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Lévai Róbert Sándor14: A stratégiai gondolkodás helyzete a 
magyarországi felsőoktatási intézményekben

Mélyinterjús vizsgálat a stratégiáért felelős vezetők körében

Bevezető

Magyarországon az 1990-es években a felsőoktatás expanziójával párhuzamosan gyökeresen megválto-
zott az egyetemek és főiskolák belső és külső működési környezete, amely maga után vonta a szervezeti 
és irányítási kereteik átalakításának szükségességét is. A hallgatókért, illetve voltaképp az állami és nem 
állami finanszírozási forrásokért folytatott verseny, az ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás, a nem ál-
lami bevételek növekvő aránya – és még számos más tényező – új menedzsmentszemlélet és -eszközök 
bevezetését igényelte, amelyek az akadémiai környezetben sajátos módon és sokféleképp képeződtek 
le.
Az újfajta egyetemirányítási szemléletmód egyik legfontosabb elemének a stratégiai gondolkodás meg-
jelenése tekinthető. Ennek szüksége egyfelől intézményi érdek, hiszen a verseny, illetve az intézménye-
ket érő társadalmi és gazdasági kihívások arra késztették a szereplőket, hogy hosszabb távú, stratégiai 
célokat tűzzenek ki. Másfelől ágazati oldalról is egyre jelentősebb elvárás volt a stratégiai gondolko-
dás meghonosítása a felsőoktatásban. A kormányzat több irányból is próbálta támogatni a folyamatot. 
Az első jelentős lépés ez irányba az intézményfejlesztési tervek (IFT) elkészítésének előírása volt, amely-
nek katalizáló hatása nem lebecsülendő: számos intézmény e dokumentumok miatt kezdte átalakítani 
irányítási rendszereit. („Az IFT sokat segített a stratégiai gondolkodás kialakításában, de ezen a dokumen-
tumon kívül is van folyamatos stratégiai gondolkodás.”)
Mindezek ellenére a felsőoktatásra jellemző szervezeti kultúra még nem mindenütt fogadta el az új 
irányt, így a stratégiai gondolkodásmód a felsőoktatásban jelenleg is ki-, illetve átalakulóban van. A vál-
tozás sebességét nemcsak a felsőoktatás tradícióiból eredő hagyományos „tehetetlenségi nyomaték” 
mérsékli, hanem az a tény is, hogy ágazati szinten sincs elfogadott felsőoktatási stratégia, nincsenek 
intézményi modelljei, hanem minden intézmény a saját maga által kialakított rendszerben próbál ered-
ményeket elérni, és azon keresztül előnyt szerezni a többi „vetélytárssal” szemben, illetve jelenlegi po-
zícióját erősíteni. E tanulmány keretében – a teljesség igénye nélkül – megpróbáljuk bemutatni, hogy 
jelenleg a stratégiai gondolkodás és tervezés, illetve a stratégia megvalósításának egyes elemi mennyire 
és milyen formában jellemzőek a hazai felsőoktatási intézmények vezetésére, és mekkora mértékben 
kapnak szerepet az irányításban.

14 A szerző az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely munkatársa, szociológus (a szerk.).
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A kutatás rövid bemutatása

A felmérést 2009 végén és 2010 elején végeztük, összesen 18 stratégiai fejlesztésért felelős intézményi15 
vezetővel készült interjú. A mélyinterjús kutatások esetében nem elvárás a reprezentativitás, ennek elle-
nére törekedtünk rá, hogy a vizsgálatban minden hazai intézménytípus képviseltesse magát. A mintába 
egyaránt kerültek be nagy egyetemek, illetve kisebb főiskolák, állami és magánintézmények (alapítványi 
és egyházi), Budapesten és vidéken egyaránt.
Az interjúalanyok személye változatos képet mutat. Azokban az intézményekben, ahol kialakult straté-
giai szervezeti egység működik, annak vezetőjével beszélgettünk. Ahol a rektorhelyettes volt megbízva a 
stratégiai irányítással, általában az interjún is ő vett részt.
Az interjú kérdései a stratégiai gondolkodás, tervezés, ezek szervezeti és működési kérdései mellett kitér-
tek a stratégia nyomon követésére, az ennek során alkalmazott eszközökre, illetve módszerekre.

