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5. tanulmány
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Ekler Gergely16: Stratégiai gondolkodás – intézményi gya-
korlatok az ezredfordulón

A stratégiai gondolkodásról szóló tanulmányok mellett a kötet – történeti, gyakorlati szempontú vissza-
tekintésként – öt egykori intézményvezetővel 2010 februárjában, illetve márciusában készített interjút is 
tartalmaz, amelyek különböző nézőpontokból mutatják be, hogy a magyarországi egyetemek, főiskolák 
vezetői milyen kihívásokkal szembesültek az ezredfordulón, és az akkor felmerült helyzeteket milyen 
menedzsmenttechnikával, menedzsmenteszközökkel, milyen döntéshozatali eljárásban oldották meg. 
Az interjúalanyok közös vonása, hogy olyan helyzetben vezettek egy-egy intézményt, illetve kart, amikor 
az jelentős szervezeti változásokon ment keresztül: Detrekői Ákos a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, Gaál Zoltán a Pannon Egyetem, Klinghammer István az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, Roóz József a Budapesti Gazdasági Főiskola vezetője volt akkor, amikor az intézmények integráción, 
szervezeti bővülésen mentek keresztül, míg Maróth Miklós a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának alapító dékánjaként egy régi-új intézmény megalapításának tapasztalataival 
rendelkezik.
Az interjúkból kiderül, hogy az ezredforduló környékén bekövetkező változások akkor tudtak biztosan 
maradandóak lenni, ha azt erős akaratú, karizmatikus intézményvezetői attitűddel rendelkező szemé-
lyek valósították meg. A változó környezet sokszor – a sok érdeket érintő döntések, illetve az ezeken 
alapuló alkuk szükségessége miatt is – spontán döntéseket követelt meg, azonban ekkor sem volt nél-
külözhető az, hogy legalább a vezető tisztában legyen azokkal a célokkal, amelyekért dolgozott. Ezek a 
sok esetben informális stratégiai törekvések is bizonyítják, a hatékony intézményirányítás nem nélkü-
lözheti, hogy legalább a szűk vezetés előre meghatározott, jól beazonosítható irány mentén hozza meg 
döntéseit. 
A megkérdezett vezetők által alkalmazott menedzsmenteszközök közül a Management by Objectives volt 
a legtöbbször beazonosítható: az adott esetben akár alkukon alapuló célok kijelölését követően az ope-
ratív, végrehajtásra irányuló döntésekben már nem, vagy nagyon kevés mozgástér volt. Bár a megkérde-
zett öt vezető többféle profilú, hagyományú intézményt irányított, mindegyik esetben közös vonás, hogy 
egy szűkebb operatív csapattal megosztották, megvitatták elképzeléseiket, illetve az, hogy az irányítás-
ban részt vevő testületek (pl. egyetemi tanács majd szenátus, vezetői értekezlet, illetékes bizottságok) 
üléseire rendszeres időközönként, általában részletes előkészítést, egyeztetést követően került sor, s a 
legfontosabb döntéshozó testület elé már előre egyeztetett javaslatok kerültek. Az interjúkból kiérez-
hető, hogy a vezetők az egyetemi tanácsot, szenátust sok esetben inkább a jogszabályi, illetve egyéb 
egyetemi szabályzatokban foglalt előírások miatti megkerülhetetlenség okán vonták be az operatív dön-
tésekbe, mintsem azért, mert attól tényleges előrelépést vártak. Ugyanakkor a beérkező anyagok előze-
tes előkészítése során mindig egyeztettek az egyetemi tanácsban, szenátusban ülő nagyobb csoportok 

16 A szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem PhD hallgatója (a szerk.).
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delegáltjaival, a karok képviselőivel, a hallgatókkal, oktatókkal, alkalmazottakkal. Az is egyértelmű, hogy 
a kari struktúra sok esetben nyilvánvalóan a központi vezetés által megvalósítandó irányok ellen hat, és 
mivel a kötelezően döntéshozó egyetemi testület nagyobb része kari delegált (azaz a kari kötődése erő-
sebb az intézményinél), a központi érdekek kijelölése, megvalósítása finoman szólva sem volt könnyű, 
illetve a döntéshozó testület esetleges megkerülését eredményezte. (Itt jegyeznénk meg, hogy a jelenleg 
hatályos felsőoktatási törvény szövegének előkészítésekor a jogalkotó eredetileg nem tervezte szerepel-
tetni az oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységek között a kart mint szervezeti egységet, hogy 
a belső szervezet kialakítása teljes mértékben az intézmény hatásköre legyen, ez pedig adott esetben a 
kari struktúra végét is jelenthette volna. Mindazonáltal annyira erős a jelenlegi felsőoktatási köztudat-
ban a kar mint szervezeti egység, hogy végül bekerült az elfogadott szövegbe.)
Mivel az egyetemi információs rendszerek a 20. század utolsó éveiben kezdtek el működni, s még ál-
talában az adatok egy-egy funkcionális szegmensére korlátozódtak (külön voltak tanulmányi, illetve 
gazdálkodási adatok), a megkérdezettek korlátozott mértékben támaszkodhattak naprakész adatokra, 
azonban mindegyik esetben szükségesnek tartották, hogy a stratégiai szintű döntéseket megelőzően 
megfelelő, pontos és számszerűsíthető adatok is rendelkezésre álljanak.
Az interjúk összegzéseként elmondható, hogy a magyar felsőoktatásban az 1990-es évek végétől kezdő-
dő drasztikus intézményi változások, az intézmények integrációja, belső átalakulása már megkövetelték, 
hogy a vezetők előre kijelölt – még akkor is, ha sok esetben informális – célok mentén, információkkal, 
adatokkal alátámasztva hozzák meg döntéseiket. A következőkben az a feladat, hogy a folyamatosan 
változó felsőoktatási környezetben, a hallgatókért élesedő versenyben az intézmények meghatározzák 
további stratégiájukat, monitorozzák, szükség esetén megváltoztassák ezeket a döntéseket, kijelölt irá-
nyokat. Ez azonban remélhetőleg már egy tudatosabb tervezést és megvalósítást igénylő, reális és azon-
nal elérhető adatokon alapuló döntési mechanizmus részeként fog megvalósulni. 

1. Interjú Detrekői Ákossal

Fontosabb tisztségei
1986–1990: a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építőmérnöki Karának dékánja
1992: a BME geodéziai és geoinformatikai doktori programjának alapító vezetője
1997–2004: a BME (2000. január 1-jétől Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) rektora
2003–2004: a Magyar Rektori Konferencia elnöke

Milyen intézményirányítási koncepciókat ismer, milyet tart célravezetőnek, milyet próbált alkalmazni?
Magamat ösztönös vezetőként, az általam követett intézményirányítási koncepciót pedig ennek meg-
felelően ösztönös vezetésként definiálhatnám. Tartottam magam ahhoz a játékszabályhoz, hogy az 
egyetemet a szenátus (akkor még egyetemi tanács) és a rektor vezeti. Alapvetően igaznak tartom azt a 
vélekedést, hogy egy vezető, ha sikeres akar lenni, vegye körül magát okos emberekkel, és ne zavarja a 
munkájukat: ezért én is jó munkatársakat választottam, akiket hagytam dolgozni. Sokat segített, hogy 
végigjártam a szamárlétrát: először tanszékvezető, majd dékán voltam, tehát rektori megbízásom alatt 
számíthattam korábbi tapasztalataimra is. Természetesen voltak elképzeléseim, terveim, ezek azonban 
rendszerint külföldi tapasztalatokon alapultak. Amikor rektor lettem, kimentem Hollandiába egy intéz-
ményirányítással, felsőoktatási kormányzással foglalkozó tanfolyamra, emellett tudatosan vettem részt 
az európai egyetemi szövetség vezetőképzési programjain is, mivel ezek általában olyan témákat tár-
gyaltak, amelyek számomra is hasznosak voltak. Korábban, dékán koromban voltak olyan munkatársa-
im, akik sok időt töltöttek az Egyesült Államokban, az ő tapasztalatuk is sokat számított. Úgy vélem, a sok 
külföldi példából meg lehet próbálni a magyar viszonyok között is adaptálható elemeket felhasználni.

