
Demográfiai változások és a felsô -
oktatási intézmények rekrutációs
stratégiáinak összefüggései

� A rend szer vál tás utá ni két év ti zed alap ja i ban for mál ta át a ha zai fel sõ ok ta tást: ma gán, ala -
pít vá nyi és egy há zi in téz mé nyek ala pí tá sa, in téz mé nyi in teg rá ci ók, a fel sõ ok ta tá si je lent ke zés
és a fel vé te li rend sze ré nek át ala kí tá sa, kreditrendszer be ve ze té se, kül föl di ösz tön díj-le he tõ sé -
gek meg nyí lá sa a hall ga tók elõtt, a kép zé si struk tú ra vál to zá sa a bo lo gnai fo lya mat ré sze ként.
Ezek a vál to zá sok fel sõ ok ta tás-po li ti kai dön té sek kel, il let ve a ha zai fel sõ ok ta tás nak a nem zet -
kö zi vér ke rin gés be va ló be il lesz ke dé sé vel van nak ös  sze füg gés ben. Ér de mes ugyan ak kor
fi gyel met szen tel ni azok nak a „mé lyebb” tár sa dal mi fo lya ma tok nak is, ame lyek nek a sze re pe
meg ha tá ro zó a fel sõ ok ta tás át ala ku lá sá ban. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i vel ké szí tett
aláb bi ke rek asz tal-be szél ge tés is egy ilyen – mind a dön tés ho zók, mind az egye te mi, fõ is ko -
lai ve ze tõk stra té gia al ko tá sa kor meg ke rül he tet len – té mát, a ma gyar or szá gi de mog rá fi ai
vál to zá sok, re gi o ná lis fo lya ma tok és a hall ga tói rekrutáció ös  sze füg gé se it kí ván kör be jár ni. �

Be szél ge tô tár sa ink vol tak:
Dr. Bo tos Má té dé kán – Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem, Böl csé szet tu do má nyi Kar (PPKE)
Dr. Já vor And rás ok ta tá si rektorhelyettes – Deb re ce ni Egye tem (DE)
Dr. Józsa Lász ló dé kán – Szé che nyi Ist ván Egye tem, Kautz Gyu la Gaz da ság tu do má nyi Kar (SZE)
Dr. Job bágy Ákos ok ta tá si igaz ga tó – Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (BME)
Dr. Ke rü lô Ju dit dékánhelyettes – Nyír egy há zi Fô is ko la, Gaz da sá gi és Tár sa da lom tu do má nyi
Kar (NYF) 
Vinter Mik lós – Pé csi Tu do mány egye tem, Ok ta tá si Igaz ga tó ság (PTE)

Fábri Ist ván – Fel sô ok ta tá si Mû hely (FeMû): 
Ha a de mog rá fi ai vál to zá sok és fel sô ok ta tá si in téz mé nyek rekrutációs stra té gi á it és ezek ös  sze -
füg gé se it vizs gál juk, már az is fej tö rést okoz, kit is kell meg szó lí ta nunk az in téz mé nyen be lül,
aki tôl ér de mi vá la szo kat kap hat nánk a té má ban. Kik azok az in téz mé nyi sze rep lõk, akik de mog -
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rá fi ai vo nat ko zá sú sta tisz ti kák kal vagy azok ér tel me zé sé vel fog lal koz nak? Hasz no sít ják-e az in -
téz mé nyek, és ha igen, ho gyan eze ket a mu ta tó kat? 

Dr. Bo tos Má té – PPKE: Meg pró bá lok két in téz mé nyi szint rôl is be szél ni. Egy részt az egye tem,
más részt a böl csész kar szint jén, amit nyil ván va ló an job ban is me rek. Ezek kel a kér dé sek kel az
egye te men egy TÁMOP-pá lyá zat ke re tén be lül lét re jött cso port fog lal ko zik rész mun ka idô ben.
Ezen túl a böl csész ka ron van egy Szo ci o ló gia In té zet, ahol dolgozik két olyan kol lé ga, akik a sa -
ját tu do má nyos-ok ta tá si ér dek lô dé sü ket is eb be az irány ba pró bál ják te rel ni. Mi vel a Neptunt
hasz nál juk, a Neptun cso port nak a mun ka tár sai is min den ka ron egyez tet nek egy más sal, és ôk is
meg pró bál nak kü lön bö zô elem zé se ket ké szí te ni a ve ze tô ség szá má ra. De ki fe je zet ten er re de le -
gált mun ka társ, aki he ti 40 órá ban ez zel fog lal koz na, je len pil la nat ban sem ka ri, sem egye te mi
szin ten nincs, de szán dé ka ink sze rint jö vô év tôl lesz.

Dr. Já vor And rás – DE: Deb re cen ben ha son ló a hely zet. De azért an  nyi ban egy ki csit más, hogy
min den kar sa ját ok ta tá si stra té gi á val ren del ke zik. Te hát az el sô lép csô ben ma guk a ka rok ké szí tik
azo kat az elem zé se ket, ér té ke lé se ket, ame lyek bõl a be is ko lá zá si ered mé nyek re le het kö vet kez tet -
ni. Egye te mi szin ten az Ok ta tá si Igaz ga tó ság vég zi ezt a fel ada tot, de ná lunk is van nak szo ci o ló -
gus mun ka tár sak a meg fe le lô tan szé ke ken, akik ha son ló elem zé sek kel fog lal koz nak. Azon ban a
kér dés an  nyi ra komp lex, hogy nem elég vis  sza fe lé te kin te ni, nem elég a fi a ta labb kor osz tályt
vizs gál ni, ha nem az idô seb bek kel is fog lal koz ni kell. Úgy lát juk, ahogy sze rin tem min den ki,
hogy a ha ma ro san be kö vet ke zô hall ga tói lét szám csök ke nés re va la mi lyen mó don min den in téz -
mény nek re a gál nia kell. A mi stra té gi ánk a fel nôtt kép zés re épül, nem ki zá ró lag az is ko la rend sze -
rû re, meg lát juk, hogy mit tu dunk eb bôl pro fi tál ni. Érez zük, hogy sem a gaz da sá gi hely zet, sem
Ma gyar or szág be ren dez ke dé se nem hoz za hely zet be a fel sô ok ta tá si in téz mé nye ket, hogy na -
gyobb sze le tet tud ja nak ki ha sí ta ni ma guk nak a fel nôtt kép zés bôl. De eh hez a stra té gi á hoz tar to zik
az is, hogy együtt mû kö dünk a Mun ka ügyi Köz pon tok kal is, és nyo mon kö vet jük, hogy a kü lön -
bö zô kép zett ség gel ren del ke zô volt hall ga tó ink hogy ér vé nye sül nek a mun ka erô pi a con, mi lyen
mu ta tó kat pro du kál nak a mun ka nél kü li ség szem pont já ból. Nyil ván ôket is kell va la mi lyen mó -
don se gí te ni, akár át kép zés sel, új pers pek tí vák biz to sí tá sá val.

