő erőforrás-elosztás („ha 

felhagyunk ezzel a beruházással, akkor 
veszítünk”); elsüllyedt költségek csapdája. 

Erőforrások újraelosztása az uralkodó 
normatív és kognitív normák 

figyelembevételével. 

Az útfüggőségről szóló diskurzust sokáig fogva tartotta a technológiai, ipari, szervezeti utak 

történelmileg meghatározott létezésének gondolatata. Az utak szándékos előidézésének, az 

útalkotásnak (path creation) a gondolatát korábban már idézett írásukban Garud és Karnoe 

[2001] vezették be. A schumpeter-i vállalkozó (innovátor) definíción nyugvó meghatározásuk 

szerint: „speciális esetben a vállalkozók tudatosan választhatnak mást a fennálló eszközök és 

releváns struktúrák helyett, teljes tudatában annak, hogy ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy 

új jövőt teremtsenek, még akkor is, ha ezzel a jelenben nem hatékony megoldásokat hoznak 

létre. Ez a tudatos eltérési folyamat az útalkotás lényege.” (Garud – Karnoe [2001:6]) 

A 6. ábra már az útfeloldással és útalkotással kiterjesztett és bizonyos szervezeti és szervezetek 

közötti viselkedési megfontolásokkal módosított modellt szemlélteti. 
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6. ábra Az új utak kialakítása és az útfüggőség megtörése (Sydow – Schreyögg – Koch [2005:32]) 

 
A kiterjesztett modell szerint az I. fázis már nélkülözi a nem direkt keresést és a 

véletlenszerűséget. Ehelyett itt erős szereplők (egyének, csoportok, szervezetek) annak 

érdekében szövetkeznek, hogy előidézzék az kiváltó mozzanatot (generating momentum), amely 

új technológiai, intézményi, szervezeti (szervezetek közötti) cselekvési minták kialakulásához 

vezet. Sydow – Schreyögg – Koch [2005] hangsúlyozzák, hogy az útkeresés nem feltételezett 

szabály, csupán a véletlenszerű hatások mellett egy másik lehetőség, melynek következtében az 

útalkotás különböző típusai – a véletlenek érvényesülése és a tudatosság – egymás mellett 

létezhetnek. 

A II. szakasz itt is egy kritikus fordulattal kezdődik rávilágítva a hálózatok, szervezeti 

kollektívák vagy szervezeti tagok útalkotási erőfeszítéseinek további fenntartására. Az 

útformálás e fázisában – sokkal inkább, mint az ezt megelőzőben – a szereplőknek hozzáférést 

kell biztosítaniuk a szükséges erőforrásokhoz, meg kell érteniük a játékszabályokat, meg kell 

szervezniük a hatékony közös cselekvést és (nem utolsó sorban) megszerezni a kollektív 

cselekvés legitimációját. A tudatos eltérés az első két szakaszban természetesen csak akkor 

szükséges, ha egy másik út (cselekvési minta) már létezik. 

Az útalkotási és útformálási tevékenységnek megfelelően – ahogy azt az ábra mutatja – a III. 

szakaszban a folyamat bezáródik, és az ismert módon kialakul az útfüggőség. 

Az útfüggőség, útalkotás és formálás elmélete több ponton még magyarázatra szorul (Sydow – 

Schreyögg – Koch [2005:35], ennek ellenére számos kutatás konceptuális keretét adja. Ezek 

közül itt, a disszertáció témája miatt feltétlen kiemelendő Jerald Hage: Path dependencies of 

education systems and the division of labour within organizations: Formalizing the societal 

effects perspective című munkája. (Hage [2000]) 


