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A har ma dik ge ne rá ci ós egye tem

Deés Szil via

� A je len ta nul mány a har ma dik ge ne rá ci ós, hum bold ti mo dellt kö ve tõ egye te mi mû kö dés
mo dell sze rû le írá sát ad ja a tör té ne ti fej lõ dé si fo lya ma to kat és az ak tu á lis tár sa dal mi-gaz da -
sá gi és tu do má nyos kon tex tus ha tá sa it is fi gye lem be vé ve. Az egye te mek nap ja ink ban ugyan
nem ger jesz tõi a vál to zá sok nak, csu pán a kör nye ze ti vál to zá sok ra, ki hí vá sok ra re a gál va pró -
bál nak meg túl él ni, ez zel együtt egy re több in téz mény mû kö dé se ala kul át je len tõ sen, ma guk
kö ré vál la la tok ból, szer ve ze tek bõl ál ló tu dás hasz no sí tá si há ló za tot épí te nek. Az egye tem hû
ma rad kül de té sé hez: új tu dást te remt és az ok ta tást-ku ta tást en nek a tu dás te rem té si fo lya -
mat nak ren de li alá. Az in téz mé nyek egy re in kább ügy fél- és pro fit köz pon tú ak lesz nek, glo bá lis,
pi a ci ala pon szer ve zõ dõ küz de lem ben kell helyt áll ni uk. �

Az egye te mek már ki ala ku lá suk óta, egé szen a kö zép kor tól meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak a
kon ti nens fej lõ dé sé ben mint a tár sa dal mi és gaz da sá gi in no vá ci ók lét re ho zá sá nak és ter jesz té -
sé nek leg fon to sabb in téz mé nyei (Hor váth, 1999). Az innovációtámogató sze rep kör be töl té sé -
hez azon ban az egye te mek fo lya ma to san meg úju ló sze rep vál la lá sá ra is szük ség volt, s ez nem
ment min dig prob lé ma nél kül. A nagy mér té kû ál la mi sze rep vál la lás, az eb bõl fa ka dó szû kös és
kor lá to zot tan fel hasz nál ha tó fi nan szí ro zá si for rá sok mind az egye te mi au to nó mia mû kö dé sét
kor lá toz ták. Fel té te le zé sem sze rint az egye te mek nap ja ink ban nem ger jesz tõi a vál to zá sok nak,
csu pán a kör nye ze ti vál to zá sok ra, ki hí vá sok ra re a gál nak, így pró bál nak meg túl él ni. Hi á ba az
egye te mek ka pu in dön ge tõ ki hí vá sok a 21. szá zad ban, az egye te mek ele fánt csont-tor nyú sá ga
má ig meg ma radt. El in dult azon ban egy át ala ku lá si fo lya mat, amely ered mé nye kép pen egy re
több in téz mény ha lad ja meg a „vál lal ko zó egye tem” (Hrubos, 2004) ka te gó ri á ját és épít ma ga
kö ré vál la la tok ból, szer ve ze tek bõl ál ló tu dás hasz no sí tá si há ló za tot. Ez a har ma dik ge ne rá ci ós
egye te mi modell.1
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1  A té má val J. G. Wissema fog lal ko zik be ha tó an Towards the third generation university cí mû mû vé ben. Je len
cikk is  ala poz e mû fel dol go zá sá ra, amely rõl a Fel sõ ok ta tá si Mû hely 2009/4. szá má ban Ka sza Ge or gi na
írt  re cen zi ót Úton egy le het sé ges  egye te mi mo dell fe lé cím mel.
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Az el sõ ge ne rá ci ós egye te mek (1GU) fény ko ra a kö zép kor ra te he tõ. Ki ala ku lá suk az eu ró -
pai kul túr kör egyik leg je len tõ sebb in téz mény rend sze ré nek ki ala ku lá sát je len tet te (Ferencz,
2001), s leg fõbb, szin te egye dül ál ló fel ada tuk a tu dás köz ve tí té se (ok ta tás) volt. 

A 19. szá zad ban ki ala ku ló má so dik ge ne rá ci ós vagy más né ven Hum boldt-tí pu sú egye te -
mek (2GU) cél jai kö zött az ok ta tás mel lett már meg je lent a tu dás lét re ho zá sa is, az az meg je lent
a ku ta tá si te vé keny ség.Az e mo dell hez tar to zó egye te mek fõbb jel lem zõ je az (volt), hogy lo ká -
lis kör nye zet ben mû köd tek, nem ze ti in téz mé nyek vol tak, mû kö dé sük höz az ál la mi pénz ügyi
tá mo ga tás és be avat ko zás el sõd le ges és el en ged he tet len fel té te lül szol gált. Más fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek kel fõ leg part ne ri vi szony ban áll tak, de egyéb szer ve ze tek kel csak mi ni má lis for -
má lis kap cso la tot tar tot tak fenn.

A má so dik ge ne rá ci ós egye te mek ese té ben, de még in kább az ezt kö ve tõ át ala ku lás fo lya -
ma tá ban, meg le he tõ sen ne héz a je len vagy a múlt idõ hasz ná la ta. Az át ala ku lás ugyan is je len -
leg is zaj lik: ma nap ság az egye te mek túl nyo mó több sé ge a má so dik át ala ku lá si fá zis ban van,
kö ze lebb vagy tá vo labb – tér sé günk ben in kább tá vo labb – a 20. szá zad vé gén ki ala ku lá sát
meg kez dõ har ma dik ge ne rá ci ós (3GU) mo dell hez. 

