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A tö meg ok ta tás elit kép zé sé nek 
ér té kei 

Veroszta Zsu zsan na

� A tö me ges sé vált fel sô ok ta tás ér ték kész le té nek elem zé se i ben a „mi nincs?” ol da lá ról kö -
ze lí tô vizs gá ló dá sok in kább a ko ráb bi, elit kép zé si sza kasz hoz kap cso ló dó ér té kek ha  nyat  lá sát,
a klas  szi kus egye te mi ér té kek meg ren dü lé sét eme lik ki. Mind azo nál tal fel sô ok ta tá sunk ér té -
kei fe lé a „mi vé lett?” kér dés sel is for dul va a tö meg kép zés ál tal élet re hí vott új fel sô ok ta tá si
ér ték kész le tet is azo no sít ha tunk. �
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A ha gyo má nyos, ke ve sek szá má ra nyi tott elit egye te mek kri ti kai füg get len sé gét, hu ma nis ta
tra dí ci ó it és kép zé si sa já tos sá ga it a tu dás ala pú tár sa da lom egye te mé nek kép lé ke nyebb és he te -
ro gé nebb ér ték struk tú rá ja vál tot ta fel, amely azon ban olyan ér té kek erô sö dé sé vel járt, mint a
de mok ra ti zá ló dás, esély egyen lô ség, tár sa dal mi re ak ció kész ség (be le ért ve a mun ka erô pi ac-re -
le váns kép zett sé get). E té má ról szól va a mo dern fel sô ok ta tás fon tos te o re ti ku sa, Scott (2004) is
azt lát tat ja ve lünk, hogy a tu dás ala pú tár sa da lom tö me ge se dett fel sô ok ta tá sá nak ér ték kész le te
alap ja i ban tér el ugyan az elit egye te mek ér ték kész le té tôl, ám e kü lönb ség nem fel tét le nül és
ki zá ró la go san va la mi nek az el vesz té se ként ér tel mez he tô. A mo dern fel sô ok ta tás in téz mé nyei
esze rint sa ját, mi nô sé gi leg je len tô sen el té rô ér ték kész let tel ren del kez nek. Scott té te lét ala pul
vé ve az aláb bi ak ban épp e ki ter melt sa já tos fel sô ok ta tá si tö meg kép zé si ér ték kész let egy szeg -
men sé nek, az elit kép zé si ér té kek nek azo no sí tá sá ra tö rek szünk. Ki in du ló fel te vé sünk so rán az
elit- és tö meg kép zé sek hall ga tó i nak fel sô ok ta tás sal kap cso la tos ér té ke i ben mar káns el té ré se -
ket va ló szí nûsí tünk, ám mi köz ben úgy vél jük, az elit kép zé sek hall ga tó i nak fel sô ok ta tá si ér ték -
kész le te to vább ra is el kü lö nít he tô je gyek kel bír, fel te vé sünk sze rint e sa já tos sá gok mi nô sé gi
el té rést mu tat nak a fel sô ok ta tás elit sza ka szá nak do mi náns ér té ke i tôl.  