1. Stratégiai dokumentumok

1.1. A stratégiai dokumentumok köre

Az első kérdés kapcsán arra kerestük a választ, hogy az interjúalanyok mely dokumentumo(ka)t tartják 
a legfontosabbnak a stratéga kialakítása szempontjából. Az intézményfejlesztési tervet (IFT) mindenki 
megemlítette, így jelenleg ez mondható a legfontosabb stratégiai dokumentumnak a felsőoktatási in-
tézményekben. Az alapító okiratot is sokan annak tekintették, ugyanis tartalmaz a stratégiára vonatkozó 
elemeket: küldetést, illetve jövőképet, azokat a fő célkitűzéseket, amerre az intézmény fejlődni kíván. 
Ezek mellett a hároméves fenntartási megállapodásokat sorolták a legtöbben a stratégiai dokumentu-
mok közé. Az IFT, illetve a finanszírozási szerződések említése egyaránt jelzi a stratégiai gondolkodás 
kívülről jött voltát, hisz olyan stratégiai dokumentumokról van szó, amelyek elkészítését a fenntartó írta 
elő. Ezzel szemben nem kötelező stratégiai dokumentum a küldetés- vagy a minőségfejlesztési nyilatko-
zat, amelyek számos helyen nem is készültek eddig (ahol viszont igen, ott megjelölték, mint a stratégiá-
hoz kapcsolódó forrásanyagokat). Az interjúk során néhány alkalommal neveztek meg olyan „Stratégia 
Tervet”, amelyik az intézmény valamennyi stratégiai területét lefedi, és amelynek elkészítését nem a kül-
ső hatások, hanem az intézményi érdekek felismerése vezérelte. Bár az IFT csak az állami intézményekre 
nézve volt kötelező, több magán felsőoktatási intézmény is elkészítette hasonló formában a maga fej-
lesztési tervét. Úgy gondolhatnánk, hogy magánintézmények esetében, ahol az üzleti tervezés miatt a 
stratégiai gondolkodás eleve adott, ez természetes, ám a megkérdezettek által bevallottan, ezek az IFT-k 
azért jöttek létre, mert beadásuk pályázati feltétel volt. Így tehát ebben az esetben is külső kényszerről 
beszélhetünk, s eme IFT-k – a piaci érdekek miatt – sok esetben nincsenek átfedésben a magánintézmé-
nyek középtávú üzleti, illetve fejlesztési terveivel.
Az IFT szerepét a stratégiai dokumentumok között az is növeli, hogy a felsőoktatási intézmények egy 
adott fejlesztésre csak abban az esetben pályázhatnak, ha azt a terv tartalmazza. Ennek fényében ért-
hető az intézményi stratégiai vezetők azon véleménye, hogy a stratégia és annak dokumentumai nem 
„kőbe vésettek”, s általánosnak tekinthető az a gyakorlat, hogy egy-egy pályázat miatt módosításra is 
kerülnek. Ugyanakkor többen is megemlítették, hogy az IFT-k általában 3–4 évre vonatkoznak, s lehet 
úgy tervezni, hogy ne nagyon kerüljön kiírásra olyan pályázat, amely kimaradna belőlük.
A megkeresett intézmények közel felében az IFT mellett léteznek egyéb stratégiai dokumentumok, de 
azok részterületekkel (pl. informatika, infrastruktúra, nemzetközi kapcsolatok, beruházások, fenntartha-
tóság, esélyegyenlőség, minőségbiztosítás, nemzetközi kapcsolatok) foglalkoznak. Igen sok helyen van-
nak különböző formában kari szintű stratégiai dokumentumok is, amelyek sok esetben az intézményi 
stratégiai célok kari szintű lebontását jelentik, illetve – a ritkaságnak számító alulról építkező stratégiai 
tervezés esetén – az intézményi stratégiai terv alapját képezik.

15 A kutatás során megkeresett intézmények: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Semmelweis Egyetem, Gábor Dénes Főiskola, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Rendőrtiszti 
Főiskola, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, 
Eszterházy Károly Főiskola, Tomori Pál Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola, Szolnoki Főiskola, Károly Róbert Főiskola, Pannon Egyetem.
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Vegyes a kép a tekintetben, hogy készülnek-e a kisebb szervezeti egységek vonatkozásában alacsonyabb 
szintű stratégia tervek (karokra, intézetekre kérdeztünk rá az interjúkban). A legtöbb intézmény megem-
lítette, hogy vannak „kisebb stratégiai tervek”, de ezzel kapcsolatosan igen sokféle dokumentum került 
említésre: például több olyan részstratégia, amelynek inkább az intézményi stratégia részének kellene 
lennie, de abban vagy nem, vagy nem elégé részletesen szerepel (ennek az is az oka lehet, hogy az IFT 
egy megadott struktúra szerint felépítendő dokumentum, amelyből kimaradhatnak bizonyos elemek). 
A stratégiai tervezés differenciáltsága az intézmény méretétől és felépítésétől is függ. A nagyobb, több 
karral rendelkező intézmények esetében a karok általában rendelkeznek saját stratégiai dokumentum-
mal, ugyanakkor a kari autonómiát – illetve az adott intézménynek, vagy magának a stratégiai tervezés-
nek (mint intézményi feladatnak) az integráltsági fokát is – jól jelzi, hogy a kari szintű stratégiai doku-
mentumok nem minden esetben illeszkednek az összintézményi stratégiai célokhoz. A kisebb egységek 
ilyen jellegű dokumentumait, anyagait több interjúalany sem tekinti stratégiai dokumentumnak, inkább 
csak elképzelésnek, oktatási célkitűzéseknek.
Ugyanakkor az is jól látható a megkérdezettek válaszai alapján, hogy a stratégiai gondolkodás és annak 
dokumentálása a felsőoktatásban még kialakulófélben lévő feladat, illetve egy olyan folyamat, amelyik 
állandó változáson megy keresztül.