Amikor vezető lett, volt-e az intézménynek hivatalos stratégiája, illetve leköszönésekor volt-e már ilyen?
Amikor a Budapesti Műszaki Egyetem rektora lettem, nem volt hivatalos, papíron rögzített stratégiája az 
intézménynek; ez tulajdonképpen az intézményfejlesztési terv összeállításával jött létre. Ekkor hoztuk 
létre a stratégiai rektorhelyettesi pozíciót, illetve a stratégiai igazgatóságot is.
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Ha nem volt hivatalos stratégia, volt-e informális, amely a szűkebb-tágabb vezetés által ismert és elfoga-
dott volt?
Az egyetemen gondolkozó több kollégámmal (Lajos Tamás, Péczeli Gábor, Pokol György, Antalovics Mik-
lós) dolgoztuk ki a stratégiai elképzeléseket. Az egyetemi tanács – az előkészítő munka ellenére – ezeket 
a terveket, előterjesztéseket gyakran nem fogadta el teljes mértékben, így előfordult, hogy csak bizonyos 
elemei mentek át a döntéshozatalon, majd ezt követően jelentek meg a gyakorlatban.

Melyek voltak az informális stratégia fő elemei; változott-e, s ha igen, hogyan, miért?
Az elődöm munkáját folytattam: az egyetem egyetemmé válásának érdekében dolgoztam. Azt szerettem 
volna, hogy ha egy tisztán műszaki profilú intézményből olyan, szélesebb palettán oktató intézménnyé 
válik a BME, amely 1949-ig jellemezte. Ezt a törekvésünket siker koronázta, hiszen ma az intézményben 
– a hagyományos műszaki képzés mellett – már gazdaságtudományi, természettudományi és matema-
tikusképzés is zajlik.
Amint arra az imént már kitértem, nagyon sokat tanultam külföldiektől. Jó barátom volt az ETH Zürich 
elnöke, tőle tanultam meg, hogy az egyetemet a professzorok teszik egyetemmé. „Vadásztam” a jó nevű 
minősített oktatókra, akik hajlandóak voltak a Műegyetemet választani, és így számos kiváló szakembert 
(Szász Domokos, Sárközy Tamás, Tarafás Imre, Veress József, Pléh Csaba) tudtam megnyerni az intéz-
mény számára.

Milyen a jó intézményvezető, Ön milyen vezető volt, hogyan dolgozott?
Úgy vélem, különböző szerepfelfogásokban lehet valaki jó vezető. Szerintem a rektor az első az egyen-
lők között, tehát vezetői pozíciójával együtt is az egyetemi polgárság része. Fontosnak tartom, hogy 
rendszeres legyen (például tartson minden héten vezetői értekezletet, hívja össze minden hónapban az 
egyetemi tanácsot), tudja szétosztani a munkát, de következetesen kérje is számon. Ez utóbbira nekem 
nem volt mindig időm, de mivel kimondottan jó munkatársakkal dolgozhattam együtt, nem is volt 
annyira szükséges. A jó vezetőnek tudnia kell kellemetlen személyi döntéseket hozni, továbbá magára 
vállalni kellemetlen feladatokat. A legfontosabb azonban mégiscsak az, hogy nyitott legyen, és élvezze, 
amit csinál.

Milyen döntéshozatali mechanizmusokat használt, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
Nagy szerencsémre volt egy nagyon jó főtitkárom, aki alatt a döntéshozatali mechanizmusok szerve-
zettek voltak. Az alapelv az volt, hogy megfelelő előterjesztési és véleményezési folyamatot követően 
csak akkor vigyünk döntésre valamit, ha az már megérett erre. Ezt az eljárásrendet a rendszeres munka 
segítette. Ugyanakkor a nagyobb változások gyakran úgy születtek, ha egy-két ember maga írta meg 
az előterjesztéseket. Ezek koncepcionálisan személyes tudásból táplálkoztak, aztán mechanikus szintre 
alábontottuk őket, hogy illeszkedjenek a döntéshozatali mechanizmusba.
Emellett még azt emelném ki, hogy az egyetemnek volt egy tanácsadó testülete, amelyben az ipar részt-
vevői ültek, és ez nagy segítség volt. Az igazán fontos stratégiai döntéseket megtárgyaltuk ezzel a szűk 
grémiummal is. Ez egyben külső kontrollt is jelentett abban a tekintetben, hogy nem akarunk-e nagyon 
rossz irányba indulni.

Milyen menedzsmenteszközöket használt az intézmény, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
Az én rektorságom idején egymástól független információs rendszerek voltak az intézményben, volt 
például egy gazdálkodási rendszer, de annak a vezetői blokkja nem működött. Büszkék vagyunk arra, 
hogy itt, a BME-n indult a Neptun, amely az oktatási vonalról nagyon sok információt adott, de segített 
a pénzeszközök karok közötti szétosztásában is.
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Milyen vezetői információs rendszereket ismer, melyeket tartja a felsőoktatásban jónak, alkalmazható-
nak, Ön alkalmazott-e, ha igen, milyet?
Több vezetői információs rendszert is ismerek, ezeket részben használhatónak, részben jól használha-
tónak tartom. Mivel tagja voltam az ELTE gazdasági tanácsának, valamelyest ismerem az ott beszerzett 
SAP-rendszert, amit felettébb jónak tartok. Mi az EGR-t használtuk, de ez nem volt annyira felkészítve 
erre a funkcióra, mint az SAP. Egy mondatban úgy tudnám összefoglalni, hogy egy jó vezetői információs 
rendszer sokkal korszerűbb, tudatos vezetést tesz lehetővé, csökkenti az információ szelektív szolgálta-
tásának a lehetőségét. Naprakész információt ad, a vezetők látnak a pályán.

Milyen a megfelelő intézményi struktúra, a saját intézményében mi a pozitívum, mi a negatívum; egyál-
talán milyen típusúnak tartja saját intézményét?
Ennél a kérdésnél térhetünk ki arra, hogy milyen legyen a felsőoktatási intézmények irányítási struk-
túrája. Személyes véleményem az, hogy az egyetem stratégiai irányítását ne az egyetemi dolgozók vé-
gezzék, hanem ezen a téren egy board jellegű tanács dolgozzon, és az operatív irányítás legyen a mai 
egyetemi apparátus feladata. Ezt a struktúraváltást az előrelépés alapvető eszközének tartom, azonban 
Magyarországon ezen a téren aligha remélhetünk változást, hiszen az Alkotmánybíróság döntése ezt 
megakadályozta.
Az is fontos kérdés, hogy milyen legyen a munkamegosztás az egyetem–kar–tanszék viszonyrendszer-
ben. Rektorságom alatt a tanszékek száma 30%-kal csökkent, persze ezt csak úgy lehetett elérni, hogy 
nem meghosszabbítható tanszékvezetői megbízások lejártával került sor a szerkezetváltásokra.
Az egyetemi vezetőknek pozíciótól függően eltérő tulajdonságokkal kell rendelkezniük. A rektorságot 
nem lehet félvállról venni, egész embert kívánó feladat. Ugyanakkor a tanítást is fontosnak tartom, egy 
professzor akkor is tanítson, ha rektor, már csak azért is, mert a szünetekben többet tudhat meg az 
egyetemről, mint az irodájában. A dékánok esetében kétféle utat látok: lehet egy klasszikus értelem-
ben vett professzor (egy profi hivatalvezetővel) vagy profi dékán; mindkettő jó lehet a maga nemében. 
A tanszékvezetésnél viszont már egyértelműen a szakmai kritériumokat tartom fontosnak, hiszen a szak-
mailag gyenge tanszékvezető alatt a tanszékek is gyengülnek, ami együtt jár az intézmény tudományos 
színvonalának csökkenésével.
Ha az intézményi struktúráról beszélünk, nem mehetünk el a hallgatók szerepe mellett sem. Jómagam 
mindig hallgatópárti voltam, bár az egyharmados súlyukat kicsit sokallom a szenátusban, hiszen a hall-
gatói képviselet is kénytelen néha nem logikus dolgokhoz ragaszkodni. Azt el kell ismernem, hogy a 
hallgatók rendesen jártak az ülésekre és készültek – komolyan vették a feladatot. A BME-n rendszerint jó 
képességű és szakmailag sem gyenge emberek a hallgatói képviselők.