Te hát több szem pont ból és so kan fog lal koz nak ez zel az in téz mé nyünk ben, de ná lunk sincs
olyan, hogy va la ki egész mun ka ide jét en nek szen tel né. Rá adá sul úgy gon do lom, hogy ez egy faj -
ta „idény mun ka”. A je lent ke zés idô sza ká ban azt ér té kel jük, hogy hon nan ér kez nek, mi lyen ös  sze -
té te lû ek a je lent ke zôk, ami kor pe dig a fel vé te li idô szak le zá rul, ak kor össze vet jük a kü lön bö zô
me gyék ré sze se dé sé nek ala ku lá sát fel vé te li si ke res ség szem pont já ból is. Fi gyel jük a töb bi in téz -
mény be is ko lá zá si stra té gi á ját, szak in dí tá si ter ve it és azok meg va ló su lá sát. Fo lya ma to san ele mez -
zük a ver seny tár sa kat, mert akár tet szik, akár nem, ez ver seny.

Dr. Job bágy Ákos – BME: Pi cit tá vo labb ról kö ze lí te nék a kér dés hez, mert azt hi szem, mind any -
 nyi unk szá má ra nyil ván va ló, hogy a ha té kony fel sô ok ta tás va ló já ban az N di men zi ós tér ben
az op ti mum ke re sé se. Hogy ha ezt min dig egy di men zi ó ra szû kít jük le, ak kor le het ott op ti mu -
mot ta lál ni, ami vel az tán a töb bit el ront juk. És ami kor át lé pünk egy kö vet ke zô re, ak kor meg
az elôbb op ti ma li zál tat ront juk el. Ez egé szen egy sze rû en azt je len ti, hogy nin csen fel sô ok ta -
tá si stra té gia. Tu dom, hogy a Fel sô ok ta tá si Tu do má nyos Ta nács ké szí tett egy ilyen jel le gû
bel sô anya got, de ör ven de tes len ne, hogy ha ezt meg kap ná leg alább a fel sô ok ta tá si szfé ra,
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hogy nyílt vi ták ban, meg be szé lé se ken hoz zá szól jon, hogy az N di men zi ós tér tel jes sé gé ben
le hes sen mo zog ni. 

Ha le szû kít jük a kér dést a de mog rá fi ai hely zet re, ak kor el mond hat juk, hogy va ló ban évek óta
lát szik a csök ke nés. Meg le het néz ni, hogy me lyik év ben há nyan szü let tek, és az nagy já ból 18 év re
elô re meg mu tat ja azt, hogy a po ten ci á lis hall ga tói lét szám mek ko ra lesz. Mind an  nyi an tud juk, hogy
most va gyunk a lej tô ele jén. Még 4–5 évig ez vé gig fog hú zód ni. Nem tu dom, hogy ki ho gyan ké -
szül er re a hely zet re és hol tart eb ben, de na gyon ne héz fel adat elôtt ál lunk. Az, hogy kül föl di e ket
hoz zunk ide, ta lán nem ir re á lis, de va ló szí nû leg nem fog ja pó tol ni a ki esô hall ga tó kat.

A fel nôtt kép zés egy újabb di men zi ót je lent, és ab szo lút egyet ér tek az zal, hogy a fel sô ok ta tá si
in téz mé nyek több ok ból sem kap tak, kap nak ak ko ra sze re pet, amek ko ra meg il let né ôket. Je len -
leg va ló ban nem mi vis  szük a prí met a fel nôtt kép zés ben, de so sem ké sô ezen vál toz tat ni. Ná lunk
egyéb ként a Di ák köz pont, amely nem hall ga tói kép vi se let bõl, ha nem fô ál lá sú egye te mi al kal ma -
zot tak ból áll, vég zi az ilyen jel le gû stra té gi át, fej lesz té se ket elô ké szí tô fel mé ré se ket már na gyon
rég óta. Eze ket hon la pun kon is el ér he tô vé tes  szük, mi vel elég jó nak szá mí tó, egy har ma dos vá -
lasz adá si arán  nyal dol goz nak. 

Dr. Ke rü lô Ju dit – NYF: A Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem tel je sen más szi tu á -
ci ó ban van, mint egy vi dé ki fel sô ok ta tá si in téz mény vagy ép pen egy vi dé ki fô is ko la. A Nyír egy há zi
Fô is ko la is ben ne van a Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer or szá gos pá lyá za tá ban, és ez kö te lez is
min ket elem zé sek ké szí té sé re. Ná lunk meg van a ka rok nak az önál ló el kép ze lé se sa ját elem zé se ik,
meg kö ze lí té se ik ki ala kí tá sá ra. Én ma gam szo ci o ló gus va gyok, te hát emi att is elég so kat fog lal ko -
zom ez zel a té má val, de meg mon dom ôszin tén, hogy most, ami kor ké szül tem er re a be szél ge tés re, én
ma gam is na gyon sok min de nen meg le pôd tem, sok min dent nem ér zé kel tem, és még most is van
ben nem né hány kér dô jel. Hogy csak egy dol got emel jek ki: a Nyír egy há zi Fõ is ko la ha gyo má nyo -
san, klas  szi ku san egy ta nár kép zô és egy me zô gaz da sá gi fô is ko la volt, amely rôl min dig azt gon dol -
tuk, és az ada tok is azt mu tat ták, hogy jó val ma ga sabb a nôi hall ga tók ará nya. Most azon ban azt lát -
juk, hogy a nôi hall ga tók lét szá ma fo lya ma to san csök ken. Je len leg már az or szá gos át lag alatt
va gyunk a nõ-fér fi hall ga tók ará nyát te kint ve. Nagy kér dés, hogy mi ért a nôi hall ga tók lét szá má ban
állt be ez a vál to zás. 

Dr. Józsa Lász ló – SZE: Fon tos kér dés, hogy egy in téz mény ho gyan ke ze li, és mit kezd a de mog -
rá fi ai elem zé sek kel. A Szé che nyi Egye tem gya kor la tá ban egy részt az ok ta tás szer ve zés nek je len -
tôs a fel ada ta, mely a fel vet tek lak hely sze rint rend sze re zett ada ta it to váb bít ja a ve ze tõk ré szé re,
hogy lás sák, va ló já ban ki ket, mi lyen la kó hely rôl ér ke zô ket vett fel az in téz mény. Más rész rôl a
rek to ri hi va tal ré sze ként mû kö dik egy Alumni és Kar ri er Iro dánk, ame lyik a pá lya kö ve tés ben, a
kap cso lat fenn tar tá sá ban ját szik na gyon nagy sze re pet. Te hát e két iro da te vé keny sé gé be be le
van épít ve a rend sze res adat szol gál ta tás. Ezek alap ján a ka rok, il let ve a rek to ri ka bi net elem zé se -
ket ké szít és le von ja a meg fe le lô kö vet kez te té se ket. 

Mi egyéb ként sze ren csés hely zet ben va gyunk. A ta va lyi év ben a gyô ri Szé che nyi Ist ván
Egye te men na gyon je len tõ sen, több mint 20%-kal nö ve ke dett a fel vett hall ga tói lét szám. Az idei
év ben mi vol tunk – egy in téz mény egye sí té sen túl és a nem mû vé sze ti te rü le te ken – az egyet le -
nek, ahol ös  szes sé gé ben 17%-kal nö ve ke dett a je lent ke zé si lét szám, és ugyan ez ér vé nyes az el sô
he lyes je lent ke zé sek re is. És ez pél dá ul a gaz da ság tu do má nyi ka ron azt je len ti, hogy 13%-kal
ma ga sabb az összjelentkezés és 9%-kal az el sô he lyes je lent ke zés. En nek na gyon pró zai és na -
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gyon egy sze rû okai van nak. Egyik ol da lon egy olyan kí ná lat, amit a gaz da sá gi kör nye zet igé nyel.
A má sik ol da lon pe dig az, hogy a je lent ke zôk vá lasz tá suk kal fe je zik ki, hogy vé le mé nyük sze rint
hol ta lál ják meg leg in kább szá mí tá sa i kat. 

