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Összefoglaló 
 

Az értekezés a hazai állami egyetemek szervezeti magatartásával foglalkozik. Ennek keretében a 

hazai és nemzetközi szakirodalomból, a Műegyetemen végzett megfigyelésekből, valamint 

empirikus vizsgálatból állít fel hipotéziseket és téziseket. Abból indul ki, hogy a magyarországi 

állami egyetem az egyesület-hivatal-vállalat sajátos keveréke, melyben mindhárom 

szervezettípus tulajdonságai megjelennek. Kutatási és vizsgálati módszerei Clark trianguláris 

tipológiájára épülnek, azt bontják ki. A kutatás első része – az üzleti szervezetekkel 

összehasonlítottan – az állami egyetemet egyesületként, közszolgáltatóként, majd költségvetési 

szervként – a szocialista vállalat egyik fajtájaként – vizsgálja. Ezt követően elemzi a tekintélyelv 

szerepét, a Műegyetemre azonosítja a szemetesláda modell döntéshozatali technológiáját, és 

foglalkozik a felsőoktatási testületi döntések problémáival. Kornai által piaci szocializmusnak 

hívott gazdasági- társadalmi keretrendszer és a felsőoktatás honi helyzetének összehasonlítása 

után értékeli a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezeti felépítéseinek 

változásain keresztül bemutatott szervezet-fejlődési folyamatot, annak mozgatórugóinak, majd a 

szervezeti viselkedéssel összefüggő elemzésével. A társadalmi környezet, valamint a BME 

szervezeti modellje azonosítása után – a műegyetemi tapasztalatokra is figyelemmel – az állami 

egyetemeken szokásos vezetési stílusokat, vezetői magatartásformákat írja le. Ezt követi a 

finanszírozás és a szervezeti viselkedés kapcsolatának keresésével foglalkozó rész, melyen belül 

– műegyetemi esettanulmányokkal – a dolgozat külön kitér az intézményi gazdálkodási 

kérdésekre. A szervezeti magatartást meghatározó tényezők vizsgálata további lépéseként az 

értekezés az állam felsőoktatás-menedzselési szerepköreit mutatja be, és értékeli a hatályos 

felsőoktatási törvény által hozott menedzsment-változásokat. Az összefoglaló javaslatot tesz az 

állami felsőoktatás privatizálásának lépéseire, illetve megindokolja annak nehézségeit. Az 

értekezés megállapítja, hogy az állami felsőoktatás piaci szocializmusnak hívott környezetben, 

az állami egyetem tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatként működik. Az értekezés 

fontos állítása, hogy az olsoni érdekcsoportként működő állami felsőoktatási intézmények 

legkedvezőbb finanszírozási modellje a tárgyalásos intézményfinanszírozás. A helyzeten 

változtatni kívánó kormányzati intézkedések elsősorban az egyesületi jelleg gyengítését, a 

hivatali jelleg erősítését szolgálták, illetve – a bürokratikus koordináció növeléséért cserébe – a 

felsőoktatási intézményeknek kedvezményeket adtak. A fejlesztés lehetséges irányaként 

megjelölt magánosítás legnagyobb problémájának az értekezés a közvetlenül érintettek 

ellenérdekeltségét és a közszolgáltatások privatizációját ellenző társadalmi környezetet tartja. 
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Analysis of organization and operation of a state university and directions of its possible 
development  

 
The dissertation studies the organizational attitude of local state universities. In the course of 

the study they are identified with self-governing authoritarian socialist companies. Their 

environment is the market socialism characterised by Kornai. The dissertation states that state 

higher education operates as an Olson interest group. Institution financing through 

negotiations fits best to its organizational attitude. In the analysis of the governmental attitude 

it comes to the conclusion that intentions to change aimed at the transformation of association 

features to official ones and those concerned in organizational development due to 

privatisation are counter-interested and privatisation is neither favoured by the social 

environment. 
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Summary 

 
The Dissertation studies the organizational attitude of local state universities. In its framework 
it proposes thesises and hypothesises on the basis of Hungarian and international specialist 
literature, observations performed at the Budapest University of Technology and an empirical 
study. Its starting point is that Hungarian state universitites are a specific mixture of 
association-office-company features, in which the features of all three organization types are 
present. Its research and study methods are based on and develop the triangular typology by 
Clark. The first part of the research studies state universities – compared to business 
organisations – as associations, public service companies, and then as a budgetary 
organization (a type of socialist company). Afterwards, it analyses the role of authoritarian 
principles. It refers to the Budapest University of Technology as the technology of the litter 
bin decision-making model and deals with the problems of corporate decision-making of 
higher education. After comparing the economic- social system shell called market socialism 
by Kornai with the situation of the Hungarian higher education it evaluates the organization-
development introduced via the changes in the organizational construction of Budapest 
University of Technology and Economics along with its driving forces then its analysis 
related to organizational attitude. It describes – in light of the experiences at the Budapest 
University of Technology - usual managerial styles, managerial attitudes at state universities 
after identifying the social environment and the organizational structure of Budapest 
University of Technology. It is followed by the part looking for the relation between financing 
and organizational attitudes.  In this part the study particularly touches upon institutional 
economic questions along with the Budapest University of Technology case studies. The 
study presents the roles of managing state higher education and evaluates the management 
changes due to prevailing law of higher education as the next step of the analysis of the 
factors defining organizational attitudes.  The Summary presents suggestions for the steps of 
the privatization of state higher education and it states the reasons for its difficulties. The 
study states that state higher education operates in an environment called market socialism 
and state universities operate as self-governing authoritarian socialist companies. An 
important statement of the dissertation is that the most favourable financing model of state 
higher education institutes operating as Olson interest groups is institution financing through 
negotiations. First of all, governmental measures intended to change the situation further 
weakening association features, strenghtening official features and – as an exchange for the 
increase of bureaucratic coordination - they gave advantages to higher education institutes. 
The dissertation considers the counter-interest of those directly concerned and the social 
environment opposing the privatisation of public services to be the most serious problems of 
the possible direction of the development, i.e. privatisation.  
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1. Bevezetés 

A magyarországi felsőoktatás az utóbbi két évtizedben részben átalakult. A rendszerváltás 
külső környezetét alaposan megváltoztatta, a hallgatói létszám és az intézmények száma 
többszörösére növekedett. A tömegesedés és a felsőoktatással kapcsolatos társadalmi 
elvárások hatással vannak az - állami, vagy zömmel az állam által finanszírozott - 
intézményekre. A (honi) felsőoktatás átalakulásának folyamatait, jellemzőit jól írják le, 
Setényi (2000), Barakonyi (2004b), Hrubos (2004), Kozma (2004), Semjén (2004), 
Szemerszki (2004), Polónyi (2006c) és mások tanulmányai, cikkei. Szintén leíró jellegű 
áttekintést adnak a változásokat hozó jogszabályi előterjesztések indoklásai, a normaszövegek 
és az azokat megalapozó tanulmányok, vitaanyagok. Az említett dokumentumok1 tanúságai 
szerint az egyetemek-főiskolák kezdenek „képzési és kutatási vállalatok”-ká válni, 
szervezetüket, működésüket ma már befolyásolja a piacgazdasági környezet. A felsőoktatás és 
kapcsolódó területei – elsősorban a tudományos kutatással foglalkozók szervezetei – a 
tudományos-művészeti elitértelmiség gyűjtőhelyei. E réteg befolyása igen erős, és mint 
„véleményformáló értelmiség” érzékenyen reagál a felsőoktatást érintő minden változásra. 
Napilapokban, folyóiratokban emiatt szinte minden héten jelenik meg publicisztika, amely 
néha tudományos igényességgel és alapossággal – és leginkább a publicisztika szerzőjének a 
felsőoktatásban elfoglalt státusa mentén - igyekszik feltárni a felsőoktatás (tudományos 
kutatás) változásainak jelenségeihez köthető okokat.  

A magyar felsőoktatás érdekviszonyait, meghatározó alapegységeinek (intézményeinek) 
viselkedését leíró-elemző irományokkal ugyanakkor meglehetősen ritkán találkozni. Szinte 
alig lelhető fel olyan tanulmány, cikk, cikkrészlet, amely az intézmények szervezetével és 
működésével foglalkozna, az általánosságok említésén, és a nemzetközi példák azonosításán 
túl vizsgálná a szervezeti viselkedést meghatározó tulajdonságokat. Furcsa ellentmondás 
feszül a felsőoktatásról szóló hazai irodalom, és ezen belül a menedzsmenttel foglalkozó 
részek terjedelme és mélysége között. Sokat és részletesen írnak a felsőoktatás ágazati szintű 
jellemzőiről, jelenségeiről, azonban hiányzik az állami felsőoktatási intézmény szervezeti 
tulajdonságainak meghatározása, értékelése2. Különösen csekély számú az érvelő, kifejtő, 
rendszerbe foglalt magyarázat, igen kevésszer vezetik vissza a tapasztalt jelenségeket 
valamilyen, szervezeti tulajdonságot meghatározó motivációkra, érdekviszonyokra. Az 
értekezés közgazdasági és jogi megközelítéseket egészít ki olyan szocioemócionális 
feltételezésekkel, melyek nem abból indultak ki, hogy a felsőoktatás állami intézményei 
ideológiai alapon („a tudomány szolgálatában”) szerveződő nonprofit intézmények, melyek 
„polgárai” döntően altruisták, önérdekeik legfőbb hajtóereje nem a vagyongyarapítás, 
érdekeiket a szervezeti érdekek alá rendelik. A hasonló hazai kutatásokkal ellentétben a 

                                         
1 Vagy például Szabó Gábor (2007), a Szegedi Egyetem rektora által készített anyagban (A felsőoktatási 
intézmények gazdasági szerepének, kapcsolatainak kiteljesedése, megújítása), melyet később a Magyar Rektori 
Konferencia plénuma elfogadott. 
2 Erre jó példa Nádas György (2006) doktori értekezése, mely munkajogi aspektusokból közelíti meg a 
mendzsment-kérdéseket.  
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felsőoktatás állami, kínálatoldali finanszírozását, az intézmények döntően állami fenntartását 
nem tekinti adottságnak. Értekezésemben az állami egyetem tulajdonságait tárom fel, és 
javaslatokat teszek a szervezet és működés fejlesztésére. 

 

A kutatás alapkérdése és az értekezés szerkezete 

 

Az értekezés első hipotézise, hogy a magyarországi állami egyetem az egyesület-hivatal-
vállalat sajátos keveréke, melyben mindhárom szervezettípus tulajdonságai megjelennek. A 
kutatás fő célja, hogy a (magyar) állami egyetem legfontosabb tulajdonságait meghatározza. 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (továbbiakban: BME) végzett 
megfigyeléseket értékelje, ezek alapján az állami egyetemek jelenlegi szervezeti viselkedését 
leíró, annak okait feltáró modellt készítsen. E feladathoz elsőként a szervezeti viselkedést 
meghatározó tényezőket, továbbá a finanszírozás kérdéseit tárgyalom. A környezet áttekintése 
alapján modellt alkotok, majd igyekszem a modell tulajdonságait elemezve állításaimat 
igazolni. A modell finomítását követően áttekintem a fejlesztés lehetséges irányait. Az 
értekezés elkészítéséhez az alábbi módszertant használtam: 

o áttekintem a hazai, és az értekezés szempontjából releváns nemzetközi szakirodalmat, 
ideértve a „klasszikus” és kormányzati nonprofitok sajátos viselkedésével foglalkozó 
publikációkat, különös tekintettel azokra az empírikus és más kutatásokra, melyek az 
állami (felsőoktatási) intézmények gazdálkodás- és szervezéstudományi problémáit 
vizsgálják, 

o főtitkárként csaknem egy évtizede tagja vagyok a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (top)menedzsmentjének, naponta találkozom a 
szakirodalomban említett esettanulmányokkal, jelenségekkel. A Műegyetem hallgatói 
önkormányzata alapító elnökeként eltöltött időt is beszámítva másfél évtizede végzek 
megfigyeléseket a felsőoktatás menedzsmentjében. Vezetői munkám jellegénél fogva 
részt vettem a BME szervezete és működése fejlesztését megalapozó minden 
jelentősebb tanulmány, szabályzat, koncepció vélemény stb. megírásában. 
Összességében ezek terjedelme ma már több ezer oldal, értekezésem e 
megfigyelésekre, kéziratokra és egy empírikus vizsgálatra is épül. 



 9 

2. A szervezet és működés alapvetései 

Az állami egyetemek Magyarországon központi költségvetési szervek, amely fogalmat az 
államháztartási törvény definiálja. Az egyetemi foglalkoztatottak közalkalmazottak, róluk a 
közalkalmazotti törvény rendelkezik. A felsőoktatásra 1985-1993 között az 1985. I. törvény 
az oktatásról, 1993-2005 között az 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról, 2005 óta a 
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról állapít meg szabályokat. A felsorolt törvények 
számos végrehajtási rendelete további szabályokat hoz, ezek közül sereg olyan is van, amely 
csak bizonyos egyetemekre (pl.: művészeti, agrár, orvosi stb.) vonatkozik. Az államháztartási 
törvény szerinti „közönséges” központi költségvetési szervektől – működési jellegüket 
tekintve – az állami egyetemek leginkább önigazgató szervezetükben különböznek. 
Összességében – becslésem szerint – mintegy 200 jogszabály közvetlenül, 1000 közvetetten 
szabályozza3 a területet. Az állami egyetemek fő bevételi forrása a közvetlen pénzbeli állami 
támogatások és az állam (a fenntartó) által rendelkezésre bocsátott tárgyi eszközök. Pusztán 
jogszabályokkal, vagy a finanszírozás eszközrendszerével azonban nehéz megragadni az 
állami egyetem szervezetének, működésének tulajdonságait, mert e szabályozók gyakran és 
egymással ellentmondóan szabályoznak, változnak, és kevés az olyan, melyet az önigazgató 
intézmény nem transzformálhat. A hatályos törvény két év alatt kb. kéttucatszor változott, a 
finanszírozás eszközrendszere szokásosan évente, vagy akár éven belül is módosul. Ezekből 
nehéz – szinte lehetetlen – kikövetkeztetni, hogy az aktuális szabályozási koncepció milyen 
rendszert képzel el, milyen elvek és érdekek alapján írták (át) a rendelkezéseket4. 

A szféra „nem szívesen” alkalmaz jogszabályi megfelelőségi menedzsmentet5, ezért nagy a 
távolság a jog által leírt és a tényleges állapot között. A környezet is hasonló tulajdonságokkal 
bír, az állami egyetemeket fenntartó minisztérium például 1995 óta folyamatosan nem 
alkalmazza a jogszabályban – az általa előkészítetten – kiadott paraméterezett finanszírozási 
technikát, de az sem szokatlan, hogy az intézmények menedzsereinek egyes intézkedései, 
vagy az intézményi szabályzatok nem követik sem a belső (szabályzati), sem a külső 
környezeti (jogszabályi) változásokat (Szabó T., 2003). A kormányzat, vagy a piaci környezet 
kezdeményezte változtatások eredményeinek szinte minden esetben hiányzik a 
visszacsatolása. A különböző értékelő-elemző anyagok legfeljebb jelenségekre adnak 
válaszokat. A jelenség mögött meghúzódó okokat és indokokat meg sem említik, a soros 
változtatások indoklásából rendre kimarad a feltáró, megalapozó jellegű megállapításokra 
történő hivatkozás (Polónyi, 2005). 

                                         
3 A Műegyetem jogászai 2007-ben 453, felsőoktatást (a BME-t) érintő jogszabályt azonosítottak. 
4 Lásd még a szemetesláda-modellnél. 
5 A kifejezést azért érdemes hangsúlyozni, mert az „egyesületi” donor-tulajdonságok miatt a jogszabályi 
megfelelőségi menedzsment, mint tipikus hivatali eszköz, nem népszerű. 
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A nemzetközi szakirodalom6 a magyar felsőoktatási intézmények (állami egyetemek) 
fejlődési útját természetszerűleg nem követi, követheti. Az (állami) felsőoktatási intézmények 
mindenhol fellelhető sajátos tulajdonságainak szakirodalma ugyanakkor számos, 
Magyarországon is azonosítható jelenséget publikál.  

Kiindulásképpen ismert szervezeti konfigurációkat kerestem, amelyek kiegészítésével 
általános modell alkotható. Kozma Tamás tanulmányai – melyek egybecsengenek más 
kutatók (Clark) véleményével – az (1) egyesület, (2) hivatal, (3) vállalat-szerű működés 
fejlődési fázisait különítik el. A honi felsőoktatási intézmények is ilyen pályán fejlődnek, 
melynek üteme a rendszerváltás óta gyorsult fel. A felsőoktatás intézményei egyre több (vagy 
kevesebb), vállalatra jellemző tulajdonságot vesznek föl, és ezzel párhuzamosan tűnnek el 
(vagy éppen erősödnek) a korábbi egyesületi, hivatali funkciók. Megfigyeléseim szerint e 
hármas csoportosítás jól körülírja a szervezetet meghatározó hagyományokat, értékeket és 
érdekeket, ezért ennek mentén taglalom a három szervezettípushoz kapcsolódó jellemzőket 
részletesebben. A „donor” szervezeti modell keresését részben megkönnyíti az is, hogy – 
tekintettel a negyven évig általános államszocialista társadalmi modellre – a hazai vezetés-
szervezés szakirodalma elég sokat foglalkozott (és foglalkozik) az állami tulajdonban lévő 
szolgáltatók tulajdonságaival. Megállapítható, hogy a magyarországi állami egyetemek 
szervezetére-működésére kétségkívül az állami fenntartás gyakorolja a legnagyobb befolyást.  