A tö me ges sé vá lás és dif fe ren ci á ló dás ré vén meg vál to zott fel sô ok ta tá si ér ték kész le tet szá -
mos szem pont ból öve zi ag go da lom és szkep ti ciz mus. Az egyik ilyen di men zió két ség te le nül a
hall ga tói kö zeg sok fé le sé ge, mely az át lag mi nô ség rom lá sát is je len ti: mi nél töb ben ke rül nek
be egy-egy kor osz tály ból, an nál na gyobb lesz a ke vés bé ki vá ló hall ga tók be ke rü lé si esé lye.
En nek kö vet kez mé nye az tán nem csu pán az ok ta tói ol da lon ta pasz tal ha tó kri ti kai at ti tûd (Bojda,
2000), ha nem egye bek mel lett egy új tí pu sú in téz mé nyi hierarchizálódás is. A tö meg ok ta tás
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által ke let ke zett ki hí vá sok az ok ta tói ol dalt is érin tik, hi szen a ha gyo má nyos part ner sé gen ala pu -
ló ta nár-di ák együtt mûkö dés a hall ga tók szá má nak fel fu tá sá val nem va ló sít ha tó meg. A tö me ges
kor szak fel sô ok ta tá sá ban ma ga az át adott tu dás vál to zik meg je len tô sen. A klas  szi kus egye te mi
kor szak tu dás át adá sá hoz ké pest – a tu dás tí pu sok ket tôs sé gé bôl ki in dul va (Pléh, 2002) – a tö -
meg igé nyek nek meg fe lel ni aka ró fel sô ok ta tás ban egy re na gyobb súlyt kap nak a prag ma ti kus
tu dás ele mek, a fe lül rôl le fe lé épít ke zô ün ne pi tu dás he lyett az alul ról fel fe lé épít ke zô köz na pi
tu dás át adá sa (Ferge, 1976), az exp li cit tu dás (tud ni mit) he lyett az imp li cit is me re tek (tud ni ho -
gyan) do mi nál nak. Jól ér zé kel he tô mind ez a ket tôs ség a tö meg kép zés és elit kép zés vi szony la tá -
ban. Pléh sze rint a ket tôs tu dás kér dé se a tö meg- és elit kép zés kap csán azért is hang sú lyos, mert
a két fé le kép zés tí pus köz ti pusz tán hi e rar chi kus kü lönb ség té tel a tö meg kép zést egy faj ta for rás -
hi á nyok ré vén csök ken tett exp li cit tu dás ala pú elit kép zés sé deg ra dál hat ja (Pléh, 2002), ho lott
két kü lön bö zô, ön ma gá ban ér té kes tu dás tí pus ról van szó. Kü lö nö sen ak tu á lis ez a meg fon to lás
an nak fé nyé ben, hogy a tö meg ok ta tás meg íté lé sé ben az elit kép zés sze re pé nek csök ke né sén va ló
saj nál ko zás, a tö me ges ség esz mé jé nek egye tem tôl tá vol tar tá sa, el uta sí tá sa gya ko ri gon do la ti
elem (lásd er rôl pl. Readings, 1995; Ritzer, 1988; Karnoouh, 2000). A kri ti kai hang nem ben fel -
vá zolt ala csony elô kép zett sé gû, fo gyasz tó vá deg ra dá ló dott, sôt az infokommunikációs esz kö zök
el ter je dé se kö vet kez té ben sze pa rá ló dott, a könyv tá rak he lyett a szá mí tó gé pek elôtt ülô hall ga tók
ví zi ó ja mel lett töb ben ar ra is rá mu tat nak, hogy a tö me ge se dés ne ga tív ten den ci ái a fel sô ok ta tás
pro fes  szo ri gár dá ját sem hagy ták érin tet le nül (Hrubos, 2007; Altbach, 2002). 