Szá mos erõ moz gat ja ezt az át ala ku lást. 
Az el sõ, hogy a top egye te mek nek, ame lyek to vább ra is él vo nal be li ku ta tá so kat szán dé -

koz nak foly tat ni, újabb, al ter na tív fi nan szí ro zá si for rá so kat kell ta lál ni uk, mi vel ezen ku ta tá -
sok fi nan szí ro zá si igé nyei már meg ha lad ják az ál lam ál tal nyúj tott tá mo ga tá si le he tõ sé ge ket és
haj lan dó sá got is. A ten den ci ák nak kö szön he tõ en a ve ze tõ egye te mek vi lág szer te ke re sik az
együtt mû kö dé si le he tõ sé get az in no vá ció ál tal ve zé relt vál lal ko zá sok kal. Ez rá adá sul egy be -
esik a vál lal ko zá sok azon tö rek vé se i vel is, hogy fel hagy ja nak az el szi ge telt, drá ga alap ku ta tá -
sok kal, s azok kal in kább ma gas kva li tá sú egye te me ket bíz za nak meg, ame lyek kel kö zös ku ta -
tá si pro jek te ken ke resz tül tud ják fo koz ni ver seny ké pes sé gü ket. En nek ered mé nye kép pen az
ed dig izo lál tan zaj ló aka dé mi ai és ipa ri ku ta tás egy re in kább egy be fo nó dik.

A má so dik trend a globalizáció, amely nem állt meg az egye te mek ka pu já ban (bár men  nyi re
is sze ret ték vol na azok azt). A leg több egye tem nyil ván va ló re gi o ná lis mo no pó li um mal ren del ke -
zett, s ren del ke zik még most is a be is ko lá zá si ha tó kört il le tõ en. A kül föl di kép zé si le he tõ sé gek
szé le se dé sé vel azon ban az egye te mek nek te võ le ge sen is ver seny be kell száll ni uk a leg jobb hall -
ga tó kért, de ugyan így ver se nyez ni kény sze rül nek a ki vá ló ok ta tó kért, ku ta tó kért és a vál la la tok
ku ta tá si meg bí zá sa i ért is a glo ba li zá ló dó pi a con. A há rom ol da lú ver seny a csúcs- és a ke vés bé is -
mert egye te mek kö zöt ti sza ka dék egy gyor sabb szé le se dé sé hez ve zet. A ver seny nyer te sei azok
az egye te mek lesz nek, ame lyek nek si ke rül egy nem zet kö zi know-how há ló zat kö zép pont já ba
ke rül ni, egy olyan ki vá ló sá gi hel  lyé vál ni, ahol az aka dé mi ai in téz mé nyek el ve gyül nek az ipa ri és
más tí pu sú ku ta tó in téz mé nyek kel, és ahol a pi ac há rom sze rep lõ je kö zül egy sem hi á nyoz hat:
hall ga tó, ok ta tó-ku ta tó és vál la lat. A má so dik ge ne rá ci ós egye te mek (2GU) ki zá ró lag a tu do mány -
ra össz pon to sí tot tak és fi gyel men kí vül hagy ták a lét re ho zott know-how pi a ci hasz no sí tá sá nak fel -
ada tát. A har ma dik ge ne rá ci ós egye tem el len ben ak tí van tö rek szik a lét re ho zott tu dás ki ak ná zá sá -
ra, hasz no sí tá sá ra és üz le ti ala pok ra he lye zé sé re, egy új, har ma dik célt te remt ve ma gá nak, amely
egyen ér té kû a ko ráb bi ket tõ, a tu do má nyos ku ta tás és az ok ta tás fon tos sá gá val.

Az üz le ti te vé keny ség mint har ma dik trend ki ala ku lá sá nak mo ti vá ci ó it a nem ze ti kor má nyok
vál to zó pers pek tí vá i ban kell ke res ni. A tu do mány köz pon tú vagy más né ven má so dik ge ne rá ci ós
egye te mek ko rá ban a kor má nyok meg elé ged tek an  nyi val, hogy az egye te mek ku ta tá si te vé keny -
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sé get és tu do má nyos ok ta tói mun kát vé gez nek. Nap ja ink ban az egye te mek re mint az új tu do -
mány- és tech no ló gia ala pú üz le ti te vé keny sé gek in ku bá to ra i ra te kin te nek. Ezért az tán a kor -
mány zat egy re in kább meg kö ve te li az egye te mek ak tív sze rep vál la lá sát az ál ta luk bir to kolt tu dás
ki ak ná zá sá ban, mint hogy õk biz to sít ják ezek hez a te vé keny sé gek hez a fi nan szí ro zá si for rá so kat.
Így vál nak az egye te mek a tu dás ala pú gaz da sá gok ban a gaz da sá gi nö ve ke dés esz kö ze i vé. 

A ne gye dik trend tel je sen el té rõ ter mé sze tû az ed di gi ek tõl. A ku ta tá si te vé keny ség a má so -
dik ge ne rá ci ós egye te mek nél el sõ sor ban monodiszciplináris volt. Nap ja ink ban a tu dó sok, ku -
ta tók dön tõ több sé ge in ter disz cip li ná ris te a mek ben dol go zik, spe ci á lis ku ta tá si te rü le tek kel
fog lal koz nak. A monodiszciplináris kor szak ban az egye te mi ka rok tö ké le tes szer ve ze ti for mát
je len tet tek a mû kö dés hez, az in ter disz cip li ná ris ku ta tói cso por tok nak azon ban sok szor aka -
dályt je lent a ka ri ta go zó dás és új szer ve ze ti for ma után kell ku tat ni uk. Ugyan ez vo nat ko zik az
egye te mi me nedzs ment re is: új szer ve ze ti for mát kell ki ala kí ta ni, amely al kal maz kod ni tud a
szer ve zet nö vek võ mé re té hez és a fel ada tok ös  sze tett sé gé hez, és amely ben ki emelt sze re pet
kap a know-how hasz no sí tá sért fe le lõs ve ze tõ. 

Az ötö dik moz ga tó ru gó az 1960-as évek ben Eu ró pa-szer te meg in du ló tö me ges hall ga tói
lét szám nö ve ke dés, amely fi nan szí ro zá si for rás igé nye mi att egy re nö vek võ ál la mi kont roll hoz,
ez ál tal egy re bü rok ra ti ku sabb mû kö dés hez ve ze tett. A hall ga tói lét szám nö ve ke dés tö meg kép -
zést ered mé nye zett, amely fel hí gí tot ta az aka dé mi ai ok ta tás tu do má nyos jel le gét. Az egye te -
mek most az zal kí sér le tez nek, hogy spe ci á lis kur zu so kat, „elit kép zést” kí nál nak a leg job bak -
nak és leg te het sé ge seb bek nek, mint egy vis  sza hoz va a re ne szánsz és a fel vi lá go so dás ko ra be li
esz mé ket. Ezt te kint het jük a vál to zá sok ha to dik ere jé nek.

