
Oktatói minôség —
emberierôforrás-menedzsment 
a felsôoktatásban

Szakértôi kerekasztal-beszélgetés a felsôoktatás
emberierôforrás-menedzsment gyakorlatáról

� Az oktatók és kutatók minôsége az elsô egyetemek létrejötte óta kitüntetett jelentôséggel
bíró tényezô. A felsôoktatási expanzió azonban ezen a területen is jelentôs változásokat ered-
ményezett, amelynek nyomán a korábbinál jóval heterogénebb oktatói-kutatói állomány ala-
kult ki. Szakértôinkkel az intézmények emberierôforrás-menedzsmentjének területén található
problémákról, gyakorlatokról és megoldásokról beszélgettünk. �

Beszélgetôtársaink voltak:

Andor György – tanszékvezető egyetemi docens, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, Pénzügyek Tanszék 

Juhász Gábor – oktatási dékánhelyettes, ELTE Társadalomtudományi Kar
Kemény Gabriella – HR-igazgató, CEU 
Topár József – egyetemi adjunktus, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Menedzs -

ment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 
Tőrös Szilárd – egyetemi docens, PE Kémia Intézet, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszerve-

zetének elnöke

FeMû: A nemzetközi felsôoktatási irodalomban 10—15 éve állandóan visszatérô kérdés az oktatói
pálya vonzereje. Magyarországon viszont ez egy nagyrészt feldolgozatlan területnek látszik. Önök
hogyan látják, az oktatói pálya vonzereje hogyan változott a rendszerváltás óta?

Tôrös Szilárd: Én úgy gondolom, hogy ez szakmaterületenként változik. Vannak bizonyos tár-
sadalomtudományi, bölcsészeti területek, ahol talán a nagyon nehéz elhelyezkedés miatt az
igazán jó képességű fiatalok számára lényegében az egyetlen kitörési pont, hogy elkezdenek
dolgozni az egyetemen. Más területeken ez nem feltétlenül van így. Bizonyos mérnöki disz-
ciplínáknál lassan lasszóval kell fogni az oktatókat. Ilyen például a gépészet – alig lehet mi-
nősített gépészmérnök-oktatót találni. De mondjuk a mi szakmánk, a vegyészmérnökség és fő-
ként az informatika olyan terület, ahol már végzés előtt is alkalmazzák a cégek a jól teljesítőket.
Ennél talán egy picivel nehezebb helyzetben vannak a természettudományos szakokon lévők, bár

FÓKUSZ

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 21

FeMU_2013_1_:press 2013.07.25. 16:08 Page 21



hogyha nagyon korán elkezdenek TDK-zni és utána egy olyan kutatóműhelybe kerülnek,
ahol bekapcsolják őket a munkába, akkor tapasztalatom szerint szívesen ott maradnak az egye-
temeken. 

Az oktatói ambíciókat, az oktatói létet sokkal mélyebben, részletesebben kellene meg-
vizsgálni. 

Azt szoktam mondani, hogy jelentkezzen közülünk az, akinek egyetemi oktatói diplomája
van. Senkinek sincs egyetemi oktatói diplomája, hanem mindenféle civil végzettsége van, el-
lentétben az egészségüggyel vagy a közoktatással. Ezért a felsőoktatásban sokkal nagyobb
a fluktuáció: a fiatalok egy jól fizető ipari állásért könnyen elmennek, ugyanakkor egyes szfé-
rákból presztízs szempont miatt többen szívesen vállalnak másodállást az egyetemen. Van egy
réteg, amelyik csak az egyetemi oktatói állásából él, egy másik pedig változó ideig, egyéb le-
hetőségek mellett, különbözően szoros kapcsolatrendszerrel vesz részt az egyetemi oktatásban.
E két csoport érdekrendszerét, motivációját kellene jobban megismerni. Az egyiknek valószí-
nűleg nagyon kellene például egy életpályamodell, míg a másik számára ez nem életbevágó.
Egyrészt fennáll az az arcpirító tény, hogy 2008 óta egy fillér bérfejlesztés nem volt a felső-
oktatásban, ugyanakkor az is igaz, hogy a statisztikai adatok, ugyan rétegenként eltérően, de
folyamatos jövedelememelkedést mutatnak, mert van egy réteg, amely különböző pályáza-
tokból, ebből-abból elég komoly pénzekhez jut, de ez nem feltétlenül van arányban a teljesít-
ménnyel.

Andor György: Szerintem a legnagyobb változás az utóbbi tíz vagy húsz évben az, hogy az ok-
tatói pálya nagyon heterogénné vált. A középiskolai oktatói tevékenységhez nagyon hasonló
tevékenységtől egészen nemzetközi oktatói-kutatói szintig minden előfordul. Van olyan kol-
léga, akinél az egyetemen való munka alternatívája közel áll ahhoz, hogy egy gimnáziumban
tanítson, tehát nagyon nagy mennyiségű órát tart viszonylag alacsony jövedelemért, és nin-
csenek különösebb tudományos reményei vagy ambíciói sem. És most nem pejoratív jelleg-
gel mondom ezt, minthogy a középiskolai tanár is nagyon értékes és fontos a maga műfajában. 
Másrészről ott van mondjuk egy fiatalabb akadémikus, aki feszegeti a kétmillió forintos köz-
szféra jövedelemhatárt. Tehát van azért a hazai felsőoktatásnak egy módosabb elitje is. És a kettő
között iszonyatos különbség van. A fizetések egy a tízhez szóródnak, de ha a szélsőségeket le-
veszem, akkor is egy az öthöz. 

Nyilván senkit sem kényszerítenek a felsőoktatásba, tehát valami oka mindenkinek van,
hogy ott dolgozik. Van, amikor ez a szabadidő. Vannak, akik viszonylag szerényebb fizetés mel-
lett kevesebb pályázattal és egyéb aktivitással, de nagy örömmel vannak ott: például a fiatal
női korosztály, amelynek, úgy tűnik, a gyerekvállalás időszakához egy nagyon jó állás az ez-
zel járó szabadság miatt. Ezért nehéz az oktatókról egy kalap alatt beszélni, mert itt aztán min-
den van.

Topár József: Ehhez kapcsolódva úgy látom, hogy a doktori iskolával rendelkező intézmények
és a doktori iskola nélküli intézmények szignifikánsan két különböző pozícióban vannak. 

Tapasztalatom szerint akinek az oktatói pályához kedve és affinitása van, az valahol
a TDK-nál kezdődik. A bolognai folyamat rontott a helyzeten, mert amikor osztatlan képzés-
ben tudtuk megfogni a hallgatókat, akkor sokkal inkább lehetett építkezni minderre. 
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Az egész most felvetett témakörrel kapcsolatban van egy olyan tapasztalatom, véleményem,
hogy ez döntően a vezető személyiségén és értékrendjén múlik. Tehát ahol kialakul egy okta-
tási-tudományos műhelyen belül egy hagyományos belső értékrend, ahol a hallgató azt érzi,
hogy ide dicsőség bekerülni munkatársként, ott ez fontos motiváló tényező. Alapvetően ez meg-
határozza az oktatói utánpótlás és az oktatói minőség kérdését. Nyilván ott is kettős a döntési
lehetőség, mert a tehetséges hallgató lehet, hogy elmegy az iparba és viszonylag gyorsan kar-
riert csinál. Vagy azt mondja, hogy a szabadidő, a tudományos értékek, a belső megbecsültség
és sok minden más miatt az egyetemi pályát választja. 

Én a saját területünkön azt látom, hogy az oda-vissza mozgás minimális. Nem nagyon le-
het arra számítani, hogy X évet az iparban eltöltve előbb-utóbb felvállalja azt a végzett hall-
gató, hogy bejön a felsőoktatásba dolgozni akár egy mérnöki karra, akár a mi karunkra. De más
területeken, például az egészségügyben, azért nagyon gyakran előfordul, hogy valaki tanárse-
gédként kimegy főorvosnak, aztán egy idő után főorvosként visszamegy egyetemi oktatói po-
zícióba. 