Kiindulásnak, Kozma (2004) nyomán Clark (1973) modelljét választottam. 

 

Szervezet típus neve ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI VÁLLALKOZÁS 

Bekerülés módja Próba jogosultság tandíj 

Hallgató státusza Tanítvány ügyfél fogyasztó 

Oktató státusza Tudós tanár alkalmazott 

Vezetés módja Választott kinevezett szerződött 

Finanszírozás 
módja 

Vagyon költségvetés piac 

Adminisztráció 
jellege 

titkár (kancellár) kvesztor 
(hivatalnok) 

burzárius 
(menedzser) 

1. táblázat: A felsőoktatás szervezeti típusai 

A Kozma-Clark-féle modelltől megközelítésem annyiban különbözik, hogy az önkormányzati 
tipizálás helyett inkább nonprofit szervezetnek (egyesület, melynek egyik tulajdonsága az 
önkormányzati működés) tekintem a felsőoktatási intézmény alapkonfigurációját. Kozma 
(2004) szerint a modelleket fejlődési sorrendként lehet felfogni, ennél Berács (2006) tovább 

                                         
6 A nemzetközi helyzetről elég jó áttekintést ad Halász Gábor tanulmánya: „Felsőoktatási menedzsment” képzés 
helyzetelemzés és javaslatok (vitaanyag) (http://www.univpress.hu/pdf/halasz_gabor_tanulmany.pdf), vagy 
Barakonyi, ebben a cikkében: (http://epa.niif.hu/00000/00017/00105/pdf/4szbarakonyi.pdf)  
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megy, és az egyesületi-hivatali kevercsét tartja „hagyományos” egyetemnek, a menedzsment-
vezérelt egyetemet tekintve a „harmadik modell”-nek, amelynek a tanulás és az 
adminisztráció (menedzsment)7 a kulcsa – az oktatás és a professzor helyett. Hipotézisem, 
hogy az állami egyetem az állami vállalat sajátos, önkormányzattal rendelkező változata, 
melyben a működés jellegzetes jegyeit a piaci, bürokratikus, és etikai koordináció valamiféle 
elegye határozza meg. Mivel a finanszírozás és a működés környezetében az állami 
dominancia kétségtelen, ezért további hipotézisem, hogy – különös tekintettel a korábbi, 
hosszú időn keresztül államszocialista környezetre – a szervezet és műdödés legfontosabb 
körülményei, és az intézményeket körülvevő miliő a szocializmus valamelyik változatával 
erős hasonlóságot mutatnak. 

 

Hagyományos 
(elit) egyetem 

Piacorientált 
egyetem 

Menedzsment-vezérelt 
egyetem 

 

Professzor Professzor 

Diák Diák Diák 

Piac 
 

Piac 

Kutatás Kutatás Kutatás 

 

Oktatás Oktatás 

Tanulás Tanulás 

 

Infrastruktúra 

 

Infrastruktúra 

Adminisztráció Adminisztráció 

1. ábra Versenyképességi modellek jellemzői a felsőoktatásban8 

A fentiekből következően az alábbi módszerekkel vizsgálom az állami egyetemeket: 

                                         
7 Az Európai Unió (1997) ajánlása szerint „A kutatás tudományos minősége és az oktatói állomány minősége ma 
már nem garancia az oktatás minőségére, mert ugyanolyan fontos a programok szervezésének, az oktatási 
módszereknek, az intézmény menedzselésének, a struktúrának és a kommunikációnak a minőségi értékelése is”. 
Council Recommendation on European Cooperation in Quality Assurance in Higher Education. Comission of 
the EE. Brussels, 02 May, 1997 
8 Forrás: Berács J. (2006): Oktatási hub a láthatáron - Logisztikai tapasztalatok tanulságai, Vezetéstudomány, 32. 
évf. 11. sz., 2-12. o 

Adminisztráció 

Infrastruktúra 

Oktatás 

PROFESSZOR 

PIAC 

TANULÁS 
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a) az egyetem, mint egyesület. Elsősorban a nonprofit szervezetek jellegzetes viselkedési 
jegyeinek azonosítására törekszem, különös tekintettel a testületi kormányzás 
problémáira, 

b) az egyetem, mint közintézmény. Itt a közszolgáltatókra megállapított viselkedési 
jegyeket hívom segítségül, 

c) az egyetem, mint vállalat. Ebben az esetben Kornai Jánosnak a szocialista 
vállalatokról írott elemzéseit tekintem kiindulópontnak. 

2.1. Az állami egyetem, mint egyesület 

A klasszikus „Humboldt-i” egyetem alapmodellje kétségkívül leginkább valamely 
egyesülethez hasonlít, ezért indokolt, ha elsőként azt vizsgálom meg, hogy a nonprofit 
szervezetre (egyesületre) jellemző tulajdonságok hogyan jelennek meg az állami egyetemnél. 
A vizsgálathoz a vállalatokat és a nonprofit szervezeteket hasonlítom össze. 
 

Világosan megkülönböztethetőek Ismertetőjegyek 

a vállalatoknál a nonprofit szervezeteknél 

1.  Fő 
célkitűzések 

Biztosítani a befektetett 
tőke hozamát 
(rentabilitás/haszon). 

Olyan szolgáltatások élvezetéhez juttatni a 
tagokat, amelyek specifikus igényeket 
elégítenek ki. (Szokásos elnevezés: 
kooperációs vagy kollektív gazdálkodás.) 

2. A vevőkör 
igényeinek 
kielégítése 

Lefedni a piaci 
igényeket. 

Lefedni a tagok specifikus igényeit. 
Azonosság van a tagok és a „kliensek”, azaz 
a nonprofit szervezet szolgáltatásait élvezők 
között. 

3. A döntések 
irányítottsága 

A döntéseket a piac, a 
vevőkör magatartása és 
a konkurencia irányítja. 

A szolgáltatásokról maguk a tagok döntenek 
demokratikusan, akár közvetlenül, akár a 
választások és a szervek megválasztása, a 
pénzügyi döntések, a csatlakozás vagy a 
lemondás révén. A nonprofit szervezetek 
teljes egészében vagy részben nem piaci 
helyzetben működnek. 

4. Előállított 
javak 

Magán- és egyéni 
javak, amelyek csak 
kereskedelmi 
forgalomba hozhatók, 
és amelyeket csak a 
vevő tud felhasználni. 

Kollektív javak (amelyekkel élhet, pl. egy 
szakmai csoport összes tagja, még azok is, 
akik nem fizetnek tagdíjat („potyázók”)). 
Inkább csak kivételesen, de előfordulnak 
egyéni szolgáltatások is, amelyeket a tagok 
eladhatnak. 

5. Pénzeszközök Befektetett tőke és az 
eladásból származó 
jövedelem (árak által 
történő finanszírozás). 

Tagdíjakból vagy adókból származó 
jövedelem (ez utóbbiakat úgy tekintve, mint 
átalánydíjas hozzájárulásokat az előállított 
„kollektív javakhoz”). Jövedelmet biztosí-
tanak a kínált és eladott szolgáltatások is. 

6. Munkafaktor A munkatársak zömét Nagymértékű a tagok önkéntes részvétele a 
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teljes munkaidőre 
alkalmazzák. 

különféle szervekben (bizottságok, 
alapcsoportok stb.). (aktivistamunka) 

7. Hatékonyság A hatékonyságot 
mindenekelőtt az üzleti 
forgalom, a piaci 
részesedés, a haszon 
tükrözi. Ezek az adatok 
tájékoztatnak a vállalat 
globális 
hatékonyságáról. 

Nincs olyan mutató, amellyel a globális 
hatékonyság mérhető lenne. Nehéz 
konkretizálni a célkitűzéseket és értékelni a 
teljesítményt, illetve a részműveletek 
hatását. 

2. táblázat A vállalatokat és a nonprofit szervezeteket megkülönböztető, főbb 

ismertetőjegyek9 

A 2. táblázatban vizsgált jellemzők a honi állami egyetemek szempontjából: 

1. Fő célkitűzések 

Az állami egyetemek – első látásra – kétségkívül jóval közelebb állnak az egyesületi 
célkitűzések teljesítéséhez, mint a vállalati célokhoz. A fő profilnak tekinthető oktatási és 
kutatási területeken, a specifikusnak hívott szolgáltatások körében az intézmények a 
szabályozásban olyan mértékben vesznek részt, hogy a szabályokat valóban specifikus 
igényeik szerint alakíthatják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy: 

• a felsőfokú képzések képzési és kimeneti követelményeit lényegében (tartalmi oldalról 
feltétlenül) az intézmények határozzák meg (Galuska J., Molnár Sz., Szabó I. Szabó 
T., Wintermantel Zs., 1999) (Molnár Sz., Szabó I., Szabó T., Wintermantel Zs., 2000) 
(Szabó I., Wintermantel Zs., Szabó T., 2002), 

• a képzési és kutatási programokat koordináló-finanszírozó állami-félállami 
szervezetekben (fenntartó, Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), 
Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT), KTIT) a felsőoktatási intézmények 
oktatóinak és kutatóinak képviselete meghatározó, vagy rendkívül befolyásos 
(Polónyi, 2006b).  

 

Másutt is előkerül, de itt is fontos megjegyezni, hogy önmagában a szervezeti rentabilitás 
kevéssé lényeges volta nem jelenti azt, hogy a szervezet tagjai nem törekednek egyéni 
rentabilitásuk és anyagi hasznuk növelésére. A hazai, állami egyetemek esetén a szervezet 
önigazgató, a tulajdonos-menedzser-munkavállaló személye nem válik szét. Ebből fakadóan 
az egyéni, vagy a szervezeten belüli profitmaximalizást kevéssé akadályozza autoriter, vagy 
nagy erejű (piaci) eszköz10. Nem lehet tehát nagy biztonsággal kimondani, hogy a szervezet 
tagjai, vagy egyes belső szervezeti egységei (érdekcsoportjai) csak és kizárólag olyan 
                                         
9 Forrás: Schwarz, P. (1992): Management a nonprofit szervezetekben. Parola Füzetek, 51. o. 
10 A „nagy erejű eszköz” fogalmát Kapás Irén: Hogyan fejlődik a vállalat? (Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 
2007. január, 49–66. o.) c. cikkében meghatározottak szerint használja. („A nagy erejű ösztönzők hatékonysági 
alapon működnek. Ezzel szemben az alacsony erejű ösztönzők bürokratikus-adminisztratív jellegűek.”) 
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szolgáltatások élvezetéhez óhajtják juttatni tagjaikat, amelyek specifikus igényeket elégítenek 
ki – és e közben profitra nem törnek. A BME-n végzett megfigyeléseim ugyanakkor azt is 
mutatják, hogy a tagok (az állami felsőoktatási intézmények alkalmazottai, hallgatói) 
életkörülményeiket javító vagyonelemekkel (üdülők, éttermek, sportpályák, kulturális 
létesítmények stb.) kapcsolatban igen aktívak11 (Szabó T., 2007). Szokásosan e – 
életkörülményeiket nem a munkavállalással összefüggésben meghatározó – jószágok iránt 
legalább olyan élénk érdeklődést tanúsítanak, mint az oktatási-kutatási feladatokkal együtt 
járókkal, így a „specifikus” jelző többféle jelentést hordoz: jelentheti az olyan oktatási-
kutatási szolgáltatásokat, melyek különösek, sok tekintetben egyediek, illetve jelenti azokat a 
szolgáltatásokat, amelyek a szervezetben elfoglalt helye speciális, valamiért a tagoknak 
fontos. (Molnár Sz., Szabó I., Szabó T., Wintermantel Zs., 2001)  

2. A vevőkör igényeinek kielégítése 

A szocialista vállalati státusz bemutatása során e jellemzőre visszatérek, ugyanakkor 
kimondható, hogy az állami apanázzsal kombinált önigazgatás az állami felsőoktatási 
intézményeknek lehetőséget nyújt arra, hogy – a nonprofit szervezetekhez hasonlóan – a 
tagok (az egyetemi polgárok) a szervezetet saját igényeik kiszolgálására használják fel. Mivel 
a tulajdonosi és menedzsment hatásköröket birtokló hallgatók és – elsősorban – oktatók (a 
tagok) egyben kliensei is a szervezetnek, továbbá a bevételek nem, vagy csak kismértékben 
függnek a nem állami szereplőktől, ezért e tekintetben is inkább nonprofit szervezet, mint 
vállalat az állami egyetem. Fontos megjegyezni, hogy az összehasonlításban a „lefedni a 
tagok speciális igényeit” non-profit szervezeti magatartás tekinthető akár valamely különös 
vállalati magatartásnak, amelynek során a vállalat a vevőkör igényeit foglalkoztatottai 
(hallgatói) igényeivel azonosítja. Visszautalva az első pontra, önérdekkövető tagokat 
feltételezve, a speciális szolgáltatások jelenthetik közönségesen a tagok által megszerezhető 
pénzbeni, vagy természetbeni juttatások maximalizálását is (Szabó T., 2003b). 

3. A döntések irányítottsága 

A nonprofit szervezetekre megadott ismérv az állami egyetemekre általában azonosítható, 
jellemzőek a testületi döntések. Ezeket a döntéseket azonban korlátozzák-befolyásolják a 
jogszabályok és a finanszírozói elvárások. E tekintetben meg lehet különböztetni külső és 
belső „piacokat” (piacon mindazon stakeholdereket értve, akik, vagy amelyek a döntésekre 
befolyással vannak). A (munka)”piac” (a végzetteket értékelő munkaadók), a „vevőkör” 
(mindenki, aki fizet az igénybe vett szolgáltatásokért), a „konkurencia” (más felsőoktatási 
intézmények) véleménye kevésbé releváns, mint az egyesületi tagoké (lásd még az önigazgató 
szocialista vállalatnál). A közösségi döntéshozatalra természetesen befolyással vannak a 
klasszikus piaci szereplők, a felsőoktatási szolgáltatásokat vásárló vállalatok és 
magánszemélyek, versenytársak is, ugyanakkor vevői attitűdjük gyenge, mert vásárlóerejük 
csekély, igényeik manipuláltak. Ilyennek (manipuláltnak) lehet tekinteni, például a 
költségtérítéses képzést, vagy az innovációs járulékot, utóbbit, mint speciális adóelkerülést. 
Mindkettő szabályrendszerét az állami felsőoktatási intézmények befolyására alakították ki, 

                                         
11 Itt a Sárközy (1986) által is említett „bérmunkás-tudat”-ra utalok. 
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mindkettő csak addicionális forrás a közvetlen állami támogatás mellett. Egyes szerzők 
szerint (Dinya L., Farkas F., Hetesi E., Veres Z., 2004) igen sok olyan nonprofit szervezet 
van, amely – legalábbis formálisan – tagjainak és adományozóinak ellenőrzése és irányítása 
alatt működik. Ezeket nevezik önigazgató nonprofitoknak, lényegében az állami egyetemek is 
önigazgató (ál)nonprofit szervezetek, amelyek esetében az adományozó befolyása kevésbé 
jelentős. A tagok és az adományozók nyilvánvalóan befolyásolják az állami egyetemek 
viselkedését. A probléma egyetlen általános elméleti megközelítését Ben-Ner (1986) adja, aki 
szerint ez, a tagok és adományozók által gyakorolt ellenőrzés jelenti a nonprofit szervezetek 
létének igazolását, s éppen ezért a szervezeti magatartásra gyakorolt hatása igen nagy 
figyelmet érdemel. Vizsgálatai középpontjában az a jelenség áll, hogy a tagok és 
adományozók egyes csoportjai érdekszövetségeket alkotnak. Ennek gyakran az a 
következménye, hogy a nagyobb súllyal rendelkező csoportok meghatározó befolyásra 
tesznek szert a szervezet termelésének és árainak kialakításában, s így mások rovására saját 
jólétüket növelik. Ezt a jelenséget a vizsgált Műegyetemen többször azonosítottam. Számtalan 
esetben bebizonyosodott12, hogy az adományozó állami szerv, vagy egyetemi vezető és az 
adományt elfogadó egyetemi szervezeti egység (jellemzően kar, vagy tanszék) összejátszik, és 
jólétét képes növelni. Az egyetemek tekintetében ráadásul ez a helyzet még különösebb: az 
adományozó állami szervek különböző döntéshozó szervezeteit részben az adományozottak 
képviselői alkotják, vagy igen jelentős mértékben képesek befolyásolni, így a jólét-növelés 
alapvetően az adott felsőoktatási érdekcsoporthoz kötődik. A nagy egyetemek többszintű 
szervezetet alkotnak, ezért a támogatások többségénél az adományozói szerep értelmezhető 
egyetemi és kari, sőt tanszéki szinten is. Az éves költségvetés megalkotása klasszikus példája 
a tagok érdekcsoportokba tömörülésének: a mások rovására elérhető nagyobb bevételek 
megszerzésére alkalmi érdekszövetségek (elosztási koalíciók) köttetnek (néha külső 
finanszírozók bevonásával is), melyek addig állnak fenn, amíg valamilyen új információ 
kedvezőbb konstellációt nem ígér.  

