
A felsôoktatás minôségelvû törvényi 
szabályozásáról 
BESZÉLGETÉS DR. DUX LÁSZLÓVAL, A NEMZETI ERÔFORRÁS MINISZTÉRIUM 
FELSÔOKTATÁSÉRT ÉS TUDOMÁNYPOLITIKÁÉRT FELELÔS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRÁVAL  

Felsőoktatási Műhely: Az „új kezdettel”, új 
minisztériumi struktúrával indítsuk a beszél-
getést. Mik az eddigi tapasztalatai?
Dux László: Az új struktúra a jogi szabályo-
zást, a nemzetközi kapcsolatokat és a pénz-
ügyi rendszerek kezelését új keretek közé 
helyezte. Egy nagy rendszernek a mozgatása, 
az új folyamatok bejáratása mindenhol prob-
lémákat is felvethet. De a felsőoktatás számára 
kifejezetten előnyös helyzetnek tűnik (pl. or-
vosok és egészségügyi szakemberek képzése 
szempontjából), hogy az egészségügyi szférá-
val egy minisztériumon belül van. A kulturá-
lis ágazattal korábban is többször egy minisz-
tériumhoz tartozott a felsőoktatás. A sport 
területéről szintén azt lehet mondani, hogy a 
felsőoktatásnak jó a határterületek összehan-
goltabb kezelése.

F.M.: Ez csak szervezeti kapcsolat vagy meg-
oszlik a tudás is a területek között?
D.L.: A rendszerek összecsiszolódnak, az 
emberek is egyre természetesebbnek veszik, 
hogy egy minisztériumhoz tartoznak, így az 
érdekek és szempontok összehangolása, az 
együttműködési- és harmonizációs készség 
is valószínűleg erősödik, és más tekintetben 
valószínűleg a kormány szintjén bizonyos 
esetekben gyorsítja a döntési folyamatokat és 
az egész mechanizmust egyszerűsíti. Számos 

olyan egyeztetés, ami korábban a kormány-
ülésen vagy annak az előkészítése során zaj-
lott, most megtörténik még az államtitkársá-
gokon vagy egy minisztériumon belül.

F.M.: Az érdekegyeztetést tehát átveszi a kor-
mánytól az integrált minisztérium. Van-e ilyen-
kor lehetőség a mélyebb tapasztalatcserére is? 

Dux László 
Forrás: NEFMI
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D.L.: Igen, vannak ilyen lehetőségek, de néha 
egyszerűen az időzavar, meg a túlterhelés mi-
att nem tudjuk kihasználni maximálisan az 
ebben rejlő lehetőségeket. 

F.M.: Szorosabban véve a felsőoktatást érintő 
változás, hogy új törvényi szabályozás készül, 
a közoktatási törvénnyel együtt. Ez a párhuza-
mosság, úgy tűnik, stratégiai cél.
D.L.: Az nyilvánvalóan nem véletlen, hogy 
a két nagy ágazaton belül egyszerre két nagy 
területnek a törvényi szabályozását: a köz-
oktatási és a felsőoktatási törvénynek az új-
jáalakítását, és a közoktatáshoz szorosan 
kapcsolódva a pedagógus életpályamodell 
szabályozását, illetve mindkét kerettörvény-
hez – a közoktatásihoz 10 körüli, a felsőok-
tatásihoz 20 feletti – kapcsolódó jogszabályt 
kell még elkészíteni. Ezek nagyon szorosan 
egymásra épülő és egymást feltételező rend-
szerek, így nyugodtan mondhatjuk, hogy a 
felsőoktatásban meglévő súlyos gondjainkat 
sem tudjuk tartósan és megnyugtatóan ren-
dezni, ha a közoktatás problémáit nem sikerül 
rendezni. 