Az oktatói életpálya, az egyetemi humánpolitika szempontjából a legfontosabbnak a ve-
zető személyiségét, értékrendjét tartom az intézményi vezetés minden szintjén. A jelenlegi tan-
székvezető és elődei kialakítják-e ezt az értékrendet, és ez alapján válogatnak? A dékán oda-
figyel-e arra, hogy életkorban meglegyen az utánpótlás, legyenek ott azok a PhD-hallgatók, akik
közül biztos, hogy egypár előbb-utóbb el fog tűnni, és elmegy az iparba dolgozni, de jó páran
közülük ott maradnak oktatóként, kutatóként. A rektor meg nyilván figyeljen arra, hogy egy-
egy tanszék, kar jövőjével kapcsolatban milyen elképzelések vannak, hogy lehet építkezni. Időn-
ként persze különböző, a stratégiának, víziónak megfelelő ösztönzők is kellenek. 

Még egy dolog a jövedelmi viszonyokkal kapcsolatban. Nyilván ez az utóbbi húsz év-
ben óriásit változott. Ifjú oktatókként a professzor mellett lehetőségünk volt a különböző KK-
munkákkal [külső kutatási megbízásokkal – a szerk.] a fizetésünket kiegészíteni. A KK-munka
persze abba az irányba is motiválta az oktatót, hogy ne csak az oktatásban, hanem az ilyen
munkákban is vegyen részt, ami meggyőződésem szerint az oktatásnak is jót tett, hiszen va-
lós problémák megoldásával kellett foglalkozni. Ma jellemzően inkább a különböző pályá-
zati lehetőségek azok, amelyek elsősorban a nagyon szerény alapbér kiegészítését szolgál-
hatják.

Andor György: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Bizonyos körben elvileg megvan a lehető-
ség arra, hogy visszatérjen az egyetemre. Csak éppen ez sok intézmény esetén nem életszerű.
Például a Műegyetemen nem nagyon fog eljönni a Richtertől valaki mihozzánk adjunktusnak.
És rendszeresen órát se jön el tartani, legalábbis egy bizonyos vezetői szint felett, mert nem tudja
úgy ütemezni a programját. Lehetséges, hogy megnyerhető arra, hogy kétszer bejöjjön egy fél -
évben, és egy-egy előadást tartson meg, de rendszeresen ez már nem megy. 

Tôrös Szilárd: Ugyanakkor van, amit szerintem maga a szakma ront el. Én tíz évig, amíg tan-
székvezető voltam, iparból jött embernek soha egyetlen fillért nem adtam, mert azt mondtam,
hogy ez most egy megbecsülés, mert itt katedrán állsz, megtartasz néhány előadást, beírhatod
ezt az önéletrajzodba, megkapod a költségtérítést.

Oktatói minôség — emberierôforrás-
menedzsment a felsőoktatásban 

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 23

FeMU_2013_1_:press 2013.07.25. 16:08 Page 23



FeMû: Humán területen mit lehet látni?

Kemény Gabriella: A mi esetünk speciális. Egyetemünk eleve nemzetközi merítési bázisból vá-
laszt oktatókat, illeszkedve több mint száztíz országot képviselő hallgatói körhöz. Az oktatói
pályára vonatkozó rendhagyó példaként talán érdemes megemlítenem a lassan huszonöt éve
működő üzleti iskolánk és a 2013/14-es tanévtől kezdő Közpolitikai Iskolánk tapasztalatait.
Mindkét esetben hangsúlyos a gyakorlati képzés, ezért arra törekszünk, hogy olyan nemzetközi
tapasztalattal rendelkező oktatókat alkalmazzunk, akik a gyakorlati életből jönnek. Ők sok eset-
ben a karrierjük egy olyan szakaszában vannak, ahol logikus lépés lehet az, hogy néhány évig
tanítanak, kutatnak.  

Bár az új oktatóinkkal általában négy évre szerződünk, a gyakorlati életből érkező okta-
tóknál ez a megállapodás gyakran csak egy-két évre szól. Ez egy működő modell. Persze elő-
fordult, hogy az üzleti iskolánkban végül ott ragadtak ilyen oktatók – először óraadóként dol-
goztak velünk, később pedig főállású oktatóként.

A másik, amire talán érdekes példa lehet az egyetemünk, azok az első lépések – az okta-
tók tudatos kiválasztása. Kis egyetem vagyunk, amely a társadalomtudományokra fókuszál. En-
nek ellenére sikeresek vagyunk az európai uniós kutatási pályázatok terén. Ez részben annak
a humánpolitikának az eredménye, amely alapján elsősorban olyan oktatókat veszünk fel, akik-
ről azt gondoljuk, hogy képesek lesznek ezeket a forrásokat behozni. Egyébként ezeknek az
oktatóknak egy része úgy kerül hozzánk, hogy a CEU-n szerezte a mester fokozatát, míg a PhD-
jét és az első néhány évnyi oktatói gyakorlatát valamelyik külföldi egyetemen. 

Juhász Gábor: Én ahhoz az állásponthoz csatlakoznék, hogy nagyon nehéz lenne általánosí-
tani. Én most a társadalomtudományi részről tudok valamennyit beszélni, és talán valamennyit
a jogról. Nekem inkább az az érzésem, hogy a kilencvenes évek elején egyáltalán nem volt
vonzó az oktatói pálya. Tehát ha megnézzük mondjuk a mi karunk korfáját – arról hiteleseb-
ben tudok nyilatkozni –, ott azt lehet látni, hogy van egy nyugdíj környékén lévő, nyugdíj előtt,
nyugdíj után lévő oktatói csapat. Utána az ötvenéves korosztály hiányzik. Az én korosztályom -
ból, a negyvenesekből vannak néhányan, de nem sokan. És most azt lehet látni szerintem, hogy
– leginkább a munkanélküliség állandósulásának következményeként – ezen a területen való-
színűleg nehezebbé vált az elhelyezkedés, így most mintha jobban jönnének a fiatalok. Ez per-
sze nem azt jelenti, hogy ne vettünk volna fel menet közben is fiatalokat, csak egy kicsit spo-
radikusan. Az egyetemnek azért van egy erőteljes vonzereje abban az értelemben, hogy az
egyetemi munka mellett sok mindent lehet csinálni. Például más egyetemen tanítani, a jöve-
delmeket ilyen módon kiegészíteni, vagy nemzetközi pályázatokon indulni. Ennek ugyanak-
kor van egy olyan veszélye is, hogy a mostanában fölvett fiatal kollégáknak egy része elpár-
tol külföldre. Nehéz beépíteni az új embereket. 

Én nem látom biztatónak a helyzetet az egyetemre való ki- és beáramlás tekintetében. Nem
tudom, hogy ez hogyan zajlik műszaki területen. Én azt érzékelem, hogy a beáramlás megbí-
zott oktatóként való beáramlást tud jelenteni. De ha fel akarnánk venni mondjuk egy egyetemi
docens vagy egy adjunktus helyettesítésére valakit, azt nem lehet. Ha elmegy egy egyetemi do-
censünk, és a helyére fel akarunk venni valakit, akkor borzasztó problémákba ütközünk. A mi
területünkön nem tartom túlzottan szerencsésnek azt a fajta építkezést, ami gyakorlatilag az
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egyetemet egy zárt világgá teszi. Ahhoz, hogy valakit tanársegédnek felvegyünk, a szabályzatok
szerint be kell iratkoznia a doktori iskolába. Az adjunktusi kinevezéshez rendelkeznie kell PhD-
fokozattal. Ahhoz, hogy docensnek nevezzük ki – mondjuk ez egy ELTE-sajátosság –, habili-
tálnia kell. Ez most azt jelenti, hogy ha mi egy 40–50 év közötti, nagy szakmai tapasztalattal
rendelkező, de mondjuk a PhD-t meg nem csináló embert akarnánk alkalmazni, akinek törté-
netesen nincs habilitációja, akkor nem tudnánk docensnek fölvenni. Ebből az a csel szokott
adódni, hogy akkor nem docensnek vesszük fel, ha már van PhD-je, hanem tudományos fő-
munkatársnak. Így most tele vagyunk tudományos főmunkatársakkal, akik viszont nem tudo-
mányos főmunkatársként dolgoznak. Egyéni alkuk során azt mondjuk nekik, hogy mégis in-
kább tanítaniuk kéne, és azért vettük fel így, mert docensként nem tudjuk alkalmazni. 