Vinter Mik lós – PTE: A Pé csi Tu do mány egye te men 2007-ben volt egy vis  sza esés a hall ga tói lét -
szám ban. Ek kor ala kult az Ok ta tá si Igaz ga tó ság is, és ek kor tól for dí tott az egye tem iga zán nagy
hang súlyt a be is ko lá zá si stra té gia ki ala kí tá sá ra, a be is ko lá zá si mar ke ting meg fo gal ma zá sá ra. Így
az Ok ta tá si Igaz ga tó ság volt az, amely ös  sze fog ta, és ma is ös  sze fog ja, eze ket a fel ada to kat. Ver -
seny társ elem zé se ket és de mog rá fi ai fo lya ma to kat is fi gye lünk. Az egyes ka rok is meg csi nál ják a
ma guk elem zé se it, a sa ját cél cso port ja ik vizs gá la tá nak ér de ké ben, de ki zá ró lag er re a fel adat ra
ná lunk nincs fô ál lá sú mun ka társ. Nyil ván va ló, hogy az Ok ta tá si Igaz ga tó ság mun ka tár sai ez zel
rend sze re sen kell, hogy fog lal koz za nak, és ugyan úgy a DPR, alumni szer ve ze tek is fog lal koz nak
a ki me ne ti ol dal lal.

1. áb ra. Je lent ke zôk és fel vet tek szá ma 2000—2011 kö zött (nor mál ta va szi el já rás, ös  szes kép zé si for ma/szint,
ta go zat/mun ka rend és fi nan szí ro zá si for ma)

A 2011. évi fel vé te li ada tok a szám szer kesz té sé nek idõ sza ká ban még nem vol tak is mer tek.
For rás: Fel sõ ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka (Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft.) 

Fábri Ist ván – FeMû: Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy van egy elég egy ér tel mû trend: lé nye -
gé ben 2004–2005-tôl kez dô dô en 2008-ig egy na gyon je len tôs csök ke nést le he tett meg fi gyel ni.
Or szá gos szin ten 167 ezer rôl egé szen 98 eze rig esett vis  sza az ös  szes je lent ke zô szá ma, az zal
együtt, hogy az érett sé gi zôk szá ma, te hát a fi a tal kor osz tály ok rekrutációs bá zi sa, nem csök -
kent, sôt volt eb ben az idô szak ban egy kis nö ve ke dés is. 2008-tól kez dô dött is mét egy kis nö ve -
ke dés, egé szen mos ta ná ig. Ho gyan lát ták, ér té kel ték in téz mé nyi szin ten a je lent ke zôi szá mok
vál to zá sát?
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Dr. Já vor And rás – DE: A mos ta ni nö ve ke dés sze rin tem csak lát szat, hi szen a mes ter kép zés re
va ló újabb je lent ke zé sek – most is hu szon ötez ret meg ha la dó volt en nek szá ma – dob ják meg
az ös  szes je lent ke zô lét szá mát. Ha et tôl el te kin tünk, ak kor nem iga zán vál to zott a lét szám.
Nem be szél ve ar ról, hogy ez fi nan szí ro zás te kin te té ben men  nyi vel ros  szabb az in téz mé nyek -
nek. De prob lé mát fog még je len te ni a költ ség té rí té ses és az ál la mi lag tá mo ga tott he lyek
arány vál to zá sa is. Egy részt az lát szik, hogy az ön költ ség gel je lent ke zôk kö zül egy re ke ve seb -
bek nek lesz majd le he tô sé gük a je lent ke zés re, s ez zel pár hu za mo san egy, az ál la mi lag tá mo ga -
tott he lye ket le szo rí tó kor mány za ti szán dék is – ok kal vagy ok nél kül – meg fi gyel he tô. Így va -
ló ban meg nö vek szik majd a to vább ta nu lá si igény a le he tô sé gek hez ké pest, csak nem tu dom,
hogy ez hol fog le csa pód ni. És azt sem sza bad el fe lej te ni, bár ho gyan is ala kul az arány, a költ -
ség té rí tés sel vég zet tek ép pen úgy meg je len nek a mun ka erô pi a con, mint az ál la mi tá mo ga tott
dip lo má val ren del ke zôk.

Dr. Józsa Lász ló – SZE: Én úgy lá tom, hogy 2008-ban azért sok ha tás együt te sen ér vé nye sült.
Az egyik ter mé sze te sen az, hogy a bo lo gnai kép zé si struk tú ra be ve ze té sét kö ve tô át me ne ti évek
egyi ké rôl be szé lünk. A ré gi tí pu sú kép zé sek hall ga tói még ben ne vol tak a rend szer ben, és na -
gyon sok em ber, el sô sor ban az idô sebb kor osz tály ba so rol ha tó je lent ke zôk, vél he tô en ki várt.Az
új kép zé se ket még nem is mer ték, nem hir det tek, vagy ôk úgy vél ték, hogy nem hir det nek még
szá muk ra meg fe le lô kép zé si szin tet, ré gi re pe dig már nem le he tett je lent kez ni. A fe jek ben, ese -
ten ként a va ló ság ban is, a ki egé szí tô kép zés „ment át” mes ter kép zés be. Ez ak kor ko moly gon -
dot je len tett. Az óta le tisz tul tabb a hely zet, egy részt a szá muk ban je len tôs érett sé gi zett év fo -
lyam ok még ki tar ta nak, más részt nyil ván va lób bá vált a vál to zás, az in téz mé nyek is ta lán egy re
pi ac ké pe sebb kí ná lat tal tud nak ren del kez ni, má ra alig van szak vál to zás a fel sô ok ta tás ban, és
en nek meg fe le lô en most már min den ki tisz tán lát ja azt, hogy me lyik in téz mény ben mi re szá mít -
hat.