1.2. A stratégiai dokumentumok „belső” elfogadottsága

A stratégiai gondolkodást és az e mentén történő irányítást jelentősen befolyásolja, hogy a stratégiát 
mennyire ismerik és teszik magukévá az alkalmazottak, illetve az összes érintett, ezért ezzel kapcsolatos 
kérdéseket is tartalmazott az interjú.
A stratégiai tervezés nyilvánossága a legtöbb intézmény esetében jól működik: hozzáférhetőek a munka-
társak, a hallgatói képviselet számára (honlapon vagy intraneten keresztül), így a véleményezési lehetőség 
is adott. Vannak olyan intézmények, ahol a stratégia megismerését olyan fontosnak tekintik, hogy rövid 
kivonatát kitették a falra, hogy mindig szem előtt legyen. Több felsőoktatási intézmény az elkészült do-
kumentumokat a regionális partnereknek, munkaerő-piaci szereplőknek is elküldi, hogy észrevételeikkel 
segítsék azok megbízhatóságát, használhatóságát. Olyan esetet is említettek, amikor 1–3 napos tréninget 
szerveztek, amelynek nem csak az volt a feladata, hogy a dolgozókkal megismertesse az intézmény stra-
tégiáját, hanem hogy a résztvevők magukévá is tegyék. Néhány intézményben úgy vélték, hogy az oktatók 
között nem mindenki ismeri a stratégiai dokumentumokat, de a felső- és középvezetők tanulmányozzák, 
s a mindennapi döntéseik során figyelembe is veszik. („Az oktatók sok esetben nem tudják, hogy a stratégiát 
veszik figyelembe, de a kari vezetés irányítása miatt valósul meg, nem a belső tudás miatt, irányítják őket.”) A 
válaszok alapján az a vélemény körvonalazódik, hogy azokban az intézményekben, amelyekben az alulról 
építkező stratégiaalkotási modell van jelen, jobban ismerik a dolgozók a stratégiát (esetleg jobban maguké-
nak is érzik). Az intézmények ezért is támogatják a stratégiai dokumentumok nyilvánossá tételét s a szakmai 
vitát, mert minél nagyobb az ismertsége, annál nagyobb lehet az elfogadottsága. Ennek fontosságát jelzi az 
is, hogy van olyan intézmény, ahol mérik is az oktatók, munkatársak körében a stratégia ismertségét.

2. Stratégiai tervezés

2.1. A stratégiai tervezés feltételei

A stratégiaalkotás mellett az interjúk során kitértünk a stratégiai tervezés ösztönző tényezőire, amelyek 
sokrétűek lehetnek, gyakran egymás ellenében is hatnak. Külön kell választanunk a külső környezet 
diktálta kényszereket, a jórészt szintén kívülről érkező, de a belső (intézményi) érdekek felismeréséből 
fakadó motivációkat, valamint az olyan belső ösztönzőket, amelyek kevésbé függnek közvetlenül a külső 
környezettől. („A stratégiakészítésnek és -módosításnak több motivációja is van. A külső és a belső környe-
zet is egyaránt hatással van: finanszírozás, demográfia stb. A legfontosabb motiváció az utóbbi időben az 
életben maradás és a minőségi fejlődés volt. Ez a belső kényszer segít a helyzetkép pontos feltárásában, jó 
képalkotó, illetve segít a célok meghatározásában. Emellett a munkaerőpiaccal is folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot, nagy hangsúlyt fektetünk rájuk is: felmérések, találkozók szervezése.”)
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A külső kényszerek közül a jogszabályi háttér a legfontosabb tényező, amelyik tulajdonképpen a kor-
mányzati szándékok, elvárások közvetlen megjelenítése a stratégiában, s amelynek leképeződése az 
IFT, illetve a finanszírozási szerződések célértékei. A külső tényezőkhöz szorosan kapcsolódnak az állami 
finanszírozásból fakadó követelmények, ezek sajátos formáját alkotják a fejlesztésekhez rendelhető pá-
lyázati források, illetve az azokból levezethető stratégiai célok.
A külső környezethez kapcsolódik, de már az intézményi érdekek felismeréséről van szó az intézmények 
közötti – egyre élesebbnek érzékelt – versenyhelyzet esetében, amely az interjúk alapján a stratégiai 
gondolkodásra jelenleg a legnagyobb hatással bír. Az intézmények mindegyike érzékeli már a demográ-
fiai előrejelzésekből fakadó kihívásokat, ezért több helyütt megfogalmazódott, hogy a jelenlegi helyzet 
nem ideális a hosszabb távú stratégiakészítésre, mert egyfelől a rövid távú „túlélési” célok dominálnak, 
másfelől egyetlen és legfontosabb stratégiai teendő van: a rugalmas alkalmazkodás a változó jogszabá-
lyi, finanszírozási és piaci környezethez.
A versenyhelyzet felismeréséről van szó a felvételizőknek, hallgatóknak nyújtandó szolgáltatások, illetve 
a képzési kínálat bővítése esetében, amelyek hatással vannak a stratégiák kialakítására, módosítására.
A direkt kívülről érkező hatások mellett a külső környezet áttételes stratégiaformáló tényezői közé sorol-
hatók a társadalmi igények, azaz a felsőoktatási intézmények társadalmi partnerei elvárásainak történő 
megfelelés. Elsősorban a munkaerő-piaci szereplőket kell említeni. A munkáltatókkal való kapcsolatok 
ugyanis több stratégiai szinten is jelentősek az intézmények számára: egyfelől a munkáltatói visszajel-
zések fontos információkat szolgáltatnak a minőségbiztosítás, képzés- és szolgáltatásfejlesztés számára, 
de a vállalati kapcsolatok, közös kooperációk szakmai érdeknek is tekinthetők, illetve finanszírozási for-
rásként is megjelennek, s néhol a marketing értékük is felmerül. Ezen igények felismerése vezetett el sok 
intézménynél oda, hogy a társadalmi, munkaerő-piaci partnerek bevonásra kerültek a stratégiaalakítás 
folyamatába, sok esetben az intézmények a stratégiai terveket, dokumentumokat véleményeztették a 
legfőbb gazdasági, piaci partnerekkel.
Több interjúalany megjegyezte, hogy az egyetemnek/főiskolának a környezetével (gazdasági, földrajzi és 
társadalmi szinten is) kialakítandó kapcsolatok is fontosak, és ezeknek a stratégiákban is szerepet kell 
kapniuk, mert a felsőoktatási intézmények jelentős szervező és fejlesztő hatással lehetnek egy térségre. 
(„1–1,5 éve kezd ismertté válni a városban és a régióban is a főiskola – vállalkozói klubot hoztak létre, városi 
értelmiséggel kapcsolatot alakítottak ki –, ennek az együttműködésnek is voltak kényszerítő hatásai a stra-
tégiára, ezért velük is egyeztetésre került az új IFT.” „Tradicionális értékekből is ered egyfajta motiváció, hogy 
regionális igényeket kielégítő oktatási intézmény működjön.”)
Elsősorban vidéki intézmények esetében jelenik meg stratégiai célként, hogy a régiójukban betöltött sze-
repkörüket bővítsék. Ehhez az szükséges, hogy olyan oktatási és technikai módszereket alkalmazzanak, 
amelyek a regionális igényeket a leginkább kielégítik, mind a jelentkezők, hallgatók, mind a munkaadók, 
gazdasági partnerek tekintetében.
A külső feltételrendszertől némileg független stratégiaformáló tényezők közé sorolhatjuk a minőségi fej-
lesztésre való törekvést, a működési stabilitás megteremtését, amelyekhez szorosan kötődik a finanszí-
rozás biztosítása (a bevételi oldal diverzifikálásával és a kiadások racionalizálásával egyaránt). Az utóbbi 
évek felsőoktatási ingatlanfejlesztéseinek, az ezek fenntartásával járó pénzügyi kötelezettségeknek és a 
középtávú demográfiai trendek érzékelésének együttes eredménye, hogy az ingatlanvagyon megőrzése 
is beépült a stratégiai célok, stratégiaformáló tényezők közé. Az intézmények infrastruktúrájának fenn-
tartása és fejlesztése minden stratégiai dokumentumban megjelenik, így annak változásai, hasznosítása 
is fontos tényező a stratégiaváltoztatás esetében.