Az jutott még eszembe, hogy kétféle szervezetépítési módról is beszélhetünk. Lehet úgy
működtetni egy intézményt, hogy nagyon kevés a főállású oktató, és inkább építünk arra, hogy
külső óraadókat veszünk fel. És lehet olyan működési módot is alkalmazni – szerintem az egye-
temi működés szempontjából ez a szerencsésebb –, amikor alapvetően főállású oktatók van-
nak az egyetemen. Oktatásszervezési szempontból fontos, hogy egy megbízott óraadóval fo-
lyamatosan tárgyalni kell, hogy neki hány szakdolgozót kell vállalnia, hány szakdolgozatot
adhatunk ki neki opponálásra. Hogy ezt határidőre megtegye, ahhoz neki a tanulmányi rend-
szerbe jogosultságot kell biztosítani. Egy alkotmánybírósági tanácsadótól megkövetelni, hogy
most álljon sorba a Questura Irodánál ahhoz, hogy kapjon egy ilyen kódot, nyilvánvalóan eléggé
mulatságos. Szóval egy csomó probléma van azzal, ha jelentős mértékben a külső óraadók irá-
nyába mozdulunk el. Ugyanakkor azt gondolom, hogy amikor megbízásos óraadás történik,
annak óriási előnye lehet, hogy ki lehet próbálni embereket. Szerencsés dolog lenne, ha ilyen
módon lehetne dönteni arról, hogy ki lesz főállású óraadó. Én most szkeptikus vagyok, hogy
ez a dolog mennyire fog működni, mert a pénzügyi kényszerek hatására most leginkább abba az
irányba mozgunk, hogy próbáljuk az állásokat védeni. Ez azt jelenti, hogy a külső óraadóin-
kat próbáljuk lemetélni. Tehát ez a ki-beáramlási lehetőség véleményem szerint egyre jobban
bedugul. Eközben pedig valóban van egy érzékelhető nyomás a korfa miatt is, hogy a fiatalabb
oktatókat vegyük fel. 

Abban egyetértek, hogy kezdő egyetemi oktatónak lenni talán leginkább a fiatal hölgyek-
nek éri meg, akik arra építenek, hogy kötetlen munkaidőben lehet dolgozni. Én azt gondolom
– nem tudom, hogy a többi egyetemen hogyan működik a dolog –, hogy az egyetem bizonyos
értelemben, idézőjelben szociális foglalkoztató. Tehát nem a multi jellegű működési mód, ami-
kor kitapossuk a belét is a beosztottjainknak. Itt azért tárgyalhatók a viszonyok, egy viszony-
lagos kollegiális légkör működik. A felsőoktatási törvény például lehetővé teszi a sabbaticalt,
csak éppen forrás nincs hozzá. Ezt ritkán és kivételesen meg tudjuk oldani mondjuk oly mó-
don, hogy egy tanszéki csapat összeáll, és azt mondja, hogy átveszi X  óráit. Ilyen előnyei azért
vannak az egyetemi oktatásnak. Ez a fajta kötetlenség szerintem a fiatalabb korosztályban in-
kább a hölgyeknek kedvez.

Tôrös Szilárd: Erre a jelenségre a szociális foglalkoztatást, nagyon kérem, ne nagyon hasz-
náljuk. Szerintem az egy egészen más dolog, hogy a tudományos alkotó munkához kell egy bi-
zonyos anyagi biztonság és lelki nyugalom. 

Oktatói minôség — emberierôforrás-
menedzsment a felsőoktatásban 

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 25

FeMU_2013_1_:press 2013.07.25. 16:08 Page 25



Én ott látom a legnagyobb veszélyt, hogy nem tudható, ki fog tíz év múlva a magyar ál-
lami egyetemeken tanítani. Ugyanis ugyanúgy megy a folyamat, mint a multiknál, hogy kez-
dik kizsigerelni az oktatókat, de harmadannyiért; akkor pedig ki lesz az, aki itt marad vagy ide
jön dolgozni? A néhány megszállottra nem lehet alapozni.

Topár József: A kötetlen munkaidő kétélű fegyver. Egészen biztos, hogy vannak olyanok, akik
ennek csak az előnyeit látják, de van olyan is, aki igazából előre akar haladni, aki a jövedelmi
viszonyai miatt se engedheti meg magának, hogy csak az egyetemi alapfizetéséből éljen. Ő nyil-
ván kihasználja a kötetlen munkaidő lehetőségeit, és azért időnként pörög annyira, mint egy
multinál, csak nyilván sokkal szabadabban. 

A mobilitással kapcsolatban még egy gondolat: a műszaki területeken legutóbb a kutató-
intézeti hálózat szétrobbanásával kaptunk igazából minősített, kvalifikált oktatókat. A társa-
dalomtudományok, az egészségügyi szektor és jogtudomány területén talán még mindig na-
gyobb az oda-visszamozgás, mint a műszaki területeken. 

FeMû: A gazdálkodástudományi területen elég nehéz a visszafelé mozgás. Nagyon kevés olyan
húszéves tapasztalattal rendelkezô üzleti tanácsadót vagy gazdasági informatikust látok, aki visz-
szajön, ami egyébként egy komoly veszteség, mert ôk lehetnének azok, akiktôl a hallgatók a
szakma csínját-bínját megtanulhatnák. Ha nehéz a visszaáramlás és alapvetôen belülrôl épít-
kezünk, akkor kialakul egy meglehetôsen belterjes közeg. Vajon abban, hogy a „vén rókák” visz-
szaáramlása ennyire nehézkes, mennyi múlik magán az intézményen, a felsôoktatási kultúrán,
és mennyiben fakad objektív kényszerekbôl ez a helyzet? 

Tôrös Szilárd: Van néhány magyar sajátosság a rendszerben. Németországban mindenki tudja,
hogy ha egyetemi tanár akar lenni, akkor át kell mennie egy másik városba egy másik egye-
temre, mert a sajátjában nem lehet. Tehát bizonyos szabályokat ki lehetne elvileg mondani. Én
például a kezem-lábam törtem össze, hogy tanársegédet cseréljünk: hogy a Szegedi Egyetem-
ről átjöjjön mihozzánk egy oktató, a mienk meg menjen Szegedre. Nem megy. Magyarorszá-
gon ez a dolog nem működik.

A másik a bértábla. Akinek van lehetősége arra, hogy mást is csináljon az egyetemi okta-
tás mellett, az természetesen nem fogja minden szakmai kapacitását az egyetemre fordítani.

Andor György: A bértábla csak egy minimumot határoz meg. Nem tiltja senki, hogy annál töb-
bet adjanak.

Tôrös Szilárd: Jó, de honnan van pénzetek, amit pluszba odatesztek, csak azért, mert valaki ren-
desen dolgozik?

Andor György: Szerintem ez kizárólag az intézményeken múlik. Nincsen ennek semmi aka-
dálya, csak a rendszerünktől, a kultúránktól ez teljesen idegen. Ahogy például a CEU megte-
heti, hogy kiír pályázatot, semmilyen akadálya nincs, hogy az ELTE, a Veszprémi Egyetem vagy
a BME is megtegye ezt, csak nem ez a kultúra. A mi egyetemeink alulról építkező, egyesületi
jellegű intézmények. Azaz a kollégák kiválasztásánál az az elsődleges szempont, hogy szíve-
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sen vegyük kollégának, az pedig sokszor csak másodlagos, hogy egy nehezen megragadható
minőségnek megfeleljen. Egy felülről nyomott magánintézmény esetén az nem annyira szem-
pont, hogy a mellette lévő szobában örülnek-e valakinek vagy sem, hanem állandó vérfrissí-
tést, dinamizmust akarnak belevinni a rendszerbe. Nálunk ez nem így van. Azért szeretünk alul-
ról építkezni, mert szeretjük ismerni a kollégát. Azért szeretjük, ha ott volt doktorandusz, mert
három évig láttam a viselkedését, azaz volt időm jól megismerni. És nem azért nem hívogat
az ember kívülről munkatársakat, mert ott nem találni megfelelő embert. Találni. Ha – amint
beszéltük – a százezertől a kétmillióig tartó spektrumot kitöltik a felsőoktatásban lévő kollé-
gák, akkor nyilván meg lehetne fizetni ma egy közepes vagy egy egész jó, ha nem is felsőve-
zetői, de egy középvezetői szintű fiatalt. Biztos van az az ajánlat, amiért jönne. Szóval lehetne
hozni külsőst, csak nem nagyon szeretnénk. Most erősen általánosítva mondom a kifogásokat:
mert nem ismerjük; mert nem fogom tudni elküldeni, hogyha mégsem válik be; a másikat leg-
alább tíz éve látom, róla tudom, hogy milyen; még a végén a fejére nő néhány embernek, és
az sem kívánatos stb. 