Hogyan látja, az érintett területek tekintetében miként változik a felsőoktatás, jó vagy rossz irányba 
megy?
Egy rendszert – legyen az felsőoktatás, egészségügy vagy éppen vasút – azért nem nehéz felépíteni 
vagy átalakítani, mert könnyen hozzáférhető információkat találhatunk jól működő külföldi modellek-
ről. Nekünk a nagyjából Magyarország méretű országokról kellene példát vennünk: Ausztriáról, Svájcról, 
Hollandiáról. Persze nem biztos, hogy mindenki belátja, szükség van a változtatásra, ráadásul a felsőok-
tatáson belül hagyományosan nagy a félelem mindenféle átalakítástól. Emellett itthon nem alakult ki a 
felsőoktatásnak az a stratégiai szintű ágazati irányítása, amely ezt le tudná vezényelni.
Én, amint azt korábban már mondtam, azt szeretném, hogy legyen az intézményeken belül egy board 
jellegű vezetés. Ausztriában is meghozták a döntést, és a politikai ügyetlenkedést követően öt erős rektor 
átpasszírozta. Nálunk ma már sokkal nehezebb egy ilyen dologban lépni.
Összességében optimista vagyok, mert szép lassan az egyetemi közvélemény is változik, és hála a PhD-
rendszernek, sok olyan ember kerül be az intézmények irányításába, aki látott már működő külföldi 
példát.
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2. Interjú Gaál Zoltánnal

Fontosabb tisztségei
1990–2006: a Veszprémi Egyetem (2006. március 1-jétől Pannon Egyetem) tanszékvezetője
1991–1998: a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának dékánja
1998–2007: a Veszprémi Egyetem (Pannon Egyetem) rektora
2001–2003: a Magyar Rektori Konferencia elnöke

Milyen intézményirányítási koncepciókat ismer, milyet tart célravezetőnek, milyet próbált alkalmazni?
Amikor rektor lettem, a közös célkitűzésen alapuló vezetéssel (Management by Objectives) próbálkoztam. 
A célkitűzés: hogy mit akarunk elérni, közös, meg kell beszélnünk. A hogyanban nagy szabadsági foka 
van az alkotó közösségeknek, azonban a lehetőségek (értsd: a határidő és a költségvetés) meghatáro-
zott. Azért ezzel kezdtem, mert azt gondoltam, hogy ezzel a technikával tudom integrálni a területeket. 
Egy kétkarú egyetemet vettem át, és egy ötkarú intézményt hagytam hátra, és a méretnövekedés nem 
ment gondok nélkül. Ekkor az MbO-t a kivételek alapján történő vezetéssel (Management by Exceptions) 
próbáltam kombinálni. Itt el kellett választani a szabályozható katasztert a kivételektől, a lényegeset a 
kevésbé lényegestől. Időm jelentős részét a kivételekre szántam. A kivételt úgy definiáltam, hogy ami az 
intézmény működésében nem fordult még elő, nem volt rá szokásjog és algoritmus. Utólag visszanézve 
ez a módszer nem volt sikertelen, jelentős mértékben hozzájárult az intézmény kultúrájának változta-
tásához.
A ’90-es évek végén világossá vált, hogy a rektori tevékenység nagyon keményen menedzseri, nem pedig 
közjogi méltóság jellegű feladat; érdekérvényesítő és pénzfelhajtó képességgel kell rendelkezni, ezért is 
szükséges a versenyszférában alkalmazott technikákat átvenni és alkalmazni.

Amikor vezető lett, volt-e az intézménynek hivatalos stratégiája, illetve leköszönésekor volt-e már ilyen?
Igen, amikor 1998-ban rektor lettem, volt stratégiája az intézménynek. Ebben nyilván szerepet játszha-
tott, hogy csak két kar volt, amelyek közül az egyiknek én voltam a dékánja, és Bárdos Jenő dékán kol-
légámmal rengeteg időt töltöttünk együtt, sokat vitatkoztunk a dolgokról. Összességében aktív, haladó 
felfogású dékánokként gondolok magunkra, akik ezt a területet fontosnak tartották. Ehhez járult még, 
hogy ebben az időszakban napirenden volt az intézményfejlesztési terv ügye, és így a külső fenntartói 
kényszer is kikényszerített egyfajta stratégiaszerűséget.
Egy evolúciós fázisban voltam a mai Pannon Egyetem rektora, amikor a karok száma, a hallgatói lét-
szám, doktori iskolák száma mind-mind jelentős bővülésen mentek keresztül, ennek megfelelően nyil-
ván a stratégia is változott. Ezenfelül a műszaki és természettudományok mellett megjelentek az egye-
temen az élettudományok, amelynek a hatása már inkább a cross-culture problémakör irányába mutat. 
Ezért a stratégiai kérdésekben a participáció irányába mozdultam el, tehát azt pártoltam, hogy vitassuk 
meg a nagy dolgokat. Minden félévben manrézát tartottam vezetőtársaimmal, amikor őszintén, egymás 
szemébe nézve megbeszéltük az egyetemi ügyeket, megvizsgáltuk a stratégiánkat. Egyébként ezeken az 
összejöveteleken kezdődött meg a vezetőtársak értékelése, szemtől szembe, szintén teljes őszinteséggel. 
Zárt szabályozási kört alakítottam így ki, ahol van visszacsatolás. Kezdetben teljesen szokatlan volt, két 
év alatt azonban beállt, és egy egyetemi szintű teljesítményértékelési rendszer lett a következménye.

Volt-e informális stratégia, amely a szűkebb-tágabb vezetés által ismert és elfogadott volt?
Természetes, hogy a mai világban – a hivatalos, ismert stratégia mellett – egy informális is létezik. Egy 
ezer dolgozót és tízezer hallgatót számláló egyetem már nagy szervezet, amellyel kapcsolatban nyilván 
vannak olyan stratégiai komponensek, amelyek egy első számú vezető fejében léteznek. Ezt joggal ne-
vezhetjük informális stratégiának, amelynek hasznossága és létjogosultsága azonban a vezetéselmélet-
ben teljes mértékben elismert. A vezető személyes intuíciói, gondolatai szükségszerű elemei egy intéz-
mény irányításának, és magától értetődő, hogy vannak dolgok, amelyeket nem célszerű leírni.
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Milyen a jó intézményvezető? Ön milyen vezető volt, hogyan dolgozott?
Igyekeztem integráló típusú vezető lenni. Ismereteim és tanulmányaim alapján azt figyeltem meg, hogy 
az egyetemi menedzsmentben van négy „ér”-rel kezdődő kategória: érték, értelem, érdek, érzelem. 
Meggyőződésem szerint az egyetemi kormányzás e négy kategória állandó harca. Érdekek mentén nem 
lehet integrálni, hiszen – ha időszakosan is – valakit biztosan elveszítek, ha korrigálok, akkor mást. Ha 
valakit megpróbálok motiválni, be kell kalkulálni, hogy valaki másnak ez sérti majd az érdekeit, vagy 
egyszerűen zokon veszi. Csak értékek mentén szabad megpróbálni vezetni, ennek alapköve pedig az 
etikai kódex: milyen érveket fogadunk el, mit tartunk értéknek, ezek mellett kiállunk-e, ezek mellett 
szervezzük-e a dolgainkat? Erre a multikampuszos logika miatt is szükség volt: kizárólag értékbázisú 
integrálás volt elképzelhető.
Nagy kérdés, hogy ez jó vagy sem? Az, hogy egy rektor keze nyoma meglátszik-e egy intézmény formá-
lásán, öt-nyolc év múlva dől el. Néhai Liszi János rektor úr kezdeményezéseként indult el a második kar 
megszervezése, s erről ma mindenki azt mondja, hogy történelmileg fontos lépés volt. Mindig tanulmá-
nyoztam az elődeimet, amit a munkájukból pozitívnak tartottam, azt beépítettem, amit nem tartottam 
jónak, attól óvtam magamat. Ezért is vagyok óvatos a konzekvencia levonásával.