4. Előállított javak 

Az állami felsőoktatási intézmények és az őket képviselő bürokraták – a közösségi források 
megszerzése reményében – szeretnek arra hivatkozni, hogy kollektív javakat állítanak elő13, a 
helyzet mégis az, hogy az intézmények által előállított jószágkosár döntően olyan jószágok 
kombinációja, amely az azt előállító egyetemi polgárok számára kereskedelmi forgalomba 
hozható, és ezen egyetemi polgárok e jószágok hasznának élvezetéből másokat kizárhatnak. A 
felsőoktatási szolgáltatások a szolgáltatások igénybevevőinek szempontjából ugyanakkor 
egyértelműen meritorikus jószágok. A tényleges honi helyzetet tekintve az állami 
felsőoktatási intézmény sokkal inkább magánjavakat, mint kollektív javakat állít elő, illetve az 

                                         
12 Például a 2005-ben alakult tudásközpontoknál, ahol a tudásközpontokra adott állami támogatás jóval kisebb 
árat határozott meg az egyetemi közös szolgáltatásokra, mint amennyit – a belső rendelkezések alapján - más, 
azonos profilú egyetemi szervezetek fizettek. Ezzel a finanszírozó érdekcsoport és a tudásközpontok előnyökhöz 
jutottak a többi egyetemi szervezet hátrányára. Az adományozói-adományozotti összefonódás kirívó példájaként 
említem meg: 2000-ben a vegyészmérnök képzés normatívája egy időre megemelkedett, mert a BME egyik 
vegyészmérnöki karon oktató professzora, korábban rektorhelyettese volt a Felsőoktatási Főosztály vezetője, és 
dokumentumok szerint ő kezdeményezte a „speciális” emelést. 
13 Például itt: http://www.okm.gov.hu/letolt/felsoo/berlini_kommunike.pdf  
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is igaz, hogy a termelési tényezőket és az előállított jószágokat magán a „nonprofit 
szervezet”-en belül sem mindenki veheti igénybe – elsősorban speciális tulajdonságaik és 
éppen értékesíthetőségük miatt. 

5. Pénzeszközök 

E tekintetben az állami intézmény inkább olyan egyesületre hasonlít, amely kis részben tagjai 
egy része által befizetett „tagdíjak”-ból (költségtérítés, tandíj), és leginkább a beszedett 
adókból neki átengedett pénzeszközökből él. Az egyesületi modellt erősíti, hogy a befektetett 
eszközök nagy részével szabadon nem gazdálkodhat, és olyan jellegű saját bevétele, amely 
nem valamilyen állami redisztribúció, vagy szabályozással segített adomány, egyéb bevétel, 
elenyésző. Ezzel párhuzamosan jelentős azoknak a szolgáltatásoknak száma, amelyeket az 
„egyesület” vállalkozási alapon (közvetlen állami támogatás nélkül) nyújt tagjainak és 
másoknak (tankönyvelőállítás, költségtérítéses képzés, K+F szolgáltatások stb.). Többségük 
ugyanakkor kvázi-vállalkozás, a megfigyelt BME-n az ún. saját bevételek jellemzően mintegy 
10%-a származott nem állami szereplőtől, illetve e 10%-on belül is jelentős volt az állam 
keresletélénkítő szerepe (adóelkerülési célú adományok, járulékok, adókedvezmények). Az 
államilag támogatott képzések kiegészítéseként szervezett költségtérítéses képzések minden 
esetben alacsonyabb árúak, mint az államilag támogatottakra adott támogatás – azaz ez 
esetben is jelentős szerepet játszik az adókból átengedett állami támogatás 

6. Munkafaktor 

E tekintetben viszont már sokkal inkább vállalat. Tagjai foglalkoztatási, vagy hallgatói 
jogviszonyokon14 keresztül kapcsolódnak a szervezethez (Almássy K., Kucsera T.G., Szabó 
L., Szabó T., 2002). Az oktatók-kutatók tekintetében az oktatott tananyag, a kutatott terület 
tartalmának szabad megválasztása inkább az egyesületi tagsággal, mint a munkavállalói 
jogviszonnyal összefüggő jellegzetesség. Műegyetemi megfigyeléseim szerint a szervezetben 
végzett önkéntes munka egyre inkább háttérbe szorul, illetve fizetnek érte, azaz e tekintetben 
is vállalatra kezd hasonlítani15.  

                                         
14 A hallgatói jogviszony a 80-as években sokkal jobban hasonlított munkaviszonyra, mint tagsági, polgári 
jogviszonyra. A felvételi eljárás hatósági jellegű, a felsőoktatási intézmény iskolalátogatási igazolást ad ki (mint 
egy munkáltató). A TVSZ és más szabályzatok úgy szabályozzák a hallgatói jogviszonyt, mint egy munkaköri 
leírás. A felsőoktatási intézmény kooperatív tevékenységet, szakmai gyakorlatot ír elő a hallgatóknak, akár egy 
munkáltató. Méri a hallgató tanulmányi eredményét, sorrendet állít fel. Jutalmazza, bünteti a hallgatót 
tanulmányi teljesítménye függvényében. A hallgatónak távolmaradását igazolnia kell, mint egy munkahelyen. 
Részletesen lásd: Surányi Bálint: Szemlélet és finanszírozás a felsőoktatásban; OKI, Bp., 1988. október. 
15 Jellegzetes példa a politikai szervezetben a hivatalszerű és egyesületi elvekre alapozott koordinációs elvek 
ütközésére, hogy 1998-ban, a BME aktuális stratégiai elképzeléseinek vitájára bizottságok alakultak. Az egyik 
bizottság vezetője rendszeresen szóvá tette, hogy a rektor miért nem az ügyben illetékes rektorhelyettessel és 
apparátusával végeztet el egyes vizsgálatokat, miért a bizottságtól vár el mindent – nem fogadva el a rektor azon 
megközelítését, hogy a rektor gyenge pozíciója miatt a rektorhelyettesektől sokkal inkább lojalitás elvárt, mint 
menedzseri készségek. Szintén számos esetben ütköznek az etikai és piaci koordináció mechanizmusai. Markáns 
példa erre, hogy a megfigyelési időszakban a BME nem egy alkalommal foglalkoztatta saját oktatóit-kutatóit 
szervezete műszaki-gazdasági problémáinak megoldására. Általános tapasztalat volt, hogy amennyiben a 
megbízás az etikai koordináción nyugodott (szóbeli ajánlatok, nagyvonalúan megfogalmazott megállapodások 
stb.), úgy a vállalás a piacinál magasabb árat tartalmazott, a vállalt feladatok teljesítésének minden körülménye 
(minőség, határidő, túlárazás, válallási ár túllépése stb.) problémát okozott. A közreműködő, nem az elvárt 
módon teljesítő oktatók – magukat társadalmi munkásnak tekintve - ilyenkor szívesen hivatkoztak a 
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7. Hatékonyság 

A hazai felsőoktatási intézményekben általában nem használnak olyan mutatókat, amellyel a 
globális hatékonyság mérhető lenne. A későbbiekben a finanszírozás kérdéseit részletesebben 
is tárgyalom, ugyanakkor már ennél a résznél is fontos megjegyezni, hogy a fenntartó és az 
intézményi menedzsment a gazdasági elemzés standard módszereivel nem él (Andor Gy., 
Csőke R., Szabó T, Ormos M., Vő I., Dér K., Pázmándi K., 2007). Ennek megfelelően kevés 
információ van az egyes oktatási-kutatási programok hatékonyságáról, a szakmai feladatok 
jellemző pénzügyi fajlagosairól. Másfelől az üzleti forgalom, a piaci részesedés az állami 
felsőoktatási intézményekben is értelmezhető fogalom lenne. Ha a fenntartónak fontos lenne, 
hogy a finanszírozott tevékenységet az intézmény a lehető legkisebb költséggel oldja meg, 
azaz nem az intézmények, hanem az adófizetők érdekeit közvetítené, akkor a pénzügyi 
eredmény is16 az lenne. A szocialista vállalatokról szóló részben erre külön kitérek, 
elöljáróban megjegyzem, hogy az állami felsőoktatási intézményekben – különösen az 
államilag támogatott képzésekben - nem azért nem értelmezhető a pénzügyi eredmény 
fogalma, mert ilyen nem keletkezik. Az intézmények viszonylag szabadon allokálhatják a 
rendelkezésükre álló vagyont, majdnem a vállalatokra jellemző tág határok között 
választhatnak forráskombinációkat. Eldönthetik, hogy adott kutatási-oktatási feladatot milyen 
intenzitással, milyen képzettségű, korú munkavállalóval, hallgatóval, mekkora területen stb. 
oldják meg. Ennek megfelelően valójában nem azért nem keletkezik profit, mert a fenntartó 
minden inputot és folyamatot olyan gondosan beáraz, hogy azok összege pontosan a 
kiadásokkal egyenlő. Sokkal inkább arról van szó, hogy az esetlegesen keletkezett nyereséget 
a tagok felosztják maguk között (lásd még: pénzeltérítés) – az külön, és később tárgyalt 
kérdés, hogy milyen elvek alapján. Jellemző, hogy a BME-n megfigyelt kilenc éves 
időszakban hatékonyságmérésre, vagy eredményességmérésre kísérletet a fenntartó egyszer 
tett, amely kísérlet azonnal kudarcba fulladt. Az akkori gazdasági helyettes államtitkár – 
2005. február 3-i dátummal „Tevékenységi és hatékonysági vizsgálatok a felsőoktatási 

intézményekben” címmel összeállítást juttatott el az intézmény gazdasági vezetőjéhez. 
(Önmagában is furcsa17, hogy nem az intézmények vezetőihez.) A dokumentum nem 
ellenőrzött, önbevallásra épülő adatokra támaszkodott, a készítők szerint is több mutatószám 
irreális volt. Az anyagban található táblázatok közül az utolsó címe „Elmarasztaló 
minősítések összegzése”. Az összeállítás jogszabályban nem létező, fenntartói vagy 
intézményi stratégiai anyagokban fel nem lelhető rendelkezések alapján minősítette az 
egyetemek-főiskolák egyes tevékenységeit. A vizsgálat módszertana nem volt komplex, az, 
hogy valamely mutató kicsi, vagy nagy volta miért hiba, vagy miért kedvező, egyáltalán nem 

                                                                                                                               
kollegalitásra, a szervezetben elfoglalt (magas) státusukra, ugyanakkor – homo oeconomicusként – soha fel nem 
merült bennük, hogy a kifogásolt teljesítés miatt a díjazás egy részét ne vegyék fel, vagy fizessék vissza. 
16 Erre utal az alapítványi részvénytársaság formájának felvetése is: „… egy vállalkozásnak akkor is nyereségre 
kell törekednie, ha tevékenysége közvetlenül vagy közvetve a közérdeket is szolgálja.” 
(http://www.civil.info.hu/modules.ngo?name=News&file=article&sid=1693)  
17 Nyilvánvalóan azért nem az intézményvezetőkhöz, mert ódzkodtak a nyílt konfliktustól: valószínűleg arra 
gondolva, hogy a minisztériumi gazdasági vezetéssel szemben szükségszerűen jóval inkább lojális 
(kiszolgáltatott) intézményi gazdasági vezetés segít elfogadtatni az abban foglaltakat az intézmény más 
vezetőivel. 
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fejtette ki. Érdekessége, hogy pl.: a BME-t azért marasztalja el, mert a költségtérítéses 
bevételei más felsőoktatási intézményekhez képest alacsonyabbak, ami tökéletesen 
ellentmondana annak a józan fenntartói szándéknak, amely nem óhajtja, hogy az állami 
intézmény a kapacitásait ne államilag támogatott feladata elvégzésére koncentrálja18. Ha 
azonban a fenntartói szándék az, hogy az intézmény – mindegy, milyen áron - növelje a 
költségtérítéses képzés volumenét, mert az csökkenti a fenntartóra nehezeedő fiskális 
nyomást, a szándék tökéletesen érthető. 

A különböző minisztériumi, (mű)egyetemi menedzserek jellegzetes viselkedésjegye az ún. 
saját bevételek megszerzésének erőltetése (Török, 1998). Valójában arra a problémára 
keresnek választ, hogy hogyan tudják a munkavállalói érdekcsoportok költségnyomását 
csökkenteni, költségcsökkentés nélkül – ilyen formáját választva a hatékonyságnövelésnek. 
Mivel személyes karrierjük (újraválasztásuk, pozíciójuk, előrelépésük stb.) nagyrészt a 
befolyásos munkavállalóktól függ, ezért az intézményi bevételek növelése fontosabb, mint a 
költségcsökkentés. A jórészt közpénzeket felhasználó önigazgató modellben működő 
szervezetekben a hatékonyság tulajdonképpen mást jelent, jelentése fordított (lásd szocialista 
vállalati modell). Amennyiben az „egyetemi polgárok” többsége homo oeconomicus, abban 
az esetben valamely projekt akkor hatékony a közösség számára, ha a szolgáltatás 
előállításához felhasznált erőforrások minél nagyobbak, pl.: az egy hallgatóra jutó 
ráfordítások, oktatói létszámok19 stb. nőjenek, ne csökkenjenek.  
 

A vállalatok és civil szervezetek összehasonlításával kimondható, hogy a hazai állami 
felsőoktatási intézmények inkább egyesületek, mint vállalatok, legtöbb tulajdonságukban civil 
szervezetekre jellemző (egyesületi) hagyományokat hordoznak.  

2.2. Az állami egyetem, mint közszolgáltató 

Az európai felsőoktatás fejlődéstörténetében fontos állomás a hivatalszerűen működő 
felsőoktatási intézmény, ezért érdemes itt is vizsgálódni. A következő táblázat azt mutatja, 
hogy az üzleti és a közszféra szervezeti kultúrája egymástól milyen pontokon tér el.  

                                         
18 Lásd még pl.: László (1994) 171. o.., ahol a szerző éppen azt kifogásolja, hogy a saját bevétel a külhoni 
költségvetési szerveknél nem szokásos, hiszen e bevétel mögötti tevékenységet az alapfeladat ellátásának terhére 
végeznék. 
19 A BME Intézményfejlesztési Terve is utal erre. (http://stratig.bme.hu/dokumentumok/BMEIFT.pdf) 
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Alapérték Üzleti szféra Közszféra 
1. Azonosulás a 

szervezettel 
alapvető elvárás főként a hivatással 

2. Csoportorientáció rugalmas „team”-ek „gépezet-fogaskerék” 
3. Humánorientáció alapozás az emberi tényezőre prioritás a feladat 
4. Függőség szerepe laza, kölcsönös merev, egyirányú 
5. Kontroll szerepe nagy mozgástér korlátozott mozgástér 
6. Kockázati orientáció a szükséges mértékű kerülendő 
7. Teljesítményorientáció fontos a produktivitás lényeg a munkakör 

ellátása 
8. Konfliktusorientáció legyen konstruktív minimális-destruktív 
9. Cél/folyamat orientáció cél folyamat 
10. Nyílt/zárt orientáció nyílt, alkalmazkodás a 

környezethez 
zárt, minden változás 
zavaró 

11. Időtávorientáció stratégiai operatív 

3. táblázat Üzleti szféra és közszféra szervezeti kultúrájának összehasonlítása20 

A honi állami egyetemekre jellemző szervezeti kultúra: 

1. Azonosulás a szervezettel 

E tekintetben mindkét érték megfigyelhető. Elsősorban a vezető megbízású, illetve magasabb 
rangú oktatók-kutatók tekintetében kettős értékrend látszik. Mindannyian büszkék arra, hogy 
a szervezet „polgárai”, ugyanakkor ez a büszkeség egyáltalán nem akadályozza meg őket 
abban, hogy bárhol máshol jövedelemszerző tevékenységet folytassanak, valamint ennek 
során hivatásukkal azonosuljanak és a „donor” szervezettel a keletkezett bevételt ne osszák 
meg. A nem oktatói-kutatói munkakörökben foglalkoztatottaknál egyértelműen a hivatással 
azonosulást azonosítottam. A vizsgált intézményben – és más, többkarú egyetemen is – azt 
tapasztaltam, hogy az oktatók-kutatók döntő része nem annyira az Egyetemmel azonosul (ha 
azonosul), mint inkább a foglalkoztatás közvetlen helyszínéül szolgáló tanszékkel, esetleg a 
karral. Olyannyira nem, hogy az oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatottaknál a BME-n 
az „Egyetem” szó tartalma nem ritkán pejoratív: absztrakt fogalmat jelent, részben azt a 
hatalmi centrumot, ahol a (többnyire hibás) döntéseket hozzák, részben az ezekben a 
döntésekben részt vevő (nem kari) alkalmazottak és vezetők összességét. Ennek egyik oka, 
hogy az önigazgató szervezet kis önigazgató, vagy jórészt független szervezetek (személyek) 
láncolata, így bármilyen viszonyrendszerben szerepe a kisközösségeknek, meghatározó 
személyeknek alárendelt. Másik oka, a később, lábjegyzetben említett „(egyetem)politikai 
szervezet”-tel összefüggő megközelítés (Voszka, 2005). Az „egyetem-állam21” élén valójában 

                                         
20 Forrás: Bakacsi Gy. (1996): Szervezeti magatartás és vezetés, KJK-KERSZÖV, Budapest, 226-229. o. 
21 Az állami egyetem, mint politikai szervezet magatartási jellegzetességeire Kozma (1999), Mintzberg (1988) is 
utal, a Műegyetemen a megfigyelési időszakban a legnagyobb hasonlóságot a rektorválasztásokkal 
összefüggésben találtam. Ilyenkor (is) a karok „pártokként” viselkednek, illetve a különböző érdekcsoportok 
(akadémikusok, szakszervezetek, hallgatói képviselők stb.), elosztási koalíciók, jelölteket állítanak, támogatnak, 
kampánystratégiát alkotnak, kampánykörútra mennek stb.. A perszonálunió (a „törvényhozói” és „végrehajtói” 
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„egyetempolitikusok” állnak, akik pozíciójukat nem egyszer arra használják, hogy forrásokat 
csoportosítsanak át kedvezményezett érdekcsoportokhoz (karokhoz, tanszékekhez) és 
kedvezményezett területekhez, miközben az átcsoportosítás költségei – egy ideig - rejtve 
maradnak azok előtt, akiknek ezeket viselniük kell. Az egyetemi outsourcing viszonylag 
népszerűtlen volta is részben magyarázható azzal, hogy a magáncégek befolyásolásának 
tranzakciós költségei, közvetlen ráfordításai is magasabbak a jobb átláthatóság miatt, valamint 
azért, mert ezek közvetlen egzisztenciális függés hiányában, önálló tőkeerő és a több 
választható alternatíva birtokában jobban megkérhetik az „egyetemi cél” teljesítésének árát, 
illetve a velük kötött szerződések teljesítésének ellenőrzése drágább. Különösen olyan 
környezetben, ahol sok az „egyesületi” elem, azaz a saját kapacitásban nyújtott 
szolgáltatásoknál még van valamelyes etikai koordináció, ami a szerződéses viszonyok között 
nem hatékony. Az egyetemi kezelésben lévő állami tulajdon fogyasztási javakat biztosíthat az 
egyetemi vezetőknek. Ide tartozik a más szervezeti egységekkel fizettetett külföldi úttól 
kezdve az ingyenes üdülésen keresztül a családtagok, rokonok képzésének egyetemi 
erőforrásokra terheléséig, szinte bármi. A kiterjesztés akár közvetlen (egyetem)politikai célú 
is lehet – ugyanúgy, ahogy a „nagypolitikában” –, irányulhat az újraválasztás 
megszervezésére, akadémikusi tagság, vagy egyéb, pl.: kormányzati és más pozíciók, 
üzletrészek, kitüntetések stb. megvásárlására is. A kisebb, a közvetlen környezet 
ellenőrzésének jobban kitett szervezetek (karok és más szervezeti egységek) ezért 
bizalmatlanok az „egyetemi szint”-tel kapcsolatban22, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az „egyetempolitikusok” sem viselkednek nagyon másként fosztóképzővel el nem látott 
kollégáiknál. 