Nálunk lefele való megfelelés van: a tanszék választja a tanszékvezetőt, a tanszékvezetők
a dékánt, a dékánok a rektort. Kinek másnak felelnének meg a vezetők, mint a saját választó-
iknak? Ez fatálisan más a magánlogikájú intézményeknél. Ha a saját egyetemünk a mienk lenne,
akkor mi sem így csinálnánk, hiszen ez a belterjesség nyilván egy visszafogottabb színvona-
lat is jelent. Lehet, hogy nem találó a korábban elhangzott szociális foglalkoztatás, de mi in-
kább egy klub, egy család vagyunk. Sokszor úgy gondolkodunk, hogy csak nem fogom azért
elküldeni a tízéves kollégámat, mert némileg rosszul teljesít? Egy egyetemen ez nem szokás,
a lojalitás nagyon erős. 

A piac vagy a fenntartó azért kényszerít. Amikor küzdeni kell a hallgatókért, mert olyan
a helyzet, vagy a pályázati pénzért, akkor már nem teljesen mindegy, hogy a kolléga milyen,
hogy meg tud-e írni egy pályázatot, hogy normális órát tart-e. A mi egyetemeink alapvetően
állami pénzből élnek. Állami hallgatói és egyéb normatívákból. Fontos a PhD, de körülbelül
itt vége is van az államilag díjazott minőségnek. Különösebben nem vagyunk arra rákénysze-
rítve, hogy egyre jobb minőséget hozzunk, és ha nem vagyunk erre rákényszerítve, akkor mi-
ért veszekedjünk egymással ilyen dolgokon? Ha ezt a színvonalat várják el egy intézménytől,
akkor nagyjából ezt a színvonalat is fogja kitermelni. Ez törvényszerű.

Néhányan nálunk az egyetemen fel-felvetik azt a nemzetközileg teljesen szokványos dol-
got, hogy az egyetem adjon ötvenmillió forintot egy tanszéknek, pályáztassanak meg egy külső
helyről egy tanszékvezetőt és adjanak neki viszonylag nagy apanázst, keretet, hogy csinálja meg
az ország legjobb tanszékét. Megteheti ezt az egyetem? Elvben megteheti. Lenne rá jelentkező?
Igen, lenne rá jelentkező. Jobb lenne az a tanszék? Igen, jobb lenne a tanszék. De ha valami,
akkor ez teljesen kultúraidegen lenne itt az állami szférában. 

Ez a jelenség az olyan kisebb csoportokkal kapcsolatban is felfedezhető, amelyek nemrég
jöttek más egyetemről, külföldről vissza. Róluk sokszor azt tartja a közeg, hogy az első adandó
alkalommal, az első jobb ajánlatnál veszik majd a kalapjukat és elmennek. Azt gondolják ró-
luk sokan, hogy nekik nincs lojalitásuk az intézmény vagy a kollégák felé, idejönnek, megcsi-
nálják, mert itt kapták a legjobb ajánlatot, de három év múlva távozni fognak. Ez a világ nagy ré-
szén egy teljesen normális modell. Igen, leszerződött három évre, mert itt kapta a legjobb ajánlatot,
aztán három év után megy tovább. Sokan úgy látják viszont, hogy erre nem lehet egy tanszéket
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építeni, mert az ilyen kollégák nem fogják a kulimunkát végezni, nem javítanak dolgozatot, nem
ülnek napokig államvizsgákon stb. 

Tehát mivel az az állami elvárás, hogy a felsőoktatási intézményeink legyenek viszony-
lag homogének, egyenszilárdságúak, csöndben végezzék el a feladatukat, ezért a felsőoktatás
végül így működik. És ebbe a logikába egyáltalán nem illik bele, hogy kívülről hozzunk em-
bereket. Tehát nincs ilyen nyomás, nincs ilyen jellegű dinamizmus. A kis országméretünk mi-
att sem. Budapesten a legtöbb intézmény monopoljellegű, vidéken még inkább. Mivel kevés
mozgás van, teljesen életszerűtlen, hogy valaki Pécsről átmenjen Szegedre, és viszont. Nincs
ilyen. Ez azért Amerikában, de még Németországban vagy Nyugat-Európában máshol is,
sokkal szokványosabb jelenség. 

Kemény Gabriella: A CEU misszióvezérelt egyetem. Tudjuk, hogy a vállalatoknál ez mit je-
lent. Egy egyetemnél is pontosan ugyanez történik: gyakorlatilag e köré szerveződik minden.
Missziónk szerint kutatásorientált, a társadalomtudományok területén működő egyetem va-
gyunk, amely a nyílt társadalom és a kritikus gondolkodás eszméjét támogatja. Meghatározó
a nemzetköziség is. Míg korábban erős regionális fókusszal is rendelkeztünk, mostanra hall-
gatókat is, oktatókat is egyre inkább globálisan próbálunk keresni. Mivel ez az alap, ennek meg-
felelően épül fel az egyetemünk is. Például a nemzetközi hallgatói és oktatói körből következő
sajátosság, hogy nálunk nincs nemzetközi iroda – nincs rá szükség. Van viszont egy nagyon
jól kialakított kutatási támogatási rendszer, ami azt jelenti, hogy a pályázatok elkészítésében
és megvalósításában maximális segítséget kapnak az oktatók. Úgy gondolom, hogy az egye-
temek nagy része Magyarországon képes lenne találni olyan szervező elvet, ami köré felépít-
hető a működés és a szervezet. Ha ez sikerül, a misszió megvalósítása fogja meghatározni pél-
dául azokat az alapelveket, hogy ki és hogyan választja ki az új oktatókat, mennyire vonunk
be ebbe külsős szempontot. 

Az oktatók kiválasztása kapcsán egyébként a mi gyakorlatunk alapján egy ad hoc bizott-
ság választja ki az új oktatót. A bizottság tagjai között megtalálhatók az adott tanszék oktatói
és hallgatói is. Sok esetben más tanszékek oktatói és hallgatói is részt vesznek a kiválasztás-
ban, illetve bevonunk külföldi vagy éppen hazai szakembereket is az interjúztatásba. Minden
esetben a kiválasztási folyamat része, hogy a jelölt tart egy előadást az egyetemen, amely nyi-
tott az egyetem bármely munkatársa és adott esetben külsősök számára is. Fontos, hogy a dön-
tés során a hallgatók véleménye is meghatározó. A kiválasztási folyamat eredményeként a bi-
zottság felterjeszti a rektor elé a döntését, aki ezt jóváhagyja vagy elutasítja, de nem egyszemélyi
döntésről van szó.

Andor György: Számomra a felülről irányított egyetem éppen az, amit elmondott. Ez azt je-
lenti, hogy van egy fölülről nyomott elképzelés, és nem az történik az egyetemen, amit az alul-
ról jövő elképzelések végül kidobnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem kérik ki mások vélemé-
nyét. A Samsung például egy fölülről nyomott szervezet, de azért megkérdezik a különböző
szintek véleményét is. A nagy vagy a közepes magyar egyetemek nem ilyenek. Azok olyan ér-
telemben egyesületek, hogy az adott közösség gondolja ki, hogyan szeretne működni az adott
körülmények között. 
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Tôrös Szilárd: Azt mondod, hogy meg tudnánk fizetni az embereket, de én ezt nem így látom.
Tegyük fel, hogy egy teljes átszervezést hajtunk végre (minden jelenlegi oktatónak felmondunk,
felveszünk néhány „nagynevű”, „híres” professzort és csupa tanársegédet). Ezután a béreket
ki lehetne „gazdálkodni” az állami támogatásból? Mi a helyzet jelenleg a Műegyetem eseté-
ben? A pályázati pénzek le vannak osztva a tanszékekre és ott zajlik a decentralizált gazdál-
kodás? 

Andor György: Először is azt akartam csak hangsúlyozni, hogy valójában döntés kérdése, hogy
technikailag és szerintem anyagilag is van lehetősége az egyetemnek egy-egy embert jól meg-
fizetni, csak éppen nem szeretnék, nem áll érdekükben. Lehet, hogy valami alantas belső kul-
turális okokból nem áll érdekükben, de lehet, hogy azért nem, mert nem tudnak a drágán fel-
veendők elegendő bevételt termelni, így ez értelmetlen lenne. Hogy mégse a levegőbe
beszéljünk, tekintsünk egy ötszázezer forintos fizetést! Ezért a pénzért egy vezető már egy egész
jó munkaerőt tud felvenni. Nem egy nemzetközi szintű professzorra gondolok, de ezért a pénz -
ért már ott tud tartani egy kurrensebb szakmában működő fiatalt, két diplomával, nyelvtudás-
sal. Egy értelmes, normális embert. És ha valakinek hét-nyolcszázezer forintos fizetést aján-
lanak föl, azt azért már nagyon sokan jó fizetésnek gondolják. Ez persze nem versenyképes
a külfölddel, és emellé még hozzá kell tenni egy-két egyéb szempontot is, a szabadságot és egye-
beket, de ez már valami. Másképp mondom: ha valaki föl tudja ajánlani a közalkalmazotti bér-
tábla dupláját, az már tárgyalási alapnak jó. 