Dr. Ke rü lô Ju dit – NYF: Ha jól em lék szem, ta lán 2008-as adat, hogy a je lent ke zôk nek kö zel 70%-a
be ke rült el sô re a fel sô ok ta tás ba. Te hát a je lent ke zôk na gyon ma gas szá za lé ka fel vé tel re ke rült
va la mi lyen for má ban va la mi lyen fel sô ok ta tá si in téz mény be. Azt a ré te get, ame lyik kel ko ráb ban,
leg alább is a mi in téz mé nyünk, na gyon jól tu dott szá mol ni a fel nôtt ok ta tás, le ve le zô kép zés te rén,
azok az év fo lyam ok, ame lyek ami att nem tud tak dip lo mát sze rez ni, mert a fel sô ok ta tá si po li ti ka
a nyolc va nas, ki lenc ve nes évek ben egy je lent ke zést pre fe rált, fel él tük. Las san el fo gyott az a fi ze -
tô ké pes ré teg, amely na gyon mo ti vál tan je lent ke zett a fel sô ok ta tás ba. Emel lett va ló ban 2008-ra
át is ren de zõ dött a kép zé si szer ke zet, ami az egye te mek szá má ra egy faj ta nö vek ményt ered mé -
nye zett. Hi szen ko ráb ban, ha va la ki egy bi zo nyos sza kon akart ta nul ni, ak kor fô is ko la vagy egye -
tem kö zött vá lasz tott. Most vi szont a ha gyo má nyos fô is ko lák szá má ra az egye tem na gyon fon tos
kon ku ren ci át te remt, mert az alap kép zést ter mé sze te sen szí ve seb ben vá laszt ja min den ki olyan
in téz mény ben, ahol biz to sí tott nak lát ja a foly ta tást, a mes ter kép zést is. A fel mé ré se ink is azt mu -
tat ják, hogy a je lent ke zôk vagy to vább ta nul ni vá gyó hall ga tók ak kor, ami kor dön te nek egy fel sô -
ok ta tá si in téz mény vá lasz tá sá ról, azt is né zik, hogy az adott in téz mény ben van-e le he tô ség mes -
ter sza kon to vább men ni. Te hát úgy lá tom, hogy a fô is ko lá kat, és el sô sor ban a vi dé ki fô is ko lá kat,
a Bo lo gna, és a Bo lo gna után be kö vet ke zett fel sô ok ta tá si fel vé te li po li ti ka nem fel fe lé, te hát nem
a hall ga tói lét szám nö ve ke dé sé ben, ha nem a hall ga tói lét szám csök ke né sé ben érin ti. An nak el le -
né re, hogy a je lent ke zé si ada tok azt kö ve tô en nem csök ken tek. 
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Dr. Job bágy Ákos – BME: A 2008-as csök ke nést tár gyal va ne fe lejt sük el, hogy kö rül be lül tíz ezer
olyan hall ga tó volt, aki ak kor az ötö dik évet kezd te a kö zép is ko lá ban, és nem az el sô évet a fel sô -
ok ta tás ban. Va la mint, ha sa ját szak te rü le te met né zem, az sem mel lé kes, hogy a mû sza ki te rü let
igen erôs kö ve tel mény rend sze rû, nem csak Ma gyar or szá gon, de a vi lá gon is. En nek oka a tár sa -
dal mi fej lõ dés. Mû sza ki dip lo mát bi zo nyos ér te lem ben ne he zebb sze rez ni, mint kom mu ni ká ci -
óst. Ezért töb bet kell ta nul ni, és va la hogy nem „az van a le ve gô ben”, hogy ta nul junk töb bet.
Hang sú lyo zom, nem csak Magyar or szá gon, ezt hal lom a kül föl di kol lé gák tól is. Hogy érin tett
min ket ez a hall ga tói lét szám vis  sza esés? Ná lunk na gyon ma gas a le mor zso ló dás. Van olyan nép -
sze rû sza kunk, ahol 40% fö löt ti. Azért lob bi zunk már hos  szú évek óta, hogy vagy le gyen kö te le -
zô a be ju tás hoz az emelt szin tû érett sé gi – mert azt lát juk, hogy nem a fel vé te li pont szám mal kor -
re lál a tel je sít mény, ha nem sok kal in kább az zal, hogy hall ga tott-e, ta nult-e emelt szin tet, tett-e
emelt  szin tû érett sé git ma te ma ti ká ból, fi zi ká ból –, vagy ha ez nem le het sé ges, mert eb ben, úgy
tû nik, hogy a mû sza ki te rü let egé sze nem volt part ner, ak kor en ged jék meg, hogy az in téz mé nyek
sze lek tí ven be ve zet hes sék azt. Ez zel vé gül is min den ki jól jár na. Mi nem ven nénk fel azo kat,
akik úgy is ki ke rül nek na gyon ha mar, a je lent ke zôk pe dig sok bajt és csa ló dást meg spó rol nak ma -
guk nak, még több pénzt a tár sa da lom nak. Nem utol só sor ban az in téz mény szá má ra sem okoz nak
si ker te len sé get. 

Dr. Já vor And rás – DE: Ha ah hoz a tíz ezer je lent ke zô höz, akik az öt éves kép zés mi att ki es tek és
va ló szí nû leg a szí ne-ja vát je len tet ték vol na a hall ga tók nak, hoz zá ad juk a 2008-as je lent ke zé sek
szá mát, ak kor lát szik, hogy ôk hi á nyoz nak eb bôl a rend szer bôl. 2008-at nem te kin te ném olyan
na gyon rossz év nek, mert va ló ban komp le xi tá sá ban kell vizs gál ni a prob lé mát. Ugyan ak kor az
na gyon ér de kes, amit Ke rü lô Ju dit dékánhelyettes as  szony mon dott a mes ter kép zé sek el in dí tá sá -
val kap cso lat ban. Vé le mé nyem sze rint bi zo nyos mér té kig az egye te mek ke rül tek hát rány ba a fô -
is ko lák kal szem ben. Ugyan is a mes ter kép zé sek el sô sor ban a ta nár kép zés ben je len tek meg nagy
szám ban, és ko ráb ban az egye te mi dip lo má val ren del ke zô ta ná rok szá má ra a ré gi ónk ban csak
Deb re cen volt a le he tô ség, most pe dig „fel jöt tek” mel lé a ha gyo má nyos kép zés ben fô is ko lai ta -
nár kép zést foly ta tó in téz mé nyek, Nyír egy há za és Eger is. Ha azt is fi gye lem be ves  szük, hogy
Eger be négy szer an  nyi ta nár je lent ke zett, mint Deb re cen be, ak kor ez azért üze net ér té kû. Ál ta lá -
ban a fô is ko lák ra or szá go san is ala cso nyabb a pont ha tár, te hát ki sebb pont szám mal le het be ke -
rül ni. Azok, akik ezek bôl az in téz mé nyek bôl kö ze lí tik meg a ta nár kép zést, eset leg nem mer nek
át men ni az egye te me ken meg hir de tett ta ná ri mes ter kép zé sek re, mert azt gon dol ják, hogy ne kik a
kön  nyeb ben el ér he tô kép zés pon to san elég, szá muk ra az egy jól be jár ha tó út. Meg is le het néz ni,
hogy mi lyen nagy és he te ro gén kí ná la ta van ezek nek a fô is ko lák nak ta nár sza kok ból, ez mi nô sé -
gi leg is egy na gyon gyen gí tô té nye zô, mond hat ni kon ku ren cia az egye te mek szá má ra. 

Dr. Bo tos Má té – PPKE: 2009-ben ke rült a ke zem be egé szen vé let le nül egy olyan anyag, amely a
bo lo gnai rend szer el sô há rom évét ér té kel te kor mány za ti szin ten. Meg döb ben ve ol vas tam azt a
kri ti kát a kor mány zat sa ját bel sô je len té sé ben, hogy nem volt kel lô en elô ké szít ve, nem vol tak tá -
jé koz tat va a fel vé te li zôk, a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek és a pi ac. Ak kor, kér dem én, ki volt tá jé -
koz tat va? Eb bôl az kö vet ke zik szá mom ra, hogy az egész rend szer ki ala kí tá sa kap csán a mos ta ná -
ban ta lán leg fon to sabb mu ta tó nak szá mí tó ver seny ké pes sé get, pi ac ké pes sé get egy ál ta lán nem
vet ték szá mí tás ba. Egy fel sô ok ta tá si in téz mény BA szin tû dip lo mák kal szak ma i lag nem tud mit
kez de ni, de a hall ga tó sem, sôt, a pi ac sem. Hoz zá te szem, hogy mi – és most csak a böl csé szek rôl 
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Kerekasztal-beszélgetés