2. Csoportorientáció 

A tanszékeken belül tapasztaltam csoportorientációt, illetve egy-egy, pályázattal 
kikényszerített, különleges esetben. Inkább a gépezet-fogaskerék modell dominál, ritka, hogy 
akár a karokon belül, vagy egyetemen belül csoportok alakulnának, amelyek egy-egy oktatási-
kutatási probléma komplex megközelítését végeznék. Az ilyen jellegű csoportorientációk 
szinte kizárólagos oka a kedvezőbb „adózási” és nagyobb bevételszerzési lehetőség. Az 
egyetemi oktató és kutató sikerességének nem feltétlenül feltétele a szervezethez tartozás, 
mivel az anyagi előny szerzésének számtalan olyan, elfogadott változata van (Ábrahám, 
2004), amely nem a foglalkoztató egyetemen-főiskolán keresztül történik (akadémikusság, 

                                                                                                                               
hatalom szét nem válása okán a rektor egyszemélyben „miniszterelnök”, „parlamenti elnök”, „köztársasági 
elnök”) keretében betöltött rektori megbízás elnyeréséért ugyanolyan szabályos (szabálytalan) kampány folyik, 
mint a valódi pártok dominálta versengésben. A kampányok során nem ritka a másik fél, felek lejáratása, 
szlogenek kitalálása és hangoztatása, pozíciók ígérgetése (és kikényszerítése) a Szenátusban szavazati joggal 
rendelkezőknek, vagy a kampányt finanszírozó érdekcsoportokat képviselőknek stb. A győztes a politikusokhoz 
hasonlóan jutalmazza a kampányban őt támogatókat, leggyakrabban valamilyen vezetői pozícióval. E tekintetben 
ugyanolyan – zsákmányszerző – szervezeti magatartást figyeltem meg, mint korábbi, három éves miniszteri 
tanácsadói megbizatásom alatt. Külön is érdekesnek tartottam – mintegy kéttucatnyi műegyetemi rektori 
pályázat áttekintése után -, hogy a pályázók a pártokhoz hasonlóan leginkább valamiféle küldetésnyilatkozatokat 
fogalmaztak meg, tele ígéretekkel. A szavazatmaximálás okán szinte kivétel nélkül mindegyik programból 
hiányzik a „konkrétan mit”, a „hogyan”, és legfőképpen a „mennyiért”. 
22 Mérettől függően a tanszékek a kari vezetéssel szemben, a tanszéki (szak)csoportok a tanszékvezetővel 
szemben stb. 
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másik munkahely(ek), saját céges foglalkoztatás stb.). A szervezettel azonosulás ezért csak 
abban az esetben jellemző, ha más módja a bevételszerzésnek kizárt, vagy költségesebb, mint 
a szervezeten keresztüli. Részben ennek a szervezeti tulajdonságnak és oligopol helyzetének 
tudom be a BME kiugróan magas saját bevételeit is, mivel a jellemzően nagy értékű gépeken, 
berendezéseken, szoftvereken folytatott, speciális műszaki szaktudást igénylő vállalkozások 
szervezeten kívüli végzése sok esetben gazdaságtalan, vagy lehetetlen lenne. Másrészt a 
műszaki kutatás-fejlesztésben – ahogy például az egészségügyben, és a mezőgazdaságban – 
az állami támogatások szerepe domináns, ezért más pénzét költő állami szervek ilyen helyzetű 
szolgáltatóval szemben bizonyosan mindig gálánsak. Ezért időnként érdemes rugalmas 
„team”-ekbe23 tömörülni, mert a „piaci szocializmus” környezetében az állami egyetemet 
lényegében semmi nem akadályozza meg, hogy piaci szereplőként viselkedjen24. 

3. Humánorientáció 

Az oktatási-kutatási feladat jellegéből fakadóan a szervezet erősen alapoz az emberi 
tényezőre. Ez a kulturális elem a szervezetben rendkívül erős, ezért azokon a területeken és 
tevékenységfajtákban is megjelenik, ahol ez kevésbé indokolt (pl.: hallgatói 
adminisztrációban, kvantitatív módszerekkel, vagy jogszabály, szabályzat alapján 
meghozható döntéseknél). Az egyesületi hagyományokból fakadóan a humánorientáció azzal 
a különleges tulajdonsággal is bír, hogy – tekintettel arra, hogy sok területen (pl.: tudományos 
kutatás) a kliensek és szolgáltatást nyújtók szerepe gyakran azonos – az emberi tényező szinte 
egyeduralkodóvá, és a feladat ennek alárendeltjévé válik. Erre a tulajdonságra a 
kapcsolatorientált-feladatorientált vezetési stílus elemzésénél visszatérek, itt annyit érdemes 
megjegyezni, hogy a jórészt etikai koordinációra és vazallusi függőségekre (a céhre) épülő 
egyetemi kultúrától idegen a vállalkozásokra jellemző humánorientációjú piaci koordináció. 

4. Függőség szerepe 

Mindkét szervezetre jellemző elemet azonosítottam. A laza, kölcsönös függőséget jóval 
gyakoribbnak találtam, a merev, egyirányú kapcsolatot csak bizonyos esetekben – pl.: a kis, 
másoktól képzési és kutatási területében igen eltérő tanszékeken, ahol a Handy-féle 
hatalomkultúra (1986) jellemző, illetve az oktatást-kutatást kiszolgáló különböző, 
hivatalszerűen működő szervezeti egységekben. Ennek magyarázata, hogy az alapvetően 
kollegialitásra (etikai koordinációra) épülő egyesületi modell e tekintetben hasonló eredményt 
mutat, mint az üzleti szervezetek ügyfélcentrikussága. Ezt a kulturális elemet a nem oktatási-
kutatási szervezeti egységek általában nem követik. Nem követik azoknak a képzési és 
tudományterületek szervezeti egységeinek vezetői sem, amelyeknél a szervezeti méret 
elégségesen kicsi ahhoz, hogy egy-egy személy, vagy egy szűk csoport képes legyen 
ellenőrzése alatt tartani, és olyan emberi erőforrás gazdálkodást folytatni, amely a 
munkavállalókat kiszolgáltatottá, a velük való kapcsolatot merevvé, egyirányúvá teszi. A 
céhes hagyományokra támaszkodó szervezeti kultúra ugyanakkor abban hasonlít a hivatali 
ranglétrához, hogy a rangban magasabban állók „nevezik ki” a rangban kisebbeket. A 

                                         
23 Ilyenek például a tudásközpontok, kooperációs kutatási központok stb. 
24 A vállalkozásokhoz, pályázatokhoz nem kell fenntartói engedély stb.  
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különböző oktatói munkakörök kapcsolata hierarchikus és egyirányú: az egyetemi tanár 
munkáját a tanársegéd elvégezheti, fordítva ez nagyon ritka. A szervezeti modellnél a 
kérdésre visszatérek, azt azonban már itt megemlítem, hogy főként az említett oktatói 
munkaköri hierarchiára visszavezethető, hogy a hazai nagyméretű egyetemeknél és 
főiskoláknál a lineáris-törzskari, a funkcionális-törzskari szervezeti felépítéseket alkalmazzák. 
A kliensek és szolgáltatók egysége valamint az „egyesületet alkotó szakosztályok” (tanszék 
→ kar → egyetem) szervezeti láncolat miatt a függőségek többnyire lazák, kölcsönösség 
jellemzi őket. A (hivatali) tekintélyelv szervező ereje miatt mégis állandó az a szervezeti 
törekvés, hogy ezt a kölcsönösséget „egyirányúsítsák”. Az egyirányúsításra törekvés nem 
csak azért erős, mert a hivatali hierarchiára nagyon hasonlító oktatói-kutatói előmeneteli 
rendszer egyébként is támogatja, hanem azért is, mert az önigazgatás miatt25 a nyertes 
érdekcsoportok a hivatali szervezeti harcoknál megszokotthoz képest nagyobb előnyöket 
képesek kicsikarni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azonos (vagy azonosra normált) 
oktatási-kutatási feltételek mellett egy-egy tanszék, vagy kar – ügyes politizálással – nagyobb 
nyereséget könyvelhet el, mint a „klasszikus hivatali szervezet”, melyben a saját bevétel, 
vállalkozás, valamilyen többletteljesítményre épülő jövedelemkülönbség nem jellemző, vagy 
nem ismertethető el. A szervezeten belüli kétségtelenül leginkább kedvelt koordinációs típus a 
strukturális eszközök közül az ad hoc és állandó bizottságok működtetése – mindkettő 
klasszikus nonprofit (egyesületi) eszköz, mely néha erősebb26, mint a szervezeti felépítésből 
következő „hivatalszerű” koordináció. 

5. Kontroll szerepe 

Szervezeti kontroll szempontjából az önigazgató egyetem sikeresen védi meg magát a 
fenntartó-finanszírozó kontrolljától, és 2005-ig, az új felsőoktatási törvényig az „akadémiai 
szervezetek” (kar, intézet tanszék) az „egyetemmel szemben” is többnyire így cselekedtek, a 
Matrjoska-baba-szerű felépítés miatt. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy az üzleti 
szférával azonos tulajdonság az eltérő (piaci ↔ etikai) koordináció miatt a véletlen műve. E 
kontroll-mentességet a Műegyetemen a nem oktatási-kutatási szervezetek is sikerrel 
honosítják meg (Andor, 2005), elsősorban a bürokratikus koordinációval kikényszerített 
munkafegyelem elhagyásával, amit a szervezet donor-kultúrája általában megenged. 
Általánosságban megállapítható, hogy a céhes hagyományok miatt a szervezet a kontroll 
tekintetében kétarcú: a magasabb beosztású, idősebb munkavállalók feletti kontroll formális, 

                                         
25 Közönséges közszolgáltatónál a tulajdonos-menedzser jobban szétválik, mint az önigazgatónál, foglyul ejtése 
költségesebb. 
26 A megfigyelési időszakban (1998-2008), többször tapasztaltam a bizottsági koordináció gyengeségeit: a tagok 
az idővel valamelyes ismeretekre szert tett amatőr vezetőknél is tájékozatlanabbak. A bizottsági koordináció 
ugyanakkor mégis töretlenül népszerű, melynek okát abban látom, hogy a szervezet még mindig jobbnak tartja e 
nehézkes, sokszor eredménytelen eszközt, mint, ha valamely hivatali vezető dönt, mert tapasztalatai alapján azt 
feltételezi, hogy a „hivatali vezető” vezetett szervezete, vagy a választó, delegáló, támogató, őt valamilyen 
eszközzel foglyul ejtő érdekcsoport irányában részrehajló. Szintén érdekesnek (jellemzőnek) tartom, hogy a 
megfigyelési időszak tíz évében szinte teljesen mindegy, hogy milyen célból jöttek össze „összegyetemi szinten” 
bizottságok (stratégiaalkotás, minőségbiztosítás, ellenőrzés stb.), a bizottságok tényleges tevékenysége – 
rövidebb-hosszabb információgyűjtési periódus után - a tagok által képviselt egyetemi szervezetek 
profitmaximalizálása lett 



 23 

míg a fiatalabbaknál érdemi27. A hagyományos Humboldti egyetem meghatározta erős etikai 
koordinációs elemek miatt ugyanakkor kimondható, hogy általánosságban véve a kontroll 
szerepe kicsi, a munkavállalók és a szervezeti egységek számára a mozgástér nagy. A 
monopol-oligopol jellegű helyzetek és az állami fenntartás miatt az intézmények többnyire 
képesek monopolárakat kínálni, olyan környezetet teremteni, melynek segítségével 
költségeiket elismertethetik, s ez által az általuk meghatározott feltételekkel szolgáltathatnak. 
A költségeket természetesen nem minden esetben, és nem teljesen ismertethetik el, 
ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az elvileg szigorú fenntartói kontrollal bíró szervezetet: 

• a belső tartalékok (például szervezeti párhuzamosságok) feltárásában, 

• a jóváhagyott költségvetésétől való eltérésben, 

• a kényszerhelyettesítésben (pl.: doktoranduszok alkalmazása egyetemi tanárok 
helyett), 

• az outputok összetételének változtatása (pl.: a szakmai gyakorlat helyett bemutató 
jellegű videofilm), 

• vállalkozási tevékenységében (akár az oktatási-kutatási misszióhoz csak közvetlenül 
kapcsolhatóan), 

• az output csökkentésében (pl.: a szakmai gyakorlat egyes költségeinek a hallgatókra 
hárítása) hivatali (bürokratikus) koordinációs eszközök kevéssé akadályozzák28. A 
finanszírozó állami szervek nem csak a profitról (sőt a veszteségek elkerüléséről) 
mondanak le, de szabályozással sem avatkoznak be érdemben az intézmények 
működésébe. 

6. Kockázati orientáció 

A szervezet a hivatali felépítéséből, az állami támogatás bizonytalanság-csökkentő hatásából, 
a sok bürokratikus koordinációs elemet tartalmazó szabályrendszeréből (jogszabályok és 
szabályzatok) fakadóan kockázatkerülő. A különböző érdekcsoportok rendszeres – a források 
elosztása körüli – konfliktusa ugyanakkor növeli a kockázatot, illetve az ezzel járó 
konfliktusokat. Megfigyeléseim szerint további kockázatnövelő tényező, hogy ha egy-egy 
érdekcsoport, illetve inkább személy túlságosan függetlenné, büntethetetlenné válik, akkor 
kockázatvállalási hajlandósága is megnő. Leginkább jellegzetes megnyilvánulási formáját ott 
tapasztaltam, amikor az egyetem átlépi költségvetési korlátait (például többet oszt szét 
szervezeti egységei között, mint a rendelkezésére álló keretek, vagy előre láthatóan nem 
finanszírozható akciókat kezdeményez), mert a szervezet minden vezetőjébe mélyen 
beleívódott az egyetem megszüntethetetlensége. E megszüntethetetlenség, a testületi 

                                         
27 Különben például nem végeznék el az idősebbek munkájának egy részét. 
28 A későbbiekben látható, hogy – némi bizonytalankodás, a piaci koordináció irányába tett tétova lépések után – 
az állam – 2006 után különösen – elsősorban a bürokratikus koordinációban (a felsőoktatási törvényben, és a 
végrehajtására kiadott szabályokban, a hallgatói kötelező ingyenes sportolás mértékén keresztül, a foglalkoztatás 
részletes szabályozásán át, az intézményi dokumentumok kötelező formai-tartalmi előírásáig stb.) találta meg 
(véli megtalálni) a hatékonysági és eredményességi problémák ellenszerét. Ennek keretében – a múlt század 70-
es, 80-as éveinek mintájára - igyekszik minél részletesebben szabályozni a felsőoktatási életviszonyokat. A 
„piaci szocializmus” környezetében felerősített bürokratikus koordináció ugyanakkor kevésbé hatásos, mert nem 
az ügyfelek kényszerítik ki a jobb szolgáltatást, hanem a bürokraták a formális és nekik való megfelelést. 
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döntések, a választott29 vezetők és az államapparátus különböző szerveivel, vezetőivel 
fenntartott jó kapcsolat okán kockázatok vállalása racionális döntés, mert a felsoroltak olyan 
kockázat-csökkentő tényezők, amelyek miatt valójában a kockázatvállalás nem vezethet sem 
személyi, sem szervezeti bukáshoz. Akár kockázatvállalást támogató menedzsment 
eszköznek30 is tekinthető, hogy a BME-n a mai napig nincs olyan belső vezetői felelősségi 
rendszer, amely egyértelművé teszi, hogy a különböző szintű vezetői döntések kockázatát és 
következményét a döntéshozó viseli. 