Milyen döntéshozatali mechanizmusokat használt, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
A Tannenbaum –Schmidt-tipológia alapján az operatív döntésekben autokrata, a stratégiai jellegű, jö-
vőformáló dolgok tekintetében participatív, demokratikus voltam, szelektív vezetési stílust valósítottam 
meg. Azt vallom, hogyha valamit megbeszéltünk, eldöntöttünk, akkor azon nincs miért tovább rágódni. 
A szenátust kiegészítette a rektori tanács: amit a szenátushoz kellett vinni, azt oda vittük, amit nem 
kellett oda vinni, azt a rektori tanács szintjén rendeztük le. Keddenként tartottam a tanácsüléseket, a 
szenátusok minden hónap utolsó csütörtökén voltak. A PDCA-ciklusból adódóan folyamatosan készültek 
riportok, beszámolók.

Milyen menedzsmenteszközöket használt az intézmény, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
A különböző kampuszokon más-más kultúrával találkozunk. A Georgikon mély, több évszázados tra-
díciókkal rendelkezik. A Veszprémi Vegyipari Egyetem 1949-es alapítása óta 60 év telt el, tehát ez egy 
más világ. Az 1899-ben, Pápán alapított első magyar királyi tanítóképző szintén eltérő kultúrát hordoz, 
és igaz ez a korábban felsőfokú mezőgazdasági technikummal rendelkező Nagykanizsára is. Négy szi-
tuáció, négy felsőoktatási kultúra, valahol tradíciókkal találkozunk, valahol értékkereső magatartással, 
így mindenhol más-más eszköz használata volt indokolt. Ezen kultúrák közelítése, integrálása okozta a 
legnagyobb nehézséget, volt, ahol nagyon gyorsan lehetett haladni, volt, ahol több időre volt szükség.

Milyen vezetői információs rendszereket ismer, melyeket tartja a felsőoktatásban jónak, alkalmazható-
nak, Ön alkalmazott-e, ha igen, milyet?
A BME-vel együtt mi voltunk az elsők, akik áttértünk a kreditrendszerre, illetve a NEPTUN használatára, 
emellett az EGR-t is mi kezdtük használni. Ezeket aztán sikerült is összekapcsolni. Létrehoztuk a magunk 
riportrendszerét: bizonyos időközönként meghatározott tartalmú exceltáblákat kaptunk. A karokat te-
kintettük gazdálkodó egységnek, én eddig kísértem figyelemmel az ügyeket, kari szint alatt csak akkor, 
ha probléma akadt. A riportrendszer bevált, a rektori tanács rendszeres üléseivel kiegészítve akkor és ott 
számomra, számunkra elegendő volt.
Sok mindent elektronikus bázisra tettünk át, s az információhoz való hozzájutás – egy szűk szegmenst 
leszámítva – szinte teljes körű, intraneten majdnem minden elérhető. Emellett jók a kommunikációs 
rendszereink is. Nem az a baj, hogy nincsen információ, hanem az, hogy nem nézik meg a kollégák. Egy 
adattár alapú vezetői információs rendszer használata újabb kultúraváltási elem, a kollégák különböző-
képpen állnak hozzá.
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Milyen a megfelelő intézményi struktúra, a saját intézményében mi a pozitívum, mi a negatívum; egyál-
talán milyen típusúnak tartja saját intézményét?
Rektori periódusom alatt jelentős növekedés volt, a szervezet bonyolultabbá vált. A decentralizáció irá-
nyába mozdultunk el, sok esetben úgy véltük, hogy lejjebb sokkal jobbak a feltételek a döntés meghoza-
talához. Feltett szándékom volt, hogy működés szempontjából tanulószervezetté váljunk, amely képes a 
normarendszerét bizonyos időközönként újragondolni, ezzel javítja a környezethez való alkalmazkodás 
képességét. Nem foglalkoztam a karon belüli struktúrákkal, a teljesítményértékelési rendszeren keresz-
tül gyújtogattam a gyertyát, és tettem a rajzszöget a székekre. A tanulószervezeti gondolkodás hatása 
nagyon érződik, újításban nem hátul kullog az intézmény.

Hogyan látja, az érintett területek tekintetében miként változik a felsőoktatás, jó vagy rossz irányba 
megy?
A magyar felsőoktatás nagy gondja, hogy a poroszos duális felsőoktatás egyívű, lineáris (angolszász) 
lett. Ezt vajon jól ki lehet-e szolgálni a tanszéki struktúrával? Az ismeretbázisú paradigma helyett a 
kompetenciabázisú paradigma kerül előtérbe. Szintén el kell gondolkodni, hogy a tanszéki struktúra 
megfelelő-e ennek a kezelésére. Lehet, hogy professzorságok laza konföderációja az alkalmasabb, a 
projekt jellegtől függő erőösszevonás és csoportosítás hatékonyabb? A szerzett jogok megnyirbálása 
bizony kemény ütközeteket ígér.
Ami a minőséget illeti, rossz irányba mennek a dolgok. Ez nem Pannon-specifikus probléma. Öt intéz-
ménynél voltam MAB látogatóbizottsági elnök, tehát viszonylag átfogó képpel rendelkezem. Az input, 
a társadalmi környezet romlik, a „tömeggyártás” kedvezőtlen következményei jól kitapinthatók. Ennek 
a minőségbiztosítási rendszerét nem tudtuk még megoldani.
Romlik a magyar intézmények nemzetközi versenyképessége, ugyanakkor pozitívnak látom, hogy az 
intézményi menedzsmentek megerősödtek. A felső vezetés sokkal menedzseresebb, offenzívebb, piac-
orientáltabb, jobb a pénzfelhajtó és pályázati képessége.
Az intézmények számára fontos az érintettek elégedettségének a megszerzése, akár az oktatói munka 
hallgatói véleményezésére, akár az öregdiák-mozgalmakra gondolunk. Fontos a kamarák, a munkaadók 
véleménye, fontos, hogyan vélekednek a szülők az intézményről.
Végül egy ritkán emlegetett szempont: a nevelés értékek nélkül puszta idomítás, az oktató munkában 
értékeket kell közvetíteni: például tisztességet, becsületességet, szavahihetőséget.

3. Interjú Klinghammer Istvánnal

Fontosabb tisztségei
1984–1989: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karának (TTK) 
dékánhelyettese
1987–2005: az ELTE Térképtudományi Tanszékének vezetője
1989–1991: az ELTE TTK dékánja
1991–1994: az ELTE TTK dékánhelyettese
1997: az ELTE kutatási-tudományszervezési rektorhelyettese
1998: az ELTE általános rektorhelyettese
2000–2006: az ELTE rektora
2005: a Magyar Rektori Konferencia elnöke

Milyen intézményirányítási koncepciókat ismer, milyet tart célravezetőnek, milyet próbált alkalmazni?
Két rektori pályázatomban írtam le: miből mit szeretnék létrehozni. Ars poeticám 80%-a az volt, hogy rö-
vid és középtávon milyen feladatokat kell ellátnom az egyetemen. Három terület körül csoportosítottam 
a gondolataimat. Elsőként az integráció megvalósítását említeném, itt az volt a cél, hogy az egyetem és 
a magyar felsőoktatás is jól jöjjön ki belőle. Másodsorban az intézmény fizikai elhelyezésének optima-
lizálását tűztem ki célul, végül, de nem utolsó sorban, az európai trendekhez való alkalmazkodás volt a 
feladat. Ezek voltak tehát rektori feladataim homlokterében, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a pályát, 
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a szabályokat, a feltételeket a mindenkori állami oktatáspolitika adja. A vezető, jelen esetben a rektor 
feladata, hogy programját hozzáépítse a lehetőségekhez, célokhoz. Összességében úgy látom, hogy a 
magyar felsőoktatás permanens forradalomban élt az elmúlt két évtizedben – rektorságom idején is –, 
így azt mondhatom, hogy vezetőként 40%-ban magunk határozzuk meg, merre menjünk, 60%-ban pe-
dig a környezet módosít, alakít, befolyásol. Magyarországon egy rektornak folyamatosan alkalmazkodó 
vezetőnek kell lennie, aki ugyanakkor határozott elképzelésekkel rendelkezik.