Az egye te mek nek új ver seny tár sak kal is szem be kell néz ni ük, el sõ sor ban kül föl di, füg get -
len ku ta tó in té ze tek „sze mé lyé ben”. Ugyan ak kor a vál la la ti ku ta tá sok sza bad utat nyi tot tak az
együtt mû kö dé sek elõtt, az IT-vállalkozások szár nya lá sa pe dig szak mai ki hí vást és szá mos le -
he tõ sé get adott az egye te mek nek a fel hal mo zott tu dás hasz no sí tá sá ra és ér té ke sí té sé re.

Az egye te mek kül sõ és bel sõ kör nye ze te te hát alap ve tõ en meg vál to zott. Ez idá ig az egye -
te mek úgy re a gál tak a kör nye ze ti vál to zá sok ra, hogy új kart lé te sí tet tek a fel me rü lõ tu do má -
nyos prob lé mák meg ol dá sá ra és an nak a kép zés be in teg rá lá sá ra. A je len le gi hely zet re azon ban
nem igen le het ha té kony vá lasz egy új „tech no ló gia transz fer” vagy „in ku bá tor” ne vû fa kul tás
lét re ho zá sa, sok kal in kább új pers pek tí va vál la lá sá ra és pa ra dig ma vál tás ra lesz szük ség. Az át -
ala ku lás el ke rül he tet len, de egyút tal kí vá na tos is azok szá má ra, akik ver seny ben vagy egy ál ta -
lán élet ben sze ret né nek ma rad ni. El ke rül he tet len, mert a fent jel zett tren dek mi att a má so dik
ge ne rá ci ós egye te mi mo dell el tû né sét nem le het meg ál lí ta ni. Ös  sze fog la ló an a kül sõ kör nye -
ze ti ha tá sok, ame lyek az át ala ku lást meg in dí tot ták:
– A hall ga tói lét szám nö ve ke dé se mi att egy re ne he zebb a mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek be tar tá sa.
– Szin tén a nö vek võ lét szám mi att tart ha tat lan ná vá lik a ko ráb bi tra di ci o ná lis ál la mi fi nan -
szí ro zás és ös  sze fo nó dás. 
– A globalizáció há rom fron ton te rem tett ver seny hely ze tet: har col ni kell a hall ga tó kért, az
ok ta tó kért és a vál la la ti meg bí zá so kért.
– Az in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok elõ tér be ke rül tek a monodiszciplinárisokkal szem ben, ez
pe dig ös  sze üt kö zés hez ve ze tett a ko ráb bi, ka ri szer ve ze ti for mák kal.
– Az él vo nal be li ku ta tá sok költ sé gei fo lya ma to san emel ked nek.
– Meg je len tek új, az egye te men kí vü li, top-ku ta tó in té ze tek.
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– A kor mány zat azon tö rek vé sei, hogy az egye te mek játs  sza nak meg ha tá ro zóbb sze re pet a
gaz da sá gi nö ve ke dés ben.
– A vál la la ti ku ta tá si le he tõ sé gek meg nyí lá sa.
– Az aka dé mi ai vál lal ko zói kedv nö ve ke dé se.

A 3GU mo dell sok kal több sza bad sá got ad az egye te mek nek, hogy ma guk ra ta lál ja nak és
új pá lyá ra áll ja nak. Ha si ke rül a meg úju lás, az a kö vet ke zõ elõ nyö ket biz to sít ja majd szá muk ra
a mû kö dés, fej lõ dés és ver seny ké pes ség so rán:
– A tu dás hasz no sí tás az egye te mek har ma dik cél ki tû zés évé vá lik, és le he tõ sé get te remt a
tra di ci o ná lis ku ta tói és ok ta tói mun ka mel lett egy szá má ra új, vál lal ko zói sze rep re.
– A 3GU-k nem zet kö zi pi a con ver se nyez nek. Ver seny be száll nak a leg jobb hall ga tó kért,
aka dé mi ku so kért és a vál la la ti meg bí zá so kért.
– A har ma dik ge ne rá ci ó sok há ló za tos egye te mek, ame lyek egy úgynevezett tu dás spi rá lon
ke resz tül mû köd nek együtt az ipar sze rep lõ i vel, ma gán K+F in téz mé nyek kel, fi nan szí ro zók kal
és más egye te mek kel.
– A ku ta tás fõ leg in ter disz cip li ná ris: a 3G-s egye te mek az együtt mû kö dést és a kre a ti vi tást
vá laszt ják irány elv nek a ra ci o ná lis ku ta tá si mód sze rek mel lé. 
– A 3G-s egye te mek multikulturális szer ve ze tek, eb bõl a szem pont ból ha son lí ta nak a kö zép -
ko ri egye te mek re. Mint hogy kü lön böz ni akar nak ver seny tár sa ik tól, ve ze tõ sze re pet akar nak
be töl te ni a pi a con, a leg job bak nak kü lön, spe ci á lis le he tõ sé ge ket te rem te nek.
– A 3GU-k koz mo po li ták: nem zet kö zi po ron don sze re pel nek, anya nyelv ük szin te ki zá ró lag
az an gol.
– A 3GU-k egy re ke vés bé függ nek majd az ál lam tól.