1. táblázat. Stratégiaformáló tényezők a felsőoktatásban

Külső kényszerek Külső hatások (intézményi érdekek) Belső felismerés

jogszabályi környezet versenyhelyzet, demográfiai trendek minőségfejlesztés

finanszírozási lehetőségek társadalmi (munkaerő-piaci) igények működési stabilitás

pályázati bevételek, célok regionális szerepkör ingatlanvagyon megőrzése
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Arra is kerestük a választ, hogy miben kellene módosítani a stratégián, annak kialakításának és megva-
lósításának folyamatát is beleértve.
Három jelentősebb vélemény fogalmazódott meg az interjúalanyok válaszaiban. Az egyik csoport szerint 
nem kell változtatni, megfelelő a jelenlegi rendszer (ők azokat az intézményeket képviselték, ahol fejlet-
tebb szinten áll a stratégiai gondolkodás, vagy nem régen készítettek új stratégiai tervet). A másik jelen-
tősebb vélemény arra vonatkozott, hogy a számonkérésen, ellenőrzésen és ellenőrizhetőségen kellene 
javítani, s a stratégiát és az intézmények különböző ellenőrzési rendszereit (minőségbiztosítás, beszá-
molási és jelentési kötelezettségek) jobban össze kellene hangolni. A harmadik csoport szerint közpon-
tilag kellene kialakítani egy stratégiai rendszert, illetve annak ellenőrzését is. Ez alapján az intézmények 
jelentős segítséget kapnának, valamint nem csak önmaguk elvárásaihoz tudnának viszonyítani, hanem 
másik intézményekhez képest is jobban látnák saját negatívumaikat, illetve sikereiket, erősségeiket. Ezek 
mellett többen megemlítették, hogy erősíteni kell a menedzserszemléletet.