Amikor vezető lett, volt-e az intézménynek hivatalos stratégiája, illetve leköszönésekor volt-e már ilyen?
Amikor rektor lettem, nem volt hivatalos stratégia. Az ELTE három, majd négy erős karral rendelkező 
intézmény volt, ezek mindegyikének megvolt a kialakult stratégiája, rendszere. Az ezredforduló hozott új 
helyzetet, ami miatt koherens, az intézmény egészére kiterjedő stratégiát kellett alkotni. A hallgatói lét-
szám megduplázódott, lezajlott az integráció, meg kellett változtatni a kari struktúrát, a normatív finan-
szírozási rendszert hozzá kellett illeszteni az egyetemhez, továbbá a bolognai folyamat hazai megvalósí-
tására is fel kellett készülni, hiszen az új rendszer szétvágta a kialakult hierarchikus oktatási rendszert.
Meggyőződésem ugyanakkor, hogy egyetemi stratégiát csak konszolidált helyzetben lehet kialakítani, 
amikor nem változnak állandóan a feltételek. Ebben a nonszensz, Magyarországra jellemző helyzetben, 
amikor folyamatosan változik minden, nehéz ezt megvalósítani. Nyugat-Európában a bolognai folyama-
tot konszolidált helyzetben vezették be, amikor a tömegesedéssel, finanszírozással járó kérdések már 
meg voltak oldva.
A ciklusom végére volt már intézményfejlesztési terve az egyetemnek, ennek középpontjában az állt, 
hogy az ELTE ne szakadjon le a nyugat-európai felsőoktatástól. A stratégia tehát az ELTE fennmaradását 
szolgálta és szolgálja.

Ha nem volt hivatalos stratégia, volt-e informális, amely a szűkebb-tágabb vezetés által ismert és elfoga-
dott volt?
Gondolkodásunk középpontjában mindig a következő szempontok voltak: alkalmazkodni az európai fel-
sőoktatáshoz, alkalmazkodni a magyar felsőoktatással szembeni társadalmi elváráshoz, illetve kivédeni 
az átgondolatlan oktatáspolitikai döntések következményeit. Ez utóbbihoz képest Nyugat-Európában a 
stratégia ma is alkalmazkodás a tudomány fejlődéséhez és a társadalmi-gazdasági változásokhoz.

Melyek voltak az informális stratégia fő elemei; változott-e, s ha igen, hogyan, miért?
Elsődleges volt a törekvés a rossz döntések kivédésére, továbbá a folyamatos alkalmazkodás a pénzhiá-
nyos magyar viszonyokhoz, valamint az ebből adódó hatások elemző végiggondolása és lebontása szer-
vezeti és szerkezeti formákra, hogyan tudjon az ELTE alkalmazkodni a folyamatosan változó döntések-
hez úgy, hogy legkevésbé sérüljön meghatározó szerepe a jövendő értelmiségi generáció képzésében és 
a tudomány művelésében. A jó stratégia folyamatosan változó, naprakészen tartott, hiszen a tudomány 
sem szakaszosan változik.

Milyen a jó intézményvezető, Ön milyen vezető volt, hogyan dolgozott?
A problémák feltárásában közösségre támaszkodó, a jövő útjának kijelölésében csapatban gondolkodó, 
a döntésben szuverén, a döntés felelősségét egyedül vállaló rektor voltam. Ha nem így csinálja az ember, 
az bénít, mert különben túl sok kompromisszumot kell kötni. Minden problémát a közösségből kell 
meríteni, ahol a valódi kérdések vannak. A csapatot már a vezető választja, olyan emberekből, akikben 
megbízik. A döntés mögött nem lehet elbújni, nem lehet azt mondani, hogy a közösség mondta, vagy 
a szenátusnak az volt a véleménye, hiszen a döntésben a felelősség a lényeg. A magyar nyelv hajlékony, 
nem véletlenül hívja vezetőnek a vezetőt és nem „követőnek”, „tájékoztatónak” vagy másnak.

Milyen döntéshozatali mechanizmusokat használt, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
A problémákat mindig a közösség vetette fel. A döntéshozatal első szintje a vezetői értekezlet volt, amely 
a karok dékánjaiból, a rektorhelyettesekből és a főigazgató, főtitkár kettősből állt. Ennél egy kisebb, 
de már általam válogatott emberekből álló csapat alkotta azt a bizalmi magot, akik a munkában napi 
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szinten segítettek. Voltak benne dékánok, akik egyetemben tudtak gondolkodni, olyan egyetemi appará-
tusban lévő tisztségviselők, akinek adtam a véleményére, mert profik voltak azon a területen, ahol dol-
goznak, illetve fiatal kolléga a hallgatói önkormányzatból (általában maga a vezető, de részkérdéseknél 
lehetett más is, akit ő küldött). Egy közösség a problémák feltárásában nem tud tévedni, a csapat már a 
megoldáshoz kellett. A végső döntést magam hoztam. Hozzáteszem, soha nem szavaztak le a szenátus-
ban, mivel minden döntés a csapat és a szakapparátus által jól elő volt készítve.
Most is ezt az utat választanám, mivel ezt tartom a legcélravezetőbbnek. A feltétele a kiválasztás: al-
kalmas ember legyen a megfelelő helyen. Nagyon fontos, hogy a rektor nem kiválasztott, hanem meg-
választott, mint a fociban a csapatkapitány, s ehhez méltóan bírnia kell a közösség bizalmát. Azt pedig 
soha nem szabad elfelejtenie, hogy azokkal az emberekkel kell folyamatos kapcsolatban lennie, akik 
közé a ciklusát követően visszamegy.

Milyen menedzsmenteszközöket használt az intézmény, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
A nyilvántartási rendszerek kapcsán komoly politikai és gazdasági lobbikat kellett kivédeni, a békés 
nógatástól egészen a presszióig. Először felmértük, milyen feladatok vannak, ezután megnéztük, milyen 
az intézmény informatikai háttere. Ezt követően néztünk szét, hogy az egyetem működtetéséhez mi-
lyen rendszerek érhetők el, ezek mit tudnak, melyik a legjobban használható. Az ELTE előnye, hogy van 
egy informatikai kara, és ez azért biztosít bizonyos mozgékonyságot. Az összes rendszer gyengéjeként 
felróható, hogy ezeket nem az ELTE céljaira hozták létre, ezért extra fejlesztéseket kellett kérni. Szintén 
problémaként említhető, hogy amint az egyetemnek változik a feladata, illetve, ahogy a külső környezet 
változik, hozzá kell idomítani, állandóan napra készen kell tartani ezeket a rendszereket. Erősségként 
azt említhetjük, hogy az egyetem gazdálkodása, működtetése, a hallgatókkal való kapcsolattartás terén 
jelentős idő- és erőforrás-megtakarítás mutatható ki.

Milyen vezetői információs rendszereket ismer, melyeket tartja a felsőoktatásban jónak, alkalmazható-
nak, Ön alkalmazott-e, ha igen, milyet?
Nagyon sok külföldi egyetemet megnéztem, és jó néhány, az ELTE-vel azonos profilú rendszert ismerek. 
A két Magyarországon elterjedt rendszer egyikére sem térnék ki.

Milyen a megfelelő intézményi struktúra, a saját intézményében mi a pozitívum, mi a negatívum; egyál-
talán milyen típusúnak tartja saját intézményét?
Az ELTE struktúráját az ezredfordulón alakítottuk ki. Az integráció után új kari szerkezetet hoztunk létre, 
a tanszékek helyett pedig intézeti rendszert, s ezt ma is jónak tartom, de hogy meddig, ezt nem tudom 
megmondani, hiszen ez nem az egyetemtől, hanem a tudományterületek fejlődésétől függ, és attól, 
hogy ennek a fejlődésnek az egyetemen dolgozók hogyan tudnak megfelelni. Ha például valamelyik kar 
nem tudja kari szinten ellátni a feladatát, intézetté kell alakítani, és egy karhoz kell csatolni.
A kar–intézet–tanszék hármasságának a funkcióit nagyjából úgy tudnám szétválasztani, hogy a tanszék 
az oktatást gondozza, ezért felelős. Az intézet a tudományt szolgálja, összhangot teremt a tanszékeken 
folyó oktatás között, és a szakterületi kutatást gondozza. A kar a tudományterületen folyó oktatási, ku-
tatási, fejlesztési munkákat szervezi, és hangolja össze, ezért szigorúan véve nem tudományos, hanem 
„igazgatási” egység. Ezért nem statikus, hanem dinamikus, addig jó, amíg el tudja látni azokat a szerve-
zési feladatokat, amiért létrejött. Általában úgy vélem, hogy az ELTE-n lévő hármas osztatúság jó.
A személyekhez kanyarodva: az egyetem rektora felel az egyetemen folyó gazdasági, akadémiai, kapcso-
lattartási stb. feladatokért. Csak a rektort választják, mindenki más – legyen akár milyen magas pozíció-
ban, például a főtitkár, gazdasági főigazgató, főmérnök – vezető beosztású szakalkalmazott. A rektornak 
egyszemélyi vezetőnek kell lennie, mert csak így működik, a vezetési felelősség szétosztása nem vezet 
sehova.
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Hogyan látja, az érintett területek tekintetében miként változik a felsőoktatás, jó vagy rossz irányba 
megy?
Ez attól függ, hogy mit kell ellátnia. A felsőoktatás minden normális országban kutatási feladatokat is 
ellát, van, ahol fele-fele arányban, valahol kisebb mértékben. A magyar felsőoktatás nem jó irányba 
mozdult el, ennek pedig két oka van: túl sok személyekhez kötött politikai kompromisszum terheli, 
illetve a kormányzat nem tudja eldönteni, hogy a szerteágazó intézményi hálózat tevékenységét hogyan 
felügyelje. A felsőoktatás felügyeletét az OKM látja el, de például a kutatással kapcsolatban nincs kije-
lölt minisztérium, a létrehozott szervezetek (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Felsőoktatási 
Tudományos Tanács stb.) pedig „eklektikusak”, néha a minőséget nézik, néha inkább szakszervezeti 
érdekeket szolgálnak, a jó és a rossz is keveredik bennük. A kutatásban egyértelműen az MTA szerepét 
kellene erősíteni.