A tö meg ok ta tás-elit ok ta tás prob lé má ja a fel sô ok ta tás te o re ti ku sai kö zül töb be ket in dí tott
az elit ok ta tás új út ja i nak ke re sé se fe lé. A hu ma nis ta tra dí ci ó tól át ha tott egye te mi kö zeg ethosza
az egye te mes tu dást és egyé ni ki tel je se dést szol gá ló, ma gas mi nô sé gû ok ta tás. Míg a kö zép ko -
ri egye te mek hall ga tó i kat ál la mi, egy há zi szol gá lat ra ké szí tet ték fel, a hu ma nis ta egye tem a re -
ne száns  szal te rem tet te meg az ön ma gá ért va ló, tisz ta tu dás esz mé jét. Az el mé le ti és gya kor la ti
kép zés óko ri gö rög is ko lá kig vis  sza nyú ló ket tôs sé ge olyan dichotómiákban tes te sül meg, mint
a re to ri ka és fi lo zó fia, a gya kor lat és el mé let, a hasz nos ság és az egyé ni fej lô dés. A tö meg kép -
zés kor sza ká ban az e ket tôs ség közt egyen sú lyo zó egye te mi ok ta tást a kül sô el vá rá sok a kép zés
gya kor la ti a sabb ré gi ói fe lé moz dít ják el, amely ös  sze cseng a hall ga tói igé nyek kel is. A fel sô fo -
kú kép zés e te kin tet ben olyan be fek te tés ként ér tel mez he tô, amely nek mun ka erô-pi a ci meg té -
rü lést kell pro du kál nia. A hall ga tó e szem pont ból mint fo gyasz tó, ve vô lép be a fel sô ok ta tás ba,
amely a gya kor la ti ok ta tás so rán el lát ja ké szen ka pott té nyek kel, ám fé lô, ezek kap cso la tát el -
mé le ti hát tér hí ján már nem tud ja ér tel mez ni. Más szó val (Lay, 2004), a tö me ge se dés ki nyi tot ta
ugyan a ka pu kat a „tu dás temp lo ma i hoz”, a kér dés azon ban az, mi lyen ér ték ma radt még e
temp lo mok ban, ami hez ez ál tal a hall ga tók hoz zá fér het nek. A tö me ge se dés sel alá ásott ha gyo -
má nyos egye te mi ér té kek ese té ben per sze nem csu pán a gya kor la ti, gaz da sá gos sá gi szem pon -
tok ha tá sa érez he tõ. Meg vál to zott a fel sô ok ta tást kö rül ve vô tár sa dal mi kö zeg (Scott, 1995).
A tu dás ala pú tár sa da lom ban az egye tem ér té kei a ko ráb bi nál sok kal köz vet le nebb kap cso lat -
ban áll nak a tár sa da lom ér ték kész le té vel. Az ál tal, hogy az egye tem csak egyi ke a tu dás ala pú
tár sa da lom in téz mé nye i nek, a szer ve zet füg get len sé gé nek meg óvá sa és ér ték kész le té nek rög -
zí té se is ne he zeb bé vált. Az egye tem nor ma tív ha tal ma ös  szes sé gé ben csök kent (Scott, 2004).
Eb ben a kö zeg ben az elit ok ta tás sze pa rá lá sa so kak szá má ra meg fe le lô ér ték át men té si út nak
tûn he tett. A ha gyo má nyos aka dé mi ai szfé rá ban a tö meg ok ta tás ér té ke i nek szám ba vé te le he -
lyett te hát sok kal in kább az elit kép zés fél té se, az egye tem tra di ci o ná lis ér té kei fe let ti ag go da -
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lom ten den ci á ja erôs, mi köz ben ma gá nak az elit fo ga lom nak a je len tés vál to zá sa is vég be megy
(Se té nyi, 1995). A fel sô ok ta tás tra di ci o ná li san ke ve sek szá má ra lét re jött rend sze ré nek – ahogy
ezt a köz ok ta tás tól va ló el kü lö nü lést ne vé ben is hor doz za – a tö me gek be fo ga dá sá ra kel lett ké -
szen áll nia, ami kul tu rá lis vál to zást is ered mé nye zett. A ha gyo má nyos elit egye tem sa já tos sá ga
a tár sa da lom tól tar tott kri ti kus tá vol ság ban ra gad ha tó meg leg in kább, hi szen ez az el kü lö nü lés
biz to sít ja az elit szá má ra sa ját ér ték kész le té nek meg ôr zé sét és kép vi se le tét, más részt után pót -
lá sá nak meg fe le lô for má lá sát. A tö meg egye te mek ezt a kri ti kai füg get len sé get több ok ból sem
tud ják ki ala kí ta ni, sok kal in kább be vo nód nak a tár sa da lom ba, ami bôl az is kö vet ke zik, hogy
ér ték kész le tük is kép lé ke nyebb az elit egye te me ké nél. A tár sa da lom hoz több szál lal kap cso ló -
dó tö meg egye te mek nem le het nek a ha gyo má nyos elit rep ro duk ció in téz mé nyei, már csak
azért sem, mert a mo dern tár sa da lom sok kal moz gé ko nyabb ha tal mi struk tú rá i hoz kell al kal -
maz kod ni uk. Még ha azt is lát juk, hogy a tö meg kép zés nem tu dott a ko ráb bi hoz ha son ló sa ját
ér ték struk tú rát sta bi li zál ni és kon zer vál ni, szá mos te kin tet ben elô nye két ség te len az elit egye -
te mek hez ké pest. Ez az ér ték fô képp a nyi tott ság ban és az eb bôl fa ka dó de mok ra ti zá ló dás ban
ölt tes tet. A tö me ge se dés ér ték von za ta a fel sô ok ta tás kont roll já nak meg vál to zá sa is: az ad di gi
szi lárd bel sô vi szo nyí tá si pon tok he lyett a kül sô el szá mol tat ha tó ság, az ered mé nyes sé gi mu ta -
tók vál tak re le váns sá, a ha gyo má nyos ér té ke ket és ma ga sabb hall ga tói ki vá ló sá got az erô sö dô
ver seny és nö vek vô nyil vá nos ság vál tot ta fel (Mazsu, 1995). Az elit egye te mek re mind tár sa -
dal mi, mind in tel lek tu á lis ér te lem ben jel lem zô zárt ság ka pa ci tá sa i kat is li mi tál ja, ez zel szem -
ben a tö meg in téz mé nyek mind az át adott is me re tek, mind a fo ga dott hall ga tók tár sa dal mi hely -
ze tét te kint ve nagy fo kú nyi tott sá got és he te ro ge ni tást kép vi sel nek. Ez a nyi tott ság a tu dás ala pú
tár sa da lom mal ki épí tett köl csö nös kap cso la tok va ri a bi li tá sa mel lett egy új eti kai bá zis meg -
szü le té sé nek alap ja le het, amely épp a sok fé le tu dás tra dí ció ös  sze tar tá sá ban kép vi sel het alap -
ve tô sze re pet, mi köz ben eti kai szem pont ok kal gaz da gít ja az is me re tek, gya kor la tok ko ráb ban
tisz tán tech ni kai te rü le te it is (Scott, 2004). Scott alap té te le sze rint te hát az egye te mi au to nó mia
csök ke né se és az egye te mi ér té kek in ko he rens át ala ku lá sa nem fel tét le nül je len ti az egye tem
bu ká sát, sôt be ta go zó dá sa a tu dás ala pú tár sa da lom ba épp a fo lya ma to san vál to zó in téz mény
adap tá ci ós si ke rét mu tat hat ja és egy új tí pu sú egyen lô ség esz mény, új ra ér tel me zett tár sa dal mi
fe le lôs ség fe lé nyit hat utat. 