2.2. Stratégiakészítéshez kapcsolódó szervezeti háttér

A stratégiai tervezés folyamatát nagyban meghatározza a kapcsolódó szervezeti felépítés, illetve a stra-
tégiakészítés szervezeti szintű megvalósítása.
A megkeresett intézmények között csak néhány rendelkezik olyan, a stratégia megtervezésével, meg-
valósításával megbízott szervezeti egységgel (igazgatóság, osztály), amelyik élén külön vezető áll. 
Előfordul, hogy van különálló szervezeti egysége a stratégiai területnek, viszont nincs önálló vezető-
je, hanem közvetlenül az érintett rektorhelyettes felügyelete, esetleg a rektor vezetése alatt működik. 
A legtöbb intézménynek nincs külön szervezeti egysége erre, hanem az egyik (stratégiai vagy innovációs) 
rektorhelyettes, illetve a főtitkár felelős a stratégia kialakításáért és megvalósításáért. Míg az első két 
esetben a stratégiakészítés, illetve annak nyomon követése több ember állandó (rész)tevékenysége, a 
harmadik típusú intézményben inkább csak ad hoc jelleggel hoznak létre egy-egy stratégiai bizottságot, 
amelyre általában egy-egy konkrét, operatív feladat elvégzése előtt kerül sor (pl. az IFT megújítása, illet-
ve egyéb stratégiai célokat tartalmazó dokumentum elkészítése).
A szervezeti keretek sok esetben meghatározzák a stratégia megvalósításának folyamatát is: azokban 
az intézményekben, ahol stratégiai szervezeti egység működik, általában jellemző a stratégia megvaló-
sulásának folyamatos nyomon követése. Figyelemmel követik annak változásait, egyfajta vezetői rend-
szerként, folyamat kontrollingként működtetve: abban az értelemben, hogy ez a tevékenység nemcsak 
egy-két konkrét elérendő cél meghatározására és az utasítások betartására korlátozódik. Ezekben az 
esetekben a stratégia kialakításával és nyomon követésével megbízott személy, szervezet a napi kom-
munikációban is megjeleníti a stratégiát, illetve annak gondolatait, céljait.
A szervezeti keretek sok esetben determinálják a stratégiai tervezés folyamatának irányát is, azaz meg-
határozzák, hogy alulról felfelé (bottom-up) vagy felülről lefelé (top-down) történjék a tervezés. Vannak 
intézmények, ahol egy központi stratégia kerül meghatározásra, s ezt a kisebb egységeknek kell „le-
bontaniuk” (kidolgozniuk a saját alrendszerükre), majd ezek elképzeléseit, terveit és a központi tervet 
hangolják össze. Más esetekben a karok, szervezeti egységek állítanak össze ajánlásokat, amelyekből 
kialakítanak egy központi elképzelést és stratégiai tervet. Természetesen ezen kívül is vannak stratégia-
alkotási modellek, különösen azokban az esetekben, amikor a stratégiai tervezésben egy külső szereplő 
is részt vesz, speciális módszereket alkalmazva.
A stratégiatervezés folyamatát meghatározza az intézmény típusa is. A kisebb, döntően egy karral ren-
delkező főiskolák esetében az informális egyeztetések dominálnak, a stratégiai dokumentumok, tervek 
elkészítése folyamatos tevékenység, mert a munkatársak a „folyosón” nap, mint nap találkoznak, így 
állandóan tudnak egymás között egyeztetni. Szintén ezekre az intézményekre jellemző, hogy a felső 
vezetők és a kompetens személyek jobban ismerik egymás helyzetét, lehetőségeit, a különböző szerve-
zetek működését, mint azokban az intézményekben, ahol több kar van, esetleg egymástól földrajzilag is 
elkülönülve. A nagyobb intézményekben a stratégiai tervezés is nagyrészt formális keretek között zajlik, 
szervezeti felelősök, bizottságok és munkacsoportok létrehozásával. Általában a felső vezetés tagjaiból 
(karok vezetői, gazdasági vezető, oktatási vezető) jönnek létre a stratégiai bizottságok, s az általuk készí-
tett terveket több fórumon keresztül vitatják meg.
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Az integrációs folyamat sajátos leképeződése figyelhető meg a többkarú intézmények stratégiai gondol-
kodásában, tervezésében. Általában a képzésre, oktatásra vonatkozó – karonként nyilvánvalóan egye-
di – célok önálló kari szintű stratégiákban fogalmazódnak meg, s a rektori szint „csupán” ezek össze-
hangolását célozza meg. Ugyanakkor a gazdálkodással és az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos 
stratégiai tervezés, illetve a megvalósítás mindenütt központi kézben van, egyértelmű intézményi érdek 
e területek intenzívebb összehangolása. Mindez azt jelzi, hogy az integrált intézményekre – stratégiai 
oldalról megközelítve – a képzés szempontjából a sokszínűség, de az ingatlanvagyon vagy a gazdálko-
dás tekintetében az egységes irányítás a jellemző. („Az intézmény adottságaiból kifolyóan – nagy múltú; 
az egészségügyi és oktatási tevékenység együtt folyik – a stratégia inkább az infrastruktúrára terjed ki, ami 
egyébként a legfontosabb és »legköltségesebb« terület az egyetem szempontjából.” „Oktatási kérdésekben a 
karok önálló döntéskörrel rendelkeznek, aminek a speciális és eltérő módszerek is az okai. A gazdasági és az 
infrastrukturális folyamatokról központi döntés van, de ezt is a karok megkérdezésével együtt alakítják ki.”)

3. A stratégia megvalósítása

A stratégiai tervek operatív szintű megvalósítására számos eszköz áll rendelkezésére a felsőoktatási 
intézményeknek: rövidebb időtartamú akciótervek, belső szabályozás, erőforrás-analízis, folyamatsza-
bályozás, humánerőforrás-menedzsment. A stratégiai menedzsment hazai felsőoktatásban történő el-
terjedtségének korlátait jól jelzi, hogy ezek közül csak néhány fenti módszert, eszközt használnak az 
intézmények a megvalósítás során.

3.1. Operatív tervezés

A vizsgálat során kitértünk a stratégiai dokumentumok elfogadásának folyamatára is, illetve arra, hogy 
milyen napi szintre lebontott tervek, utasítások készülnek hozzájuk. Minden megkérdezett intézmény-
ben a stratégiai dokumentumokat és elképzeléseket a szenátusnak kell elfogadnia, csak utána léphet 
életbe. A szenátusi döntést megelőzi több egyeztetés a karok, kisebb szervezeti egységek vezetői között, 
amelybe bevonják az oktatókat, adott esetben a társadalmi partnereket is. A gazdasági tanács és a rek-
tori tanács a legtöbb esetben véleményezi a stratégiát elfogadás előtt.
A stratégiai tervekhez kapcsolódó operatív, illetve akciótervek általában nem készülnek, kivéve egy-két 
intézményt, ahol magát a stratégiai tervezést is elkülönült szervezeti szinten kezelik. Akcióterv helyett a 
legtöbb helyen éves – a költségvetési tervezéshez, illetve gazdálkodáshoz illeszkedő – működési tervről 
tettek említést, ugyanis azt minden karnak, tanszéknek, szervezeti egységnek el kell készítenie. A műkö-
dési tervben szerepelnek az arra az évre vonatkozó stratégiai feladatokhoz kapcsolódó konkrét munka-
fázisok is. A legtöbb esetben a működési terv alapján kell évente, félévente beszámolni, jelentést küldeni 
a vezetés felé. A stratégia és az operatív működés ezen a ponton kerül a legközelebb egymáshoz, de 
ennek a rendszernek a működéséből következik, hogy a stratégia szerepe háttérbe szorul a napi műkö-
dési feladatok mellett. A rövid távú feladat-végrehajtás dominanciája részben financiális problémákkal, 
részben túlélési reflexekkel magyarázható.
Az operatív tervek hiányát több helyen azzal is magyarázták, hogy nagyon sok esetben (stratégiai fej-
lesztések, elképzelések megvalósítása) előre nehezen tervezhető pályázatok útján jutnak forrásokhoz. 
A forrásorientált stratégiai tervezés – azaz a regionális vagy országos fejlesztési tervekhez, dokumentu-
mokhoz igazított stratégiai tervezés – még csak néhány esetben figyelhető meg.
Az intézményi szabályzatok és a stratégiai tervek között a legtöbb esetben szoros kapcsolat van. Az  IFT 
vagy egyéb dokumentum elfogadása után a szabályzatokat felülbírálják, és ha kell, az előbbiekhez iga-
zítják.