7. Teljesítményorientáció 

Érdemes megjegyezni (lásd még szocialista vállalatról szóló rész), hogy: 

• el kell különíteni a szervezeti és egyéni teljesítményeket. Mivel a szervezet tényleges 
tulajdonosi jogosítványait a szervezethez foglalkoztatási jogviszonyokkal kötődő 
munkavállalók és menedzserek gyakorolják, ezért a munkavállalók nem feltétlenül 
érdekeltek a szervezet produktivitásában, ha az szükségképpen nem jár együtt az 
egyéni produktivitásukkal31. Kevésbé árnyaltan fogalmazva: a tényleges, az 
eszközöket pótló tulajdonos hiányában a szervezet nem tiltja (tűri és támogatja), ha 
munkavállalói-menedzserei jövedelemre nem a szervezeten keresztül (de annak 
erőforrásait használva) tesznek szert (Török, 2003) (Ábrahám, 2004),  

• elkülöníthető az állami támogatások és a piaci bevételek teljesítmény-orientációja. 
Előbbinél a munkakör ellátása fontos, a nem állami megrendelő esetén a produktivitás, 
ezért az egyetem az ún. saját bevételek között preferálja az államtól származókat. 
Ezekben az esetekben ugyanis a megrendelő bőkezű és kevesebb követelményt 
támaszt a projektek eredményességével kapcsolatban32. A megfigyelt tíz éves 
időszakban arra nem volt példa, hogy az állami megrendelések teljesítésével szemben 
a megrendelő olyan szankciót alkalmazott, amely az érintett munkavállalóknak, 
menedzsereknek lényeges hátrányt okozott volna. Kapcsolódó megfigyelésem, hogy 
éppen ezért a szervezeten belül kifejezetten teljesítményorientált, produktív folyamat a 
források megszerzésére (költségek meg nem fizetésére) irányuló minden belső 
szervezeti törekvés. Okát abban látom, hogy a szervezetek vezetői, munkatársai 
tisztában vannak azzal, hogy a szervezet megszüntethetetlen, állásukból nehezen 

                                         
29 Kornai az önigazgató szocialista vállalatokról: „A vállalat dolgozóinak közössége nyilvánvalóan nem igazán 
szuverén, de azért pozíciója a vállalat vezetőjével szemben megerősödött. Ebben az értelemben megnő a vezető 
függősége saját beosztottjaitól. Emiatt nehézségek támadnak abban, hogy biztosítsa saját utasításainak 
végrehajtását, a munka összehangolásához szükséges fegyelmet, meggátolja a bérek és természetbeni juttatások 
indokolatlan emelését. Hogyan léphetne fel keményen azokkal szemben, akiktől az újraválasztása függ?” 
(Kornai, 1995) 
30 Természetesen e „támogató rendszernek” gyökere nem a kockázatvállalás támogatásának szándéka, hanem az 
etikai koordináció, hiszen nagytekintélyű, elismert professzor csak nem tesz ”olyat”. 
31 Tipikus megjelenési formája az ún. „intercity professzor”. Más kérdés, hogy amennyiben az önigazgató, 
tekintélyelvű szervezet legfőbb „vevője” a professzor, akkor a szervezet helyesen viselkedik, ha nem torolja meg 
a versenytársnál vállalat munkát, a „donor” szervezetben elhanyagolt feladatok miatti bevételkiesést. 
32 1998-2008 között mintegy 22 nyertes pályázatot írtam. Tapasztalatom, hogy a pályázati beszámolók 
formálisak és alapvetően a forrást nyújtó állami szerv tevékenysége helyességének igazolását tekintik fő 
feladatuknak.  
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elmozdíthatók, így a konfliktusok (rájuk nézve kellemetlen) következményei nem 
jelentősek, a költségvetési korlát puhítható. 

• ebben az esetben is el kell különíteni az oktatást-kutatást támogató folyamatok által 
meghatározott munkakörben foglalkoztatottakat a többi munkavállalótól, mivel itt is 
alapvetően – mint minden „klasszikus költségvetési szerv”-ben – a munkakör ellátása 
fontos, nem az eredményesség. 

8. Konfliktusorientáció 

A hivatali szervezeti felépítés és tekintélyelv egyértelműen csökkenti a konfliktusszintet. A 
konfliktusszint ugyanakkor eredendően magas, köszönhetően az igen erősen megjelenő 
egyesületi (erkölcsi gátakra alapozó) és vállalati (önérdekkövetésre építő) furcsa keverékének. 
A konfliktusok okai között mindhárom típus jellemző, megfigyeltem kommunikációs, 
strukturális, és magatartási tényezőket (Gyökér, 2004) egyaránt. Néhány, a konfliktusszinttel 
összefüggő jellemző viselkedési jegy: 

• kapcsolódva a teljesítményorientáció szervezeti tulajdonságnál leírtakhoz, a 
szervezetben az alapvető konfliktusok a források elosztásához kötődnek. Mivel a 
forrásokat nyújtó „vevők” (a fenntartó képviselőinek) vevői magatartásformái 
gyengék, ezért ritkák azok a konfliktusok, amelyek valóban az oktatás-kutatás 
minőségéhez (a szolgáltatásokat igénybe vevők minőségérzetéhez) kapcsolódnak, és 
nem valamely munkavállalói érdekcsoport, vagy esetleg a bürokrácia nem is olyan 
nagyon burkolt érdekképviselete, újraelosztó szándékának megjelenési formája. A 
szervezeti konfliktusok tehát az erőforrás allokációhoz kapcsolódóan magas szintűek 
(azaz, ahol az „egyesületi modell” szerint a speciális szolgáltatásokat maguk a tagok 
veszik igénybe), egyébként alacsony szintűek. Ennek egyik oka, hogy a kínált 
oktatási-kutatási szolgáltatás igénybevevői jellemzően vagy nem finanszírozók 
(hallgatók), vagy nem közvetlenül érdekeltek (állam képviselői). Másik oka, hogy a 
felsőoktatás összetett szolgáltatás, ahol sok az együttműködési kényszer, nehezen 
mérhető elem, így a hallgatók sok esetben nem képesek azonnal megítélni a 
minőséget. Ebből következően a különböző testületi viták a legritkábban szólnak a 
kínált szolgáltatás tartalmi részeiről (ez keveseket érdekel, inkább az adott 
munkavállaló-hallgató problémájának tartják, amit azok önérdekkövetése majd 
megold), sokkal inkább annak erőforrás-allokációs kérdéseiről. Megfigyeltem, hogy az 
oktatás-kutatás bármilyen paraméterével, minőségével összefüggő viták akkor és csak 
akkor kezdődnek, ha ezeknek pénzügyi, vagy más erőforrással kapcsolatos vonzatai 
vannak. A szolgáltatás színvonalával kapcsolatban azokban a szervezeti egységekben, 
ahol az „egyetemi polgárok”-at szolgálják ki a konfliktusszint jellemzően magasabb. 
Ezek közül is azok a helyek a kifejezetten magas konfliktusszinttel rendelkezők, ahol 
az oktatók (foglalkoztatottak) életkörülményeivel közvetlenül összefüggő 
szolgáltatásokat33 szervezik (munkaügy, üzemeltetés, parkolás, utaztatás, éttermek 

                                         
33 A BME 2006 májusában „Stratégiai Térkép” projektet indított, melynek zárójelentése kéziratban megjelent. A 
zárójelentés szerint a helyzetelemzést segítő interjúkon és a kapcsolódó workshopon egyaránt jórészt az egyetem 
oktatóként vezetői megbízást kapott közép- és felsővezetői vettek részt. A workshop és az interjúk egyik fontos 
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stb.). Azoknál a szervezeteknél, amelyek az oktatást-kutatást közvetlenül támogatják 
(pl.: könyvtár), vagy gyengébb érdekcsoport34 számára fontos szolgáltatásokat (pl.: 
tanulmányi hivatal) nyújtanak, a konfliktusszint természetszerűleg alacsonyabb. 

• A konfliktusszintet nem csak a tekintélyelv (bürokratikus koordináció) csökkenti, de 
az alkalmazott koordinációs mechanizmusok is (pl.: a strukturális koordinációs 
eszközök közül a bizottságok és a személyorientált koordinációs eszközök mindegyike 
/konfliktusfeloldás, vezető-kiválasztás, szervezeti értékrend/). A technokratikus 
eszközök gyakorlati jelentősége kisebb, mert ezek „rideg” eszközök, a konfliktusokat 
rendszerint élezik35. A konfliktusok célja elsősorban a legerősebb belső szervezetek, 
személyek közötti hatalommegosztás (újraszervezése), ezért a szervezet tagjai 
általában nem törekednek a konfliktusok számának növelésére (destruktívnak 
tekintik), már csak azért sem, mert az éppen hatalmon lévők számára nyilvánvalóan a 
legfontosabb a status quo megőrzése36. A konfliktusok feloldásában sokkal 
gyakoribbnak találtam a pozícionális tárgyalás (alku) módszerét, mint az érdekeken 
alapuló tárgyalást37. Ennek okát elsősorban a tekintélyelv és a szervezet politikai 
jellegének erős hatásában látom, illetve abban, hogy a feleknek olyan mértékű 
szakmai, vagy pénzügyi kudarccal soha nem kell számolniuk, ami pozíciójukat 
alapjaiban veszélyeztetné. 

9. Cél/folyamat orientáció 

Ebben az esetben is árnyalni kell a cél, vagy folyamat kérdését: 

a) kétségtelen, hogy az oktatás-kutatás tekintetében a munkavállalói és hallgatói 
érdekcsoportok elsősorban a folyamatot tekintik fontosnak, mert 

• a munkavállalók (oktatók) jövedelme általában nem függ a hallgatói 
elégedettségtől, kutatási tevékenységük eredményeit ritkán használja olyan 
személy, vagy szervezet, aki, vagy amely nem az „akadémiai szféra” része38, vagy 
megrendelői pozícióját ne tompítaná az állami támogatás, 

                                                                                                                               
megállapítása (32. old), hogy „… a belső gazdálkodási és logisztikai folyamatok nem szolgálják eléggé az 
egyetem céljait”. Ezzel összefüggésben érdekes tény, hogy a 2007 áprilisában lezajlott munkatársi elégedettségi 
vizsgálatok (http://stratig.bme.hu/dokumentumok/sum-elegedettseg-2007-web.doc) szerint legkevésbé a 
gazdasági és műszaki főigazgatóság alkalmazottai elégedettek. 
34 Hallgatóknak, vagy még oktatással-kutatással intenzíven foglalkozó, azaz jellemzően alacsony beosztású, 50 
év alatti, nem vezető megbízású oktatóknak-kutatóknak. 
35 Élezik, mert eldöntendő kérdésekben döntenek, nem adva lehetőséget arra, hogy a döntéshozó a döntéssel 
érintett személy, érdekcsoport szervezetben elfoglalt helye alapján hozza meg döntését (Lásd szemetesláda-
modell). 
36 Ez alól kivételt jelenthetnek azok az egyetemi szervezetek (pl.. doktori iskolák), személyek (pl.: akadémikus 
egyetemi tanárok, rektor), akik megfelelően nagy energiával rendelkeznek ahhoz, hogy a konfliktusokban erős 
győzelmi esélyekkel induljanak. 
37 A fogalmak magyarázatát lásd itt: (http://www.uti.bme.hu/data/segedanyag/111/6.sz_blokk_145118.ppt)  
38 1993-2005 között a szabadalmak száma évi 0-5 között változott, 3 olyan év is volt, amikor egy sem született 
(Forrás: Tények és lehetőségek a BME tudományos és nemzetközi tevékenységében, Dr. Zrínyi Miklós 
rektorhelyettes előadása a PROFESSZOROK PÁHOLYA 2005. november 2.-i ülésén. 
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/prof/200511/profpaholyZM2005.ppt#1). A jelenség okai: 

o A vállalati saját bevételek helyére az állami keresletélénkítés lépett. A gyenge ügynök-megbízó viszony 
miatt az állami bürokraták nyilvánvalóan nem ragaszkodtak (ragaszkodnak) ahhoz, hogy a kutatási-
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• a hallgatók egy része főleg fiatalságának kellemes eltöltése céljából jelentkezik a 
felsőoktatásba (Friedman, 1998), más részük (1) lustaságból, (2) eltérő, 
megváltozott érdeklődési köréből, (3) a kínált szolgáltatás nem megfelelő 
minőségéből fakadóan célnak inkább a diploma megszerzését, mint az oktatási-
kutatási folyamatban intenzív részvételét tekinti. Ilyen értelemben, amennyire az 
oktatók gyengén érdekeltek a tudás eredményes átadásában (a célban), úgy a 
hallgatók számára sem feltétlenül cél a tudás megszerzése, inkább a folyamatban 
való elégséges mértékű (diplomát eredményező) részvétel, 

b) ezzel szemben azoknál az intézményen belüli folyamatoknál, ahol azok a 
munkavállalói és/vagy hallgatói életkörülmények javítására irányuló intézkedéseket 
(jóléti, szociális, közteher-elkerülő programok, stb) támogatnak, ott egyértelmű 
minden csoport célorientáltsága. 

10. Nyílt/zárt orientáció 

Az állami egyetem egyértelműen zárt orientációjú. E hivatali tulajdonságát nagyban erősíti, 
hogy „civil” szervezetként is a zárt orientációra szavaz, hiszen önmaga által meghatározott 
módon nyújt önmagának szolgáltatásokat, így a külső környezet egyértelműen mint 
adományozó fontos: a források elköltésének célja és a döntési mechanizmusok belül 
tisztázottak, külső szereplőket nem igényelnek. 

11. Időtávorientáció 

Megfigyeléseim szerint az állami egyetemen az időorientáció egyértelműen operatív. Ezek 
okai: 

• az egyetemi polgárok erőforrás-elosztó konfliktusai és a konfliktusok során egyre 
puhuló költségvetési korlát a menedzsereket arra készteti, hogy rövid távú célokat 
valósítsanak meg a stratégiaiak helyett. Megfigyeléseim szerint – hasonlóan a civil 
szervezetek többségéhez (Rangan, 2004) –, amit az egyetem stratégiának hisz, az 
többnyire nem más, mint intenzív erőforrás-allokáció és programmenedzselés39. Ennek 
oka – azon túl, hogy a fenntartóra (kormányzatra) gyakorolt erős és állandó fiskális 
nyomás bizonyult mindig a leghatékonyabb stratégiának - az információ-hiány, a 
stratégiai tervezésben jártas munkatársak hiánya, és a stratégia iránt elkötelezettek 
hiánya (Szabó, 2007). Az okok elemzésére az értekezés más részében visszatérek,  

                                                                                                                               
fejlesztési eredményekből szabadalom, találmány stb. legyen, és miért lenne ilyen szándéka a 
megbízottnak, ha az jelentős többletráfordítással jár – ugyanannyiért. 

o A társadalmi változások nyomán a szervezet foglalkoztatottai számos más csatornát találhatnak 
tudástőkéjük értésesítésére, úgy, hogy a bevételen nem kell a szervezettel osztozni. Az önigazgatás 
megerősödésével a szervezet célfüggvénye a bérjellegű juttatások maximalizálása, a menedzsereknek 
csak akkor éri meg a munkavállalókat szervezeten keresztüli bevételszerzésre ösztönözni, ha pozíciójuk 
ehhez elég erős, és a reziduális jövedelemből biztosan részesülnek. A BME-n mindkét feltétel gyengén 
teljesül, ráadásul a szellemi tőke vállalatszerű értékesítése sok kockázattal, közép- vagy hosszútávú 
megtérüléssel járhat, ami eleve megnöveli e tőkeelem alternatíva költségét. 