F.M.: A tanárképzés sok helyen vitatott téma, 
ezen kívül milyen más fontos kapcsolódási pont 
van még közoktatás és felsőoktatás között? 
D.L.: Harmincegynéhány éve tanítok és vizs-
gáztatok a szegedi orvosi karon, de olyan 
hallgató még nem került hozzánk, aki ne a 
közoktatásból jött volna. Mi az érettségizők-
nek tudás és hivatástudat szempontjából is a 
legelkötelezettebb részét, nem a nagy átlagot 
látjuk, de bizony egyre többen vannak, akik-
nek első évben a középiskolás tananyagot kell 
megtanítani az egyetemen. Ezt sokkal sú-
lyosabban látják a természettudományi vagy 
műszaki karokon oktató kollégák, ahol az első 
év gyakorlatilag a régi, hagyományos érettsé-
git letetteknél evidenciaként kezelhető tudás 
gyors pótlására irányul. Ebben a nagyon sok 
szempontból föllazított követelményrendsze-

rű felsőoktatásban, ha nincs kellő önfegyelme 
a fi atalnak, akkor nagyon könnyen azon veszi 
észre magát, hogy eltelt felette 1-2 esztendő, 
és semmit nem haladt előre. Sőt esetleg olyan 
problémákat is felhalmozott (pl. diákhitel), 
amiket később az életpályája során kell ren-
deznie, és esetleg ez nem is megy egyedül.

F.M.: A felsőoktatásba jelentkező hallgatók 
helyzetét szabályozandó, hogyan kellene a köz-
oktatást a felsőoktatással együtt alakítani?
D.L.: Mindkettőnek megvan a saját koordi-
nátarendszere, feltételrendszere. A legnyil-
vánvalóbb érintkezési pontok: az érettségi és 
a felvételi struktúra. Ez utóbbinak a követel-
ményszint-emelése – nyilván nem egyik nap-
ról a másikra, megfelelő felkészülési idővel, 
de azért valamilyen módon üzenetet küld a 
középiskolás tanároknak, diákoknak, szülők-
nek. Nem cél teljesíthetetlen felvételi köve-
telmények állítása, de az a fajta teljesítményt 
visszafogó, elkényelmesítő rendszer, ahol az 
érettségit húszszázalékos teljesítménnyel ab-
szolválni lehet, és ezzel a teljesítménnyel be le-
het kerülni a felsőoktatásba, elfogadhatatlan. 

F.M.: A szakmai tartalom, a tanulnivaló nö-
velése tehát fontos lehet. Van-e más probléma, 
át kell-e alakulnia például a felsőoktatásnak,  
vagy az csak mint egy megrendelő, a jó képes-
ségű, jól motivált, elmélyült tudással rendelke-
ző és nagy terhelésre alkalmas diákot várja a 
közoktatástól?
D.L.: A spontán alkalmazkodási folyamatok 
a felsőoktatásban jobban is elindultak, mint 
kellene: éppen ez mutatkozik meg a tömeg-
oktatásban és színvonalcsökkenésben. Abból 
kiindulva, hogy hozott anyagból dolgoznak, 
és fejpénzt kapnak utána, olyan létszámokat 
vesznek fel némelyik felsőoktatási intézmény-
be, hogy még leültetni sem tudják a hallga-
tókat, kvázi virtuális gyermekmegőrzőként 
működnek. Azt lehet mondani, hogy a bolo-
gnai folyamat kapcsán kialakult egyfajta ho-
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mogenizálódás a hazai felsőoktatásban. Az 
elismert főiskolák, amelyek korábban jó gya-
korlati szakembereket képeztek, most gyenge-
közepes egyetemekké alakították magukat, és 
versenyezni próbálnak egy-két budapesti vagy 
nagyvárosi csúcsintézménnyel, ami teljesen 
reménytelen és értelmetlen. A másik oldal-
ról az is abnormális helyzet, hogy az a 6-8-10 
egyetemünk, amelyik alkalmas lenne arra, 
hogy európai szinten versenyképes képzést 
adjon, középiskolás szintű kurzusokat hirdet 
meg, mert abból jobban megél. Ez is kifeje-
zetten kontraproduktív. A felsőoktatásban a 
jó értelemben vett polarizáció helyreállítását 
szeretnénk elérni. Nevezhetjük gyakorlatori-
entált BSc-nek vagy főiskolainak, de legyen 
olyan képzés, amely tényleg valami gyakorlat-
ban hasznosítható területre készít fel. A jelen-
legi BSc-k többségéről ez nem mondható el. 
Másfelől pedig a csúcsegyetemeinknek ne az 
legyen az egyetlen fokmérője, hogy hány száz 
hallgatót vettek fel. Foglalkozzanak a benn 
lévő (jóval kevesebb) hallgatójukkal sokkal 
intenzívebben, és sokkal inkább igyekezze-
nek a maximumot kihozni azokból a nagyon 
kemény szűrőkön kiválogatott hallgatókból, 
akiket ilyen képzésben kell részesíteni.