Ha a felsőoktatás-finanszírozás logikáját nézzük, akkor kétféleképpen lehet ezt kiter-
melni. Egyrészt sima állami pénzből, hogyha képesek normálisan, racionalizáltan oktatást szer-
vezni és ennek megfelelően fölépíteni egy képzést. Hiszen azért ezekből a normatívákból sokan
meg tudnak élni, de ahhoz akkor egy gyárat kell csinálni úgy, mintha mindez egy magáncégbe
lenne megszervezve. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig nyilván a saját bevétel
behozása. 

Tôrös Szilárd: Ezt szerintem csak akkor lehet kigazdálkodni, ha elküldjük az oktatók egy részét.

Andor György: Így van! De valamit valamiért!

Tôrös Szilárd: És utána ki tanít? Már elnézést, de azért vannak speciális ismeretek, amelyek-
hez kell nem gazdaságos képzés. Ha egy oktató egy nagyon specifikus, de fontos területnek
a szakembere, akkor nem biztos, hogy fogsz tudni neki összegyűjteni annyi elfoglaltságot, hogy
a normatívából a fizetése összejöjjön. 

Topár József: Az utóbbi évtizedekben mindenki mindent akart tanítani. Ez abba az irányba
ment, hogy mondjuk a bölcsész képzésben vannak a tízfős szakok. Tízfős szakok esetében ra-
cionális képzést csinálni nyilván csak akkor lehet, ha azt mondod, hogy Magyarországon ezt
csak az ELTE, azt meg a Pécsi Tudományegyetem csinálja stb. Persze az is kérdés, hogy az ál-
lami beavatkozás itt lehet-e túlságosan erőteljes, vagy azt kell mondani, hogy saját erőssége-
iből mindenki menjen el abba az irányba, ahol kritikus létszámot meghaladó szakokon tud kép-
zéseket folytatni. Nálunk azért nagyobb tömegek vannak. A 10–15 fős szakoknál azért nyilván
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nálunk is sokkal nehezebb lenne a helyzet. Egyes szakterületeken adminisztratív vagy gazda-
sági eszközökkel megszüntetjük a 10–15 fős szakokat, csak hát akkor bizonyos szakmáknak
mi lesz a jövője?

FeMû: Kicsit visszatérve az eredeti témakörre: a beszélgetés elején Andor György utalt arra, hogy
az egész oktatói közeg nagyon heterogénné vált. Átalakult-e ebben a közegben az, hogy ki számít
„jó” oktatónak? Változott-e a minôség kritériuma? 

Andor György: Az a zavaró, hogy ha azt mondjuk, oktató, akkor arra gondolunk, hogy ő ok-
tat. És nyilván az egyetemi életének egy szeletében oktat, és az oktatásához tartoznak minő-
ségi paraméterek. De az életének alkalmasint több mint a felében nem oktat, hanem oktatást
szervez, és ez borzasztóan lényeges. A másik részében pedig kutat, tanácsot ad, pénzt szerez.
Ennélfogva több rétegben ítéltetnek meg az emberi teljesítmények is. Szerintem, amikor az ok-
tató bemegy órára vagy zh-t írat, ez mint műfaj keveset változott, a minőségi kritériumai sem,
én legalábbis így érzem. Ami nagy változást hozott véleményem szerint, az az oktatás- és az
egyetemszervezés. Ez nagyon előtérbe került, és nyilván ezzel az összes egyéb bevételszerzési
munka is. 

Sokszor úgy állítjuk be, hogy a saját bevétel szinte talált pénz. De azért a saját bevételes
dolgokért is meg kell dolgozni, alkalmasint még jobban is, mint az államiért. Tehát az, hogy
ebből keresztbe lehet finanszírozni az állami tevékenységet, az azért nem magától értetődő. Ál-
talánosítva feltételezzük azt, hogy olyan saját bevételekről van szó, amelyek tartalmaznak ilyen
tartalékot. Tudok ilyet mondani. Mondjuk a kutatóegyetemi saját bevételként érkező támoga-
tások részben ilyenek, inkább afféle állami támogatáskiegészítések. De ha valaki pl. a Richter -
nél vállal munkát, ott nem dobálják utána a milliókat teljesítmény nélkül, alaposan megdol-
goztatják érte, és így ő ebből kevésbé fog tudni más tevékenységet keresztfinanszírozni.

Juhász Gábor: A különböző tudományterületeken különbözőek ezek a lehetőségek. A műszaki
és természettudományi területen talán valamivel nagyobb arra a lehetőség, hogy akár a válla-
lati szféra felé nyitva onnan forrásokat lehessen behozni, és mondjuk a társadalomtudományok
esetében kisebb. Itt inkább a pályázatok jelennek meg. 

Visszakanyarodva: az egyik problémát az fogja jelenteni, hogy a bolognai rendszerrel az
egyetemeket belekényszerítették főiskolai tevékenységbe. Ez praktikusan azt jelenti, hogy
iszonytató óraszámmal tudjuk működtetni a különböző szakokat. A karunkon nincsenek tízfős
szakok, tehát inkább abba az irányba próbáltunk elmozdulni, hogy száz-kétszáz fős évfolya-
moknak közös előadásokat szervezünk. Ez oktatásszervezési kérdés, de például nincs akkora
előadó, ahova három évfolyamot be tudunk tuszkolni. Ez egy lehetőség lenne, mert akkor elég
lenne mondjuk egy tanársegéddel kevesebb, mert egy ember is meg tudná tartani az előadást,
de nem tudjuk megtenni, mert korlátosan állnak rendelkezésre ezek a helyek. 

A dolog másik oldala, hogy a felsőoktatási törvény szabályozza, hogy egy oktatónak hány
órát kell minimálisan megtartania. Ez a minimális óraszám is jóval magasabb, mint amivel én
akkor találkozom, hogyha Nyugatra, mondjuk Csehországba megyek, és megkérdezem a cseh
kollégákat, hogy nekik hány órát kell megtartaniuk.
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Andor György: Csakhogy sosem ellenőrzik, nem is nagyon lehet.

Juhász Gábor: Nálunk ellenőrzik. Mi abban a rendszerben mozgunk, hogy azért a fizetésért…

Andor György: Jó, de nem állami szinten ellenőrzik, hanem ti egyetemi szinten dönthettek úgy,
hogy ezt „házon belül” elvárjátok, ellenőrzitek…

Tôrös Szilárd: A saját bevételek között nagyon határozottan meg kell különböztetni azokat
a fajta pénzeket, amiket említettél, amelyek esetében meg kell hagyni az egyénnek az érde-
keltségét. Jelenleg viszont nagyon jelentős európai uniós, TÁMOP típusú források is vannak.
Itt azért viszonylag sok „puha pénz” is van, és nagyon esetlegesen oszlik el.

Andor György: Gyere el a közép-magyarországi régióba, nézd meg, mennyit találsz ebből. 
Semennyit.

FeMû: Számos probléma hangzott el eddig: az állami intézmények belterjes mûködése, tobor-
zási gyakorlata, a bérezés problémái, a karrier mércéjének bizonytalansága, a minôségi vagy ki-
válósági kritériumok alakulása. Vajon az intézmények mennyire foglalkoznak ezekkel a kérdé-
sekkel tudatosan? Egyáltalán milyen módon próbálják ezeket a helyzeteket kezelni? 

Tôrös Szilárd: Én nem hiszem, hogy ma létezik olyan állami egyetem vagy főiskola, amely
olyan HR-politikát tud folytatni, hogy aki megszerzi a PhD-fokozatot vagy aki habilitál, azt
auto matikusan magasabb beosztásba is sorolják. Márpedig HR alatt mégiscsak azt érteném,
hogy ha valamit leteszek az asztalra, akkor azért nekem jár valami.