39 Például az 1999-2000-ben öt témában – a BME Egyetemi Tanácsa által – elfogadott stratégiai helyzetelemzés 
és célkitűzések, valamint a kapcsolódó intézkedési terv is.  
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• a kormányzati beavatkozás rendkívül erős, a beruházások döntően alkuval nyerhetők 
el. A folyton változó, szemetesláda-modell-szerű jogszabályi és belső környezet 
(Berde É., Ványolós I., 2005), a kormányzat és az egyetemi érdekcsoportok erős 
nyomásgyakorlása – előbbinél elsősorban a beruházások és a vagyongazdálkodás 
tekintetében – a menedzsereket arról győzi meg, hogy nem stratégiát, hanem a fenti 
(pillanatnyi) érdekeket kell követni, 

• a menedzserek, különösen a kellő hatalommal rendelkező topmenedzserek (magasabb 
vezetők) egyébként más foglalkozási ágban jártasak, jellemzően nem rendelkeznek a 
gazdálkodás- és szervezéstudomány korszerű ismereteivel40, kinevezésük határozott 
időre szól, oktatói-kutatói jogviszonyuk kiegészítéséül adható. A tekintélyelvű, 
önigazgató közösség többnyire nem kifogásolja, ha a (választott) vezetők azzal 
foglalkoznak, ami kedvük szerinti (hiszen többnyire ők is azzal foglalkoznak, vagy 
foglalkoznának). Ritka alkalom, hogy valamely vezető vállalja a stratégia-alkotás és -
menedzselés konfliktusos, valamint szellemileg megterhelő, és a fentiek miatt jórészt 
eleve reménytelen folyamatát41, ha arra nem, hogy semmi nem kényszeríti, hanem 
ellenkezőjével jóval nagyobb anyagi- és erkölcsi tőkére tehet szert, 

• a menedzseri-tulajdonosi jogokat gyakorlók viszonylag rövid ideig vannak hatalmon, a 
foglalkoztatási jogviszony determinálta ideig élvezhetik a szervezet juttatásait. A 
szervezet ugyan rendkívül hosszú életű, de meghatározó kulcsfigurái érdekeinek 
alárendelten ritkán tervez és valósít meg stratégiai célokat: azok hasznát a ma 
hatalmon lévők ritkán élvezhetik (Kornai, 1993).  

2.3. Az állami egyetem, mint nonbusiness szervezet 

Mielőtt tovább folytatnám az állami egyetem szervezeti tulajdonságai elemzését, érdemes 
néhány gondolat erejéig foglalkozni a nonprofitság jellemzőivel. A nonbusiness (kormánytól 
független és függő nonprofit szervezetek összessége) szféra kialakulását szokás a „piaci 
kudarcok” kiküszöböléséhez kötni, lényegében minden megközelítés (tökéletlen verseny 
tisztességessé tétele, válságkezelés, negatív externáliák csökkentése, társadalmi méltányosság 

                                         
40 Dinya László (1999) egyetemi tanár, korábbi OM helyettes államtitkár, a Műegyetem 2000 konferencián a 
változásokkal összefüggésben levont egyik következtetése szerint: „…az üzleti szférában lezajlott menedzsment-
forradalmat a következő évtizedben a szolgáltató intézmények menedzsmentjének forradalmi átalakulása követi, 
mert a két egymásra utalt szféra ma már szinte kommunikálni sem képes egymással.” 
41 2007-ben Andor György (a 2005-2007 között készült műegyetemi költségvetések megalkotója) is kérdésként, 
problémaként vetette fel a BME HÖK vezetőképzőjében tartott előadásában, hogy miért olyan alacsony 
színvonalúak a költségvetéshez – és az egyetemi menedzsmenthez általában – kapcsolódó viták, diskurzusok. Az 
ott elhangzott előadás 32. sz., „Mennyiben nem vagyunk normálisok” c diáján az alábbiak olvashatók: 
„Rendkívül alacsony teljesítmény, a világos mércék kényes kerülése. Első pillantásra intelligens, értelmes, fontos 
viták, a második pillantásra felkészületlenség, átgondolatlanság, infantilizmus. … (anyagok nem elolvasása, ezek 
rendkívül pongyola fogalmazása, üres fogalmak használata, fontossági sorrendek ismeretlensége, érvelések 
teljes hiánya, „csomag-szemlélet” hiánya, őszintétlenség és/vagy naivitás).” A „Stratégiai Térkép” projekt 
zárójelentése több tekintetben hű lenyomata az egyetemi „gagyi-menedzsmentnek”. Az elfogadott céltérkép 
támogatott céljai között olyanok találhatók, mint „európai beágyazottságú elit egyetem, „egészséges tanszék”, 
„minőségi oktatás”, „minőségi kutatás” stb. A célok megfogalmazása jól mutatja a vezetők amatőrizmusát, és – e 
tekintetben kétségtelen – naivitását. 
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elősegítése stb.) az üzleti szervezetek által el nem végzett, vagy „rosszul elvégzett” 
tevékenységeket öleli föl. Az értekezésben eddig a nonbusiness szférát és az üzleti 
szervezeteket hasonlítottam össze, megpróbálva egyúttal megállapítani az egyetemi szervezeti 
tulajdonságok mögött álló mozgatórugókat. 

Kornai (1983) nyomán csoportosítva a társadalomszervező koordinációs mechanizmusokat 
megkülönböztethetünk (1) piaci, (2) bürokratikus, (3) etikai, és (4) agresszív koordinációt. A 
nonprofit és a közszféra (nonbusiness szervezetek) tanulmányozása során kimondható, hogy e 
két szférában az etikai (nonprofit) és a bürokratikus (közszféra) koordináció sokkal inkább 
jellemző a piacinál. 

A bizonytalan kategorizálási elvekből levezetett jogszabályok is nehezen követik, 
rendszerezik a – közhasznúságról, nonprofit jellegről, nonbusiness szektorról kialakított – 
gyorsan és gyakran változó elképzeléseket. Bár van törvény a „közhasznú szervezetek”-ről42, 
érdemes megnézni, hogy e jogszabály mely szervezeteket tart (enged annak minősíttetni) 
közhasznúnak. Közhasznúvá minősíthetők az alábbi szervezettípusok: 

• társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a 
munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, 

• alapítvány, 

• közalapítvány, 

• közhasznú társaság, 

• köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, 

• országos sportági szakszövetség, 

• nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, 

• közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, 

• a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos 
Tanács. 

Nemsokára egyetlen, de annál jelentősebb változás hagy nyomot a törvényen: a közhasznú 
társaság helyére a „nonprofit gazdasági társaság” lép. 

A lista az idők folyamán bővült, újabb szervezet-típusok – sőt, a(z állami) felsőoktatás 
kirívóan erős érdekérvényesítő képességét mutatja, hogy a szféra két szervezete név szerint is 
– kerültek be a közhasznúvá minősíttethető szervezetek körébe.  

                                         
42 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 
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Az idézett jogszabályból hiányoznak a költségvetési szervek43, amelyek definícióját44 az 
államháztartási törvény45 adja meg. E szervezetek szintén közfeladatokat46 látnak el, 
fenntartójuk az állam. Ennek megfelelően a közfeladatról az állam „saját szervezetén belül” 
gondoskodik, nonprofit jellegüket nem (csak) keretszabályokkal, finanszírozási eszközökkel 
biztosítja, hanem szervezetük és működésük lényeges elemeit érintő közvetlen beavatkozással 
(is). A bürokratikus koordináció más elemeinek (egyéb jogszabályok) tanulmányozása sem 
tisztítja, inkább tovább árnyalja a „Mi lehet nonbusiness szervezet?” kérdésre adható választ. 
Ha például megfordítjuk gondolkodásunk logikáját, és úgy keressük a választ, hogy melyek 
azok a szervezetek, amelyek a vállalkozóktól (profitmaximalizálásra törekvőktől) eltérő 
módon működnek (gazdálkodnak), újabb szervezettípusokra bukkanhatunk47.  

Elég nehezen megragadhatónak tűnik a nonprofit szervezetek besorolása. Nem csak, mint 
komplementer halmazokat bonyolult a dolgot kezelni (nem minden szervezet válhat 
közhasznú szervezetté, vagy költségvetési szervvé, ami nem a vállalkozásoknak megfelelő 
számviteli szabályok szerint működik), ugyanakkor e halmazok még csak nem is diszjunktak. 
Közhasznúvá minősíthető a köztestület is, mely működhet akár költségvetési szervként, 
ugyanakkor a költségvetési szervek általában nem minősíthetők közhasznúvá. Ez persze 
érthető, hiszen társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében jöttek létre, eleve 
közhasznúak, azonban, ha például a társadalmi közös szükségletet az állam költségvetési 
szerven keresztül elégíti ki, akkor a magán felsőoktatási intézmény – ugyanolyan szakokon, 
ráadásul közpénzből, azonos felvételi szabályokkal képezve, ugyanolyan képzési 
követelmények alapján adva a diplomát – társadalmi közös szükségletet elégít-e ki? Ha igen, 
akkor egyáltalán miért kérvényezheti közhasznúvá válását, és miért nem kell költségvetési 

                                         
43 A költségvetési szervek öt típusát különböztetjük meg: 

„a) a központi költségvetési szerv (ideértve a Munkaerő-piaci Alapból finanszírozott munkaerő-piaci 
szervezetet is); 

b) helyi önkormányzati költségvetési szerv (ideértve a többcélú kistérségi társulás költségvetési szervét is), a 
helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 

c) a társadalombiztosítási költségvetési szerv; 
d) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 
e) a köztestületi költségvetési szerv.” 

44 „A költségvetési szerv az államháztartás részét képező olyan jogi személy, amely a társadalmi közös 
szükségletek kielégítését szolgáló jogszabályban, határozatban, alapító okiratban (a továbbiakban együtt: 
alapító okirat) meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, az alapító 
okiratban megjelölt szerv szakmai és gazdasági felügyelete mellett, az alapító okiratban rögzített illetékességi és 
működési körben, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi.” 
45 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
46 A társadalom közös szükségletének kielégítésének módja, s ebben az állam szerepe szinte sohasem tisztázott. 
Jó példa erre az államháztartási törvény 9. §-a. A megfogalmazás alapján úgy tűnik, hogy egyes feladatról az 
állam alkalmanként (törvényalkotáskor) eldönti, hogy közfeladat-e, és ennek megfelelően vagy saját 
szervezetében, vagy azon kívül, vagy sok pénzzel, esetleg csak éppen hogy támogatja: 
„(1) Az államháztartás körébe tartozó állami feladatot az állam részben vagy egészben a költségvetési szerveken 
keresztül látja el, vagy ellátásának a pénzügyi fedezetét részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve 
biztosítja. 
(2) Az állami feladatok tartalmát és követelményeit külön törvények írják elő. 
(3) Az államháztartás egyes alrendszerei az állami feladatok ellátásához a költségvetésükben meghatározott 
módon és mértékben járulnak hozzá.” 
47 A számviteli törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet ilyennek tekinti – a már korábban, a 
közhasznú szervezetekről szóló törvényben felsorolt néhány (alapítvány, egyesület, köztestület stb.) mellett – 
például a lakásszövetkezetet, a közjegyzői irodát, vagy a víziközmű-társulatot. 
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szervvé alakulnia? Ha nem, akkor miért engedik ezen a területen működni48? Ha engedik 
működni, akkor miért nem ugyanannyi állami támogatást kap, mint a többiek? 

Fentiek alapján elfogadható, hogy ha a nonprofit jelleget szervezet-típusokon keresztül 
kívánjuk megragadni, akkor nehezen találunk biztos fogódzókat. Lehet, hogy többre mennénk 
azzal, ha gazdálkodási sajátosságaikat elemezve közelítenénk meg a kérdést? Már csak azért 
is, mert, ha a közhasznú szervezetekről, vagy akár az államháztartásról (költségvetési 
szervekről), vagy ha a nonprofit gazdasági társaságokról szóló rendelkezéseket 
tanulmányozzuk49, szinte mindenütt megjelenő kitétel, hogy e nonprofit szervezetek 
(köz)feladataik ellátása során nem törekednek haszonszerzésre, és ha mégis végeznek ilyen 
tevékenységet, akkor e hasznot (profitot) közhasznú tevékenységük ellátására fordítják. A 
felsorolt kifejezéseken érdemes elgondolkozni, mit is jelentenek e gazdálkodási szabályok. Mi 
az, hogy nem törekednek profitra, jövedelemre, haszonra? Akik nonpofit szervezetben 
dolgoznak, azok nem homo oeconomicus-ok: sem magukért, sem másokért nem hajlandók 
maximális erőfeszítésekre? Vagy vannak ilyenek, de a profitszerzés megakadályozása 
érdekében szándékosan kicsit lustábbak, hogy kevesebb legyen a bevétel? Esetleg 
kétszeresére emelik a javadalmazásukat, hogy a költségek növelésével akadályozzák meg a 
profitképződést? Kétszeresére emelt javadalmazás nem számít haszonszerzésnek50? Ha nem 

                                         
48 Ha érzékeltetni akarjuk a business-nonbusiness területek közötti kategorizálás nehézségeit, akkor az egyik 
legjobb példa a felsőoktatás ahol, se szeri, se száma a „zavaros ügyek”-nek. Itt van például mindjárt a hallgatók 
támogatási rendszere. Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók, ha állami intézménybe járnak, akkor 
költségvetési szerven (az egyetemen-főiskolán) keresztül kapják ösztöndíjukat. Na persze nem mindet, hiszen 
kaphatnak támogatást közalapítányoktól (amelyeknek ugyanonnan folyósítanak támogatásokat, ahonnan a 
költségvetési szervezetként működő állami intézményeknek), magánalapítványtól (amelyek forrása lehet 
vállalati, magánszemélyektől jövő, sőt az államháztartás alrendszeréből származó is), vagy egy másik fajta 
költségvetési szervtől (települési önkormányzattól). E hallgatók hitelt is felvehetnek, amit az állami tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaság folyósít, és jogszabály munkavállalásukat is kedvezményezi – persze csak, ha saját 
felsőoktatási intézményükben vállalnak munkát, vagy iskolaszövetkezetben, sőt ez utóbbi esetben a kedvezmény 
nem a hallgatót, hanem a munkáltatót illeti meg. Hallgatói támogatásnak minősül a diákotthoni elhelyezés is, 
melyet minden rászoruló hallgató igénybe vehet. Diákotthont fenntarthat ugyanakkor bárki, ezen felül 
kettéválhat a fenntartó és az üzemeltető személye is, bármelyikük lehet nonprofit, vagy profitorientált szervezet. 
Sőt azok a hallgatók, akik szintén rászorulók, de valahogy pont nem eléggé, kaphatnak pénzbeli lakhatási 
támogatást is, amit szintén ott és arra költenek el, ahol és amit akarnak. A kollégium (ahova nem kerültek be) 
vállalkozó üzemeltette büféjében is, pl.: sörre, amelynek elégségesen túlzó mértékű fogyasztása újabb (illetve 
akár több is) közfeladatot ellátó szervezet szolgáltatására jogosítja őket – a leírtak alapján talán már nem 
meglepő módon e közszolgáltatók állhatnak akár magántulajdonban is. Szervezeti oldalról sem könnyebb a 
dolog, hiszen van olyan költségvetési szerv, amelyik költségvetésében a „saját bevétel” lassan meghaladja a 
fenntartói támogatást, és az is lehet, hogy mindkét bevételi forrás ugyanattól a harmadik állami szereplőtől 
származik. A hazai civil szervezetek jelentős része állami támogatásból költségvetési szerv(ek)hez kötötten 
gazdálkodik, és ha vállalkozni akar gazdasági társaságot alapít, amit egyébként közfeladatai lebonyolításába is 
bevon. Ilyenformán kissé még bizonytalanabbnak tűnik, hogy pontosan mi is az a közhasznú tevékenység, 
mikor, melyik szervezet, mely tevékenysége minősül annak. Hasonló kételyeket fogalmaz meg Polónyi (2007d) 
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabály-tervezetről írott véleményében is. 
49 A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerint kiemelten közhasznú az a szervezet lehet, mely valamilyen 
állami (önkormányzati) feladatot lát el. Ennek gazdálkodási alapvetésére az állami (önkormányzati) feladatot 
leginkább ellátó költségvetési szervek meghatározása során bukkanunk: az államháztartási törvény szerint: „a 
költségvetési szerv … állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából … feladatvégzési és 
ellátási kötelezettséggel végzi”, míg a gazdasági társaságokról szóló törvény a nonprofit gazdasági társaságról, 
mint „nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység” folytatására alapított gazdasági társaságról 
beszél. 
50 Hasonlóan érvel Szalai Ákos (2004) a nonprofit formák legfontosabb problémája, a pénzeltérítés leírásakor. 
„Az eddigiek alapján úgy tűnhet, hogy a nonprofit formában működő felsőoktatás a profitérdekelt szervezetekkel 
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haszonszerzésre törekednek, akkor mire? Egyáltalán hogyan mérjük, bizonyítjuk, hogy 
valamely szervezet nem törekszik profitszerzésre? Nehezen hihető ugyanakkor, hogy a 
foglalkoztatottak ötödét kitevő közszférában, vagy a „klasszikus civil szféra” hazai mintegy 
90 ezer munkavállalója között51 csupa altruista dolgozik, akiket pusztán mások öröme 
motivál. Ráadásul a piaci szervezetekben dolgozók is csak mások (a vevők) elégedettségén 
keresztül követhetik önérdekeiket, ha a kínált termék, szolgáltatás nem kell senkinek, elég 
hamar nonprofittá válik minden gazdasági társaság. A gyakorlatban ráadásul szép számú 
példával találkozunk, amikor a nonprofit szervezet (ideértve a közszféra szervezeteit) 
kifejezetten haszonszerzési céllal alakul-működik, a nonprofit státusz csupán az azzal járó 
kedvezmények, kiváltságok meglovagolása miatt kell (Államreform Bizottság /ÁRB/, 
Egészségügyi Reform Munkacsoport, 2006). Úgy látszik, hogy pusztán azzal a gazdálkodási 
alapvetéssel, amely szerint a nonprofit szervezet nem törekszik profit elérésére, és ha mégis, 
azt alaptevékenységére fordítja, nem tudunk éles határt húzni az üzleti és a nonbusiness szféra 
közé. Más megközelítésben, de ugyanabba a problémába ütköztünk, mint amikor szervezeti 
kategorizálással óhajtottam „rendszerbe sorolni” a nonprofit szervezet-típusokat. Ahhoz, hogy 
az állami egyetemről alkotott képet – e tekintetben – kissé megtisztítsam, vizsgáljuk meg, 
hogy mennyiben nonprofitok52. 