Ez utób bi meg ál la pí tás nem azt je len ti, hogy az ál lam nak nem kell to vább köl te ni az egye te -
mek re. Alap ku ta tá so kat csak ak kor le het csúcs szín vo na lon vé gez ni, ha mind az ipar, mind az ál -
lam hoz zá já rul azok hoz, és nem vál to zik át sem ke res ke del mi vál lal ko zás sá, ahol min den te vé -
keny ség a pro fit ma xi ma li zá lás függ vé nye, de még csak pusz tán ki egé szí tõ ok ta tá si le he tõ ség gel
ren del ke zõ mû sza ki vál lal ko zás sá sem. Ehe lyett a 3G-s egye tem hû ma rad kül de té sé hez: új tu -
dást te remt és az ok ta tást en nek a tu dás te rem té si fo lya mat nak ren de li alá.A pénz ügyi for rá so kat
a hall ga tók tan díj be fi ze té sei, a ku ta tá si ala pok és az ala pít vá nyok, va la mint a gaz da sá gi szfé ra
biz to sít ja. Tár gyi a sult tu dá suk ér té ke sí té sé vel üz le ti ala pok ra he lyez he tik fi nan szí ro zá su kat.
A tu dás hasz no sí tá si fo lya mat ban meg je le nik a ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség ki szer ve zé se, az
in téz mé nyek egy re in kább ügy fél- és pro fit köz pon tú ak lesz nek, az egye tem part ner ré vá lik.
A fo lya mat si ke ré hez azon ban en nél a mo dell nél is el en ged he tet len a vál lal ko zói kedv. 

A tu dás ér té ké nek köz ve tí té se a tár sa da lom fe lé

A har ma dik ge ne rá ci ós egye tem ta lán leg fon to sabb fel ada ta, kül de té se és egy ben sa já tos sá ga is az
ál ta la ge ne rált tu dás ér té ké nek köz ve tí té se a tár sa da lom fe lé. Finn or szág ban pél dá ul ezt a har ma -
dik célt, „a tár sa da lom szol gá la tát” már a 2004-es Egye te mi Tör vé nyek be is be le fog lal ták (Oulu
University, 2004). E har ma dik, tár sa da lom szol gá la ti cél, il let ve an nak igé nye, hogy az egye tem
egy tu dás há ló zat köz pont já vá vál jon, szo ro san ös  sze füg ge nek. Az egye tem nek kö te les sé ge, hogy 
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1. táb lá zat. A 2GU és 3GU egye te mek jel lem zõi 

For rás: Wissema, 2009. 32.

ér té ket te remt sen az ál ta la meg al ko tott tu dás ból. Nem te remt het cél ta lan, hasz no sít ha tat lan, fe -
les le ges tu dást. A má so dik ge ne rá ci ós egye te mek ide jén is ve he tett egy kis vál lal ko zás know-
how-t az egye tem tõl, ha meg ta lál ta azt a ku ta tót vagy tan szé ket, ahon nan az szár ma zott, ki egé -
szí tõ, sze mé lyes jö ve del met biz to sít va ez zel a ku ta tók nak. A har ma dik ge ne rá ci ós egye tem
ez zel szem ben ma gá ra vál lal ja a kom mu ni ká ció és az üz le ti hasz no sí tás fel ada tát is.

Az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség (European University Association) 2010-es trend je len té sé -
ben (EUA 2010) is hang sú lyoz za, hogy az egye te mek el vesz tet ték mo no pó li u mu kat a tu dás te -
rem tés és a ku ta tás te rü le tén. Új ku ta tá si mód sze rek re van szük sé gük, ame lyek transzdiszcip li ná -
ri sak, part ner sé gen ala pul nak. Né há nyan azt sze ret nék, ha az új ku ta tá si szer ve zet vis  sza tük röz né
a Triple Helix modellt,2 amely egye sí ti az egye te me ket, az ál la mi szer ve ze te ket és a ma gán -
szfé rát. A Triple Helixnek és a tu dás há rom szög nek (in teg rált ok ta tás, ku ta tás és in no vá ció)
egy re na gyobb be fo lyá sa van az Eu ró pai Unió po li ti ká já ra, de a nem ze ti stra té gi ák ra is.

Jellemz k

Második generációs egyetem Harmadik generációs egyetem 

Két cél: kutatás és oktatás. Érdektelenség a tudás 
hasznosításában

A tudás hasznosítása alapvet  tevékenység és 
harmadik céllá válik 

Helyi piacokon való m ködés. A többi 
egyetemmel kollegiális viszony 

Nemzetközi, versenypiacon való m ködés

Egyedülálló intézmények szerveze  kapcsolatok 
nélkül 

köd
partnerrel 

Monodiszciplináris kutatások és a karok, 
fakultások egyeduralma 

Transzdiszciplináris kutatások, egyetemi 
intézetek kialakulása 

Elitképzés a tehet s diákok számára 
Mu kulturális szervezetek: tömeg- és elitképzés 
egymás mell