Juhász Gábor: Ha valaki habilitál, annak az egyetlen előnye az lesz, hogy betölthet bizonyos
vezetői pozíciókat, amelyeket a finanszírozási rendszer bruttó negyvenezer forinttal honorál.
Nyilván lehet többet is adni. Ha egy bizonyos életkorban az, aki nem vágyik egyetemi tanár
lenni, vagy úgy gondolja, hogy nem lehet egyetemi tanár, mert mondjuk az akadémiai nagy-
doktori disszertációja nincs meg, akkor neki semmi motivációja nincs abban, hogy ő például
habilitáljon ebben a rendszerben. Az egyetlen dolog, amit elérhet, hogy ezt az egyetemi ad-
minisztrációs nyűgöt, annak egy részét, a nyakába varrják, mert ő lesz mondjuk az egyetlen,
vagy a kettő közül az egyik, aki éppen habilitációval rendelkezik, és akkor megszólítják, hogy
legyen ő a tanszékvezető innentől kezdve. De nyilván eltérő módon tudnak működni egyete-
mek. Tehát ha van finanszírozási forrás és a tanszékvezetői kinevezés mögé nagyobb össze-
geket lehetne rendelni, akkor ez másként működne.

Andor György: Azt el tudom mondani, hogy a Műegyetemen hogy van, hogy itt melyik részek
problémásak. (Azt nem tudom, hogy ez így jó-e, csak azt tudom mondani, hogy hogyan van.)
Kezdem a problémával. Ami HR-probléma, az főleg az, hogy az előmenetel alapvetően a tu-
dományos eredményesség által meghatározott, míg az egyetemi hasznosság az oktatásszerve-
zés és a saját bevételes tevékenység által legalább annyira megragadható. Nagyon sokszor a tu-
dományos előmenetel sokkal inkább személyes, anyagi ambíció és kevésbé az intézmény
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közvetlen érdeke. Ez probléma. És ahogy egyre szigorodik, legalábbis nálunk egyre szigorúbbak
a tudományos előmenetelekhez kapcsolódó feltételek, ez fals helyzeteket teremt. Olyanok tud-
nak előrelépni, magasabb pozíciókat betölteni, akik amúgy a közösség számára nem feltétle-
nül a leghasznosabbak. Ez probléma. 

Nálunk a válasz az erős decentralizálás, ami a pénzosztást is jelenti, azaz úgy próbálunk
működni, hogy az anyagi differenciálást jobbára a saját bevételek hozzák, és a saját bevételek
szerzésében az egyetemi szint nagyon keveset segít, de nagyon keveset is von el ebből. Az egye-
temi szintű elvonás 8% jelenleg, ami rendkívül alacsony. 5%-ról emeltük 8%-ra. Nincs
bértömeg-finanszírozás, és semmi ehhez hasonló, hanem amennyi pénzt keres egy kar, hall-
gatói normatívákból vagy másból, az a karé, és abból szabad bérpolitikát alakíthat ki. Ez rend-
szerint tovább megy tanszéki szintre is. Azaz azt a konfliktust, amit említettél te is, hogy meg
lehetne emelni a fizetést, csak akkor el kéne búcsúzni a kollégáktól, elég alacsony szintre le-
tolja a mi rendszerünk. Egy tanszéki közösségben érzik a legjobban, hogy „Pista” ugyan ren-
des és a barátunk, de ha „Pista” itt van, akkor én nem fogok annyit keresni, meg nem tudom
fölvenni a „Lajost”. Ezt a dilemmát tehát fölülről letolja a rendszerünk, hogy ne haragudjatok,
oldjátok meg ti, szervezzétek meg ti. Ha nem jöttök ki a pénzből, akkor gondoljátok át, ké-
szítsetek új tantervet, oldjátok meg valahogy, de ezt ne kérjétek az egyetemi vezetéstől, csi-
náljátok meg ti, hiszen látjátok, ti értetek hozzá, és a pénzt is ti kapjátok meg hozzá. Ez elég
jól működik. Nem tudom, hogy van-e ennél jobb, mert ennek is vannak persze hátrányos ré-
szei, de ez a megközelítés mindenképpen fölszabadít komoly erőket alul, elkezdenek gazdál-
kodni, gondolkodni a működés ilyen aspektusain is. És akkor azt a HR-problémát, amit az előbb
említettem, elkezdik megoldani. Ha egy kisközösség érdekelt a produkcióban, akkor érdekelt
abban is, hogy azokat az embereket fogja meg és díjazza, akik ezt a produkciót fokozzák. Te-
hát mi arra, hogy nincs egy erőteljes fölső, állami nyomás, azt tudjuk válaszolni, hogy akkor
csináljon mindenki mindent alul, próbáljon ott boldogulni. Egy alapszabály van csak: nem se-
gít senki a másikon. Tehát ha tönkrementek, tönkrementetek. 

Az egyik karunk esete jól mutatja. Itt előfordult 62 éves akadémikus nyugdíjazása is, és
még sok más, állami egyetemi szférában talán elképzelhetetlenül kemény lépés. Ma ugyanez
a kar már gazdaságilag az egyik legsikeresebb karunk, leadta területeinek majd a felét, át-
szervezte a képzéseit, elbocsátotta az embereinek egy részét. Sajnos ez nem megy másként.
A rendszer szabadságot ad, de valós felelősséget is megkövetel. Nem gondolom, hogy ez fel-
tétlenül egy ideális megoldás, de tény, hogy nálunk ez alakult ki. Az egyetemi szintű centrali-
zálásokat a minimumra szorítottuk.

Tôrös Szilárd: Hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban két dolgot. Az egyik az, hogy aki közal-
kalmazott nálatok egy-egy tanszéken, annak a Kjt.-bérminimumát mi fedezi? Ami pénzt a költ-
ségvetéstől kapsz, az mennyiben fedi le a karokon lévő embereknek a bértáblában rögzített mi-
nimális bérét?

Andor György: Mi abból indulunk ki, hogy senki sem mondja azt, hogy neki keresztbe kell fi-
nanszíroznia az állami oktatását. Oldja meg, hogy ne kelljen keresztfinanszíroznia. Nyilván azt
mondja mindenki, hogy ő saját bevétellel keresztfinanszírozza az állami tevékenységét, de ezt
egymásnak nem feltétlenül hisszük el. Azaz abból indulunk ki, hogyha valahol a bértömeg
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nyolcszázmillió forint, a költségvetési támogatása pedig hatszázmillió forint, abból logikusan
az következik, hogy az emberei kétszázmillió forintért egyéb tevékenységet végeznek, vélel-
mezzük, hogy saját bevételt szereznek a munkaidejük alatt is. Ez persze sokszor nem igaz, de
egyszerűen nem tudunk máshogy rendet tartani, hiszen mégiscsak egy többezres szervezetről
van szó. Mindenki saját maga is részt kell vegyen a körülötte lévő gazdálkodási probléma meg-
oldásában, nem lehet mindig csak felsőbb segítségre várni. 

Egy kar költségvetése úgy néz ki tehát, hogy a karnak van valamekkora bértömege, ezt jo-
gilag köteles kifizetni. Meg kell oldania, hogy ehhez megszerezze a bevételt is. Ha nem oldja
meg, akkor kemény egyetemi intézkedéssorozat lép életbe. Akkor az adott kar valamennyire
elveszti a szabadságát – ettől tartva pedig legtöbbször inkább mégis maguk oldják meg a prob-
lémáikat.

Kemény Gabriella: Egyrészt említettem, hogy nálunk a bemeneti oldalon már elég komoly szű-
rés van. Adottak azok a szempontok, amelyek alapján eldönthető, hogy egy oktató az általá-
nos CEU-s sztenderdeken felül a tanszék által támasztott követelményeknek is megfelel-e majd.
Ily módon az oktatói kiválóság definíciója a tanszékek szintjén van, s elsősorban itt zajlik en-
nek a menedzselése is. Ezt az oktatói teljesítmény értékelését egyetemi szinten egységesen ke-
zelő folyamat támogatja. A jelenlegi provostunk nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a folyamat
valóban működjön. Természetesen ő nem fogja megítélni az értékelés végeredményét, de fi-
gyelmet fordít a folyamat minőségére. Érdemes még talán megemlítenem, hogy nálunk az egye-
tem minden oktatójával szemben egyértelmű elvárás az, hogy oktasson és kutasson is, illetve
hogy ezek mellett a szűkebb és tágabb értelemben vett közösség javára végezzen tevékenysé-
get. Ezen elvárásrendszert konkrét tartalommal a tanszékek töltik meg.  

