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A felsőoktatási intézmények funkcióbővülése és ennek kö-
vetkezményei 

A 20. század végére a felsőoktatási intézményeknek hagyományos (akadémiai) tevékenységeik – az ok-
tatás és a kutatás – mellett a változó társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelően további funk-
cióik jelentek meg. Ez az ún. harmadik misszió magában foglal minden, a nem akadémiai világban 
található partnerrel fenntartott intézményesített kapcsolatot, többek között a tevékenységek során 
keletkezett szellemi tulajdon átadását, hasznosítását, illetve a szakpolitikák formálásához való hozzá-
járulást. Az OECD jelentése alapján1 az intézmények a következő típusú üzleti tevékenységet folytathat-
ják: tudással kapcsolatos szolgáltatás az egyetemen található szellemi kapacitások kihasználásával (pl. 
K+F), felesleges kapacitások értékesítése (pl. épületek bérbeadása), fundraising (pl. külső finanszírozás 
megszerzése kutatási projektekre). Fontos megjegyezni, hogy a diverzifikáció az oktatási tevékenységen 
belül is bekövetkezett: az egyetemek, főiskolák által végzett oktatási tevékenység már nemcsak a felső-
fokú oktatást foglalja magában, hanem az arra épülő, illetve attól független szakképzési feladatokat is 
ellátnak az intézmények.
A Magyarországon működő felsőoktatási intézmények alaptevékenysége az oktatás és a kutatás. Az egyéb 
tevékenységek még nem jelentősek, a harmadik misszió legtöbbször abban jelenik meg, hogy képzé-
seikben megpróbálnak a piaci igényekre, elvárásokra reagálni: ennek keretében új szakokat hoznak 
létre, indítanak, vagy a meglévők képzési tartalmát frissítik. A fentieket támasztja alá az intézmények 
forrásstruktúrája: az oktatásra az összes kiadás több mint fele, a kutatásra egytizede jut, vállalkozási 
tevékenységre 1–2%-ot költenek, a nemzetközi kapcsolatokra fordított összeg pedig nem éri el a költ-
ségvetésük 1%-át.2

A közeljövőben azonban az európai trendeknek megfelelően (az intézményekre ható környezeti hatások 
miatt) a hazai egyetemek, főiskolák tevékenységbővülése várható. Emiatt szükséges lehet azok funk-
cionális tipizálása, amely megelőzheti működésspecifikus, jogi és gazdasági-pénzügyi differenciálásu-
kat, egyszersmind e harmadik funkció kiteljesedését gátló jogi akadályok lebontását. A felsőoktatási 
szakirodalomban ma már vannak használható módszerek a felsőoktatási intézményi mezőny tagjainak 
tipizálásához. Az intézményi profil alapján történő kategorizáláshoz javasolt dimenziók általában tar-
talmazzák az intézmény méretét, a jogi státuszt, a képzések differenciáltságát, a kutatás intenzitását és 
a nemzetközi kapcsolatokat. A felsőoktatási intézmények funkcióbővülésének egyenes következménye, 
hogy a versenytársak az ágazaton kívülről is jöhetnek, ami a gazdasági szempontú racionalitás és ver-
senyszemlélet meggyökeresedését erősíti az „akadémiai kapitalizmust” ellenző szférában.
Sokan kételkednek abban, hogy a felsőoktatási intézményeknél – azok sajátosságai, elsősorban az általuk 

1 OECD: On the Edge: Securing a Sustainable Future for the Higher Education. Paris, 2004
2 A 2007. évi költségvetési beszámolók alapján
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végzett oktatási, tudományos kutatási tevékenység miatt – a gazdasági szférában bevált menedzsment-
eszközöket, -szemléletet, mérőszámokat sikeresen alkalmazni lehet. Még többen vannak, akik a menedzs-
mentmódszereknek a felsőoktatásba történő bevezetésében az intézmények „elvállalatiasodásának” 
újabb jelét látják, amely révén a tudományos munka és a diákok árucikkekké válnak. Az ellenzők szerint 
a mérőszámok használatával az outputra helyeződik a hangsúly, amely mérése a tudományos közegben 
problematikus, nehéz, rosszul használva pedig a tudományos tevékenység akadálya lehet.
Egyre inkább teret nyer ezzel szemben azok véleménye, akik szerint ameddig a felsőoktatásra közfel-
adatként, illetve „közfelelősségként” tekintünk3 (az Európai Bizottság közleményét idézve: „a felsőokta-
tási intézmények számára biztosítottak legyenek a szükséges források az állami hatóságok által kijelölt 
és felügyelt keretek között”), úgy az állami forrásból részesülő intézményekkel szemben jogos igényként 
jelenik meg a közpénzek elszámoltathatósága, az átláthatóság, ami az Európai Felsőoktatási Térség 
egyik alapelve is. Ezt erősíti, hogy az OECD legutóbbi felsőoktatási tematikus vizsgálatának 2008-ban 
publikált jelentése egyik fontos ajánlásként fogalmazta meg, hogy a nemzeti kormányok követeljék meg 
az intézményektől, rendelkezzenek „stratégiai tervekkel”: részben azért, mert maguknak is érdekük, 
részben azért, mert fontos eszközei a nemzeti politikák megvalósításának.
Nemcsak a „külső” (kormányzati) kényszer, hanem a folyamatosan változó környezet, a felsőoktatási 
intézményekkel szembeni kihívások is megkövetelik az intézményi menedzsment döntéseinél a me-
nedzsmentszemléletet, a stratégiai gondolkodást. Azaz a teljesítmény mérése a felelősen gondolkodó 
intézmények esetében „belső” kényszer is a minőségbiztosítás, a belső elszámoltathatóság, a teljesít-
mény javítása érdekében.