F.M.: Vajon a felsőoktatási intézményeknek 
kell-e másként, mint a minőség szabályozá-
sával, alkalmazkodniuk az új generációkhoz? 
Egy példa: a felsőoktatásban általánosan 
haszált tradicionális számonkérési módszerek-
nél színesebb, amit egy jó középiskolában végez 
a diák. A projektek elkészítése során sokkal bo-
nyolultabb és életszerűbb feladatokat is végez-
het már a közoktatásban. Van-e ilyen típusú 
kihívásokkal összefüggő innovációs szükséglet 
az egyetemeken?
D.L.: Ebbe az irányba azért mozognak a fel-
sőoktatási intézmények, de nagyon nem 
mindegy, hogy mekkora létszámmal kell ezt 
megoldaniuk. Nyilvánvalóan az a kiscsopor-
tos intenzívebb foglalkozás nem művelhető a 

jelen körülmények között. Saját területemen 
maradva, most nem olyan régen publikálták, 
hogy mialatt az elméleti orvosképzés Ma-
gyarországon messze meghaladja a tipikus 
európai, de talán az amerikai orvosképzés 
színvonalát, követelményrendszerét is, addig 
a betegágy melletti gyakorlathoz alig férnek 
hozzá a diákjaink. A fi nanszírozás elveinek 
megváltoztatásával is szeretnénk az intenzí-
vebb, kisebb csoportba szerveződő képzést és 
az ahhoz szükséges beruházásokat elősegíteni. 
Nyilván az se normális, hogy a kapacitásbőví-
tést a legtöbb helyen a társadalomtudományi 
vagy bölcsészeti egyéb szakokon végezték el a 
felsőoktatási intézmények – szintén spontán.

F.M.: Visszatérve a felsőoktatáson belüli po-
larizációhoz, hogyan képzeljünk el egy alkal-
mazott egyetemi, illetve egy tudományosabb 
alapképzési profi lt? Ez program szintjén fog 
jelentkezni, egyes szakok intézményen belül 
ilyenek lesznek, vagy intézmények specializá-
lódnak? És ez hogy viszonyul ahhoz, ami Ma-
gyarországon most van? Miként fog ez szerve-
ződni a tervek szerint? 
D.L.: A kutatóegyetem mint fogalom redun-
dáns, klasszikus egyetemi felfogásunkba egy-
értelműen beletartozik, vagyis hogy kutatás 
nélkül nincsen egyetem. A kutató- egyetemmel 
majdnem azt mondjuk ki, hogy ez aztán iga-
zán „egyetem”. 2005 óta a törvény lehetőséget 
adott arra, hogy ahol tényleg a hagyományos 
egyetemnek megfelelő tevékenység zajlik, ott 
kedvezőbb anyagi meg egyéb helyzetbe kerül-
jenek. Ehhez képest a 2010. február–márciusi 
történet rendkívül hajszolt és előkészítés nél-
küli volt. Az erre alkalmas egyetemek néhány 
hét alatt kitermeltek magukból valamit, ami 
nem biztos, hogy a hosszú távú fejlesztési irá-
nyaikat képezi le. A végeredmény nem lepett 
meg senkit sem, ha megkérdeznek 100-200 
tapasztaltabb, egyetemi-kutatási szférában dol-
gozó embert, pályáztatás nélkül is ezekre az 
egyetemekre esett volna a választásuk. Attól, 
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hogy a folyamat elindulása és időzítése hagyott 
kívánnivalót maga után, attól ez egy fontos és 
szükséges irányba tett lépésnek tekinthető, ezt 
nem kívánja senki megakasztani. Azt szeret-
nénk, hogy ez abba az irányba teljesedjen ki, 
hogy ténylegesen a kutatási értékeket és annak 
az infrastruktúráját erősítse, és ne az legyen, 
hogy egy egyetem elnyeri ezt a többletet, és 
utána az adminisztrációja elnyeli a pluszforrá-
sokat. A jelenlegi formában ennek is megvan a 
kockázata. Távlatilag pedig az új felsőoktatási 
törvény a kutatást mint egy preferált célfelada-
tot kezeli, a jelenleginél jobban előtérbe helyez-
ve a fi nanszírozás új koncepciójában is.