1. táb lá zat. Érett sé git te vôk a nap pa li ta go za ton, va la mint a nap pa li és fel nôtt ok ta tás ban együtt, 2005—2009

For rás: NEFMI — Ok ta tás sta tisz ti kai év könyv 2009/2010  

tu dok be szél ni – ra gasz kod tunk az osz tat lan kép zés ben a két sza kos ság hoz, no ha min den kor -
mány za ti in téz ke dés ez el len irá nyult. Meg gyô zô dé se volt ugyan is az egye tem nek, hogy az így
vég zett hall ga tó pi ac ké pe sebb. A ta nár kép zés re ez egyéb ként még ma is igaz: egy kö zép is ko lai
igaz ga tó a két sza kos ta nárt tud ja in kább al kal maz ni, mert kön  nyeb ben „be vet he tô nek” tart ja,
mint egy egy sza kost. Ezt iga zol ták és iga zol ják a je lent ke zé si ada tok, ame lyek nö ve ke dé se idén
már a „más fél sza kos” ta ná ri mes ter kép zés ben is szig ni fi kán san meg mu tat ko zott, de ép pen úgy
meg fi gyel he tô ez a dip lo más ta nár to vább kép zés ben vagy a má so dik szak meg szer zé sé re irá nyu -
ló je lent ke zé sek ese té ben.

Nem vé let len, hogy a Páz má nyon a böl csész kar volt az egyet len olyan kar, ame lyi ket a 2008-as
év vis  sza esé se je len tô seb ben érin tett. Az in téz mény két faj ta stra té gi át vá laszt ha tott. Az egyik az
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volt, hogy al kal maz ko dik a le he tô sé gek hez és föl ve szi a gyen gébb ké pes sé gût is, ha le het, költ -
ség té rí té ses kép zés re, vagy azt mond ja, hogy nem te szi ezt meg pusz tán a fi nan szí ro zás ked vé ért.
Mi úgy dön töt tünk ak kor, hogy nem ve szünk föl an  nyi em bert, amen  nyit föl ve het nénk költ ség té -
rí té ses kép zés re, mert nem aka runk gyen gébb ké pes sé gû hall ga tó kat, így ke ve sebb hall ga tónk
lett. En nek a dön tés nek a kö vet kez mé nye még a most vég zôs év fo lyam ok nál is ér zé kel he tô.
A mi nô ség hez va ló ra gasz ko dás ra erô tel je sen rá fi zet tünk. Saj nos ezt a tö rek vést ed dig a kor -
mány zat Ma gyar or szá gon nem is mer te el és nem ho no rál ta.

2. táb lá zat. A hall ga tói mi nô ség jel lem zôi (alap kép zés, nap pa li mun ka rend ál la mi tá mo ga tott kép zés re fel vet tek
és PhD-hallgatók ada tai alap ján), 2010 

For rás: Fel sô ok ta tá si Sta tisz ti ka (NEFMI); OTDT Sta tisz ti ka; Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka (Educatio Tár sa -
dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft.)

Dr. Já vor And rás – DE: Pe dig ez a mi nô ség el vû lét szám csök ke nés pon to san a nem zet kö zi ver -
seny ké pes ség irá nyá ba hat na. Ma a ha zai in téz mé nyek ben az egy ok ta tó ra ju tó hall ga tók szá ma
nem a nem zet kö zi tren det kö ze lí ti meg. Ha ugyan ilyen fi nan szí ro zás mel lett ke ve sebb hall ga tót
kel le ne ok tat ni, az mu tat na iga zán a mi nô ség irá nyá ba. De rá va gyunk kény sze rít ve, egyéb ként
min den ki, hogy mi nél több hall ga tót ve gyünk fel. 
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Dr. Józsa Lász ló – SZE: Az én ál lás pon to mat po zi tív in téz mé nyi és szak te rü le ti ta pasz ta la tom ha -
tá roz za meg: a Szé chenyi Ist ván Egye tem ugyan is az egész bo lo gnai fo lya mat nak rend kí vü li ha -
szon él ve zõ je. Egy sze rû en azért, mert a mér nök-, köz gaz dász- és az egész ség ügyi kép zés ben,
azo kon a sza ko kon, ahol in téz mé nyünk a leg több hall ga tó ját bachelor szin ten kép zi, a vég zet tek
az alap kép zést kö ve tô en pil la na tok alatt el tud nak he lyez ked ni, az az pi ac ké pe sek a dip lo má ik. 

Dr. Bo tos Má té – PPKE: A pél da ként em lí tett szak te rü le tek nél ma rad va: az au tó gyár tás egy pros -
pe rá ló ága zat, így ezen a te rü le ten nincs is olyan mun ka erô-pi a ci ín ség, mint ami lyen a pe da gó -
gus kép zés ben ta pasz tal ha tó. Hát ki megy el pe da gó gus nak ma, ilyen fi ze té sek mel lett? A ter mé -
szet tu do má nyos te rü le te ket ki ne hagy juk vé let le nül – ugyan én a böl csész kart kép vi se lem, de
ma te ma ti ka ta nárt, fi zi ka ta nárt, ké mia ta nárt, bi o ló gia ta nárt hol „vesz” egy kö zép is ko lai igaz ga tó
az or szág ban ak kor, ami kor va la ki vég zôs ta nár ként el he lyez ked het 100–130 ezer fo rin tos brut tó
fi ze té sért, he ti 24–26 órá ban ta nít va, de el he lyez ked het in for ma ti kus ként is át la go san több mint
300 ezer fo rin tos brut tó kez dô fi ze tés sel? A kér dés alap ve tô en az, hogy a pi ac ha tá roz za-e meg a
fel sô ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sét vagy az ál lam eb be be le avat ko zik. Én úgy lá tom, hogy az
ál lam ak kor avat ko zik be, ami kor nem ké ne, és ak kor nem, ami kor pe dig szük ség len ne rá.

Vinter Mik lós – PTE: Az egész ség ügyi te rü le ten ez va ló ban na gyon je len tô sen ér zô dik, az or vos-
és egész ség tu do má nyi kép zé sek nél a mi nisz té ri u mi dön tés ér tel mé ben Bu da pest re ke rül a je lent -
ke zôk nagy ré sze, ott sok kal na gyob bak ugyan is a ke ret szá mok. A Pé csi Tu do mány egye tem
Pécsett, Ka pos vá ron, Zala eger sze gen és Szom bat he lyen is ké pez az or vos- és egész ség tu do má -
nyi kép zé si te rü le ten, de hi á ba van je lent ke zôi és mun ka erô-pi a ci igény, nem tud juk ki elé gí te ni
azt, mert nincs ele gen dô ke ret szá munk. Hi á ba volt min den ma ga sabb szin tû egyez te tés. Pe dig
nem biz tos, hogy min den kit Bu da pes ten kel le ne ké pez ni, mert egy el ma ra dot tabb ré gi ó ból ér ke -
zô, fô vá ros ban vég zett ápo ló nem biz tos, hogy vis  sza megy vi dék re dol goz ni, ha nem ma rad a
jobb, fô vá ro si kö rül mé nyek kö zött. Míg, ha vi dé ken vé gez ne, le het, hogy in kább ma rad na, és
erô sí te né a he lyi egész ség ügyet (2. ábra).