Jelen tanulmánykötet megjelenését az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban 
Educatio Nonprofit Kft.) által megvalósított TÁMOP 4.1.3 – Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer 
(AVIR) projekt finanszírozta. Elkészítésének elsődleges célja az volt, hogy elméleti, módszertani támo-
gatást biztosítson a felsőoktatási intézményekben folyó stratégiai tervezéshez, menedzsmenthez és a 
kapcsolódó VIR-fejlesztésekhez, különös figyelmet fordítva a stratégiai gondolkodás, az ehhez kapcsoló-
dó menedzsmenteszközök felsőoktatási környezetben történő alkalmazásának és alkalmazhatóságának 
kérdéseire. Ajánljuk e kötetet elsősorban azok számára, akiknek feladatuk – intézményi vagy ágazati 
szinten – a stratégiai gondolkodás meghonosítása, a menedzsmenteszközök alkalmazásának bevezeté-
se, illetve ebben érdekeltek vagy érintettek.
A stratégiai tervek készítését alapos előkészítésnek kell megelőznie, amely érinti az intézmény külső 
környezetének, belső adottságainak elemzését, az intézményi profil beazonosítását, illetve a küldetés, a 
misszió tisztázását. Ez sok intézményben olyan új, eddig nem alkalmazott módszerek, elméleti és gya-
korlati ismeretek bevezetését igényli, amely kompetenciák a legtöbb hazai egyetemen, főiskolán részben 
vagy egészében hiányoznak. A központi AVIR-projekt ennek az ismeretnek az átadásában kíván segít-
séget nyújtani a tanulmánykötethez tartalmilag szorosan kapcsolódó AVIR-kézikönyv, illetve szakmai 
rendezvények által, amelyek megtekinthetők a www.avir.hu internetes oldalon.
A kiadványban több tanulmány is kitér a stratégiai gondolkodás, stratégiai menedzsment eredetére, a 
témához kapcsolódó fogalmak tisztázásával és elsősorban az üzleti szférában már elterjedt módszerek 
bemutatásával. Összefoglalják azokat a nemzetközi és hazai kihívásokat, amelyek a felsőoktatás számá-
ra is (intézményi és ágazati szinten egyaránt) egyértelművé tették a stratégiai gondolkodás szükségessé-
gét, s az ehhez kapcsolódó eszközök és módszerek alkalmazását.
Ez idáig nem készült a hazai felsőoktatásban végbemenő változások stratégiai témaköreivel kapcsolatos 
kérdésekről átfogó elemzés, nyilvánvalóan a jelenleg zajló VIR-fejlesztések lezárultával mindenképp in-
dokolt egy teljes körű helyzetfeltárás e téren. A stratégiai gondolkodás hazai felsőoktatási környezetben 
történő adaptálásának sajátos közbenső látlelete a kiadvány két empirikus fejezete.

A menedzsmenttechnikák bevezetése az egyetemeken, főiskolákon erősíti a stratégiai szemléletet, nö-

3 Az Európai Bizottság Az európai értelmiség mozgósítása: mit tehetünk az egyetemekért, hogy teljes kapacitásukkal hozzájárulhassa-
nak a lisszaboni stratégiához című közleménye alapján. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/445&forma
t=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
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veli az átláthatóságot, lehetővé teszi a célok messzemenő tisztázását és a szervezeti identitás pontos 
megfogalmazását, az oktatók, dolgozók széles körű bevonását, valamint jó kommunikációs eszköz is. 
A változástól, átláthatóságtól való félelem, az esetleges kezdeti többletmunka miatt azonban a bevezetés 
nehézségekkel járhat, de a tanuló folyamatot követően a jól alkalmazott rendszer egyértelműen segíteni 
fogja a működést.
Az AVIR-projekt célja éppen az, hogy az intézményi és ágazati szinten létrehozandó vezetői informáci-
ós rendszerekkel ez már egy tudatosabb tervezést és megvalósítást igénylő, reális és azonnal elérhető 
adatokon alapuló döntési mechanizmus részeként valósuljon meg. Jelen tanulmánykötet ezekhez az 
intézményi és ágazati fejlesztésekhez nyújthat szakmai, módszertani támogatást, hasznos segítséget.