Nézzük meg, hogy milyen tulajdonságok alapján vélhetjük, hogy az állami egyetem nonprofit: 

• foglalkoztatottai, hallgatói kiválasztásánál nem szempont, hogy altruisták legyenek. A 
Műegyetemen végzett megfigyeléseim szerint arányaiban nincs több altruista az 
egyetemi polgárok között, mint bármely más szervezetben. Az intézményi 
alkalmazottak és menedzserek minden fórumon hangsúlyozzák, hogy milyen fontos az 
alkalmazottak és a szervezet jövedelemszerzési lehetőségeinek (a saját bevételek53) 
bővítése. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy az alkalmazottak és menedzserek 

                                                                                                                               
szemben csak előnyös tulajdonságokkal bír. Azonban a nonprofit szervezetek legfontosabb problémái pontosan 
ugyanabból származnak, amit legfontosabb előnyükként említettünk: a bizalomból. Ezúttal a túlzott bizalomból. 
Az adakozók abban a hitben támogatnak valamely szervezetet, hogy az általuk átadott összeg hiánytalanul az 
adott szolgáltatást, esetünkben az oktatást, kutatást finanszírozza. Holott ebből a szempontból a különbség a 
profitérdekelt és a nonprofit szervezetek között pusztán annyi, hogy a nyereség más formában folyik át a 
könyvelésen: például a vezetőnek juttatott magasabb fizetésként, a szervezet tulajdonában maradó, de a 
tulajdonos, a vezető személyes használatát szolgáló nagy értékű tőkejavakként stb. Ezt az osztalékként ki nem 
vehető, de más módon felélhető nyereséget nevezzük diszkrecionális (vagyis szabadon felhasználható) 
költségvetésnek.” Forrás: Szalai Á. (2004): A felsőoktatás intézményi keretei: Intézményi státus és működés, 
intézményfinanszírozás. In: Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban. (Ed. Temesi J.), Aula Kiadó, 
Budapest, 344–441 o. 
51 Forrás: „Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2004”, KSH, 2008. 
(http://www.civil.info.hu/modules.ngo?name=News&file=article&sid=1516) 
52 A nemzetközi és a hazai nonprofit szakirodalom (Bartal, 2005) öt pontban határozza meg a nonprofit 
szektorhoz való tartozás kritériumait. Ezek közül a kormánytól való függetlenség, a profitsemlegesség és az 
intézményesültség a nonprofit jelleg „kemény” feltételei, míg az önigazgatás és az önkéntesség a „puha” 
feltételek közé tartoznak. A kormányzati függetlenség – állami nonprofit szervezetről lévén szó – nem releváns 
tényező, hiszen az eredeti, nem-kormányzati szervezetekre megalkotott definícióban a kormányzati függetlenség 
a kormányzati non-profit szervezetektől való eltérést szimbolizálja. Az intézményesültség feltételei adottak, a 
puha tényezők közül az önigazgatás adott, az önkéntesség nem jellemző. Látható, hogy leginkább a 
profitsemlegesség alapján lehet eldönteni, hogy mennyire illik az állami egyetemre a nonprofit jelző. 
53 A 2003-ban szervezett BMEU konferencia tézisei között is szerepelt. 
(http://www.bme.hu/bmeu/szekcio2t.html) 
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elsősorban anyagi haszonszerzés szempontjából létesítenek az egyetemmel 
foglalkoztatási jogviszonyt. Az Európai Unió 2000-es vitaanyaga (In: Bartal, 2005) a 
nem-kormányzati civil szervezetekről leszögezi, hogy. „Bár lehetnek fizetett 

alkalmazottaik és végezhetnek jövedelemszerző tevékenységet, a profit vagy többlet 

nem kerül felosztásra a tagok vagy a vezetőség körében. (…) Nem képviselik tagjaik 

gazdasági vagy személyes érdekeit.”. Az állami felsőoktatási intézmények ezzel 
ellentétes magatartást folytatnak, e tekintetben semmiképpen nem követik a klasszikus 
civil szervezetek értékrendjét, 

• A fenntartó engedélyezi, hogy a fő profilban végzett tevékenységek (oktatás-kutatás) 
nem csak adókból átengedett pénzeszközökből – az egyesületi jellegnek megfelelő 
közösségi döntéseken keresztül – folyjanak, ezekben az üzletágakban az egyetem piaci 
jellegű szolgáltatásokat nyújthat, ahol (az oktatásnál) a fenntartó a fajlagos bevétel 
alsó határát szabja meg54.  

• Az állam nem csak az állami egyetemek adománygyűjtő tevékenységét támogatja, 
hanem üzleties kapcsolatait is (vállakozási tevékenység korlátozásmentességével, az 
innovációs járulékokkal, az építmények forgalmazásának, hasznosításának 
lehetőségével, az értékesítő vállalkozások alapításának engedélyezésével55 stb.)56. 

• Sem az állami támogatások, sem a saját bevételek esetében a fenntartó és maga az 
egyetem (BME) sem készít önköltség-számítást, így nem csak azt nem lehet tudni, 
hogy az egyes költségelemek nagysága hogyan viszonyul a piaci szervezetek hasonló 
költségeihez, de azt sem, hogy az egyes tevékenységek mennyiben 
keresztfinanszírozzák egymást és miért. Ennek megfelelően arról sincs megbízható 
adat, hogy az államilag támogatott képzésekben van-e és mekkora a nyereségtartalom.  

• Sem a fenntartó, sem az egyetem nem szabályozza az elérhető jövedelmek felső 
határát (az alsót igen!). Az önigazgató közösség a befolyt bevételeket elsősorban 
személyi jellegű juttatásokra költi57, így az esetlegesen keletkezett nyereséget a 
szervezet maradéktalanul ”pénzeltérítheti”. Önkéntes munka az állami egyetemeken 
nem jellemző, illetve a Műegyetemen a megfigyelt időszakban a korábban önkéntes 
tevékenységek (pl.: bizottsági feladatok) fokozatosan tiszteletdíjassá váltak. A BME 
minden polgárának jellemzően többet fizet, mint amennyit a közalkalmazotti bértábla 
előír, magasabb vezetőinek nagyságrenddel nagyobb összeget juttat58, mint a 
jogszabály által megállapított pótlék. 

• A fenntartó a pénzmaradványokat, használaton kívüli tárgyi eszközöket nem vonja el, 
és (az egyetemi autonómiára hivatkozva) egyáltalán nem vizsgálja, hogy az állami 

                                         
54 Lásd felsőoktatási törvény 126. §. (2) bekezdés. 
55 Korábbi munkámban rámutattam, hogy (FOSTER, William – BRADACH, Jeffery: Törekedjen-e profitra a 
nonprofit?  In: Harvard Businessmanager, 2005. június, 16–25 o. nyomán), milyen problémákat okoz a nonprofit 
lelkületű egyetemen a vállalkozások indítása (nem készül üzleti terv, emberbaráti célok, költségnövelő akciók, 
általános amatőrizmus, költségek figyelmen kívül hagyása) (Szabó T., 2007) 
56 felsőoktatási törvény, innovációs törvény stb. 
57 Forrás: A BME 1998-2008 közötti elemi költségvetései. 
58 A könyvtár főigazgatója (és helyettese) kivételével a műegyetemi magasabb vezetők munkáltatói döntéssel 
megállapított vezetői pótléka minden esetben meghaladja a jogszabályban rögzített tízszeresét. 
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egyetem nem csökkenti-e szolgáltatásai minőségét, valóban a minőséget tartja-e 
legfontosabbnak, vagy nyereségszerzés céljából enged belőle. Rendszeresen 
hangsúlyozzák, hogy a tömegoktatással, a hallgatói létszámhoz kötött finanszírozással 
csökkent a minőség59. Ha ez így van, akkor arra lehet következtetni, hogy az állami 
egyetemeken dolgozóknak mégsem a minőség a legfontosabb, a szervezet ugyanúgy 
viselkedik, mint az önérdekkövetésre építő – versenyre nem kényszerített - vállalat. 

• Az állami egyetem a közvetlen állami támogatáson kívül befolyó bevételeket nem 
ajánlja föl jótékony célokra, nem támogat belőle szegény, vagy fogyatékos 
hallgatókat, beteg gyermekeket stb. Ha ezen bevételeit mégis nonprofit szervezetekhez 
juttatja (vagy ilyen javára azokról lemond), akkor annak célja, hogy a befolyó 
bevételek minél nagyobb részét fordíthassa munkavállalóinak jövedelmére (minél 
kevesebb közterhet és rezsit fizessen), ami nem filantrópia, hanem adócsalás60. Az 
egyetem a nonprofit elméletek szerinti kínálati oldali nonprofit szervezetként (James, 
1987), (Bartal, 2005) viselkedik, valamiféle ál-nonprofitként. Bartal (2005) a nonprofit 
elméletek61 elemzése során a kínálati oldal elméleténél megemlíti: „Gyakorinak 

mutatkozott a nonprofit szervezetek létrehozásában az úgynevezett profit vagy csalási 

motívum is; azokat a szervezeteket, ahol ez jellemzőnek mutatkozott, James „álcázott 

for-profitok"-nak nevezte. Ezekben az esetekben egyszerűen azoknak a szabályozási 

előnyöknek a kihasználásról van szó, amelyek a nonprofit szervezetek tevékenységét 

segítik, hogy aztán illegális módon a profitot a tulajdonosok között szétoszthassák. Az 

ilyen indítékok akkor jelentkeznek igen erősen, ha egy ágazatban a 

versenysemlegesség kritériumai nem érvényesülnek, azaz bizonyos területeken csak 

nonprofit elven működő vállalkozásokat szabad létrehozni, vagy pedig a nem kellő 

ellenőrzés miatt a profit illegális szétosztását nehéz feltárni.” A honi állami 
felsőoktatási intézményeket akár úgy is lehet jellemezni, mint a nonprofit elméletek 
közül James szerinti kínálati oldali elmélete alapján létrejötteket62. Azzal a 

                                         
59 Lásd pl. e MAB-nyilatkozatot (http://www.mab.hu/doc/0630strategH.doc), vagy itt 
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0717&article=2007-0430-0855-25ECUU. A 
nyilatkozatok mögött ugyanakkor inkább az áll, hogy a finanszírozás sohasem (volt) normatív, azaz, a hallgatói 
létszám emelkedésével arányosan nem kaptak az intézmények több pénzt. Másrészt a tömegoktatás hallgatói 
sokkal kevésbé együttműködőbbek, és ezért több ráfordítást igényelnek, ami csökkenti a foglalkoztatottak 
életminőségét. Mivel a klasszikus egyetemen a foglalkoztatottak (a professzorok) a vevők, ezért a szervezet az 
oktatás minőségét – érthetően - többnyire munkavállalói életminőségével állítja párhuzamba. 
60 Hasonló véleményt fogalmaz meg az egészségügyi reform munkaanyaga.  
(http://www.allamreform.hu/letoltheto/egeszsegugy/hazai/kiemelt/arb_eureform_mcs.pdf)  
Állításaim igazolására például a műegyetemi dominanciájú Pro Progressio Alapítvány szolgál. Az alapítvány 
2007. december 17-i kuratóriumi ülése napirendi pontjai szerint 6 hónap alatt több mint 65 millió Ft-ot költött 
műegyetemi célokra (főleg ösztöndíjakra), jórészt különböző közterhek befizetésének és közbeszerzési eljárások 
kikerülésével. Becsléseim szerint mintegy 25-30 db alapítvány fon „civil hálót” a BME köré, ezek közül 
kétségtelenül a Pro Progressio a legnépszerűbb, mert ennek működtetési forrásait „központilag” fedezik. A 
nyomás olyan erős, hogy az „alapítványosdi” még 1993. évi LXXX. törvény (a felsőoktatásról) 11/B 
paragrafusába is bekerült, mint „törvényesített adóelkerülés”. 
61 Az optimálási nonprofit teóriák (Bartal, 2005) egyik igazolásának tekinthető az alábbi kijelentés is (In. Berde-
Ványolós, 2005): „Az egyetemek viszont a minél több pénzforrás felkutatásában és megszerzésében, és ehhez a 
hírnév növelésében érdekeltek (Johnes [1992])”. 
62 „A mikroökonómiai vizsgálatok azért nem tudják megmagyarázni a nonprofit szektor nagyságának és 
szerkezetének országok közötti különbségeit, mert sem a vallási, sem a politikai tényezőket nem veszik 
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különbséggel, hogy a vonatkozó nonprofit elmélettel szemben az állami egyetemek 
nem „álcázott forprofitok” hanem inkább „álcázott nonprofitok”, ugyanis esetükben 
nincs szó arról, hogy így kisebbek lennének az államot terhelő költségek, vagy az 
önkéntes munka miatt a munkaerő költségek63. Az indítékok pusztán ideológiaiak: az 
állami fenntartással (állami támogatással) a kormányzat feltehetőleg így kívánja 
elnyerni a tudományos-művészeti elit (és általában a középosztály) támogatását64.  

2.4. Az állami egyetem, mint szocialista vállalat 

Az erős állami befolyás (a minisztérium, mint fenntartó, államháztartási törvény, 
közalkalmazotti törvény stb.) mellett kézenfekvőnek tűnik, hogy az állami egyetemek 
tulajdonságainak meghatározásakor az állami szolgáltatókról írott művekben keressem a 
szervezettípus alapját. László Csaba (1994) „Tépett vitorlák” című könyvében Kornai János 
(1980) A hiány c. könyvében írt szocialista vállalathoz hasonlítja a költségvetési 
szervezeteket, s úgy találja, hogy a hajdani szocialista vállalatokhoz nagyban hasonlítanak. 
Ennek megfelelően elsőként a Kornai-féle szocialista vállalatot tekintem alapnak. Az 

                                                                                                                               
figyelembe… . Azok a modellek, amelyek a racionálisan cselekvő társadalmi erőkből és a döntőbíróként működő, 
a szektorok közötti határokat és az intézményi forma megválasztását nem befolyásoló államból indulnak ki, az 
ilyen eseteket nyilvánvalóan nem tudják kezelni.” (Dimaggio-Anheier [1991] 75 o.). 
63 Az etikai koordináció önérdekkövető környezetbeni kudarcaira a műegyetemi környezet bőséges adalékkal 
szolgál. Az eredetileg vállakozásszerű működés segítésére létrehozott gazdasági társaság (Innotech) valójában 
azt a célt szolgálta, hogy egyes tanszékek rajta keresztül vállalkoztak, és így kevesebb rezsit fizettek – azaz 
költségeik egy részét a többiekre háríthatták. A minden évben több tízmilliós dotációval kistafírozott 
Jegyzetkiadó évekig veszteségesen működött. E jelenségek legvalószínűbb magyarázata, hogy a BME is azt a 
kultúrát követte, amit vele szemben az állam, illetve, mint amit maga is saját szervezeti egységeivel szemben. 
Ebből következően önálló háttérszervezetei menedzselésében ugyanúgy háttérbe szorultak a hatékonysági, 
eredményességi szempontok, mint saját szervezeteinél. A háttérszervezeteket a mindenkori egyetemi vezetés – 
hasonlóan az állami szféra gyakorlatához – inkább tekintette valamiféle különleges zsákmányszerző helynek, 
ahol vazallusokat vezetővé lehet tenni (jól fizető állásokhoz lehet juttatni), illetve – tekintettel arra, hogy a 
háttérszervezetek pénzügyi-gazdálkodási adatai a szokásos egyetemi döntéshozatalban és dokumentumokban 
nem jelentek meg – extra tartaléknak, amelyek segítségével a kedvezményezni kívánt érdekcsoportokhoz 
könnye(bbe)n átcsoportosíthat. 
64 A kínálati oldal elmélete szerint a nonprofit szervezetek létrehozásának további lehetséges motívumai a 
státuszteremtéshez vagy a társadalmi presztízshez kötődtek. Az egyes nonprofit szervezetek, amelyek alapítóik 
nevét viselik (például a Rockefeller Alapítvány, a Soros Alapítvány, a Colgate University, stb.) nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a névadók személyét vagy az általuk létrehozott intézményeket a nemes 
vállalkozásokkal vagy jó ügyekkel kapcsolják össze. Tulajdonképpen ezekben az esetekben a társadalom a 
presztízzsel fizet az alapítóknak vagy támogatóknak azokért a szolgáltatásokért, amelyeket a nonprofit 
szervezeteken keresztül vesz igénybe. Egyes szerzők (például: Collins [1984], Ostrander [1987]) azt állítják, 
hogy némely nonprofit szervezet inkább az elit érdekeit jeleníti meg, és hogy a jótékonyság a redisztribúció 
olyan formája, amelynek során a jómódúak indokolatlanul nagyobb mértékben jutnak presztízshez, amivel így 
erősítik vagy legitimálják társadalmi státuszukat. Ha az államot, mint speciális jótékonykodót fogjuk fel, akkor 
az állami egyetem magas presztízst ad az állam képviselőinek, akiknek így e szervezetek egyik legfontosabb 
legitimációs bázisuk. A kínálati oldal elmélete szerint a politikai befolyás érvényesítése is szerepet játszhat a 
non-profit szervezetek létrehozásában. Igen gyakori, hogy a nonprofit szervezetek alapítói a politikai életben 
kamatoztatják a jótékonysággal elnyert társadalmi presztízst (Vessük össze honi tapasztalatainkkal, hogy hány 
miniszter, államtitkár, országgyűlési képviselő, egyéb „politikai potentát” egyben rendes, vagy címzetes 
egyetemi oktató, lásd pl.: ehhez kapcsolódóan: http://mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir&id=15381). 
A kutatások szerint a politikai ambíció számos esetben közvetlenül kimutatható a nonprofit szervezetek 
létrehozásában (Bartal, 2005). Figyelemmel kísérve a különböző politikai vezetőknek az állami felsőoktatással 
fenntartott szoros kapcsolatát, e tekintetben is tarthatjuk az állami egyetemet valamely speciális ál-nonprofit 
szervezetnek, amely esetében a létrehozó és finanszírozó filantróp az állam, azaz az adófizetők. 
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összehasonlítás azért is indokolt, mert a szocialista vállalatot Kornai a versenyző kapitalista 
vállalattal állította párhuzamba, így különösen érdekes, hogy az állami egyetemek melyik 
típusra és miért hasonlítanak. A 4. sz. táblázatban a Kornai-féle összehasonlítást az állami 
felsőoktatási intézménnyel egészítettem ki, illetve a „minőség meghatározása” sorral.  