A tö me ges sé vált fel sô ok ta tás ban ér tel mez he tô elit kép zés meg ra ga dá sa cél já ból az aláb bi -
ak ban a fel sô ok ta tás hoz kö tô dô hall ga tói ér té kek vizs gá la tá hoz for du lunk. A vizs gá la tunk so rán
fel dol go zott adat bá zis az Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft. – Or szá gos Fel sô ok -
ta tá si In for má ci ós Köz pont (OFIK) irá nyí tá sá ban 2009-ben le zaj lott „Dip lo más Pá lya kö ve tô
Rend szer – Hall ga tói mo ti vá ci ós vizs gá lat” ku ta tá sá nak ada ta it tartalmazza.1 A vizs gá la ti po -
pu lá ci ót az ál la mi lag el is mert fel sô ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li alap- és osz tat lan kép zés ben
részt ve vô hall ga tói al kot ták. A ku ta tás so rán le he tô sé günk nyílt a fel sô ok ta tás hoz kap cso ló dó
hall ga tói ér té kek fel tér ké pe zé sé re. A fel sô ok ta tá si ér té kek hall ga tók kö ré ben zaj ló vizs gá la tá -
nak kulcs ele mét a fel kí nált ér ték ka te gó ri ák azo no sí tá sa és de fi ni á lá sa je len tet te. Az en nek so -
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1 A ku ta tás a TÁMOP 4.1.3 pro jekt ke re té ben va ló sult meg. A kvó ta sze rin ti min ta vé tel so rán kép zé si te rü let,
év fo lyam és nem sze rint ará nyos min tát vet tek. A min ta nagy ság 7 835 fõ, az adat fel vé tel stan dard kér dõ ív
alap ján, sze mé lyes meg kér de zés sel tör tént.
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rán al kal ma zott há rom ér ték di men zi ót (aka dé mi ai, prak ti kus, il let ve tár sa dal mi fe le lôs ség ér -
té kek) a fel sô ok ta tás há rom alap ve tô fon tos sá gú do ku men tu ma alap ján ha tá roz tuk meg és bon -
tot tuk to vább az ezek ben rög zí tett alap ér té kek men tén. A vá lasz adók az egyes fel sô ok ta tá si ér -
té kek fon tos sá gát 1-tôl 5-ig ter je dô ská lán je löl ték. A változószett az aláb bi ér ték hor do zó
fo gal mak ból állt: 
– Aka dé mi ai fel sô ok ta tá si ér té kek – a Mag na Char ta Universitatum (1988) alap ján

•  Tu do má nyos ku ta tás
•  Füg get len ség a po li ti kai ha ta lom tól
•  Ta ná rok és di á kok együtt mûkö dé se, part ne ri kap cso la ta

– Prak ti kus fel sô ok ta tá si ér té kek – a Bo lo gnai Nyi lat ko zat (1999) alap ján
•  Szé les kö rû nem zet kö zi hall ga tói mo bi li tás biz to sí tá sa
•  Mun ka erô pi a con jól fel hasz nál ha tó vég zett ség
•  Ru gal mas kép zé si rend szer (vál toz ta tás, meg sza kí tás, új ra kez dés)

– A tár sa dal mi fe le lôs ség fel sô ok ta tá si ér té kei – a UNESCO Dek ré tum (World Declaration,
1998) alap ján