4. Interjú Maróth Miklóssal

Fontosabb tisztségei
1991–1999: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészettudományi Kara alapító dékánja
1992-től a PPKE Latin Tanszékének vezetője
1995–2004: a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagja
1999–2008: az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának elnökhelyettese majd elnöke.
2004-től az MTA rendes tagja
2008-tól az MTA társadalomtudományi alelnöke

Milyen intézményirányítási koncepciókat ismer, milyet tart célravezetőnek, milyet próbált alkalmazni?
Ebben a témakörben alapvetően azt tartom az eldöntendő kérdésnek, hogy a karoknak van-e egyete-
mük, vagy az egyetemnek vannak-e karai. Én a kari autonómia híve vagyok, azonban ez jelenleg Ma-
gyarországon alacsony szinten áll, és sokkal inkább az egyetem, mint erős szervező és integráló rendszer 
a meghatározó. Mindemellett az új felsőoktatási törvény kapcsán elmondható, hogy ebben lényegében 
megírták az intézményi szervezeti és működési szabályzatokat, így általában csökkent az intézményi 
autonómia. E kérdéssel kapcsolatban érdemes visszanyúlnunk időben egészen a középkorban, az iszlám 
világban létrehozott egyetemekig, amelyek példaként szolgáltak az európai tanintézmények létrejötté-
hez is. Ezek egyértelmű függésben voltak a mögöttük álló, a működéshez az anyagi forrást biztosító ala-
pítványtól. Az európai egyetemek esetében ez a kapocs nem létezett, a forrást biztosító nem szólt bele 
az intézmény ügyeibe, amely így teljes autonómiát élvezett. A történelem egyértelműen bebizonyította, 
melyik modell lett sikeresebb.

Amikor Ön lett a vezető, volt-e a karnak, intézménynek hivatalos stratégiája; amikor megszűnt vezetőnek 
lenni, volt-e már ilyen?
Mivel egy frissen alapított, illetve újjáalapított karról volt szó, értelemszerűen nem beszélhetünk készen 
kapott stratégiáról. Egyébként a stratégia és a mindenkori vezető kapcsolata olyan, mint a fa és kutya 
viszonya: mindenki szereti rajta hagyni a nyomát. Nekem is volt stratégiám, az utódomnak is, azonban 
a kettő köszönő viszonyban sem volt egymással.
Egyik legfontosabb lépésem volt, hogy az államilag finanszírozott létszámon felül felvett, önköltséges 
hallgatók számára bevezettük a speciális tanrendet. E keretében ők az első két évben megkapták az 
összes általánosan kötelező tárgyat, és részben ezzel párhuzamosan – majd ezt követően nagyobb tem-
póban – a szaktárgyaknak álltak neki. Ez egyébként abból a szükségszerűségből származott, hogy a 
középiskola – a természettudományi karral ellentétben – a bölcsészkarra nem készít fel. Ha jobban 
belegondolunk, ez lényegében kétciklusú képzés volt, és ha a következő vezetés nem építi le, az egész 
bolognai átállás másképp alakulhatott volna ennek a mintának az ismeretében.
Különálló, „Stratégia” címet viselő dokumentumot nem készítettünk, de ez nem is kellett, hiszen lénye-
gében maga a tanrend volt a stratégia.
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Változott-e a stratégia az évek alatt, s ha igen, hogyan, miért?
Igen, többször is változott a fókusz, s ennek elsősorban külső okai voltak. Elsőként akkor került sor egy 
nagyobb átalakulásra, amikor a Budapesten eltöltött két év után kiköltöztünk Piliscsabára, ami lényegé-
ben egy újraalapítással ért fel. A második komolyabb mérföldkőként azt az évet tudom meghatározni, 
amikor először elértük az ötödik év végét, tehát megszületett az első kifutó évfolyamunk. A harmadik 
nagy változás akkor volt, amikor a kar érdekessé és vonzóvá tétele érdekében elkezdtük szaporítani a 
szakok számát.

Milyen a jó vezető, Ön milyen vezető volt, hogyan dolgozott?
Nincsen egységes recept, véleményem szerint személyfüggő a kérdés. Lehet több felfogásban is jó vezető 
valaki, használhat demokratikus vagy autokratikus módszereket, a lényeg, hogy legyen vezetői tehetsé-
ge. Én a karon próbáltam bizonyos kérdésekben önállóságot adni a szakoknak, azonban voltak olyan 
területek is, ahol magamnak tartottam fenn a döntés jogát. Nem én akartam például oktatókat keresni 
és válogatni a szakos képzéseinkhez, de fenntartottam magamnak azt a jogot, hogy aki nem tetszik, 
attól megváljak. Erre azért volt szükség, mert frissen alakult intézményként nyilvánvalóan nem számít-
hattunk befutott, pályájuk csúcsán lévő oktatókra, hanem fiatal, pályakezdő és idősebb, nyugdíjhatáron 
álló tanárokkal kellett feltöltenünk a helyeket. Így viszont nem mindig kaphattunk garantáltan jó minő-
séget. Hosszú távon abban reménykedtem, hogy később a nálunk végzettekből tudjuk kiválogatni a kar 
majdani oktatói karát. Ebben azért is bízhattam, mert elég jól ismertem a hallgatói állományt, hiszen 
jelentős részüket tanítottam is.

Milyen döntéshozatali mechanizmusokat használt, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
Először mindent egy szűkebb vezetői körben beszéltünk meg, ennek a dékánhelyettesek, valamint a 
tanulmányi és gazdasági adminisztráció vezetői voltak a tagjai. Ezt követően vittem az ügyeket a kari 
tanács elé, és azt tapasztaltam, ha ezek jól elő voltak készítve, akkor általában át is mentek. A tanácsnak 
voltak hallgatói tagjai is, akik az őket érintő kérdésekben szintén részt vehettek a döntéshozatalban.

Milyen menedzsmenteszközöket használt az intézmény, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
A munkámhoz teljes mértékben elegendő volt, hogy minden kérdést megbeszéltem a kar gazdasági 
vezetőjével, akire egyébként vakon rábízhattam magam. Egyébként sem hangsúlyoznám túl a menedzs-
menteszközök szükségességét a felsőoktatásban, hiszen egy felsőoktatási intézmény elsősorban erkölcsi 
szempontokat követ, s másodsorban következnek csak a gazdasági kérdések.