Fábri Ist ván – FeMû: A fel sô ok ta tá si ada tok azt mu tat ják, hogy a 2000-es évek ele jén ta pasz tal ha -
tó lét szám nö ve ke dés együtt járt a je lent ke zôk élet ko rá nak nö ve ke dé sé vel. Te hát az idõ sebb kor -
osz tály kez dett egy re na gyobb arány ban meg je len ni a fel sô ok ta tás ban. Ez zel együtt vi szont meg -
vál to zott a kép zé si struk tú ra, s a bo lo gnai rend szer re va ló át té rés mi att csök ken tek azok a
fel sô ok ta tá si he lyek, aho va be ad hat ták a je lent ke zé sü ket a hú szas, har min cas éve ik ben já ró, s
nem fel tét le nül el sô dip lo mát meg cél zó fi a ta lok. Így ezek a po ten ci á lis hall ga tók lé nye gé ben
egy pár év re el tûn tek a fel sô ok ta tá si je lent ke zôk kö zül. Most a mes ter kép zé sek el in dí tá sá val is -
mét meg je len tek, lát szik az ada tok ból, hogy megint egy re idô sebb kor osz tály ok je len nek meg a
fel sô ok ta tá si je lent ke zé sek nél. Ez az át lag élet kor tól kezd ve a kor osz tá lyi mu ta tó kat te kint ve
min den ös  sze füg gés ben meg fi gyel he tô. Mind emel lett ez a lét szám nö ve ke dés egy újabb prob lé -
mát hoz be: szó já ték kal él ve, a mes ter sza kos je lent ke zôk kel „mes ter sé ge sen” ket tô zôd nek meg a
je lent ke zôi lét szám ada tok. Nem is le het ös  sze ha son lí ta ni a mos ta ni ada to kat a 2000-es év el sô fe -
lé nek ada ta i val. Egy sze rû en más kép zé si struk tú rá ról van szó. Az egyet len ös  sze ha son lí tá si ala -
pot a kö zép is ko lá ból ki ke rül tek lét szám ada tai ad ják, va gyis an nak vizs gá la ta, hogy ho gyan vál -
to zik az érett sé git szer zôk kö zött a je lent ke zôk szá ma. Eb ben a te kin tet ben azon ban lé nye ges
vál to zás nem tör tént. A je lent ke zôi lét szám ada tok a kép zé si struk tú ra vál to zá sa mi att azon ban 
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2. áb ra. Fel vet tek la kó he lye, a kép zô he lyek és a 24—29 éves dip lo má sok la kó hely ének re gi o ná lis meg osz lá sa,
2005 

For rás: Educatio Nonprofit Kft., NEFMI Ok ta tás sta tisz ti kai évkönyv, KSH

ál lan dó an mo zog tak le- és föl fe lé. Le he tett-e, van-e eb ben a kör nye zet ben stra té gi á ja az in téz mé -
nyek nek ar ra vo nat ko zó an, hogy ho gyan fog ják meg a hall ga tó kat, mi lyen cél cso por to kat mi vel
ér je nek el?

Dr. Bo tos Má té – PPKE: Fel hív nám a fi gyel met egy fon tos je len ség re: a nap pa li ta go za tos, ál la mi -
lag tá mo ga tott alap kép zés ben részt ve vô hall ga tók is egy re na gyobb arány ban dol goz nak rész mun -
ka idô ben, vagy akár tel jes ál lás ban. Ezek nek az em be rek nek el mé le ti tu dás ra van szük sé ge. De
emel lett a fel sô ok ta tá si in téz mény úgy ne ve zett má sod la gos fel ada to kat is tel je sít: szo ci a li zál, kul -
tu rá lis és ne ve lôi funk ci ó kat lát el, le he tô sé get biz to sít tár sas kap cso la tok lé te sí té sé re, iden ti tás tu da -
tot nyújt vagy ala kít. Azt hi szem, mind an  nyi an ér de kel tek va gyunk ab ban, hogy a vég zett hall ga tók
ne rossz száj íz zel gon dol ja nak az in téz mény re, s ezért min dent meg is te szünk. A min den nap ok
gond ja azon ban nem ez. Be szél he tünk stra té gi ai kér dé sek rôl, de az alap ve tô prob lé mánk az, hogy a
ver seny ké pes szak te rü le tek min dig hang sú lyo sab bak, je len tô seb bek lesz nek, a ver seny kép te le nek
pe dig, ha mes ter sé ge sen ne he zí tik a hely ze tü ket, egy re ke ve sebb esél  lyel ren del kez nek majd.

Dr. Ke rü lô Ju dit – NYF: Ami kor a hall ga tói lét szám csök kent, ak kor az in téz mé nyek el sõ gon do lata
az volt, hogy ad junk be még több alap sza kot akk re di tá lás ra. Vi szont ar ra jöt tünk rá – és na gyon
kí ván csi an vá rom má sok vé le mé nyét ez ügy ben –, hogy hi á ba in dí tunk új alap sza kot, a po ten ci á -
lis hall ga tó ink nem lesz nek töb ben, csak meg oszt juk ôket. Já vor rektorhelyettes úr meg jegy zé sé -
re re a gál va: én na gyon meg tisz tel ve érez tem ma gam, hogy a Nyír egy há zi Fõ is ko lát a Deb re ce ni
Egye tem ver seny tár sa ként ér té ke li, de saj nos az ada ta ink azt mu tat ják, hogy Haj dú-Bi har me -
gyé bôl a leg na gyobb hall ga tói lét szám csök ke nés ná lunk mu tat ha tó ki. 
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Dr. Józsa Lász ló – SZE: A kép zés tí pu sok irán ti igény is át ala kult. Ha egy adott szak te rü le ti is me -
ret mes ter kép zés ben sze rez he tô meg, ak kor az em be rek dön tô ré sze in kább ezt a kép zé si for mát
vá laszt ja – ez vé le mé nyem sze rint meg öl te a szak irá nyú to vább kép zést. Vi szont egyes spe ci fi kus
is me re tek ok ta tá sá ra nincs is fel tét le nül pi a ci ke res let, vagy ha van, ak kor a cé gek meg old ják sa -
ját ma guk. Jól is mert a gyô ri Au di Aka dé mia, me lyet ez a cég sa ját to vább kép zô in téz mé nye ként
mû köd tet, sa ját ma ga ha tá roz za meg azt, hogy mi lyen kép zé sek re van szük sé ge a mun ka tár sa i nak.
Az más kér dés, hogy az ok ta tó ink je len tôs ré sze részt vesz ben ne, de nem az egye tem ke re tei kö -
zött zaj lik. A spe ci a li zá ló dott is me re tek ok ta tá sa hat ha tott a hall ga tó ink mo bi li tá sá ra is, azt ta pasz -
tal tuk ugyan is, hogy míg 8–10 év vel ez elôtt a több sé gük jel lem zô en a Ba la ton tól észak ra el te rü lô
ré gi ók ból ér ke zett, ad dig most je len tôs moz gást ta pasz ta lunk a ha tá ron túl ról, fô leg Dél-Szlo vá -
kiá ból, Csal ló köz bõl. Nem nagy ará nyú vál to zás ról be szél he tünk, de ez év rôl év re dup lá zó dik.
Il let ve Bu da pest rõl is min dig nagy arány ban je lent kez tek nyu ga ti ré gi ó ba, de je len leg az or szág
ke le ti fe lé bôl is szig ni fi kán san emel ke dik a hall ga tók szá ma. Ez kü lö nö sen igaz pél dá ul a mes -
ter kép zé sek ese té ben. 