F.M.: Az új fi nanszírozási lehetőségeket bővített 
körben vagy a kutató-kiváló egyetemi címet el-
nyert intézményekre vonatkoztatva érti?
D.L.: Ez csak akkor működik, ha ebbe a ki-
tüntetett körbe reális esélye van megfelelő tel-
jesítmény esetén más intézményeknek is beke-
rülni, és reális kockázata van, hogy bizonyos 
teljesítmény elmaradása esetén kikerüljenek a 
már kedvezményezett intézmények. Ha most 
bebetonozzuk, hogy Magyarországon ez az 5 
vagy 10 egyetem a kiváló és a kutató, akkor 
igazságtalanok vagyunk azokkal, akik esetleg 
éppen egy olyan fejlődési fázisban vannak, 
hogy pár év múlva leköröznék az előbbieket, 
és azok pedig indokolatlanul kapnák meg a 
garanciát. A követelményeket úgy kell megál-
lapítani, hogy reálisan teljesíthetőek legyenek, 
de a legjobbaknak is folyamatosan mozgásban 
kell maradni. Senki nem dőlhet hátra, hogy 
akkor a következő 5 évben neki már nem ma-
rad tennivalója. Az új felsőoktatási törvény 
koncepciójában szerepel nem csak a kutató-
egyetem, hanem a kutatókar lehetősége is. 
Itt a fi nanszírozásnak az allokációja kötötten 
kell, hogy történjen, ne lehessen egy kisebb-
ségbe került kutatókar pénzét elvonni. De hát 
ez működik, hiszen ha a doktori iskoláknak 
tudunk adni külön célzottan pénzt, ami leg-
több helyen még karhoz sem kötődik, vagy 

több karnak a struktúráját követi, akkor sze-
rintem ez a kutatókaroknál is megoldható.