Nemze , lokális egyetemek Kozmopolita egyetemek 
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2  A Triple Helix mo dell há rom szfé ra — az egye te mi-tu do má nyos, a gaz da sá gi szfé ra és a kor mány za ti szer -
vek — kap cso la tán ke resz tül al kot komp lex in no vá ci ós el mé le tet. Fõ meg ál la pí tá sa, hogy e há rom egy ség
fo lya ma tos kom mu ni ká ci ó ja biz to sít ja mind há rom szek tor fej lõ dé sét, a tu dás te rem tõ ré gi ók ki ala kí tá sá -
hoz ezek a fel té te lek el en ged he tet le nek (Etzkowitz—Leydesdorff, 2000). Fon tos ki emel ni a mo dell leg jel -
leg ze te sebb meg ál la pí tá sát, mi sze rint szük sé ges a há rom szek tor egy más ba va ló át me ne te: a te vé keny -
sé ge ik kö zöt ti át fe dés, a szer ve ze ti kor lá tok el tör lé se.
A mai tár sa da lom köz pon tú, a fenn tart ha tó fej lõ dést és a tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lást ön ként vagy kény -
szer bõl ma gá é nak val ló gaz da ság ban ér de mes a mo dellt ki egé szí te ni és egy ne gye dik sze rep lõ vel bõ ví -
te ni: ma gá val a tár sa da lom mal, il let ve an nak ér dek kép vi se le te i vel, a ci vil- és szak mai szer ve ze tek kel. 
Ez zel a mo dell „Triple”-bõl rom bus  szá vá lik (Deés, 2010).
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Egy, a gaz da sá gi vi lág vál ság ról ta nács ko zó bi zott ság ülé sén Eric Schmidt, a Google ügy -
ve ze tõ je azt mond ta: „Olyan utat kell épí te nünk, ame lyen ki me he tünk a vál ság ból, és ezen az
úton a nagy ku ta tó egye te mek nek kell majd min ket ve zet ni ük.” Né hány hét tel ké sõbb a Harvard
vi lág hí res stra té gá ja, Michael Porter ki je len tet te, hogy Ame ri ká nak sür gõ sen szük sé ge van egy
ko he rens gaz da sá gi stra té gi á ra, amely nek a nem zet erõs sé ge in kell ala pul nia: az in no vá ci ón, a
vál lal ko zá so kon és a felsõoktatáson.3 Ezek a ki je len té sek is azt pró bál ják bi zo nyí ta ni, hogy az
egye te mek a kulcs sze rep lõi a vi rág zó gaz da sá gok nak és a fej lõ dés nek (Thorp et al., 2010). Az
in no vá ció áll min den krí zis re adott vá lasz kö zép pont já ban. Mi nél na gyobb a vál ság, an nál je len -
tõ sebb in no vá ció szük sé ges a talp ra ál lás hoz. Mi ért az egye te mek az in no vá ció moz ga tó ru gói?
Az egye te mek prob lé ma ala pú in no vá ci ói szá mos tu do mány te rü let hu mánerõ for rá sát tud ják a
meg ol dás ér de ké ben moz gó sí ta ni, ami új tu dást és ez ál tal gaz da sá gi fej lõ dést ered mé nyez. Az
ame ri kai egye te mek ese té ben eh hez még egy sze ren csés té nye zõ já rul, azok meg be csü lé se,
nem ze ti iden ti tá sa. Az ame ri kai tár sa da lom sze mé ben az ame ri kai egye te mek a vi lág leg jobb -
jai, a te het sé gek kon cent rált gyûj tõ he lyei, az in no vá ció és a ke res ke del mi fej lõ dés moz ga tó ru -
gói. Az ál la mi és szö vet sé gi kor má nyok, a ma gán ado má nyo zók dollármilliárdokat fek tet tek a
mo dern ame ri kai ku ta tó egye te mek be, a ku ta tás ba és a kép zé sek be, s az ame ri kai kul tú ra ko ro -
ná zott kép vi se lõ i vé lép tet ték elõ azo kat. Az egye te mek nek pe dig meg kell szol gál ni uk a tá mo -
ga tást és a bi zal mat: köz pon ti sze re pet kell vál lal ni uk a krí zis ke ze lés ben. 

Egy hi ány zó elem azon ban még az ame ri kai egye te mek nél is prob lé mát je lent, ez pe dig a
vál lal ko zói gon dol ko dás mód. Ez azért nagy baj, mert az in no vá ció ha té kony sá ga ak kor nö vek -
szik iga zán, ha ab ban vál lal ko zá sok is részt vesz nek. Õk biz to sít ják a szik rát, a szen ve délyt és
az el kö te le zett sé get, ami ar ra ins pi rál ja az egye tem „kre a tív erõ for rá sa it”, hogy együtt va la mi
kü lön le ges dol got al kos sa nak. A nagy in no vá ci ók fel té te le egy olyan vál lal ko zói at ti tûd, amely
a nagy prob lé mák ban nagy le he tõ sé ge ket lát. Nagy dol gok ak kor tör tén het nek az egye te me -
ken, ha a vál lal ko zók kal és a vál lal ko zói szem lé let mód dal ta lál koz nak. Szá mos ame ri kai egye -
tem ala kult meg egy-egy aka dé mi ai-vál lal ko zá si együtt mû kö dés alap ján, az aka dé mi ai szek tor
még is túl sok szor il le ti a vál lal ko zói szfé rát – pe jo ra tív ér te lem ben – op por tu nis ta és elüzletie -
se dett jel zõk kel. Pe dig a vál lal ko zó nem je lent fel tét le nül mo hó üz let em bert, s a vál lal ko zás
mint fo ga lom is tel jes mér ték ben ös  sze cseng a mo dern egye te mek cél ja i val. A két szfé rá nak le
kell ül nie és be szél nie kell egy más sal ah hoz, hogy olyan in no vá ci ók szü let hes se nek, ame lyek
reenergizálják a 21. szá za di in téz mény rend sze re ket. Az egye te mek sze re pe so sem volt még
olyan je len tõs, és a fe le lõs sé gük sem volt még ak ko ra, mint a 21. szá zad ele jén.

A tudás-hub si ke ré nek tit ka

A har ma dik ge ne rá ci ós egye tem sa já tos sá gai kö zött a tu dás há ló zat nak (más né ven hub) köz -
pon ti a sze re pe. Tu dás spi rál nak is ne vez het jük ezt a há ló za tot, stra té gi ai szö vet sé get, amely
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vál la la ti, kor mány za ti és más szer ve ze tek kel egé szí ti ki az egye te mi együtt mû kö dõ ket. Pon tos
meg ha tá ro zás hoz Wissemát hív hat juk se gít sé gül: „in téz mé nyek cso port ja egye te men be lül és
kí vül, ame lyek – le he tõ leg az egye te mi campus te rü le tén – együtt mû köd nek az egye tem mel, an -
nak ok ta tó i val és ku ta tói te am je i vel, il let ve egy más sal is” (Wissema, 2009. 34.). Egy olyan
köz pont lét re ho zá sá ról van szó, ahon nan nem hi á nyoz hat sen ki, aki a fej lesz té sek él vo na lá ban
akar jár ni, le gyen az vál lal ko zás, kez dõ vál lal ko zó, ku ta tó vagy hall ga tó, de a köz pont ban meg -
je len nek fi nan szí ro zók és pro fes  szi o ná lis szol gál ta tók is (köny ve lõk, jo gá szok, mar ke ting- és
me nedzs ment-ta nács adók stb.). Ezek együt te sen al kot ják a tu dás spi rált. Mi nél több elem van
je len a tu dás spi rál ból egy há ló zat ban, an nál sta bi labb lesz a rend szer. A há ló zat alap el ve, hogy
egye te mi ku ta tá sok csak ak kor tel je sí te nek vi lág szín vo na lon, ha együtt dol goz nak új, egye te -
mi vál lal ko zá sok kal és füg get len K+F szer ve ze tek kel is. 