Az általános folyamat egyébként az, hogy minden oktató teljesítményének átfogó értéke-
lésére sor kerül a kezdeti négyéves szerződésének lejárata előtt. Ennek a függvénye az, hogy
határozatlan időre – vagy mindössze egy újabb évre – hosszabbítjuk meg a szerződést. 

Andor György: Mindig automatikusan kap a négy év után plusz egyet?

Kemény Gabriella: Elméleti lehetőség van arra, hogy ha nagyon komoly problémák vannak az
oktatóval, akkor ne kapjon még egy évet. De ilyen súlyú probléma rendkívül ritkán adódik, mi-
vel a bemeneti szűrés elég erős. Ugyanakkor, ha valakinek határozatlan idejűvé vált a szerző-
dése, annál az értékelés később is rendszeres. Tehát nem csak az előléptetéshez szükséges. Ha
például valaki keveset publikál, a határozatlan idejű szerződésébe is bekerülhetnek olyan fel-
tételek, amiket ha megadott időn belül nem teljesít, akkor az alapot adhat a felmondásra. Ez
hatékony ösztönző tud lenni. Az intézmény presztízsét is növeli, ha oktatói jellemzően nem sze-
retnek ülni a babérjaikon, és nem azért csatlakoztak a felsőoktatási intézményhez, mert ez hosz-
szú távon egy viszonylag kényelmes pályát biztosíthat nekik. Fontos, hogy a folyamatos és át-
látható értékelési rendszer nem elsősorban pénzkérdés.

Topár József: Az oktatás, oktató minősége és a pénzleosztás kapcsán szeretném azt a példát
elmondani, hogy a GTK és egy másik karunk, az Építőmérnöki Kar pár éve a tanszékek kö-
zötti pénzelosztásban is figyelembe veszi az oktatás hallgatói véleményezésének az eredményét.
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Ennek eredményeként a tanszékvezetők figyelmét így is felhívja arra, hogy a folyamatosan rosz-
szul teljesítő kollégákat segítse, támogassa, adott esetben akár a tantárgyak előadóinak kijelö-
lésében is változtasson, hiszen az a tanszéknek anyagi érdeke is. Sokat lehet vitatkozni az ok-
tatás hallgatói véleményezési rendszerén, de én úgy hiszem, hogy igenis kell egy ilyen
visszacsatolás. Én azzal értek egyet, ami nálunk is van, hogy ezen információk értékelése dön-
tően tanszékvezetői kompetencia. A tanszéken belüli értékrendben kell azt a helyére tenni, hogy
mikor milyen belső arányokat képeznek az oktatói teljesítményértékelés során az értékelés kü-
lönböző elemei között. Természetesen erre hatással van a kar és az intézmény kialakult belső
értékrendje és etikai normája is.

Andor György: Elvileg a közalkalmazotti törvényben (Kjt.) van egyfajta minősítési rendszer-
követelmény, tehát ha azt betartják, akkor azért a tanársegéd-, adjunktusrétegnél megvan
a szakaszolás. 

Tôrös Szilárd: A Kjt.-s minősítési rendszert mi [a Pannon Egyetem – a szerk.] megpróbáltuk
összeilleszteni egy hárompontos, nagyon soktényezős pontrendszerrel, ami elvben működik.
Az erre vonatkozó kérdőíveket minden oktatónak minden évben ki kell töltenie, és nagyon sok-
féle tevékenységet pontozunk. Oktatásban hány órája van, milyen típusú órája van, hány dol-
gozatot javít ki, hányszor vizsgáztat, hány fős bizottságban stb. Van egy kutatási és egy úgy-
nevezett marketing ág is.

A másik kérdéshez: az állami felsőoktatási intézményeknek különböző funkcióik vannak.
A különböző régiókban valószínűleg kell lennie meghatározó egyetemnek, különben az ország
egyensúlya felbillen. Vannak olyan intézmények, amelyek régebben főiskolák voltak, speciá-
lis tevékenységet folytattak – nekik is meg kell találniuk a maguk tevékenységét az új rend-
szerben. És akkor valószínű, hogy az oktatói kiválóság követelményrendszere is eszerint kell,
hogy alakuljon. 

FeMû: Sôt, ha végiggondoljuk, mindenhol más és más elvárások vannak akár a munka meg-
osztásában is mondjuk egy docens, egy professzor vagy egy tanársegéd között. Tehát más el-
várások vannak az egyes csoportok felé. Az lenne a kérdésem, hogy az eltérô elvárások hogyan
ragadhatók meg az oktatói munka minôsítésében, értékelésében? Meg lehet-e ténylegesen ítélni
egy tanársegéd munkáját? Vannak objektív mérôszámok? Vagy csak az alapján, amit a tan-
székvezetô tud róla mondani? 

Tôrös Szilárd: Nálunk definiálva vannak az elvárt szintek. Mindegyik tevékenységnél van egy
minimálisan elvárt és egy kiváló szint, közte pedig a megfelelő tartomány. Természetesen más
az intervallum a tanársegéd, az adjunktus, a docens, illetve az egyetemi tanár esetében, és ez
karokként is eltér. Az egyes karoknak megvan a saját pontszámrendszerük.

Topár József: Szerintem annak is döntően a szakmai műhelyekben kell eldőlnie, hogy a belső
arányokat mikor, hogyan állapítják meg és az időhorizont hogyan változik. Mert lehet, hogy
egy-egy oktató/kutató esetében az egyik három évben erre terhelem a dolgot, a másik három
évben másikra terhelem. 
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Még egy gondolat: ha általában oktatói kiválóságról beszélünk, akkor alapvető szemlélet
az, hogy a nagy egyetemek oktatói kiválóságát kezdi mindenki oktatói kiválóság alatt érteni
a teljes felsőoktatási spektrumban. Holott egy hagyományos főiskolánál lehet, hogy egészen
más belső arányokat, kompetenciákat kell képezni és értékelni, amikor az oktatói kiválóság-
ról beszélünk. Nem azt állítom persze, hogy nulla publikációval legyen valaki főiskolai tanár.

FeMû: Ha jól értem, akkor az oktatói heterogenitás kezelésének a konszenzusos megoldása az,
hogy mindent lehetôleg lefelé kell tolni, mert a tanszék, a kar képes ennek a megítélésére, 
az arányok eldöntésére, a szempontok érvényesítésére stb.

Juhász Gábor: Szerintem egyáltalán nem biztos, hogy ez jó taktika, mert ahhoz fog vezetni,
hogy a tanszéken dőlnek el a dolgok, és mondjuk egy minősítési szempontrendszert is tan-
székszinten építenek ki, és ebben nincsen semmilyen közös iránymutatás. Innentől kezdve a do-
log egy lobbi. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy objektív mérőrendszernek helye
van. Nálunk, azt kell mondanom, hogy nincs ilyen, de szerintem nem véletlenül, mert ugye el
kéne dönteni, hogy mit mérünk, hogyan mérünk, és nálunk ezt elég nehéz lenne konszenzus-
sal eldönteni.

FeMû: De milyen szinten nehéz konszenzussal eldönteni? A karon, a tanszéken vagy az egye-
temen?

Juhász Gábor: Különböző érdekek lehetségesek, különböző oktatói karrierek, hasznosságok
jelenhetnek meg. Elképzelhető például, hogy egy egyetemi tanárt azért hívunk meg egy tan-
szék élére, mert nagy név, sztár, aki szerepel a tévében is, és vonzza mondjuk a hallgatókat. És
ha ő ezt teljesíti, mert vonzza a hallgatókat, akkor azt gondolom, hogy a kar számára megtette
a kötelességét. Vagy lehet olyan alkalmazottunk, akit azért tartunk nagy becsben, mert fan-
tasztikus nemzetközi kapcsolatai vannak, és hozza a nemzetközi pályázatokat a kar számára 
– még ha nem is nevezhető kitűnő óraadónak, tehát a nagy előadást nem bíznánk rá, akkor is
azt mondhatjuk, hogy ő is megtette a kötelességét. Lesznek olyan kollégák, akikről azt gon-
doljuk, hogy kitűnőek az alapszakos képzésben, de a környékére nem engednénk őket mond-
juk a PhD-kurzusoknak. Ettől az illető még teljesítette azt az elvárást, amit kari szinten vele
szemben megfogalmaztunk. Megint másfajta elvárások támaszthatók, azt gondolom, az egye-
temi tanárral szemben. Például elvárás lehet, hogy a doktorandusziskolában órát tartson, le-
gyenek doktoranduszhallgatói stb. És lehetnek olyan kollégák, akiknek az esetében erről nem
beszélünk.