•  Fe le lôs ség az egész tár sa da lom iránt
•  Kul tu rá lis, tár sa dal mi és er köl csi ér té kek át adá sa
•  Tár sa dal mi esély egyen lô ség elô se gí té se
Fel te vé sünk sze rint a fel sô ok ta tá sun kon be lül el kü lö nít he tô elit kép zé sek hall ga tó i nak fel -

sô ok ta tá si ér ték kész le te el té rést mu tat a fel sô ok ta tás egyéb te rü le te in ta nu lók ér té ke i tôl. A kri -
ti kus pont e vizs gá la ti sza kasz ban az „elit kép zés” hát tér vál to zó já nak pon tos de fi ni á lá sa és elô -
ál lí tá sa. A fo ga lom mér he tô vé té te le kor leg fon to sabb lé pés az elit kép zés ál ta lunk meg al ko tott
de fi ní ci ó já nak rög zí té se. A vál to zó meg al ko tá sá hoz az elit fo gal mát Trow (1974) fel sô ok ta tá si
rész vé tel re vo nat ko zó kategorizációjának el ve alap ján a hoz zá fé rés szûkös sé ge ként de fi ni ál -
tuk. En nek ér tel mé ben egy fel sô, 5–10%-os hall ga tói cso port el kü lö ní té se volt a célunk.2 Az
elit kép zés vál to zó já nak meg al ko tá sa kor má sik alap el vünk az volt, hogy sem ki zá ró lag in téz -
mé nyi (ka ri), sem pusz tán kép zé si elit ben nem gon dol kod ha tunk – a dif fe ren ci á ló dott fel sô ok -
ta tá si rend szer ben nin cse nek egy ér tel mûen elit ka rok, il let ve sza kok, avagy ha van nak is, ezek
meg bíz ha tó mé ré se igen prob le ma ti kus. Ezért az elit de fi ni á lá sá nak kri té ri u ma ként adott ka rok
adott kép zé se it vet tük ala pul, fi gye lem be vé ve, hogy a kü lön bö zô in téz mé nyek azo nos szak jai
közt is nagy kü lönb sé gek le het nek. A hoz zá fé rés szûkös sé gét a be ke rü lé si esély3 mu ta tó já val
mér tük, ame lyet min den min tá ba ke rült in téz mény min den szak já ra ki szá mí tot tunk. A mu ta tó
az adott in téz mény adott szak já ra ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re le adott el sô he lyes je lent ke zé -
sek és a fel vet tek há nya do sa ként állt elô. Ez prak ti ku san azt je len ti, hogy a leg ne he zeb ben hoz -
zá fér he tô kép zé se ket te kint jük elit kép zés nek. Jól le het a be ke rü lés ne héz sé gé nek mé ré sé re
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2 Trow a tö me ges ség fo gal má nak de fi ni á lá sá ban a fel sõ ok ta tás elit sza ka sza ként azt az idõ sza kot ne ve zi,
ami kor a fel sõ ok ta tás ba be is ko lá zot tak re le váns kohorszon be lü li ará nya 10% alatt van. A 10 és 35% kö -
zöt ti ál la pot a tö me ges sé vá lás idõ sza ka, 35% fe let ti be is ko lá zá si arány ese tén a fel sõ ok ta tás tö me ges -
nek te kint he tõ (Trow, 1974).

3 A be ke rü lé si esély szá mí tá sá hoz a 2009-es hi va ta los fel sõ ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti kát vet tük ala pul. Az
ada tok for rá sa a www.felvi.hu hon lap volt.

FEM_2011_2_:press 2011.12.06. 14:27 Page 68



A tömegoktatás elitképzésének értékei

több hi va ta los fel sô ok ta tá si sta tisz ti ká ra ala po zó vál to zó is adód hat (Veroszta, 2008), a hoz zá -
fé rés szûkös sé gét leg ha té ko nyab ban ez a há nya dos sûrí ti ma gá ba – ame lyet egyéb ként a kép -
zés bár mely szeg men sé re (pl. in téz mé nyi, sza kos, kép zé si te rü le ti, ka ri szin tek re is) elô ál lít ha -
tunk. Az elit kép zés ka te gó ri á ját te hát en nek ér tel mé ben a min tá ba ke rült hall ga tók sza kos
be ke rü lé si ne héz ség sze rin ti rang sor ban el fog lalt fel sô 7%-os szeg men sé bôl von juk ös  sze.
A vál to zó elô ál lí tá sa a ma gyar fel sô ok ta tás spe ci fi ku ma i ból adó dó an mind azo nál tal meg kö ve -
tel te az elit be be so rol ha tó sza kok, avagy in téz mé nyek kö ré nek elô ze tes szûkítését.4 A lét re ho -
zott elit kép zé si vál to zó el len ôr zé sé re meg vizs gál tuk kap cso la tát a (felsô)oktatási stá tus egyik
meg ha tá ro zó hierarchizáló vál to zó já val, a szü lôi vég zett sé gi stá tus sal. A két vál to zó sta tisz ti -
kai kap cso la ta meg nyug ta tó an erôs nek és kö vet ke ze tes nek bi zo nyult. 