1. áb ra. A tu dás spi rál 

For rás: Wissema  2009. 35

A hub si ke ré nek és így az egye tem ver seny ké pes sé gé nek meg ha tá ro zói:
– A hub köz pon ti sze re pé nek be töl té se. Az egye tem ver seny elõ nye azon mú lik, hogy meny -
 nyi re ké pes a há ló zat köz pont já nak pozicionálni ma gát és olyan nyi tott há ló za tot ko or di nál ni,
ahol ál la mi és nem ál la mi szer ve ze tek egy aránt je len van nak (ez az éles kü lönb ség a kö zép ko ri
és a hum bold ti egye te mek zárt tár sa dal má hoz ké pest).
– A kre a tív ér tel mi ség ös  sze gyûj té se. A cé lok el éré sé hez el en ged he tet le nül szük sé ge sek az
in di vi duu mok, azok az em be rek, akik a kre a ti vi tá suk kal és szel le mi ké pes sé gük kel já rul nak
hoz zá a si ker hez. Tu dó sok, mû vé szek, ter ve zõk, prog ra mo zók, kockázatitõke-befektetõk és
vál lal ko zók, akik ben az a kö zös, hogy ren del kez nek egy olyan ké pes ség kész let tel, amely ké -
pes egy hely re, a hubba von za ni õket. Így együtt egy öko szisz té mát al kot nak, amely már egy
adott he lyen egy mû kö dés re kész in no vá ci ós tár sa dal mi struk tú rát kép vi sel.
– A tu dás spi rál si ke ré nek har ma dik tit ka: a kom mu ni ká ció. A si ker ak kor ga ran tált, ha a spi -
rál ban sze rep lõ in téz mé nye ket egy más hoz a le he tõ leg kö ze lebb, leg sze ren csé sebb eset ben egy
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hely re, az egye tem te rü le té re tud juk össz pon to sí ta ni. Ha min den „egy sé tá nyi” tá vol ság ra van,
ak kor kön  nye dén vál lal egy aka dé mi kus is ta nács adói te vé keny sé get egy in du ló vál lal ko zás -
ban, és a vál lal ko zá sok is szí ve sen al kal maz nak gya kor no ko kat az egye te mi hall ga tók kö zül.
Az internet cso dá la tos esz köz az in for má ció gyûj tés re, il let ve egy már meg kez dett és jól struk -
tu rált pro jekt kom mu ni ká ci ó já ra, de nem hasz nál ha tó ér té kes dol gok ki ta lá lá sá ra, ös  sze tett öt -
le tek fej lesz té sé re és „on-the-job” szi tu á ci ók meg ol dá sá ra.

Azok az egye te mek sem tûn nek el fel tét le nül, vagy szûn nek meg, ame lyek nek nem si ke rül
ma guk kö rül a tu dás spi rált fel épí te ni, csu pán meg kell elé ged niük a re gi o ná lis ku ta tá si és ok ta -
tá si sze rep kör ük fenn tar tá sá val. 

Egy más mel lett meg fé rõ tö meg- és elit kép zés 

A hum bold ti egye tem cél ja az volt, hogy ki ké pez ze a jö võ tu dó sa it, gya kor ló or vo sa it és ügy vé de it,
akik szak má juk ban a tu do má nyos meg kö ze lí tést hasz nál ják. A hat va nas évek tõl azu tán új pa ra dig ma
ke rült elõ tér be (1. az ok ta tás a jó lét alap ja; 2. egyen lõ esé lye ket min den ki nek), mely nek ered mé nye -
kép pen meg ug rott az egye te mek szá ma (min den ré gi ó ba egyet) és ro ha mo san emel ke dett a hall ga tói
lét szám. A tu dós kép zést aka dá lyoz ta a nagy szá mú hall ga tó, aki ket fel kel lett ké szí te ni szak má juk
gya kor lá sá ra, rá adá sul a fi nan szí ro zás csak egy cse kély alap szol gál ta tás ra volt ele gen dõ.

A tö meg ok ta tás vagy elit kép zés kér dé sét a har ma dik ge ne rá ci ós egye te mek úgy ke ze lik,
hogy úgynevezett „kétutas” egye te mek ké ala kul nak. Ez azt je len ti, hogy a hall ga tók több sé gé nek
meg fe le lõ mi nõ sé gû, de ál ta lá nos kur zu so kat kí nál nak, míg a leg job bak nak tu do mány ori en tált
elit kép zést biz to sí ta nak. A hall ga tók pe dig haj lan dó ak fi zet ni a szín vo na las kép zé se kért. Az elit -
kép zés re a kö vet ke zõ esz kö zök kel von ják be hall ga tó i kat:
– szi go rít ják a be lé pé si fel té te le ket (pl. fel vé te li vizs gák, ma ga sabb szin tû érett sé gi stb.);
– a már bent lé võk nek szak mai kö zös sé ge ket, úgynevezett „honours classes” hoz nak lét re,
amely extra kon takt órá kat je lent, de ext ra tel je sít ményt és akár anya gi hoz zá já ru lást is igé nyel
a hall ga tók tól (ez ak kor is al kal maz ha tó, ha jog sza bály ok tilt ják ide a fel vé te li vizs gát);
– több let szol gál ta tá so kat és le he tõ sé get kí nál nak a te het sé ges di á kok nak;
– tá mo ga tást sze rez nek a te het sé ges di á kok ta nul má nya i nak fi nan szí ro zá sá ra.