F.M.: A kutató/kiváló egyetemi pályázat ki-
írása is példa arra, hogy törvényen kívül más 
eszközök is rendelkezésre állnak a felsőoktatás 
alakításához. Hogyan hasznosulhat ez a kuta-
tóegyetemi pályázati tevékenység a minisztéri-
um oldaláról? Az intézmények, akik elnyerték 
a támogatást, nyilván elvégzik, amit vállaltak, 
mert különben nem kapják meg a pénzt, de le-
het-e ebből a felsőoktatás egészére visszaható 
innováció? 
D.L.: Pontosítsuk azért, a 2005-ös törvényben 
szerepel a kutatóegyetemek többletfi nanszí-
rozása, csak 2010-ig ebben senki nem lépett 
semmit. Ez tehát nem egy hirtelen kipattant 
szikra. Ahhoz, hogy valamiféle jogbiztonsága, 
számon kérhetősége és stabilitása legyen, kell a 
jogszabályi háttér, a törvénybe foglalt keretsza-
bályozásra tehát szükség van, ennél többet nem 
is tervezünk. Utána nyilván a megfelelő fi nan-
szírozási vagy akkreditációs rendszerben meg-
jelennek a többlet tudományos vagy minőségi 
teljesítménymutatók. A jelenleg elindult pro-
jektek nagy része eléggé meggyőző irányt kezd 
venni. Ami lényeges a továbbiakban is, hogy a 
kutatóegyetemeknél nem kifejezetten kutatási 
programok pályáztatása és támogatás lenne a 
cél, mert arra léteznek más keretek is, hanem 
leginkább a kutatói infrastruktúra folyamatos 
biztosítása, ami viszont a pályázati rendszer-
ben nem, vagy alig működik. Ez pedig tervez-
hető lenne, mondjuk 500 milliótól 1 milliárdig 
terjedő összeg a kutatóegyetemekre, és néhány 
százmillió a kutatókarokra, abból azért évente 
egy-egy nagy műszert meg tudnak venni, és a 
többit szinten tudják tartani, a könyvtári-in-
formatikai adatbázis-hozzáférést – ami szintén 
egy elég nagy összeg lehet – tudják fi nanszí-
rozni, és talán valamilyen módon többletjut-
tatásban részesíthetik a kutatóikat, a legered-
ményesebb doktori iskolákat is megerősítve. A 
kutatóegyetemi, kutatókari létnek mind a sze-
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mélyi, mind a tárgyi infrastruktúráját kellene 
ebből megerősíteni, aminek segítségével utá-
na sikeresen pályázhatnak a saját kisebb vagy 
nagyobb kutatási projektjükkel az OTKA-tól 
kezdve a legkülönbözőbb más területekre.

F.M.: Egy hosszú távú, nem feltétlenül pályá-
zati formájú kutatástámogatási rendszerben a 
pályázati forrásoknál megszokott módon, plusz 
erőforrásokért folyik-e a verseny, vagy a meglé-
vő fi nanszírozásukat kell kutatási teljesítmény-
nyel is alátámasztani a kiváló egyetemeknek?
D.L.: Én azt hiszem, hogy mindkét kompo-
nensre szükség van. Ha az ország teljesítő-
képessége növekszik, és a gazdaság belendü-
lésével, innovatívabbá válásával, a korrupció 
visszaszorításával nagyobb forrásmennyiség 
válik hozzáférhetővé, akkor ilyen célra is 
megfontolandó a kiegészítés, de nyilván elég 
hosszú a komolyan veendő igények sora. Én 
magam hosszú éveken keresztül bíráltam 
EU-s pályázatokat Brüsszelben. Néha tényleg 
fájdalmas volt látni, hogy mennyire alulrep-
rezentáltak voltak a magyar kutatócsoportok, 
cégek olyan nagy gyógyszerpályázatokban, 
ahol ott lett volna a helyük. Ahhoz, hogy egy 
ilyen pályázaton el tudjon indulni valaki, kell 
egy biztonságos műszeres háttér, hogy bele-
vághasson egy több évig tartó nemzetközi 
programba, hogy ne derüljön ki egy fél év 
múlva, hogy elromlott a már réges-régen ki-
öregedett műszerparkja, aminek megjavításá-
ra esély sincsen. Ezekbe a konzorciális EU-s 
pályázatokba nem mehet úgy bele valaki, 
hogy csak 3-4 éves periódusban tudja azokat 
az eredményeket és mérési technikákat ga-
rantáltan szállítani, ami miatt beveszik ebbe 
a konzorciumba. Tehát nyilván pluszpénzre 
is szükség van, de a jelenleg odaadott és szét-
osztott pénzek más elvek és más prioritások 
szerint kerülnek szétosztásra, vagy adott eset-
ben – ahogyan mondta –, a szét nem osztásra 
a teljesítmény hiánya vagy elmaradása esetén. 
Ha nem is visszafi zettetésről van szó, mert az 

sok esetben a jelenlegi rendszerben elég nehe-
zen megoldható, de ki is lehet kerülni ebből a 
rendszerből. 