3.2. Nyomon követés

A stratégiák nyomon követésével kapcsolatosan az intézmények körében elég változatos a kép. Általá-
nosan jellemző, hogy itt is egy átmeneti állapot érhető tetten a hagyományos költségvetés-tervezés, 
-végrehajtás és a stratégiai menedzsmenttevékenységek között. A legtöbb esetben történik valamilyen 
formában nyomon követés, de ez inkább egyfajta belső ellenőrzésnek tekinthető: utólagos éves vagy 
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féléves beszámolókon alapszik, és inkább adminisztratív jellegű. A legtöbbször nem a stratégiai do-
kumentumokban meghatározott mutatószámok nyomon követésére épül, hanem egyéb vizsgálatok, 
felmérések, beszámolási kötelezettségekhez kapcsolódó adatok alapján készül. („Van monitorozás, ami 
inkább időnkénti pipálásokat jelent, néha vezetői értekezleteken beszélnek róla, számon kérik, hogy mivel mi 
van, de nem konkrét mutatószámok alapján. Ennek az is az oka, hogy gazdasági ellenőrzés sűrűbben van, s 
ha probléma keletkezik, akkor a stratégia háttérbe kerül.”)
Arra a kérdésre, hogy milyen mutatószámokat követnek nyomon, a legtöbb esetben nem kaptunk pon-
tos választ. Ennek fő oka az volt, hogy az interjúalanyok az adott pillanatban nem tudtak ilyeneket 
megnevezni, csak területeket emeltek ki (hároméves finanszírozási megállapodás mutatószámai, átfogó 
vizsgálatok az oktatás, nevelés, kutatás területén, gazdálkodás, humánerőforrás-gazdálkodás, a hallgatói 
elégedettségi vizsgálatok eredményei, gazdasági ellenőrzés adatai, pénzügyi helyzet, tudományos tevé-
kenység, beruházási jelentések, első helyes jelentkezők száma, pályázati bevételek, akkreditációs anya-
gok), és sok esetben inkább az ellenőrzés logikáját, folyamatát magyarázták el. Volt olyan intézmény, 
ahol azt emelték ki, hogy a jelenlegi finanszírozás miatt nem lehet ellenőrizni és számon kérni a stra té-
giák megvalósulását. („A stratégiát nehéz összeegyeztetni a jelenlegi finanszírozással – túlélési stratégia.”) 
Egy másik intézmény megemlítette, hogy az adatok nem minden esetben megbízhatóak, így azok alap-
ján a stratégia nyomon követése is kétséges lehet; és volt, aki a humánerőforrás hiányával magyarázta, 
hogy miért nem végeznek átfogó ellenőrzéseket.
Összességében azt lehet megállapítani, hogy a stratégiák nyomon követése – és ezek alapján az operatív 
beavatkozás – általában nem jellemző, a különböző beszámolók és egyéb rendszerekhez kapcsolódó 
felülvizsgálatok során történik meg ezek figyelése. („Évente kétszer vezetőségi átvizsgálás, illetve évente 
egyszer szenátusi beszámolás, vizsgálat történik. Ezek nem kimondottan a stratégia ellenőrzésére szolgál-
nak, vagy lettek kialakítva, de sok esetben – éppen a minőségfejlesztés és biztosítás, valamint a stratégia 
szorossága kapcsán –, ha itt valami esetben gond van, az a stratégiai tervtől való eltérést is jelentheti.”)