Az elit kép zés sel jel le mez he tô hall ga tói cso port ese té ben te kint sük át elô ször is kap cso ló -
dá su kat a ha gyo má nyos aka dé mi ai ér té kek hez. Amen  nyi ben a mai fel sô ok ta tás elit kép zé se a
„múlt ból” eme lô dött át s nem új je gyek kel bí ró hall ga tói cso port, azt vár hat nánk, hogy kö rük -
ben a ha gyo má nyos aka dé mi ai ér té kek fe lül ér té ke lé se jel lem zô. Az ered mé nyek el sô rá né zés re
azt mu tat ják, hogy az elit kép zés vál to zó ja va ló ban szig ni fi káns kap cso lat ban van az aka dé mi ai
ér té kek ala ku lá sá val (1. táb lá zat).

1. táb lá zat. Az elit kép zé si jel leg és az aka dé mi ai ér ték di men zió kap cso la ta
Át lag, eset szám, egyszempontú va ri an cia ana lí zis F-sta tisz ti ká já nak szignifikanciaértéke

Az aka dé mi ai ér té kek ös  szeg zô ka te gó ri á ját fel bont va a Mag na Char ta Universitatumban
hang sú lyo zott há rom fô ér ték alap ján spe ci fi kál hat juk az elit kép zés és a hall ga tói ér té kek kap -
cso la tát. A va ri an cia ana lí zis ered mé nyei azt mu tat ják, hogy az aka dé mi ai di men zi ó hoz so rolt
ér té kek kö zül az elit kép zés ese té ben ki zá ró lag az in téz mény po li ti kai ér te lem ben vett füg get -
len sé gé nek fe lül ér té ke lé se a dön tô meg kü lön böz te tô jegy (2. táb lá zat). Meg le pô mó don épp a
klas  szi kus tu do mány egye te mi jel leg nél ki emel ten fon tos nak mu tat ko zó tu do má nyos ku ta tás
ér té ke nem jel lem zi erô seb ben a mai ér te lem ben vett elit kép zés hall ga tó it a töb bi ek nél. Ez az
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4 Nem emel tük be a mû vé sze ti, ka to nai, rend ôr tisz ti kép zé se ket. En nek oka, hogy Ma gyar or szá gon e kép -
zé sek (a mûvész kép zés ese té ben túl nyo mó részt) egy-egy in téz mény hez kö tôd nek. A kép zé sek unikális
vol ta rend kí vül kis be ke rü lé si esé lye ket pro du kál. Ugyan csak ki ma rad tak a ma gán/ala pít vá nyi in téz mé -
nyek szak jai. Az ok is mét csak a kép zé si struk tú rá ból ered: a mu ta tónk alap ját ké pe zô ál la mi lag tá mo ga -
tott kép zé sek je len tô sen ala csony ará nya ezen in téz mé nyek ese té ben tor zít ja a be ke rü lé si esé lye ket — te -
hát is mét csak nem a kép zés elit jel le gé bôl adó dik. Saj ná la to san ugyan is az adat bá zis nem adott mó dot
az ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses hall ga tói kör el kü lö ní té sé re.
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ered mény rá irá nyít hat ja fi gyel mün ket az elit kép zés fo gal má nak új raér tel me zé sé re, amely ben
a klas  szi kus „ele fánt csont to rony” jel leg, a tu do má nyos pro duk tum ki zá ró la gos sá ga he lyett más
szem pont ok erô söd nek fel. 

2. táb lá zat. Az elit kép zés és az egyes aka dé mi ai ér té kek kap cso la ta
Át lag, eset szám, egyszempontú va ri an cia ana lí zis F-sta tisz ti ká já nak szignifikanciaértéke

Mi u tán az elit kép zés aka dé mi ai ér té kek kel fel té te le zett kap cso la tá nak meg erô sí té se so rán
lát hat tuk, hogy e kap cso lat lé nye gé ben a po li ti kai au to nó mia fo gal má nak fe lül ér té ke lé sé bôl
fa kad, a má sik két ha gyo má nyos aka dé mi ai ér ték kel az elit kép zé sek részt ve vôi nem jel le mez -
he tôk az át la gos nál erô seb ben, ér de mes azt vizs gál nunk, hogy a klas  szi kus aka dé mi ai di men -
zió he lyett mi lyen ér ték kö zeg hez köt he tô a tö me ges sé vált fel sô ok ta tás elit kép zé se. Mind eh -
hez azt fel té te lez zük, hogy a fel sô ok ta tás fel sô szeg men sé ben az elit kép zés új ér ték struk tú rá ja
mu tat ha tó ki, mely nek ér ték kész le tét a tu dás ala pú tár sa da lom egye te mé nek szin tén új (kép lé -
ke nyebb, he te ro gé nebb és fô leg gya kor lat ori en tál tabb) ér ték struk tú rá ja do mi nál hat ja. 