F.M.: A kutatás általános, hosszú távon bizto-
sítható feltételeként kimerül-e az infrastruk-
túra a tárgyakban, eszközökben? Említette a 
könyvtári adatbázisokat, ami kicsit már tágít-
ja a kört, érdekelne, hogy mi más lehet infra-
struktúra? Pl. a kutatási asszisztencia, az EU-s 
pályázatokon való megjelenés segítése? Mit ért-
sünk még bele az infrastruktúrába? 
D.L.: Azt, ami nyilvánvalóan beletartozik, 
hogy az adott munkát viszonylag tiszta, biz-
tonságos helyen lehessen elvégezni. Bizonyos 
értelemben ilyen téren jóval több pénz ment 
el az utóbbi években pl. épületek csinosításá-
ra. Sokkal kevesebb pénz kerül be az eff ektív 
munkát végző laboratóriumokba, könyvtá-
rakba, adatbázisokba. Még az informatikai 
eszközök beszerzése is viszonylag nagyobb 
skálán zajlott. Az emberi tudást, szorgalmat 
én nem sorolnám be az infrastruktúrába, de 
nyilvánvalóan szükség van rá. Tudományte-
rülete válogatja: egy fi lozófus vagy elméleti 
matematikus egy kockás füzettel és ceruzá-
val megteheti a legkurrensebb felfedezést is. 
Nagyon sok terület van viszont, ahol a legte-
hetségesebb egyén is, ha nem tud mérni, vagy 
nem tudja a mérési rendszerét verifi kálni, ak-
kor esélye sincs még egy TDK-dolgozat elké-
szítésére sem. 

F.M.: Visszatérve a kutatóegyetemi-kiváló-
egyetemi működés fenntarthatóságra, ha jól 
értem, akkor elsősorban arra kell számítani, 
hogy nem újabb TÁMOP pályázatok keretében 
lesz mód pályázni, hanem arra, hogy a törvény 
alapján a fi nanszírozási átalakításban ez egy 
szempont lesz?
D.L.: A koncepció szerint valóban a megfelelő 
teljesítménymutatókkal, minősített oktatók-
kal rendelkező intézmények ezt a támogatási 
rendszerünk keretében kapnák meg, és annak 
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keretében kellene elszámolniuk vele, és ezt a 
plusz pályáztatással együtt járó adminisztrá-
ciós terhet, bizonytalanságot nem szeretnénk 
benne hagyni a rendszerben. De ez a mi kon-
cepciónk, nyilván mire ebből törvény és fi -
nanszírozás lesz, ahhoz még sok tárca és más 
terület is meg fogja mondani a saját vélemé-
nyét erről. A szakmának, az egyetemeknek, 
az akadémiának, a felsőoktatásnak vagy az 
irányításnak eléggé egybehangzóan az a véle-
ménye, hogy ezt nem pályázathoz kötötten és 
kutatási tervhez, hanem a korábbi teljesítmé-
nyekhez, az együttlévő szellemi potenciálhoz 
igazítva kell megkapni, és az azzal való jó gaz-
dálkodás megőrzése, továbbfejlesztése az, ami 
teljesítési mutatóként megjelenik. 