Milyen vezetői információs rendszereket ismer, melyeket tartja a felsőoktatásban jónak, alkalmazható-
nak, Ön alkalmazott-e, ha igen, milyet?
Nem használtunk vezetői információs rendszert, s általában úgy vélem, hogy a felsőoktatásban nem 
szükséges a vállalatirányításban használt eszközökre támaszkodni, számomra nem ez a szemlélet a mér-
tékadó. Ami az oktatók „megmérhetőségét illet”, nálunk a hallgatók mindig minősítették a tanárokat, 
emellett mindig arra törekedtem, hogy egy oktató több szakon is hasznosítható legyen. Összességében 
mindig meg tudtuk mondani, hogy mennyi hallgató, mennyi oktató van, hogyan állunk a finanszírozás 
terén, nem éreztük egy ilyen rendszer hiányát, úgy láttuk, nincs értelme ilyen felfogás mentén intéz-
ményt vezetni. Be kell látnunk: a tudomány sehol sem nyereséges, és nem is cél, hogy az legyen. Persze 
veszteségesnek sem kell lennie…
Egy egyetem nem gazdasági intézmény, ahol a veszteséges részeket le lehet építeni. A kisszakok adnak 
tudományos profilt az intézménynek, a nagyok pedig eltartják a kart. Alapvető törekvésem az volt, hogy 
minél több órát adjunk előadás formájában, mivel más intézményekben látott példák abban erősítettek 
meg, hogy nincs értelme szemináriumok tömegét biztosítani a hallgatók számára, amelyek mélyre ás-
nak egy-egy részterületen, viszonyt nem teremtik meg a nagyobb egységek átlátásának a képességét.
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Milyen a megfelelő intézményi struktúra, a saját intézményében mi a pozitívum, mi a negatívum; egyál-
talán milyen típusúnak tartja saját karát, intézményét?
Két legpozitívabb kísérletem közül az egyik az volt, hogy egy-egy szak oktatója több szakon is tanítson. 
Ez egyrészt tudományos és szervezeti téren is összehozza a szakokat, másrészt kevesebb oktatóra van 
szükség.
A másik törekvésem az volt – és ez az épületek megtervezésében is kiemelt szempont volt –, hogy a hall-
gatók elsősorban előadások keretében sajátítsák el a tudást, éppen a fent már említett áttekintés miatt. 
Sajnos az a tapasztalatom, hogy a magyar egyetemi oktatógárda nagyon nehezen tud előadást tartani, 
mivel a tanároknak nincsen meg ehhez a megfelelő fölkészültségük.

Hogyan látja, az érintett területek tekintetében miként változik a felsőoktatás, jó vagy rossz irányba 
megy?
Úgy látom, cikcakkban halad. Az Orbán-kormány végén merült fel a gondolat, hogy bizonyos szakokat 
a tudományos súlyuk miatt kell finanszírozni, a többit pedig a hallgatói létszám alapján. Ez a nagyon 
jó ötlet sajnos feledésbe merült, ugyanakkor később, Hiller István minisztersége alatt legalább voltak 
kisszakos pályázatok. A felsőoktatás finanszírozása pártállástól független, és véleményem szerinte az 
oktatásügy lehetne az első kérdéskör, ahol a pártok meg tudnának egyezni. Folyamatosságot lehetne és 
kellene belevinni, mert jelenleg a tanításra annyi finanszírozást kap az intézmény, amennyiből nem le-
het tanítani, a hiányzó összeget kutatási pályázati pénzből pótolják ki, így viszont nincs miből kutatni.
A másik probléma, hogy a bolognai rendszer bevezetésével együtt az egyetemek finanszírozását levitték 
a főiskolák szintjére az első három évben, ami komoly gondokat okoz, hiszen a tudományos szakokat 
nem lehet főiskolai szinten tanítani még az első három évben sem.

5. Interjú Roóz Józseffel

Fontosabb tisztségei
1993–2000: a Pénzügyi és Számviteli Főiskola (Budapest) főigazgatója
1997–2002, 2003–2005: a Főiskolai Főigazgatói Konferencia elnöke
2000–2007: a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora
2007-től a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja
2007-től a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa, a Felnőttképzési Központ igazgatója

Milyen intézményirányítási koncepciókat ismer, milyet tart célravezetőnek, milyet próbált alkalmazni?
2000-ben megtörtént a három főiskola integrációja, ekkor át kellett gondolni, hogy mit akarunk kezdeni 
az integrált intézménnyel. Az alkalmazott koncepciónak az volt a lényege – ez egyébként a „saját” főis-
kolámnak, a PSZF-nek a koncepciója volt –, hogy elsőként ki kell találnunk, milyenné akarjuk formálni 
az integrált főiskolát. Ennek nyilván voltak peremfeltételei, tehát hogy milyen feltételek között mit lehet 
tenni, és ezek figyelembevételével lehetett kialakítani a végleges célokat.
A fő kérdés az volt, hogy milyen mértékig nyúlunk bele a szervezetbe, illetve milyen mértékig hagyjuk azt 
változatlanul. Két megoldást láttunk magunk előtt. Vagy meghagyjuk a már kari státuszban lévő korábbi 
főiskolákat – hiszen a közvélemény ezeket ismeri, könnyebb így kommunikálni, elhatárolható profilú, 
jó minőségű intézményekről van szó –, vagy valóban karokat, funkcionálisan lehatárolható szervezeti 
egységeket csinálunk belőlük, és ezeket megpróbáljuk teljesen „összekeverni”, egy ernyő alá összevonni. 
Végül a könnyebb ellenállás felé mentünk el, és egy holding típusú szervezetet alakítottunk ki, nagy 
önállósága maradt a karoknak, s pusztán néhány indikátort határoztunk meg, amelyek köré kellett ren-
deződnie mindennek. Ez azzal magyarázható, hogy a mai napig mindegyik kar félti az „önállóságát”.
Amikor az egyesülés zajlott, a csatlakozó főiskolák azt szerették volna, ha az erős karok mellett gyenge 
rektor vezeti az intézményt, és rotációs rendszerben mindig másik kar adja a rektort. Sajátos fejleménye 
ugyanakkor az integrációnak, és ez vélhetően saját személyiségemből fakad, hogy a vége az lett: az erős 
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karok mellett erős rektor került az intézmény élére. Úgy kellett bánnom a karokkal, hogy egyformán 
értékes mindegyik, de nagyon fontos volt az is, hogy ez egy intézmény, mivel az volt a véleményem, 
hogy ha elég nagy egy intézmény, nem lehet vele mit csinálni, biztosított a fennmaradása. A BGF mai jó 
helyzete részben ennek köszönhető.
A név kitalálása és megtartása is fontos koncepcionális elem volt. Kitaláltam, hogy ez egy „business 
school legyen, ezért a „Budapest Business School” le is van védve. Ebben van tartás is, és nem csak a 
névben, hanem a fejlesztési irányban is. Megőriztük a college rendszert, a karok neve angolul ma is 
college.

Amikor vezető lett, volt-e az intézménynek hivatalos stratégiája?
Mindegyik régi intézménynek, így az integrált intézményben a karoknak volt stratégiája.

Volt-e informális stratégia, amely a szűkebb-tágabb vezetés által ismert és elfogadott volt?
Volt informális stratégia, ez a rektori kabinet számára volt ismert. Ezt nem kötöttük a karok orrára, mert 
egyből ellenlépéseket tettek volna. A rektorhelyettesek és a BGF vezérkarához tartozók ismerték, de a 
kabinetnek a dékánok például nem voltak tagjai.
A BGF-szintű stratégia a második rektori periódusra is elő volt készítve, lényegében a rektori pályázat-
ként. Ennek elemeiből született meg az integrált intézmény intézményfejlesztési terve

Milyen a jó intézményvezető, Ön milyen vezető volt, hogyan dolgozott?
Elég nyers és akarnok típusú vezető vagyok, és tudom, sokan mondják, hogy nem ez a legjobb. Ugyanak-
kor mindig a környezet határozza meg, hogy milyen vezetési stílussal kell dolgozni, és itt nem volt mód 
a demokratikusabb vezetői hozzáállásra. Egy kialakulatlan szervezetben kellett rendszert teremteni, a 
karok folyamatosan jöttek a saját jó gyakorlataikkal, mindig harcolni kellett azért, hogy BGF-es módon 
kelljen dolgozni.
A gondolatiságot, az öntudatot nehéz átalakítani. Természetesen egy jó vezető először hagy lehetőséget 
arra, hogy a stratégiai elképzelést a vezetés megtárgyalja, így tettem én is. Ha nagyon ellenálló volt 
a reagálás, valamit fel kellett adni vagy a tartalomból, vagy a magtárgyalásra, elfogadásra szánt időt 
kellett kibővíteni. Egy újabb változat már gyakran elfogadható volt, de nemritkán sok-sok menetben 
lehetett egy-egy megoldást átvinni. Valahogy mindig megpróbáltam a mértékadó kollégákat megnyerni 
egy ügynek (nem feltétlenül kinevezett vezetőkre gondolok, hanem nagyhatású emberekre), akik a saját 
körükben, karukon segíthettek a kezdeményezések elfogadtatásában. Végül fontos megjegyezni, hogy 
a jó vezetők a külső viszonyokat is saját érdekükben használják fel, és itt elsősorban a törvényre, illetve 
gazdasági tanácsra gondolok.