Vinter Mik lós – PTE: A Pé csi Tu do mány egye tem be is ko lá zá si te rü le te ugyan or szá gos, de a hall -
ga tó ink több mint 30%-a Ba ra nyá ból, il let ve a kör nye zô két me gyé bôl – Tol na és So mogy me -
gyé bôl – ér ke zik, va la mint Bu da pest rôl, il let ve Pest me gyé bôl is na gyon je len tôs arány ban ér kez -
nek hall ga tók. Budapes ten na gyon sok di ák van, és akár men  nyi re is pre fe rál tak a bu da pes ti
egye te mek, nem biz tos, hogy min den ki ott sze ret ne ta nul ni. Fel is mer te az egye tem, hogy ez a
hall ga tói mo bi li tás egy je len tôs pi a ci részt je lent, van egy olyan je lent ke zôi cso port ugyan is,
ame lyik szí ve sen jön el ott hon ról, szí ve sen men ne más vá ros ba ta nul ni. Ezt a je len sé get erô sí te ni
kell; na gyon sok kam pány ese mé nyünk van Bu da pes ten, s eze ket si ke res nek is mond hat juk, mert
nem csök kent a fô vá ros ból je lent ke zôk szá ma. Ne künk olyan nagy ver seny tár sa ink nin cse nek a
kör nyé ken, mint Deb re cen nek, hi szen a Ka pos vá ri Egye tem na gyon kis lét szá mú, Ba ja még ki -
sebb. Észak nyu gat-Ma gyar or szág gal pe dig nem ver seny zünk. Leg in kább a költ ség té rí té ses kép -
zé sek je lent ke zôi ese té ben érez he tô, hogy egy sze rû en nem éri meg utaz ni, hi szen a ke re sett sza -
kot meg ta lál ja a kö ze leb bi in téz mény ben is, és hely ben még dol go zik is mel let te, mun ka mel lett
pe dig egy hos  szú uta zás be ik ta tá sa le he tet len né vá lik. 

Dr. Job bágy Ákos – BME: Mû sza ki te rü le ten az ipar a fel ve vô pi ac, az igé nyek meg fo gal ma zó ja,
de ez sok kal bo nyo lul tabb kér dés, mint ami lyen nek lát szik. Ha egy kis cég kép vi se lô jét kér dez -
zük, ak kor ô ál ta lá nos tu dá sú mér nö köt sze ret ne kap ni, hi szen ná la az az egy em ber egy hi he tet le -
nül nagy arányt kép vi sel az al kal ma zot ti lét szá má hoz vi szo nyít va. Ezért le gyen sok ol da lú: le -
gyen jó a szak má ban, de le gyen me ne dzser al kat is, tud jon ide gen nyel ve ket stb. Ha egy nagy
cé get kér de zek meg, ô spe ci a lis tát akar, ilyet is ke res. De na gyon ne héz egy szer re mind két kö ve -
tel mény rend szer nek meg fe lel ni, ál ta lá nos mér nö köt ké pez ni, aki spe ci á lis tu dás sal is fel vér te -
zett. Ami kor azt hall juk, hogy az ipar igé nye i nek meg fe le lô vég zô sö ket „ál lít sunk elô”, ak kor én
csak mo so lyog ni szok tam ma gam ban, hi szen ha úgy vá lo ga tom a mun ka erô pi ac kép vi se lô it, ak -
kor bár mi kor meg tu dok fe lel ni az el vá rá sa ik nak.  

Dr. Já vor And rás – DE: A Deb re ce ni Egye tem – de a Pé csi Tu do mány egye tem is ilyen, csak nem
biz tos, hogy így kom mu ni kál ják – or szá gos lefedettségû. Sôt, azt mond hat juk, hogy nem zet kö zi le -
fe dett sé günk is van, mert 2980 kül föl di hall ga tó jár hoz zánk. Eb bôl 2000 fô nél több an go lul tanul,
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3. áb ra. Mi lyen fel sô ok ta tá si kép zés ben ta nul ná nak to vább leg in kább a dip lo má sok (kép zé si te rü le tek sze rint, %)? 

For rás: Dip lo más ku ta tás 2010 (Educatio Nonprofit Kft.), N = 4511

4. áb ra. Me lyik jel lem zô mun ka erô-pi a ci kép zést vá lasz ta nák a dip lo má sok (kép zé si te rü le tek sze rint, %)?

For rás: Dip lo más ku ta tás 2010 (Educatio Nonprofit Kft.), N = 4511
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és van gya kor la ti lag ha tá ron túl ról is 7–800 fô. Ez zel szem ben mi pon to san az el len ke zô jét ta pasz -
tal juk: a ha tá ron tú li hall ga tók ér dek lô dé se – mely nek ko ráb ban na gyon örül tünk – mos ta ná ban
már csök ken. El sô sor ban azért, mert pél dá ul Ro má ni á ban is erô sö dik egy olyan ma gyar nyel vû
fel sô ok ta tá si rend szer, amely ver senyt je lent szá munk ra. Tu laj don kép pen má ra a ma gyar hall ga -
tók is át je lent kez nek, igaz, egy elô re csak bi zo nyos kur rens sza kok ra, pél dá ul pszi cho ló gi á ra a
Babeş–Bolyai Tu do mány egye tem re. 

5. áb ra. Je lent ke zõk meg osz lá sa ál lam pol gár ság sze rint, 2010

(Min den kép zé si szint, mun ka rend és fi nan szí ro zá si for ma együtt, nor mál el já rás) 
For rás: Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka (Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si 
Igaz ga tó ság) 

Dr. Bo tos Má té – PPKE: A Páz mány sa já tos sá gá ból fa ka dó an – az or szág egyet len ka to li kus fönn -
tar tá sú egye te me – or szá gos rekrutációjú in téz mény. Ez nem je len ti azt, hogy ne len ne az or szág
köz pon ti ré gi ó ja do mi náns, a hall ga tók 70%-a in nen jön. Kö rül be lül 4%-ra te he tô a ha tá ron tú -
liak ará nya, rá adá sul nem csak fel vi dé ki hall ga tók, ha nem er dé lyi – és nem partiumi – hall ga tók is
jön nek hoz zánk. Tu laj don kép pen egy szer re va gyunk re gi o ná lis és or szá gos szin tû, sôt or szá gunk
ha tá ra in tú li von zás kör ze tek kel ren del ke zô in téz mény. Amit ez zel a stra té gi á val kap cso la to san
meg fo gal maz ha tunk, az kis sé ta lán föld höz ra gad tan hang zik, de kény te le nek va gyunk a pénz tár -
cánk alap ján néz ni a hely ze tün ket: vagy a mi nô ség fönn tar tá sa, akár anya gi vesz te sé gek árán is,
vagy a mi nô ség bôl va ló en ge dés, a pénz ügyi szem pont ok meg tar tá sa mi att. A mi nô sé gi vesz te sé -
gek egy idô után nem zet po li ti kai, nem zet gaz da sá gi szin tû ek lesz nek, ezért ezt több szö rö sen sem
en ged het jük meg ma gunk nak – er köl csi leg. Anya gi lag vi szont – ezt a meg ol dást vá laszt va – na -
gyon je len tôs a meg té rü lé si koc ká zat.