F.M.: Sokféle nézőpontból lehet tekinteni a 
kérdést, de innen a minisztériumból nézve mi 
az, ahol az egyetemeknek leginkább változni 
kell ahhoz, hogy kiváló minőségűek legyenek? 
Sokszor elhangzik, hogy az egész kutatóegye-
tem-dolog annak az álneve, hogy 1-2 egyete-
met versenyképessé kell tenni az európai- és 
világversenyekben.
D.L.: Azt hiszem, hogy az interjú elején emlí-
tett megközelítéssel, amit nagy részben kény-
szerből és alkalmazkodásból vettek fel az egye-
temek, tehát a tömegoktatás preferálásával, 
a minőségi csúcsteljesítményekkel szemben, 
ezzel nyilvánvalóan szakítania kell. Jobb ará-
nyát kell kialakítani azoknak az egyetemeknek, 
amelyek a nemzetközi versenyben is részt tud-
nak és akarnak venni. A magyar felsőoktatás 
történetiségét, hagyományait tekintve tényleg 
benne van a rendszerben, mondjuk úgy 5-10 
éven belül, hogy kb. ennyi az a felsőoktatási 
intézmény, amelyik úgy a felépítését, méretét, 
szellemi kapacitását, nemzetközi kapcsolat-
rendszerét, eddigi teljesítményeit fi gyelembe 
véve eséllyel indul, hogy a nemzetközileg is 
jegyzett felsőoktatás része legyen, vagy az ma-
radjon. A kutatási piacon azért visszább csúsz-
tak valamelyest a magyar egyetemek. Egy-egy 

kiugró teljesítmény létezik, de azért a kiemel-
kedő kutatási eredmények inkább az akadé-
miai kutatóintézetekhez köthetőek vagy egye-
temi-akadémiai együttműködésben születnek. 
A felsőoktatásban olyan mértékű lett az okta-
tási leterheltség, hogy az oktatók többsége reg-
geltől késő estig gyakorlatot és szemináriumot 
vezet, hacsak külföldre „el nem szökik”, és tud 
egy kicsit kutatni elmélyültebben. A terhelés 
áttranszformálása a tömegoktatásról a diákkö-
rösökkel, doktorjelöltekkel való foglalkozásra, 
általában a tehetséggondozásra, és saját kuta-
tási témának, tudományos fokozatoknak az 
elérésére, publikációs tevékenység növelésére 
szintén az egyetemek által megcélozható vagy 
megcélozandó változások része. 

F.M.: Jól értem, hogy a kutatóegyetem nem 
csak azért rossz elnevezés, mert tautologikus, 
hanem azért is, mert ahhoz, hogy versenyképes 
egyetemeink legyenek, ahhoz nem csak a kuta-
tással kell foglalkozni, hanem annak az okta-
tásba való visszaforgatásával is.
D.L.: Nyilván a gyakorlati felhasználására is 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ezeket vala-
milyen mértékben az utóbbi években pályáza-
tok preferálták, ezek a spin-off  cégek, szaba-
dalmak, ilyesmik. Ennek a végső eredménye 
azért hagy némi kívánnivalót maga után, de 
elég sok egyetemen, ahol erre alkalmas a ku-
tatási terület, látszik, hogy megindult a gaz-
daság irányába való hasznosítás is. A kutatói 
utánpótlást egész Európában a lisszaboni el-
veknek megfelelően erősíteni, növelni kellett. 
Fokozni kell az Európai Unió versenyképessé-
gét Ázsiával, Észak-Amerikával szemben, és 
ehhez több kutatót vagy arra alkalmas egyént 
kell kiképezni, megtartani a pályán. És talán 
még egy dolog, amiben az egyetemeknek is 
van és lehet tennivalójuk: a külföldre kiáram-
ló, de még a hazai felsőoktatás kutatás-fejlesz-
tés számára visszanyerhető fi atal és középko-
rú kollégák becserkészésére és hazahozatalára 
több energiát, anyagiakat kellene fordítani. 
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Ez sokszor nem is csak az anyagiakon, hanem 
a befogadó környezeten múlik, fontos a lelki 
megerősítést megteremteni, fenntartani, ami 
ahhoz szükséges, hogy valaki több év után ha-
zajöjjön. Én magam 1992-ben települtem haza 
Magyarországra. Előtte 4 évet már Németor-
szágban, Amerikában, Angliában dolgoztam. 
Nyilván ’92-ben a rendszerváltás után volt egy 
nagy fellendülés, és akkor tényleg az a korosz-
tály, aki éppen akkor azon a határon volt, hogy 
hosszabb ideig külföldi kutatópályát épít vagy 
hazajön, akkor azért elég sokan hazajöttek. 
Sajnos azt kell mondanom, hogy ebből a kor-
osztályból elég kevesen maradtak meg, elég 
sokan utána egy néhány év elteltével valahová 
eltűntek megint a rendszerből. Tehát ezt én a 
saját bőrömön és a korosztályom bőrén meg-
tapasztaltam, hogy vannak olyan periódusok 
és lelkiállapotok, amikor könnyebben rászán-
ja magát valaki, hogy egy külföldi munka-
helyet felcseréljen egy hazaival a kapcsolatok 
végleges felszámolása nélkül, mert az lehet 
egy nagyon jó együttműködési kapcsolat, ami 
fenntartható, és utána oda kiküldhetőek a di-
ákok. Ezt a fajta befogadó közeget szeretnénk 
lelkiekben is megerősíteni, hogy reálisabb le-
gyen az, hogy akik az utóbbi években kerültek 
ki és nem teljesen kizárt még, hogy hazajöjje-
nek, azok egy részét haza lehessen hívni. Szép 
példa erre a Lendület-program az Akadémián, 
de azért eddig csak az akadémiai intézetekbe 
jöttek haza. Jó lenne látni, hogy az egyetemek-
re is hazajönnek.