Milyen döntéshozatali mechanizmusokat használt, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
Egy olyan társaságban, ahol mindig mindenki a régihez ragaszkodik, fel kellett vállalnom, hogy vezető-
társaimmal együtt én és közvetlen munkatársaim képviselik az innovatív dolgokat. A döntéshozatal so-
rán általában bedobtam egy ügyet, és megnéztem, milyen reakciót kapok rá. Ha nagy volt az ellenállás, 
másik irányt kellett keresnem. A másik megoldás az volt, hogy ugyanabban a témakörben két-három 
változatot is előkészítettünk, ugyanakkor ezek között a különbségek nem voltak jelentősek.
Az ügyeket a rektori kabinet körében tárgyaltuk meg elsőként, ezt követően került sor a kommunikáció-
ra a karok felé. Ha egy dékánt megnyertem egy ügynek a másik két kar közül, akkor már csak egy maradt 
hátra. A karok olyasmikre voltak érzékenyek, hogy ha valamit össze akartam vonni, el akartam vinni stb. 
Ugyanakkor tudtam, hogy a készen kapott intézményi szerkezettel még egy akkreditációs eljárást nem 
tudunk végigcsinálni. Külső segítségként ekkor jött be a többciklusú képzés, amire hivatkozva át lehetett 
alakítani az intézmény struktúráját. Fontosnak tartom elmondani, hogy ezt a munkát az segítette, hogy 
volt koncepcióm, tudtam, milyen irányba akarok menni.



118 ADAT TÁR AL APÚ VE ZE TŐI  INF ORMÁCIÓS RENDS ZER

Milyen menedzsmenteszközöket használt az intézmény, ezeknek melyek voltak a gyenge és melyek az erős 
pontjai, hogyan lehet javítani rajta?
Mindig volt SWOT-elemzésünk, és készítettünk PEST-analízist is. A menedzsmenttechnikák kialakításá-
hoz hívtunk külső szakmai segítséget, hiszen bár a tanári karban kiváló emberek tucatjai vannak, de a 
menedzsmenthez kevesen értenek. Vannak úgynevezett ökölszabályok (például az időgazdálkodáshoz 
kapcsolódóan: nem lehet estig tartani egy szenátust), amelyeket ismerek, hiszen tanítom is őket, s ezeket 
a gyakorlatban is alkalmaztam. Ilyen volt például, hogy a rektor összegzése után már nem szólalt meg 
senki, illetve kétszer csak akkor adtam szót, ha már mindenki kapott. Ha nálam tízkor kezdődött egy 
értekezlet, annak egykor legkésőbb vége volt, és ha nem volt elég idő arra, hogy mindennel végezzünk, 
inkább tartottam még egyet.
Rendszeresen tartottam manrézákat, amelyeken alkalmanként öt-öt kérdést tárgyaltunk meg; először 
mindenki leírta a kapcsolódó gondolatait, véleményét, majd ezekről eszmét cseréltünk. Szerettem volna 
BSC-t is kialakítani az intézményben, de ez már nem jött össze. Viszont én végeztem először teljesítmény-
értékelést a főiskolán. Ez, bár ki volt dolgozva teljes BGF-mélységig, nem váltotta be maradéktalanul 
a hozzá fűzött reményeket, mert az alattam lévő vezetők az alájuk tartozó munkatársakat már nem 
merték őszintén értékelni. Sajnos, azt kell mondanom, sem ők, sem az értékelés alá vontak nem értették 
meg a teljesítményértékelés célját.
Azóta itt van a kiválósági díj, az új intézményfejlesztési terv, a hároméves finanszírozási megállapodás, 
amelyek közül mindegyik self-assesment jellegű, az intézmény határozza meg elérendő céljait és felada-
tait, holott ehelyett átgondolt ágazati stratégiára lenne szükség.

Milyen vezetői információs rendszereket ismer, melyeket tartja a felsőoktatásban jónak, alkalmazható-
nak, Ön alkalmazott-e, ha igen, milyet?
Olyat, ami minden szempontból lefedné a felsőoktatást, nem ismerek, és rektorságom alatt nem is 
láttam olyat, amelyre azt tudnám mondani, hogy szívesen átvenném. A Magyar Rektori Konferencia 
készített egy EFQM alapú minőségbiztosítási rendszert, ami az egész felsőoktatásnak jó lett volna, ezt 
azonban nem vezették be. Ennek a megoldatlansága is abból származik, amiről fent már volt szó, tehát 
hogy az elmúlt húsz évben soha nem volt egy átfogó stratégia az oktatási tárcánál, és nem volt olyan 
miniszter, aki ezt a dolgot komolyan vette volna.

Milyen a megfelelő intézményi struktúra, a saját intézményében mi a pozitívum, mi a negatívum; egyál-
talán milyen típusúnak tartja saját intézményét?
Nagy híve vagyok a kétszintű intézményvezetésnek, de a nálunk megvalósulttal az a bajom, hogy ma-
gyar módra van megcsinálva. Tudniillik megvan a két szint, de az első szintnek (gazdasági tanács) kor-
látozottak a jogkörei, nincsen érdemi döntéshozatali joga, így tagjai csak véleményüket mondhatják el. 
Ráadásul mivel ezeknek az összeállítását is zömében az intézményekre bízták, nem egyenszilárdságúak. 
Én a legjobbakat kértem fel, mert kontrollt szerettem volna magamnak. Mivel azonban a szenátus ma-
radt a legfőbb döntéshozó, esély sincs a képzések racionalizálásra, a megfelelő átszervezésekre.
Ami a szakmai tartalmat illeti, három szintet kell egyesíteni egy intézményben: az okatási-kutatási, a 
multidiszciplináris és az innovációs szintet. Az intézmények versenyben vannak, így a legjobb ötleteket 
a többiek is átveszik. Azonban a normatív finanszírozás miatt mindenki mindent képez, és bár szeret-
tem volna, nem tudtam elérni, hogy alkotóműhelyekre osszuk az országot: mindenki specializálódjon 
valamire, ne mindenki ugyanazt oktassa (16 helyen van a korábbi 3 helyett számvitel szak, ami képte-
lenség).

Hogyan látja, az érintett területek tekintetében miként változik a felsőoktatás, jó vagy rossz irányba 
megy?
Először is el kell fogadni, hogy van néhány egyetem, amelyekből világszínvonalú intézményt kell csi-
nálni. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a másik résszel is kell valamit kezdeni: nekik is szolgálniuk 
kell az ország érdekeit (munkaerőpiac, közigazgatás stb.). Ettől még messze vagyunk, nem látjuk, merre 
megyünk. A bolognai átmenetet hungarikumnak tartom, úgy kellett volna megcsinálni, mint ma a többi 
duális struktúrájú országnak, ahol elválik az akadémiai és a professzionális képzés. Le kell határolni, 
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hogy mi a kutatóegyetemeké, mi a többieké. Emellett olyan módon kell átformálni az alapképzést, hogy 
a mainál sokkal többen menjenek diploma után dolgozni, és utána jöjjenek vissza a mesterképzésekre. 
A minőségromlást meg kell állítani, a MAB azonban nem képes a minőségbiztosítást jelen feltételek kö-
zött ellátni, hiszen az akkreditáció lényegében csak attól függ, hogy elégszer próbálkozik-e valaki.
Kiemelt szerepet kell kapnia „learning by doing” felfogásnak: a munkaerőpiacot sokkal jobban be kell 
vonni az oktatásba. Egyre komolyabb kapcsolat alakul ki az intézmények és a képzőhelyek között, egyre 
fontosabb lesz a tapasztalat – sok cég úgy keres embert, hogy az iskolája mellett dolgozik-e. Ebben az 
értelemben teljesen új paradigmát szükséges felépíteni.