Dr. Józsa Lász ló – SZE: Az egész fel sô ok ta tá sunk nagy prob lé má ja, hogy a ki lenc ve nes évek kö -
ze pé nek csúcs ka pa ci tá sá ra épült, az igé nyek re ru gal ma san re a gált, s mi ma gunk sem vet tük fi -
gye lem be azt, hogy az igé nyek meg vál to zá sá val a ka pa ci tás le épí té se nem lesz ilyen ru gal mas fo -
lya mat. 
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Fábri Ist ván – FeMû: Ha meg va ló sul az a kor mány za ti tö rek vés, hogy je len tô sen csök ken az ál la -
mi lag fi nan szí ro zott hall ga tók ará nya a fel sô ok ta tás ban, ak kor ve szélyt je lent het-e, hogy a fi ze -
tô ké pes ke res let csök ke né sé vel még na gyobb arány ban men nek ma gyar fi a ta lok az Eu ró pai
Unión be lü li or szá gok ba, aho va ugyan olyan fel té te lek kel je lent kez het nek? Be le ért ve akár a ma -
gyar nyel vû kép zé se ket in dí tó szom szé dos or szá gok fel sô ok ta tá si in téz mé nye it is.

Dr. Já vor And rás – DE: En nek a je len le gi ok ta tá si struk tú rá nak a cél ja ép pen az le het ne, hogy min -
den ki ott és azt ta nul has sa, amit sze ret ne, ahol azt a leg jobb mi nô ség ben te he ti meg. Ha „hú zó”
sza kok in dul hat nak be, me lyek az or szág más ré szé rôl – vagy akár az or szág ha tá ron túl ról – is
vonz zák a hall ga tó kat, ak kor biz tos, hogy nö vek szik majd a mo bi li tás, bár tud juk, Ma gyar or szá -
gon en nek meg van nak a korlátai. Nem olyan tá vo li hely re gon do lok el sô sor ban, mint pél dá ul
Gyôr, ha nem a Deb re ce ni Egye tem Nyír egy há zá val, Egerrel kialakult mun ka kap cso la tá ra. El sô -
sor ban a mes ter kép zés ben ki ala kí tan dó von zó szak ja in kat ezek nek az in téz mé nyek nek a szak kí -
ná la tá val is ös  sze egyez tet ve ala kít juk ki. Ez ed dig na gyon ru gal ma san és jól mû kö dött, egyik in -
téz mény sem lé pi át az úgy ne ve zett de mar ká ci ós vo na lat. 

Fon tos fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott nap pa li kép zés ará nya nôtt meg,
a költ ség té rí té ses kép zés ará nya érez he tô en ki sebb lett. Bí zom ben ne, hogy ha a gaz da sá gi hely zet
ja vul, ak kor ez vál toz ni fog. Ezért ki csi a mo bi li tás, a költ ség té rí té ses le ve le zô vagy es ti kép zés re
még in kább a re gi o ná lis ha tás a jel lem zô. A táv ok ta tás nem tud gyö ke ret ver ni Ma gyar or szá gon,
olyan, mint ha nem is len ne. Pe dig jó nem zet kö zi pél dá kat is me rünk, ter mé sze te sen nem mind egy,
mi lyen szak te rü let rôl be szé lünk, de ér de mes len ne el gon dol kod ni a ha tá ron tú li ma gyar ság hun ga -
ro ló gia- vagy akár tör té ne lem ok ta tá sá ról ilyen költ ség té rí té ses kép zé sek ke re té ben. 

Dr. Ke rü lô Ju dit – NYF:A mi in téz mé nyünk ab szo lút re gi o ná lis sze re pet vál lal, hi szen a hall ga -
tó ink 80%-a ér ke zik Sza bolcs vagy Bor sod me gyé bôl. Ko ráb ban Haj dú-Bi har me gye is itt volt,
de mos ta ná ra már elég gé vis  sza szo rult. Ná lunk is kö rül be lül 4-5% az, aki ha tá ron túl ról je lent ke -
zik, de ahogy a ki lenc ve nes évek má so dik fe lé ben a ha tá ron tú li ak elég nagy szám ban vol tak je -
len a kép zé sünk ben, a hely zet meg vál to zott mos ta ná ra. Úgy gon do lom, hogy ne künk is ér de mes
len ne együtt mû köd nünk a ha tá ron tú li egye te mek kel. A be reg szá szi fô is ko lán van ki he lye zett
képzé sünk – ko ráb ban, a ki lenc ve nes évek ben ta nár kép zés ben gon dol kod tunk, most gaz da sá gi
kép zé sünk van –, de azért lát ni kell, hogy a ki he lye zett kép zés egy más struk tú ra, és a hall ga tók is
más faj ta is me ret anyag gal ér kez nek oda. Úgy ta pasz ta lom, hogy a kül föl di vagy a ha tá ron tú li te -
rü le tek rôl nem tud juk lé nye ge sen nö vel ni a hall ga tói lét szá mot. Ha kur rens sza ko kat kel le ne em -
lí te nem, egy ilyen sza kunk van, és ez a pi ló ta kép zés, a köz le ke dé si mér nö ki kép zés spe ci á lis
szak irá nya, mely csak ná lunk ta nul ha tó az or szág ban. Ez azon ban ön ma gá ban nem fog ja az in -
téz ményt ki ve zet ni ne héz hely ze té bôl. A hát rá nyos hely ze tû hall ga tók ará nya ugyan is az el múlt
öt év ben há rom szo ro sá ra nôtt meg. Egy en  nyi re hát rá nyos hely ze tû ré gi ó ban a hall ga tók nagy
része nem is gon dol kod hat re á li san azon, hogy Bu da pest re, Gyôr be vagy az or szág más te rü le té re
men jen. En nek el le né re fel sô ok ta tá si in téz mé nyünk vá ros ra és kör nye ze té re gya ko rolt ha tá sa
nem el ha nya gol ha tó, sôt, a he lyi cé gek kel va ló kap cso la tok fenn tar tá sá ban, tu do má nyos ku ta tá -
sok mû köd te té sé ben na gyon jól sze re pe lünk, s ez is alap fel ada tunk.

Dr. Józsa Lász ló – SZE: Ter mé sze te sen a Szé che nyi Ist ván Egye tem is re gi o ná lis sze rep re tö rek -
szik. Gya kor la ti lag, ha Gyôr bôl ki in dul va a Csal ló köz zel együtt raj zo lunk egy 70–80 ki lo mé te res 
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6. áb ra. Fel vet tek/dip lo má sok ará nya és a re gi o ná lis GDP/or szá gos át lag ará nya ré gi ók sze rin ti el osz lás ban, 
2005 

For rás: Educatio Nonprofit Kft., KSH

kört, ak kor nagy já ból ezt a te rü le ti egy sé get sze ret nénk rekrutációs bá zis ként le fed ni. Bu da pest is
va la men  nyi re be le tar to zik eb be, de a fô vá ros ban nem for dí tunk kü lö nö sebb ener gi át ar ra, hogy
meg ta lál juk le en dô hall ga tó in kat. Bi zo nyos szak te rü le te ken egy re in kább or szá gos be is ko lá zá -
sú ak va gyunk, de ez nem az egye tem to bor zó mun ká já nak kö szön he tô, ha nem a vá ros mö gött ál -
ló gaz da sá gi hát tér vonz za a je lent ke zô ket Gyôr be. Az iga zi vonz erôt, úgy gon do lom, min de nütt
ez je lent he ti.

Szerkesztette: Fábri István
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