Szer ve ze ti és me nedzs ment struk tú ra

Ha gyo má nyo san az egye te mek ka ri ta go zó dá sú ak, a ka rok egy-egy tu do mány ágat kép vi sel nek
(még az arisz to te lé szi gon dol ko dás mód nak meg fe le lõ en). Köz ben pe dig azt lát juk, hogy nap ja ink
ki hí vá sai és az ál ta luk meg kö ve telt ku ta tá sok multidiszciplinárisak, vagy még in kább transz disz -
cip li ná ri sak lesz nek, ami azt je len ti, hogy a K+F te vé keny sé gek olyan meg ol dá so kat kí ván nak,
ahol ter mé szet tu dós ok, mér nö kök, ter ve zõk, kü lön bö zõ tu do mány ágak kép vi se lõi dol goz nak
együtt ka ro kon át nyú ló te a me ket al kot va, rá adá sul sok szor más egye te mek rõl vagy ép pen egye te -
men kí vül rõl ér ke zõ szak ér tõ ket is be von va. Ez egy faj ta mát rix struk tú rát ered mé nyez, ahol a ta -
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gok ka rok hoz tar toz nak, még is kü lön költ ség ve tés sel is ren del ke zõ te a mek ben dol goz nak. A mát -
rix szer ve ze ti fel épí tés azon ban az át ala ku lá si fo lya ma tok jel leg ze tes ve le já ró ja, s eb bõl fa ka dó an
in sta bil, hi szen ben nük a tu do mány ág-ala pú ka rok konf ron tá lód nak a pro jekt ala pú ku ta tás sal és
kép zés sel. Leg újab ban ezek a ka ro kon át nyú ló te a mek sa ját stá tust vív nak ki ma guk nak, ez ál tal
egy új és sok kal ha té ko nyabb egye te mi struk tú rát ki ala kít va. A te a mek jól szer ve zett, transz disz -
cip li ná ris, karfüg get len in té ze tek ké ala kul nak, s köz vet le nül a me nedzs ment fel ügye le te alá tar -
toz nak. Ezek az in té ze tek fo ko za to san fe le lõ sei lesz nek a ku ta tás hoz iga zo dó mes ter kép zé sek nek,
dip lo ma utá ni kép zé sek nek és a té má ba vá gó dok to ri kép zé sek nek is. Így kön  nyeb ben tud ják meg -
sze rez ni a ku ta tá si te rü le tük höz tar to zó har mad la gos és ne gyed le ges for rá so kat és az ipar ral is ha -
té ko nyab ban lesz nek ké pe sek együtt mû köd ni. Rá adá sul, mi vel ku ta tá si te rü le tük azo nos, ezek az
in té ze tek in ter na ci o ná lis há ló za to kat is épí te nek és nem zet kö zi pro jek tek ben vesz nek részt.4

3GU — fi nan szí ro zás

A kö zép ko ri egye te met egy részt a hall ga tók fi nan szí roz ták be fi ze té se ik kel, más részt az egy ház
és az ál lam. Vi szony la gos füg get len sé gü ket ja va i kon és tu laj do na i kon ke resz tül (el sõ sor ban
föld tu laj don) tud ták biz to sí ta ni. A má so dik ge ne rá ci ós egye tem fõ jö ve de lem for rá sa az ál lam
tá mo ga tá sa volt. A kor mány zat egy elõ re meg ha tá ro zott ös  szeg gel köz vet le nül fi nan szí roz ta az
ok ta tást és a sza bad ku ta tást (el sõd le ges pénz áram), de ku ta tás tá mo ga tás ra ku ta tá si ala po kat is
lét re ho zott (má sod la gos pénz áram), ame lyek ese té ben azon ban meg ha tá roz ta a tá mo ga tá sok
el osz tá sá nak me to di ká ját, s ez el in dí tott né mi ver senyt a ku ta tók kö zött. Az át ala ku lás má so dik
sza ka szá ban, nap ja ink ban a vál lal ko zó vá vá ló egye te mek egy re nö vek võ arány ban ré sze sül -
nek jö ve de lem ben két to váb bi for rás ból: 
– har ma dik fél nek ku ta tá si és ok ta tá si szol gál ta tás nyúj tá sa (har mad la gos pénz áram)
– do ná ció, szponzoráció (ne gye dik pénz áram)

Eu ró pa egye te me i nek fi nan szí ro zá sá ra jel lem zõ, hogy rit kább ez a faj ta szponzoráció, az
egye te mek pe dig sok szor a gaz da gok és te he tõ sek hoz zá ál lá sát hi báz tat ják. Va ló já ban az egye -
te mek nek ma gu kat kel le ne ezért hi báz tat ni uk. Meg kel le ne ugyan is kér dez ni ük ma guk tól: „va -
jon mit ad ha tunk mi cse ré be an nak, aki nek min de ne meg van?”. Az egye te mek ab ban a rit ka
hely zet ben van nak, hogy meg ad hat nák a tá mo ga tók nak azt, ami re vágy nak: a hal ha tat lan sá -
got! Lé te zik No bel-díj vagy ke vés bé pro mi nens, még is ko moly tisz te let be li cí mek. Gyak ran
épü le te ket ne vez nek el tu dó sok ról, így a ne vük ge ne rá ci ó kon ke resz tül fenn ma rad hat. Ez szol -
gál hat ga ran ci a ként a tu dás ba be fek tet ni szán dé ko zók meggyõzésekor.5
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4 Wissema vi sel ke dé sü ket és te vé keny sé gü ket a „coopetation” (cooperation + competition) szó val jel lemzi
(Wissema, 2009).

5 Ez tör tént pl. a né met Bré mai Egye te men, amely nek Klaus Ja cobs ado má nyo zott 200 mil lió eurót és
men tet te meg ez ál tal a csõd tõl. Per sze nem egy szer re ad ta oda a pénzt. Évi 15 mil li ót adott a 2006-tól
2010-ig ter je dõ idõ szak ra, majd a si ke res talp ra ál lást kö ve tõ en a fenn ma ra dó 125 mil li ót. Az egye tem pe -
dig Ja cobs Egye tem re vál toz tat ta ne vét (The Economist, 2006).
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A fi nan szí ro zás ge rin cét azon ban to vább ra is az ál la mi for rás, az el sõd le ges pénz áram adja.
Ez a fel fo gás ab ból a 19. szá za di szem lé let mód ból ma radt fent, amely sze rint az ál lam a fe le lõs
a meg fe le lõ kép zé si rend sze rért, amely ben az is ko lák és egye te mek az ál lam ke zé ben lé võ esz -
kö zök. A kor mány zat, an nak ér de ké ben, hogy bi zo nyít sa a költ ség ve tés fe le lõs és át lát ha tó fel -
hasz ná lá sát, elõ re dönt az ok ta tás ra és ku ta tás ra for dít ha tó for rá sok nagy sá gá ról és cél zott
felhasz ná lá sá ról. A ku ta tás fi nan szí ro zá sa gyak ran tör té nik a má sod la gos pénz ára mon ke resz -
tül, pá lyá za tok út ján. 