Mi u tán lát hat tuk azt, hogy az ál ta lunk elem zett kép zé si elit az aka dé mi ai ér té kek bôl le ve ze tett
„klas  szi kus” elit kon cep ci ó nak ke vés sé fe lel meg (az ál ta lunk el kü lö ní tett elit kép zést rep re zen tá ló
hall ga tói cso port sem a tu do má nyos ku ta tás, sem a ta nár-di ák kon tak tus aka dé mi ai ér té ke it nem
ér té kel te át la gon felül fon tos nak), az elit hez kap cso ló dó ha gyo má nyos ér té kek el len pó lu sa ként
vizs gál tuk e hall ga tói cso port vi szo nyát a fel sô ok ta tás tár sa dal mi fe le lôs sé gé nek vo nat ko zá sá ban
is. Mi vel a klas  szi kus, tár sa da lom tól el zár kó zó elit kép he lyett a vizs gált hall ga tói cso port az olyan
el vont tár sa dal mi ér té kek vo nat ko zá sá ban, mint az esély egyen lô ség, avagy fe le lôs ség, a több sé gi
jel lem zô ket mu tat ta, egy elô re azt tud juk te hát, hogy az elit kép zés re já ró hall ga tók dön tô en nem az
aka dé mi ai vagy a tár sa dal mi fe le lôs ség ér té kek ben tér nek el a töb bi ek tôl. 

Ren del kez nek azon ban a töb bi hall ga tó tól ôket meg kü lön böz te tô más ér ték do mi nan ci á val,
me lyet alap ve tô en a prak ti kus ér ték di men zi ó hoz fûzô dô kap cso la tuk ha tá roz meg. A Bolognai
Nyi lat ko zat ból le ve ze tett prak ti kus ér té kek és az elit kép zé si jel leg kap cso la tá nak va ri an cia -
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ana lí zi se meg erô sí tik a prak ti kus szem pont ok elitspecifikus jel le gét, hi szen az elit kép zé sek re
já ró hall ga tók a vizs gá lat ba be vont mind há rom ér ték vál to zó fon tos sá gát szig ni fi kán san ma ga -
sabb ra ér té kel ték a töb bi ek nél (3. táb lá zat). Az egyes ér té kek át la gá nak ala ku lá sá ból le von hat -
juk azt a kö vet kez te tést, hogy a tö me ges sé vált fel sô ok ta tás kép zé si elit jé be tar to zó hall ga tó kat
a ha gyo má nyos aka dé mi ai ér té kek do mi nan ci á ja he lyett a prak ti kus ér té kek erô sebb kép vi se -
le te jel lem zi.

3. táb lá zat. Elit kép zé si jel leg és az egyes prak ti kus ér té kek kap cso la ta 
Át lag, eset szám, egyszempontú va ri an cia ana lí zis F-sta tisz ti ká já nak szignifikanciaértéke

A fel sô ok ta tá si elit ér ték pro fil já nak meg al ko tá sa után e kép zé si cso port in téz mé nyi hát te -
ré nek fel tá rá sá val egé szít jük ki az elit kép zés hall ga tó i nak meg ra ga dá sát. E mun ka so rán be -
vont hát tér vál to zó ink a kép zô in téz mény tí pu sa és a kép zé si for ma. Az in téz mé nyi tí pu so kon
be lül egy ka ri szint re le bon tott ti po ló gi á val dol goz tunk, amely nek elô ál lí tá sa so rán az egye te -
mi in téz mé nye ken be lül kü lön kó dol tuk azo kat a ha gyo má nyos tu do mány egye te mi ka ro kat,
ame lyek az egye te mi kép zés tra di ci o ná lis kép vi se lôi. E te kin tet ben a „mo dern” hum bold ti és
na pó le o ni egye tem szer ke ze tét te kin tet tük de fi ní ci ós alap nak (Redl, 2001; Kant, 1997; Karády
2006). Ide so rol tuk te hát a ha zai tu do mány egye te mek böl csé szet tu do má nyi, ter mé szet tu do má -
nyi, or vos- és jog tu do má nyi ka ra it. A töb bi egye te mi kar, a fô is ko lák és az egye te mek fô is ko lai
ka rai ez eset ben is kü lön kó do kat kap tak. 