FeMû: De ki az, aki elvár? A tanszék vagy a kar? Esetleg a másik kolléga?

Andor György: Azt gondolom, hogy ebből a szempontból nyilván a karnak kellene elvárni. De
a különböző intézményeknek teljesen más a struktúrája. Tehát lehet olyan tanszék, amelyik-
nek van alapszakos és mesterszakos képzési feladata is, és vannak olyan tanszékeink, ame-
lyeknek mondjuk csak mesterszakos képzési feladataik vannak, egyébként meg időnként
egyes kollégák betanítanak az alapszakra. Tehát a mi esetünkben biztosan nagyon nehéz lenne
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megállapítani – és én nem tartanám helyesnek –, hogyha tanszéki szintre delegálnánk a dolgot,
mert ebből tényleg csak az következne, hogy attól függően, hogy milyen erős a tanszékvezető,
tudná építeni a kollégáinak a karrierjét, a másik oldalról viszont még egy ilyen pici világban is,
mondjuk, mint a mi karunk, nagyon nehéz egységes szempontrendszert kialakítani.

Így bár tanszéki szintig a decentralizált gazdálkodás jellemző, de például a tudományos elő-
meneteleket tekintve már komoly egyetemi szintű diktátum van. Tehát ez különbség. Abban,
hogy én hogy gazdálkodom a tanszéken, szabadságom van, de egy csomó feltételt megszabnak. 

„Hála” a rendkívül alacsony közalkalmazotti minimumbéreknek, nálunk inkább úgy je-
lentkezik mindez, hogy „nézd, ha te itt maradsz ezen a szinten, amihez elég teljesíteni a köz-
alkalmazotti minimum-előírásokat, akkor ezért ennyit (nagyjából a közalkalmazotti minimu-
mot) tudunk fizetni”. Bár ennek tanszékenként nyilvánvalóan nagyon-nagyon más a kultúrája,
de nálunk sokkal inkább az jelentkezik, hogy „nézd, természetesen ezeket teljesíteni kell, ezért
száznegyvenezer forintot fogsz kapni, hogyha te ebben és ebben előre akarsz lépni, akkor ah-
hoz ez és ez kell”. Mivel nagyon alacsonyról indul a licit, ezért olyan ritkán fordul elő, hogy
„kapsz egy jó állást, és ehhez ezt, ezt és ezt várom el”. Ehelyett az inkább a helyzet, hogy kapsz
egy „rossz” állást, és ezért elég keveset várok el, de ha még ezt meg ezt, meg ezt megcsiná-
lod, akkor jobban fogsz tudni keresni és előrelépsz. Tehát azzal „szerencsére” nagy gondunk
nincs, hogy a közalkalmazotti minimumért mit találjunk még ki; hogy ezért hány bukfencet kell
vessen valaki. 

Az előző kérdésre csak egy egymondatos reakció: nálunk például a publikációs tevékenység
számbavétele – egy tartományon kívül – nagy gondot okoz. Van egy olyan tartomány, ami a Mű-
egyetemen „normális”, és ha ebbe a publikációs körbe tartozik valaki, azt jól tudjuk rangso-
rolni. De ha valakinek sokkal több van, azzal nem tudunk mit kezdeni. Ha pedig sokkal keve-
sebb, azzal se nagyon. Igazából két dolgot tudunk mondani a legjobbaknak: a) vagy tudja ezt
érvényesíteni a saját bevételi oldalán, mert ha nem tudja, mi mint egyetem nem tudunk adni
érte további egy vasat se; vagy pedig b) be tud futni ezzel egy akadémiai karriert, ami külön
pénz és némileg külön karrier. Vagy pedig el kell menjen tőlünk, mert túl jó. Tehát van olyan
személyes szituáció, ami egyszerűen kinövi a Műegyetemet. A Műegyetem a világ 300–500.
egyeteme, azaz természetes, hogy vannak olyan teljesítményű emberek, akik túl jók ide. Ar-
ról állandó vita van, hogy mit kezdjen az egyetem egy nagyon magas szintű tudományos in-
dikátorokkal rendelkező emberrel, aki amúgy pénzt nem nagyon szerez – itt van, publikál, vi-
szont nem nagyon tanít. Ezekkel az esetekkel kapcsolatosan inkább csak vita van. Ha egy kar
akkreditációs vagy népszerűségi okból lát benne fantáziát, akkor megtarthatja, de egyetemi
szintről a többiek azt mondják, hogy ez a ti ügyetek, a ti döntésetek. 

Ami miatt én állandóan kart mondok (Jóska inkább tanszéket), az pont a szakmai eltérések
miatt van. A vegyészmérnöki és biomérnöki karon belül egy tanszék sokkal nehezebben hülyíti
be a többi tanszéket ilyen-olyan szakmai kérdésekkel, mint ezt egyetemi szinten tennék. Mi
a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon sokkal jobban átlátjuk egymás dolgait, mintha föl-
jebb megyünk egy szinttel. Tehát az a probléma, hogy egy egyetemen az egyetemi vezetés se
szellemileg, se szakmailag nem übereli a kari szintet, sőt rosszabb nála, mert nem ért hozzá. 

Kemény Gabriella: Eddig arról beszéltünk, hogy az intézményeken belül hogyan zajlik az ér-
tékelés. Ugyanakkor vannak például az Európai Uniónak különböző kiválósági díjai. Érdekes
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lehet megnézni, hogy mik a szempontok, ezek mennyire építhetők be az intézményi szem-
pontrendszerbe, egyáltalán hol állunk ahhoz képest. 

Andor György: Ehhez fűzhetek egy gondolatot? Állandóan felmerül a magyar felsőoktatásban,
hogy miért nem hozzuk be a nemzetközi sztenderdeket. Azért nem, mert hogyha kialakulnak
jól működő sztenderdek mondjuk Európa legjobb húsz vagy a világ legjobb ötven vagy száz
egyetemén, akkor azok általában nagyon fals irányelveket jelentenek egy szinttel lejjebb. Ha
elkezdjük erőltetni a világ ötven-száz egyetemének a sztenderdjét itthon, az teljesen abszurd
helyzeteket teremthet. 

Kemény Gabriella: Mást értek az intézményi kiválóságon és mást az egyéni oktatói kiválóság
alatt. Az előbb az egyéni kiválóságra vonatkozó díjakról beszéltem. Erre a beszélgetésre ké-
szülve rákerestem az „oktatói kiválóság” kifejezésre. Az eredmény mini esettanulmányként is
érdekes lehet, mert nagyon jól tükrözi az intézmény hozzáállását saját oktatója egyéni kiváló-
ságához. Van olyan intézmény, ahol egyszerre kell az oktatónak mind a három fő területen jól
teljesítenie ahhoz, hogy egy kiválósági díjra jogosult legyen. Van, ahol csak az oktatásra vagy
csak a kutatásra koncentrálnak. A szempontok nagyon érdekesek. Nagy egyetemeknél a legtöbb
esetben rendkívül egyszerűek és nagyon tágak. Például az oktatással kapcsolatos tevékenység
kiválósága kapcsán olyasmit néznek egyrészt, hogy a hallgatók visszajelzése az oktatóra vo-
natkozóan milyen volt, másrészt pedig azt, hogy milyen hatása volt az oktatói tevékenységnek.
Tulajdonképpen ez utóbbi miatt hoztam be ezt a kis példát. Ha a magyar felsőoktatásban ered-
ményeket meg oktatói kiválóságot akarunk promotálni, akkor a hatás, amit az oktató az okta-
tási vagy kutatási tevékenységével gyakorolt akár az egyetem hallgatóira, akár az egyetem kör-
nyezetére, olyan szempont lehet, ami plusz motivációt vihet be még a szűkös forrásokkal együtt
is. Érdekes még az is, hogy nagy amerikai egyetemek is sokszor minimális pénzjutalmat ad-
nak egy-egy ilyen elismeréshez, tehát elsősorban nem ez adja a motivációt.

FeMû: Köszönjük a beszélgetést!

Készítette: Kiss László és Kováts Gergely

Oktatói minôség — emberierôforrás-
menedzsment a felsőoktatásban 
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