3.3. Stratégiákhoz kapcsolódó adatok, felmérések köre

A stratégia kialakításhoz, módosításhoz kapcsolódóan az intézményeket arról is kérdeztük, milyen ada-
tokat, információkat használnak fel, illetve, mennyire alapoznak az előrejelzésekre. Minden esetben 
használják a hallgatói nyilvántartások adatait (jellemzően az ETR-t és a Neptunt, illetve néhány saját fej-
lesztésű rendszert) és a gazdasági adatokat (TÜSZ, SAP, EGIR). Problémaként emelték ki, hogy a hallgatói 
és a gazdasági adatok nincsenek egymással összhangban, s hogy gond van az adatminőséggel is, így a 
stratégiaalkotásban nem tudják megfelelően használni azokat. E két adatforrás mellett számos mást is 
említettek. A jelentősebbek közé tartoznak az intézmények minőségbiztosításában szerepet játszó mu-
tatószámok, illetve az egyéb ellenőrzési funkciók adatai, amelyek szintén az intézmény helyzetével kap-
csolatos információkat közvetítenek a felső vezetők számára. A stratégiaalkotás folyamatában a többség 
már figyeli a jelentkezői adatokat, a versenytársak eredményeit, új szakjait, a megrendelők és a piac 
visszajelzéseit, a belső oktatói állomány (HR-adatok) állapotát, valamint a MAB adatait és a munkaügyi 
központok jelentéseit, ajánlásait. A stratégiaalkotás, -módosítás folyamatában az intézmények korábbi 
évi átvilágításai, önértékeléseinek eredményei is jelentős súllyal bírnak.
Az intézményi vezetői információk hozzáférhetősége az informatikai forrásrendszerektől kezdve a pa-
pír alapú adatgyűjtésig terjed. Vannak olyan adatok, amelyeket csak bizonyos kompetens személyektől 
tudnak bekérni, megszerezni, illetve többen is megemlítették, hogy a gazdasági adatok nehézkesebben 
érkeznek meg, de ennek adminisztratív okai is lehetnek. A legtöbb intézményben a különböző területek 
informatikai rendszere nincs összekapcsolva, így az adatok összeállítása is időigényesebb. Ennek ellené-
re csak kevés helyen jelezték, hogy van olyan adat, amit egyáltalán nem kapnak meg. Többen említet-
ték, hogy az adatok megbízhatóságával van probléma, esetleg egymásnak ellentmondó eredmények is 
az asztalra kerülnek, valamint hogy kevés lehetőség van aggregált adatok összegyűjtésére, illetve a nem 
számszerűsíthető információk feldolgozására, felhasználására. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban is megje-
gyezték, hogy azért okoz néha problémát, mert sok időt (munkaórát) vesz igénybe.
Előrejelzésekből, trendszámításokból is vonnak le következtetéseket. Ezek számos formája került emlí-
tésre a rangsorokon keresztül a nemzetközi trendek követéséig. Néhány helyen a sajtófigyelést és a piaci 
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trendeket is hasznosítják a stratégiai tervek kialakításának segítése érdekében. Ezeken felül említették a 
KSH adatait, főleg a demográfiai adatokat. Kevés esetben, de előfordult, hogy ehhez kapcsolódóan fel-
méréseket, kutatásokat végeztek, akár külső cég segítségével is, elsősorban speciális területeken. Az in-
terjúalanyok válaszai alapján azt is lehetett érzékelni, hogy ezek alkalmazása még nagyon esetleges, 
jelentősen függ a stratégiai vezető személyétől.
A megkérdezettek döntő többsége szívesen venne segítséget a stratégiai tervezés terén, módszertani, 
informatikai vagy más területen. Kevés intézmény volt, ahol azt mondták, hogy felkészültek, nincs szük-
ség segítségre, illetve egy-két helyen, ahol az intézményi specialitások miatt nem kérnének segítséget. 
Többen csak „központi segítséget” vennének igénybe, amelyen az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, 
a MAB-ot és az Educatio Nonprofit Kft.-t értették. Az előzőnél kevesebben „külső segítséget” is igénybe 
vennének, elsődlegesen külső tanácsadó szakértelmét.

3.4. Mutatószámok

Arra is rákérdeztünk, milyen mutatószámokat vesznek figyelembe a stratégia nyomon követésével kap-
csolatban. Bár ennek még kevésbé bevált eszköze a mutatószámok mérése, a leggyakrabban említet-
tek a következők voltak: infrastruktúra kihasználtsága, hallgatói létszám, piaci részesedés, minősített 
publikációk száma (képzésterületi megosztás szerint is), termelékenységi mutatók, szállítói tartozások, 
önköltségszámítás, költségvetési mutatók, hallgatók-oktatók aránya, oktatói létszám, hallgatói lemor-
zsolódás, hallgatói reklamációk száma, bevételi szerkezet, önköltségszámítás. Ebből a felsorolásból is 
látszik, hogy az intézményi forrásadatok rendelkezésre állása is nagyon változó. Megemlítették, hogy 
a kialakítás alatt álló vezetői információs rendszer számos új mutatószám generálását fogja lehetővé 
tenni. Megjegyezték azt is, hogy ezek az adatok, sok intézményben jelenleg mást jelentenek, illetve 
megbízhatóságuk is problémás lehet.
A stratégia megvalósulásával, ellenőrzésével kapcsolatosan megkérdeztük, hogy milyen következménye 
van annak, ha egy tényszám elmarad a tervektől. Kiderült, hogy általában minden területnek van sze-
mélyi felelőse, de a konkrét személyi felelősség kérdése nem merül fel. Előfordult már pénzügyi vonat-
kozású szankció (prémiumcsökkentés), de többen kifejtették, hogy a stratégiai célok, illetve a különböző 
intézményi tervek megvalósulásának elmaradása a legtöbb esetben nem egy ember felelőssége, hanem 
az intézményt ért hatások összessége okolható miatta, ami részben értelmetlenné teszi a szigorú felelős-
ségre vonást. Egy-egy stratégiai célérték el nem érése inkább szervezeti következményeket vonhat maga 
után, a személyi felelősség helyett szervezeti átalakítás következett be néhány esetben.