A kép zôin téz mény mûkö dé si for má já nak kon tex tu sá ban az elit kép zés ben részt ve vô hall -
ga tók fe lül rep re zen tált sá gát az aka dé mi ai ér te lem ben vett elit fo ga lom tól el té rô en nem a klas  szi -
kus tu do mány egye te mi ka ro kon (böl csé szet- és ter mé szet tu do má nyi, or vo si, il let ve jo gi ka rok),
ha nem az egye te mi ka rok egyéb, fenn ma ra dó szeg men sé ben mér het jük. A klas  szi kus ka ro kon
az elit sú lya a töb bi szak hall ga tó i é hoz ha son ló. Azon ban az elit nek a fô is ko lá kon és a fô is ko lai
ka ro kon mért alul rep re zen tált sá ga ar ra utal, hogy az „elit” jel leg va ló ban ma gá ban fog lal – ha
nem is aka dé mi ai ér te lem ben vett – hi e rar chi kus jel leg ze tes sé ge ket (4. táb lá zat).
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4. táb lá zat. Az elit kép zé sek hall ga tó i nak meg osz lá sa a kép zôin téz mény tí pu sa sze rint
Elem szám, sor szá za lék, reziduálisok

*A χ² próba reziduálisai alap ján szig ni fi káns kap cso la tok

A kép zé si elit re jel lem zô hierarchizált in téz mé nyi hát tér a hall ga tók kép zé si for ma sze rin ti
meg osz lá sá ban is meg mu tat ko zik. A mai elit kép zé sek hall ga tói a ha gyo má nyos egye te mi kép -
zés ben és a BA/BSc sza ko kon mu tat nak fe lül rep re zen tált sá got. Egy aka dé mi ai jel le gû elit ma -
ga sabb arány ban tar to zott vol na az egye te mi kép zé sek mel lett az egy sé ges és osz tat lan kép zé si
kör be, az ál ta lunk fel tárt prak ti kus ér ték ori en tá ci ó jú elitcso port azon ban a ha gyo má nyos egye -
te mi kép zé sek mel lett az új kép zé si rend szer BA/BSc szak ja in össz pon to sul. A hi e rar chi kus
ten den ci ák mind emel lett ezt az eli tet is jel lem zik, ami re a ha gyo má nyos fô is ko lai kép zé se ken
be lü li erôs alul rep re zen tált ság utal (5. táb lá zat).

5. táb lá zat. Az elit kép zé sek hall ga tó i nak meg osz lá sa kép zé si szint sze rint
Elem szám, sor szá za lék, reziduálisok

*A χ² pró ba ad jusz tált stan dar di zált reziduálisai alap ján szig ni fi káns kap cso la tok

Képzési szint 

Elitképzési jelleg Egységes és 

osztatlan 

Hagyományos

egyetemi

Hagyományos

fõiskolai 
BA/BSc Összesen 

Elitképzések Esetszám 0 207 8 329 544 

   Százalék ,0% 38,1% 1,5% 60,5% 100,0% 

   Adj. Resid. -7 ,9* 7,7* -8 ,9* 4,3*  

Nem elit 

képzések
Esetszám 750 1 696 1 122 3 690 7 258 

   Százalék 10,3% 23,4% 15,5% 50,8% 100,0% 

   Adj. Resid. 7,9* -7 ,7* 8,9* -4 ,3*  

 Összesen Esetszám 750 1 903 1 130 4 019 7 802 

   Százalék 9,6% 24,4% 14,5% 51,5% 100,0% 

–

–

–

–
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A tö me ges sé vált fel sô ok ta tás kép zé si elit jét és an nak ér ték kész le tét vizs gál va te hát egy -
részt azt ta lál juk, hogy a mai fel sô ok ta tás nak is van a több ség tôl el kü lö nít he tô ér ték struk tú rá -
val és kép zé si-in téz mé nyi hát tér rel jel le mez he tô elitcso port ja, amely az elit nek meg fe le lô en
erôs hierarchizáltságban mu tat ko zik meg. Más fe lôl az is egy ér tel mûnek lát szik, hogy ez az elit
ér té ke it te kint ve nem az aka dé mi ai mér cék sze rin ti „klasszi kus, ha gyo má nyos” elit fo gal mat
ké pe zi le. A tö me ges sé vált fel sô ok ta tás ban a hoz zá fé rés szûkös sé gén ala pu ló hall ga tói kép zé si
eli tet do mi nán san prak ti kus ér ték ori en tá ció jel lem zi, fel sô ok ta tá si meg osz lá sát te kint ve pe dig
erô sen kap cso ló dik az egye te mi – ám nem a klas  szi kus tu do mány egye te mi – szfé rá hoz. 
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