F.M.: Egy apró kérdés, kicsit lábjegyzetsze-
rűen a nemzetközi rangú, kiváló egyetemmel 
kapcsolatos nagy kérdésekhez kapcsolódóan. 
A magyar orvosképzésnek rendkívüli a vonze-
reje a külföldi diákok körében: ennek milyen 
okait látja?
D.L.: Több oka is van. Nyilván egy tradici-
onálisan nagyon erős, hagyományos orvos-
képzés volt Magyarországon. Nagyon fontos, 
és szeretjük is hangsúlyozni, hogy nagyon jó 

a kooperáció a négy képzőhely között, tehát 
nincsen az, hogy az egyik a másikat minden-
áron a föld alá akarná nyomni. Nem elhanya-
golható tényező a teljes képzést átfogó, angol 
és német nyelvet vitathatatlan színvonalon 
beszélő oktatói gárda, ami sok más területen 
azért még hiányzik. És egy iszonyatos orvos és 
egészségügyi szakemberhiány van a világban, 
a fejlettebb, gazdagabb régiókban is. Norvégia 
például nem folytat orvosképzést, arra állt rá, 
hogy mi itt kiképezzük őket. Öregszik a társa-
dalom, nyilván az igények is fokozódnak, egy 
csomó olyan gyógyítási vagy egyéb olyan re-
habilitációs igény születik, ami lehet, hogy ko-
rábban ismeretlen volt – szóval nem tud lépést 
tartani az igényekkel a képzés. Ugyanez igaz a 
betegápolókra is, itt is hatalmas külső keres-
let van, a nyelvtudás hiánya lehet itt kritikus 
korlát. A gyógytornászképzésben viszont még 
nem végzett az évfolyam, és már megvan az 
állásuk a különféle wellnessközpontokban és 
szanatóriumokban. Svájcban és Ausztriában az 
ember szinte csak Magyarországon vagy eset-
leg egy-két kelet-európai országban kiképzett 
gyógytornászt talál az ilyen helyeken. Tehát 
ez egy többkomponensű jelenség. A mi olda-
lunkról azért biztosan ott van mögötte, hogy a 
magyar orvosok és orvoslás, a tudományos ku-
tatók már a rendszerváltás előtt viszonylag sok 
helyen sokféle kapcsolatot tudtak építeni. Akik 
Magyarországról kimentek, jó hírünket vitték, 
és azért 20 éve csináljuk az angol nyelvű kép-
zést Pesten, s a német nyelvűvel is túl vagyunk 
a tízedik évfolyamon – tízezres nagyságrendű 
végzett orvost jelent a világban, akik Magyar-
országon szereztek diplomát.

F.M.: Köszönjük a beszélgetést!

Az interjút készítette: 
Kiss Paszkál és Garai Orsolya
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Tóth Lilla: Lendületben
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