2. áb ra. A je len le gi egye te mek és a 3GU pénz ára mai 

For rás: Wissema, 2009. 126.

A jö võ 3G-s egye te mei fi nan szí ro zá sá nak még egy ka rak te risz ti ká ját kell ki emel ni: a fix
költ ség ve té sek fo ko za to san prog ram fi nan szí ro zás sá ala kul nak át. A transz for má ció idõ sza ka
alatt az egye te mek fi nan szí ro zá sá ra jel lem zõ, hogy alap kép zé se ik (BSc és BA), va la mint
monodiszciplináris ku ta tá sa ik az el sõ pénz áram ból mû köd nek, fõ leg nem ze ti szin ten, a Master
és PhD-képzések fi nan szí ro zá sá ra pe dig má so dik és har ma dik pénz ára mo kat hasz nál nak fel,
nem zet kö zi kör nye zet ben.

Ami a har ma dik ge ne rá ci ós egye tem után kö vet ke zik

Mind a vál lal ko zói, mind a har ma dik ge ne rá ci ós egye te mek jel lem zõ je, hogy leg si ke re sebb és
leg jö ve del me zõbb te rü le tei a mû sza ki in no vá ció és a tech no ló gia fej lesz tés. Ezek szol gál nak
alap já ul a pe ri fé ri ák hasz no sí tá sá nak és az ipa ri kap cso lat épí tés nek egy aránt, és vall juk be,
eze ken a te rü le te ken le het a leg lát vá nyo sabb, leg gyor sabb és leg in kább szám sze rû sít he tõ ered -
mé nye ket el ér ni. A tár sa dal mi hasz no sí tás fo ga lom kö re azon ban va la mit már elõ re je lez: to -
vább kell lép ni a mû sza ki, tech no ló gi ai fej lesz té se ken, el kell moz dul ni uk in nen, nyit ni uk kell
az egye te mek nek a tár sa da lom irá nyá ba. A kö vet ke zõ fej lõ dé si ál lo más nak egy elõ re még na -
gyon ke vés kö ve tõ je van (azok is leg in kább ame ri kai egye te mek), dön tõ en csak ví zió, de jól
kör vo na la zó dó ví zió, amely a vál lal ko zói egye tem jel lem zõ it ki ter jeszt ve el ve zet egy új ge ne -
rá ci ós egye te mi mo dell fe lé, és ez az új „ge ne rá ci ós sa já tos ság” a tár sa da lom ori en tált ság és a
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fenn tart ha tó ság. Már nap ja ink ban is, de a jö võ ben min den kép pen olyan tár sa dal mi és ter mé -
sze ti kör nye ze ti prob lé mák kal kell majd szem be néz nünk és meg küz de nünk, ame lyek a mû sza -
ki meg ol dá sok tól a tár sa da lom ál tal meg kö ve telt fej lesz té sek re irá nyít ják majd a fi gyel met, a
har ma dik ge ne rá ci ós fo lya mat ki e gé szül tár sa dal mi és gaz da sá gi in no vá ci ós fo lya ma tok kal is,
te hát a mo dell egy re in kább tár sa da lom ori en tált tá vá lik. Eh hez azon ban szük ség volt (van) a
klas  szi kus har ma dik ge ne rá ci ós egye tem mû sza ki fej lesz tés ori en tá ci ó já ra, mert ez biz to sít ja
a tár sa da lom fe lé azt a transzparenciát, amely ál tal kel lõ kép pen el fo ga dot tá vál hat, hogy ké -
sõbb ak tív sze re pet vál lal has son a gaz da sá gi és tár sa dal mi in no vá ci ók ban is. Ma gyar or szág él -
vo nal be li egye te mei je len leg a mû sza ki in no vá ci ók hasz no sí tá sá nál tar ta nak, ezt hi va tot tak
szol gál ni a – szin te ki vé tel nél kül pá lyá za ti for rás ból fi nan szí ro zott, ezért köz vet ve az ál lam ál -
tal ge ne rált, tá mo ga tott – tech no ló gia-transz fer iro dák meg ala kí tá sá val is.

Az át ala kult, né mi képp ki ter jesz tett mo dell ben a tár sa da lom szol gá la ta mi att az ál lam nak
és a tár sa dal mi szer ve ze tek nek is na gyobb sze re pet kell majd vál lal ni uk (mind a fi nan szí ro zás,
mind a tár sa dal mi prob lé mák kép vi se le te te rü le tén), de a vál la la tok sem szo rul nak hát tér be,
mert az új tech no ló gi ai fej lesz té sek al kal ma zá sa, a tár sa dal mi sze rep vál la lás (CSR) ima ge- és
en nek pro fit ha tá sai új le he tõ sé ge ket nyit nak meg elõt tük az éles pi a ci ver seny ben. 

A je len le gi kör nye zet ben a tár sa da lom ra di ká lis vál to zá son megy ke resz tül, s en nek a tár sa -
dal mi szer ve ze tek ben is tük rö zõd nie kell. Az egye te mek min dig is nagy ru gal mas sá got mu tat tak
elõ ször a ta ní tás mis  szi ó já nak ki ala kí tá sá val, ké sõbb a tu dás ge ne rá lá si mis  szió adap tá lá sá val,
majd a vál lal ko zói szem lé let át vé te lé vel. Nap ja ink ban még egy új mis  szi ót kell ma gu ké vá ten ni,
ez pe dig a tár sa dal mi fej lõ dés hez va ló köz vet len hoz zá já ru lás (Izvercianu et al., 2010). Ezt fi -
gye lem be vé ve a har ma dik ge ne rá ci ós egye te met „fenn tart ha tó vál lal ko zói egye tem nek” is ne -
vez het jük.
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