3.5. Minőségbiztosítás és stratégia

A felsőoktatási intézményekben a minőségbiztosításra a 2000-es évek elejétől folyamatosan nagyobb 
hangsúlyt fektetnek, s ez a stratégia kialakításában és nyomon követésében is szerepet kap.
Valamilyen minőségbiztosítási rendszer mindegyik megkeresett intézményben működik, a „saját fejlesz-
tésűektől” a nagy minőségellenőrzési szabványokig (ISO, EFQM), ezek mellett az akkreditációs eljárás és 
a felsőoktatási minőségdíjon való pályázás is ide kapcsolódik. Ezeknek a minőségfejlesztést, -biztosítást 
szolgáló rendszereknek a legtöbb esetben szoros kapcsolata van a stratégiával, illetve annak monitoro-
zásával, mivel sok esetben ezekhez a rendszerekhez szükséges ellenőrzések mutatják meg, ha valahol 
eltérés van a stratégiai célokhoz képest, illetve bármilyen más probléma jelentkezik.
A minőségellenőrzés és a stratégiaalkotás személyi szinten több esetben mutat átfedéseket (általában a 
stratégia kialakításáért felelős bizottságokban is helyet kapnak a minőségellenőrzés irányítói). Termé-
szetesen vannak olyan intézmények, ahol a két terület egymástól elkülönül, és nincs hatással egymásra. 
A minőségbiztosítás és a stratégia a köztük lévő kapcsolat ellenére inkább külön létező dimenziók az 
intézmény irányításában, nem automatikusan ellenőrzik egymást.
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3.6. Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerről (VIR) csak néhol számoltak be a megkérdezett intézményekben, s ta-
pasztalataik szerint a bevezetés hosszú időt vett igénybe. („A szoftver nem tudott annyit, hogy a min-
dennapokban használni tudják, redundáns adatok, bonyolult felhasználás.”) A többi intézményben csak 
a meglévő informatikai rendszereket használják, amelyek általában nem kommunikálnak egymással. 
Az intézmények szívesen vesznek segítséget, támogatást a VIR kialakításához, működtetéséhez. A leg-
több esetben azt mondták, hogy bármilyen jellegű információt szívesen fogadnak. Megemlítették, hogy 
jó lenne, ha létrejönne egy fejlesztői közösség, s így egymással konzultálva, egymás ismereteit bővítve 
lehetne a legjobb VIR-t kialakítani és működtetni.
Arra a kérdésre, hogy milyen formában szeretnének a VIR-rel kapcsolatosan információhoz jutni, a leg-
többen a szakmai kerekasztal lehetőségét adták meg. Ennek az is az oka, hogy az interjúalanyok úgy 
látják, hogy ez az a fórum, ahol nem csak az új információkról értesülnek, hanem egymással konzul-
tálni is tudnak, így az intézmények megismerhetik egymás problémáit is. Emellett a konferencia és a jó 
gyakorlatok közzététele is több esetben került említésre. Több, főleg vidéki intézményben említették, 
hogy minél több információ kerüljön fel az internetre (esetleg a szakmai napok, rendezvények online is 
elérhetőek legyenek), hogy ne kelljen mindig Budapestre vagy máshová utazni, mert arra a szakembe-
reknek, projektvezetőknek nem mindig van ideje.

Összegzés

A mélyinterjús vizsgálat megerősítette, hogy a stratégiai gondolkodás, stratégiai tervezés, stratégiai me-
nedzsmentmódszerek egyre több területen jellemzőek a hazai felsőoktatási intézmények működésére, 
azonban az új szemléletmód még számos ponton keveredik a hagyományos akadémiai vezetési model-
lek tipikus jegyeivel:
•  Léteznek már stratégiai célkitűzéseket megfogalmazó dokumentumok (leginkább az IFT-ket lehet 

ennek tekinteni), de még rajtuk van a kívülről jött (fenntartói) elvárás lenyomata; s bár a belső 
nyilvánosság számára hozzáférhetőek, nem tudják az intézmények mindennapi működését megha-
tározni.

•  A verseny (és annak kihívásai), mint a hosszú távú tervezést, a stratégiai gondolkodást serkentő 
legjelentősebb tényező, már szinte minden intézménynél érzékelhető, de a közép- és hosszú távú 
stratégiai célok megvalósítását gyakran felülírják a rövid távú, leginkább finanszírozási problémák 
által determinált, a vélt vagy valós válsághelyzet elhárítására vonatkozó intézkedések.

•  A stratégiai tervezés és megvalósítás fontosságát mutatja, hogy egyre több intézményben foglalkozik 
ezzel a területtel önálló szervezeti egység. Kevésbé formálisan, de a feladat ad hoc szinten jelen van 
máshol is, minden esetben az intézményi felső vezetés közvetlen környezetében. Ez azt mutatja, 
hogy a stratégiai tervezés a legtöbb helyen már kilépett a korábbi „egy a sok közül” kontrolling jel-
legű feladatok köréből, és egyre jobban felértékelődik a szerepe.

•  A több karral rendelkező intézmények esetében az intézményi menedzsment bizonyos területein 
(gazdálkodás, infrastruktúra-fejlesztés) már jelen van a központosított, összintézményi akaratot 
képviselő egységes stratégiai gondolkodás, ugyanez a szakmai területeken (pl. oktatás, K+F) nem 
jellemző, ott továbbra is az egyes szakterülethez tartozó karok autonómiája figyelhető meg a straté-
giaalkotás terén.

•  A stratégia nyomon követése is hordozza magában a sokféleség jegyeit: egyre több esetben alkal-
maznak mutatószámokat, amelyek alkalmasak a beavatkozásra, de a mérés, nyomon követés sok 
helyütt még formális aktus, fél- vagy éves beszámolók formájában valósul meg.

Az átmeneti helyzet a hagyományos akadémiai működés és a stratégiai gondolkodás között nemcsak 
abból fakad, hogy a külső környezet egyre több területen váltja ki a stratégia meglétét, hanem maga 
a felsőoktatás is köztes helyzetben van az üzleti világban bevált stratégiai modellek alkalmazhatósága 
szempontjából, sok helyütt még keresik a saját intézményükre leginkább szabható modellt. („Az egye-
temi stratégia más a piacinál, tudjuk, hogy valami kedvezőtlen vagy csökken, de nem lehet hirtelen döntést 
hozni, egy szakot bezárni.”)