 

 

Fő vonás A kapitalizmus 
versenyző 

magánvállalata a 
korlátozott 

verseny keretében 

A klasszikus 
szocializmus 

állami vállalata 

Állami felsőoktatási 
intézmény 

1. Érdekeltség Elsősorban a 
nyereség növelése. 

Elsősorban a 
felsőbb szervek 
elismerése. 
Legfontosabb 
kritérium: az 
utasítások 
teljesítése 

Elsősorban az intézményi 
dolgozók (professzorok), 
másodsorban a felügyelő 
államigazgatási szervek 
elismerése. Legfontosabb 
kritérium az erős belső 
érdekcsoportok (egyetemi 
tanárok) kiszolgálása, 
kiváltságainak fenntartása, 
újabbak szerzése65 

2. Belépés és 
kilépés 

A piacon dől el. 
Szabad belépés. Az 
üzleti kudarc 
kilépéshez vezet. 

A bürokrácia dönt 
minden 
belépésről és 
kilépésről. 

A bürokrácia (jogszabályok 
alapján) dönt a belépésről, 
kilépésről, az intézmények 
közvetlen befolyására. A 
szakmai és/vagy pénzügyi 
kudarc „konszolidációhoz” 
vezet. 

3. Költségvetési 
korlát 

Kemény Puha Puha 

2. Ár-
érzékenység 

Erős Gyenge Gyenge 

                                         
65 Tipikusan ilyennek tekinthetők a ”kiharcolt”, „szakmaspecifikus” közalkalmazotti illetménytábla, vagy a 
2005-ös felsőoktatási törvényben bevezetett „alkotói szabadság” intézménye, mely az egyébként is (önmaga 
által) kedvezményezett tanári-docensi réteget juttatja újabb kiváltsághoz (előző évi keresetével fizetett, 
legfeljebb egyéves szabadsághoz). 
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5. Az ár 
meghatározása 

A vállalat határozza 
meg az eladási árat. 
Az ár magasabb a 
határköltségnél. 

Az árhatóság 
határozza meg az 
árat, de a 
vállalatnak van rá 
befolyása. az ár és 
a határköltség 
viszonya 
esetleges. 

A bürokrácia (többnyire 
jogszabályokon keresztül) 
határozza meg az árat. Az 
államilag finanszírozott 
képzésekben a határköltség 
és az ár viszonya esetleges. 
Az árra az intézményeknek 
erős befolyásuk van. 

6. Keresletre 
vonatkozó 
információ 

A kereslet a vállalat 
számára 
bizonytalan. 

A kereslet a 
vállalat számára 
biztos. 

A kereslet az intézmény 
számára csaknem biztos.  

7. A termelő-
eladó hipotézise 

Nem számít 
névleges 
túlkeresletre. Az 
eladott mennyiség 
függ saját 
erőfeszítésétől. 

Számít névleges 
túlkeresletre. Az 
eladott mennyiség 
nem függ saját 
erőfeszítésétől. 
 

Számít névleges 
túlkeresletre. Az eladott 
mennyiség (jelentkező 
hallgatók száma) kevéssé 
függ a saját erőfeszítésektől. 

8. Névleges 
túlkínálat 

Az általa 
megszabott áron 
szeretne többet 
eladni, mint 
amennyit a vevő 
megvesz. Van 
névleges túlkínálat 
és névleges 
többletkapacitás. 

Az árhatóság által 
megszabott 
(jóváhagyott) 
áron nem szeretne 
többet eladni, 
mint amennyit 
saját termelési 
korlátjának tekint. 
Nincs névleges 
túlkínálat és 
névleges 
többletkapacitás. 

A bürokrácia (jogszabályok) 
által megszabott (előírt) áron 
képez, nem szeretne többet 
eladni (több hallgatót 
képezni), mint amennyit saját 
termelési korlátjának tekint. 
Nincs névleges túlkínálat és 
névleges túlkapacitás – az 
államilag támogatott 
alapfeladatokban. 

9. Inputok iránti 
kereslet 

Korlátozott Hajlamos az 
elszaladásra. 

Hajlamos az elszaladásra. 

10. Minőség 
meghatározása 

Főleg a fogyasztói 
minőségérzet 
visszajelzései és 
pénzszavazatai 
alapján, független 
minősítő 
szervezetek 
közreműködésével. 

Alapvetően a 
bürokrácia erre 
kijelölt 
szervezetei és 
vezetői 
minőségdefiniciói
, valamint 
minőségérzékelés
e alapján. 

Elsősorban az intézményi 
alkalmazottak, másodsorban 
a hallgatók által 
meghatározott 
minőségkritériumok és az 
előbbiek által dominált 
szervezetek véleménye 
alapján. A minőség 
értelmezésében szerepe van 
az alkalmazottak érzékelt 
életminőségének 

4. táblázat Három szervezeti forma főbb tulajdonságainak összehasonlítása66 

                                         
66 Forrás: Kornai J. (1993) Bürokratikus és piaci koordináció., 290. o. 
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Részletesen elemezve az egyes szervezeti tulajdonságokat, az alábbiak állapíthatók meg 
(Kövesi J., Herbály-Tóth Zs., Szabó T., 2005): 

1. Érdekeltség  

A „klasszikus”, állami egyetemen az intézményi tevékenységeket az alkalmazotti közösség – 
ezen belül is elsősorban a professzorok – irányítják és minősítik. Az alkalmazott önigazgató 
irányítási rendszer miatt a – lineáris felépítésű, egyirányú életpálya-modell csúcsán álló – 
többnyire menedzserként is foglalkoztatott egyetemi tanárok, mint a legerősebb 
munkavállalói érdekcsoport birtokolják a menedzsment és a tulajdonosi funkciók jelentős 
részét. Az egyetemi tanárra alapozott elismerési modell megtestesítője a kiváló tudós által 
vezetett, „akadémiai értékek” mentén szerveződő oktatói-kutatói közösség. Ezek olyan 
„közösségek, amelyek tagjai képesek önmagukat fegyelmezni: önként mértéktartóak saját 

anyagi igényeiket tekintve, és ki-ki önmagát szorítja rá intenzív, gondos munkára. Egymást is 

fegyelmezik a tagok a példamutatás erejével, és ha kell, kollegiális bírálattal. (...) erős eszmei 

meggyőződés alapján létrejövő kis közösségek képesek így működni, amelyekben könnyen 

szemmel tartják egymást a tagok, és kivetik maguk közül azt, aki nem teszi teljes szívvel 

magáévá a közös ügyet és fegyelmet” – írja az önigazgató szervezeti modellekről Kornai67. 
Modern társadalomban „illuzórikus az a gondolat, hogy erre építsék a jelenkor társadalmi 

termelését” – állapítja meg szintén Kornai (1993). Ezzel egyetértek, mert – megfigyeléseim 
szerint e speciális „vevői” státusz – piacgazdasági környezetben, állami fenntartás és 
támogatás mellett – elsősorban és mindenekfelett a szervezet irányításában közvetlenül részt 
vevők egyéni és kollektív munkavállalói érdekeit kívánja érvényesíteni68 (KPMG, 2001). 
Naivitás, vagy öncsalás lenne abban hinni, hogy az alapvetően önérdekkövető emberek által 
alkotott nagyméretű közösség altruista vonásokat mutat, és nem nyilvánvaló fejlődése, 
viselkedése az orwelli Állatfarm-ban (2007) sarkítva ábrázolt folyamat. Az alkalmazottak, a 
„vevői” pozíciókat betöltő magas munkaerő-piaci státuszú oktatók-kutatók természetes 
emberi törekvése saját hasznosságmaximalizálásuk, azaz jövedelmük növelése, munkavállalói 
kötelezettségeik csökkentése, életkörülményeik javításának külső környezettől való 
függetlenítése stb., ezért úgy formálják az egyetem belső folyamatait, hogy a szervezet 
minőségbiztosítási rendszere elsősorban a korábban megfogalmazott „vevő”-i igényeket 
támogassa69 (munkaviszony megszüntethetetlensége, kiváltságok szerzése, jövedelmi 
viszonyok teljesítmény-függetlenítése stb.). A megállapítást támasztják alá megfigyeléseim is, 
ugyanakkor az állami egyetemeknek az önigazgató szocialista vállalatra hasonlítása – a 
Kornai által felvetettekkel összefüggésben – alapkérdést feszeget. Ezek szerint az állami 
egyetemek alkalmazottai sem viselkednek másképpen, mint más munkavállalók. 
Önérdekkövető, racionális gondolkodású személyek, akik közül néhányan, bizonyos 

                                         
67 Kornai (1993), 483-495. o. 
68 Erre utal Mihályi Péter tanszékvezető egyetemi tanár a Piac & Profit üzleti magazinban adott interjújában (17. 
o.) „Ahogyan a kórház az orvosokért van, az egyetem az oktatókért.” 
69 Erre Polónyi (2007) is utal „Átmenet zavarokkal?” c tanulmányában, melyben a hirschmani „beleszólás” 
intézményéhez a következőket fűzi: „Az iskolaszék, vagy a betegjogi biztos intézményei mutatják azokat a 
példákat - sikereket és kudarcokat – amelyek ezt a közelítést jellemzik. A kudarcok forrása az a jelenség, hogy a 
„beleszólás intézményeiből” gyakran kiszorulnak a vevők képviselői, s a szakma szervezeteivé válnak, s a 
beleszólás helyett az eltusolás szervezetei lesznek.” 
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helyzetekben tehetnek úgy, mint a Kornai által leírt klasszikus önigazgató szervezeti modellt 
alkotó tagok (szerzetesek, kibuclakók stb.). E magatartás azonban nem általános, nem 
gyakoribb, mint más szervezeteknél, és – Kornaival egyetértésben – megfigyeltem, hogy 
kizárólag a kisméretű (tanszéki, tanszéken belüli) közösségekben alkalmazható sikeresen 
(Andor, 2006b). Ennek bizonyítása nem könnyű, mert az állami egyetemek vezetési-
szervezési rendszere az oktatásnak-kutatásnak élő, anyagi érdekeit háttérbe szorító oktató-
kutató eszméjén alapul. Ezért a tulajdonosi-menedzseri jogokat gyakorló, az intézményen 
belül másokhoz képest kedvezőbb helyzetben lévők – természetesen – mindent megtesznek, 
hogy az önigazgató szervezet számukra kedvező tulajdonságait igazolják70. Leginkább 
alkalmas bizonyításnak azt tartom, hogy ha igaz lenne az anyagi igényeit „önként 
mértéktartóan” korlátozó, csupán az oktatásnak-kutatásnak élő „egyetemi ember” modellje, 
akkor az évek során felhalmozott tudásnak-tapasztalatnak köszönhetően az oktatók-kutatók 
egyre többet- és többet lennének hajlandók tenni a „tudományosságért”. Ezzel ellentétes 
jelenségeket figyeltem meg. Az életkor előrehaladtával a kötelezőnek számító oktatói-kutatói 
feladatok csökkennek. A rangsor alján álló oktatók-kutatók kötelező óraszáma mintegy 2-3-
szorosa a professzorokénak, ez utóbbi körben általános a munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyok létesítése71, egyre kevesebb a munkakörinek tekintett feladat. A korábbiakban 
már feltételeztem, hogy a ”ki a vevő”, azaz az érdekeltség a szervezeti tulajdonságok 
legfontosabb kérdése, mert ez az a lényeges jellemző, amely az önigazgató szervezetet a 
hivataltól és a vállalattól egyaránt megkülönbözteti. A vevői környezettel kapcsolatos 
megfigyeléseimet az alábbiakban foglalom össze:  

a) a hagyományos egyetemi képzésben72 az egyetemi tanár elsősorban tanársegédet, 
tudományos életpályára készülő kutatót kíván képezni73, olyan kollégákat, akik 
képesek azon ismereteket, készségeket elsajátítani, amelyekkel maga is sikeres74, 
illetve – amennyiben az oktatást (kutatást) fárasztónak tartja – törekszik az oktatási 

                                         
70 Erre tesz kísérletet Vörös József (2007) a Pécsi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanár rektorhelyettese, az 
egyetem gazdasági tanácsának elnöke, az OTP Bank igazgatótanácsának tagja (az OTP honlapján található 
bejegyzés szerint OTP törzsrészvény tulajdona 2006. december 31-én 115.000 darab volt), „A jövő építése 
érdekszférák kereszteződésében – Társadalmi vállalatok stratégia alakításának néhány tényezője” c. írásában. 
Melynek végén azt is megemlíti, hogy e fontos megbízatásai mellett még „managing director of two financial 
management companies with capital value of $ 1 bn each.”. Idézet a cikkből: „A jó professzornak küldetése van, 
a tudományt szolgálja, és nem a vagyongyarapodás az elsődleges cél. A professzor tehát társadalmi munkás.” 
71 Az erre utaló jelenségről, ennek okairól lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_oktat%C3%A1si_rendszer  
72 A hagyományos egyetemi képzés ethoszát Barakonyi (2004a) több cikkében is bemutatja, legjobban talán itt: 
http://www.univpress.hu/2004/data/ea_barakonyi_karoly_1.doc.  
73 Közvetve Bárczy (2004) is utal erre, amikor cikkében a hazai mikroökonómia oktatását bírálja. A cikkre 
reagáló (azzal lényegében egyetértő) Szakolczai György (2005) szerint „olyasmit ír tehát, hogy a gazdasági 
főiskolák-egyetemek első éves mikroökonómiai tárgyainak oktatása életidegenné és ezzel öncélúvá vált...” 
(BÁRCZY Péter A „TÁBLA-BLA” JÖVŐJE (CHALK AND TALK) Gondolatok a gazdasági főiskolák, 
egyetemek első éves mikroökonómia tárgyainak helyzetéről Vezetéstudomány, 35. évf. 12. sz. / 2004 9. – 22. o., 
és Szakolczai György: Az iskola és az élet: a magyar makroökonómiai felsőoktatás helyzete. Hozzászólás 
Bárczy Péter cikkéhez. Vezetéstudomány, XXXVI/5. (2005. május) 55-60. o.) 
74 Nagy Péter Tibor (2006) szerint a Humboldt-i egyetem „nem ignorálta” a munkaerőpiacot, ellenkezőleg arra 
a sajátos munkaerőpiacra készített fel, ahol az érvényesülés legfontosabb feltétele az egyetemen elsajátított 
szimbolikus tudástartalmak, habitusok, viselkedésmódok összessége volt.” 
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(kutatási) feladatoktól megszabadulni75 (ez utóbbi a közalkalmazotti jogviszonnyal is 
összefügg, mert illetménye nem teljesítményéhez, hanem státusához kötött). A képzési 
modell a hagyományos, céhes, mester-tanítvány kapcsolaton alapul, ahol a „mester” 
áll a hierarchia csúcsán, alján a hallgató (az inas). Az oktatói-kutatói életpályán elért 
sikerek megítéléséről, a szakmai – és ennek következtében az anyagi – előmenetelről 
maga az akadémiai (alkalmazotti) közösség dönt. Kevéssé, vagy egyáltalán nem esik 
latba a nem egyetemi tanári (docensi) munkakörben foglalkoztatott oktatók-kutatók és 
a hallgatók véleménye, az (állami) egyetemek többsége zárt rendszert, 
„elefántcsonttornyot” alkot, egymásra utalt, egymással foglalkozó munkavállalói 
közösséget alakít ki76. Ebben a szituációban a hallgatói érdeklődés, a munkaerő-piaci 
igény súlya csekély77. Az önigazgató szervezeti modellben – teljesen érthető okokból 
– a főbb folyamatok szervezésekor az a fontos, hogy azok elsősorban a képzők 
elvárásait, érdeklődési igényét teljesítsék, ami magyarázható azzal is, hogy az oktatási-
kutatási folyamat olyan bonyolult, hogy a programok, tanulnivalók közötti választást 
nem lehet kizárólag a hallgatóra bízni (Hirschman, 2000). Az egyetemek alap-
szervezeti egységei, a tanszékek szervezeti kultúrája túlnyomórészt a Handy-féle 
hatalomkultúra-szerepkultúra sajátos keverékei. A hatalomkultúrát tanszékvezető 
személye határozza meg, legfőbb erőssége, a hatalom és információ erős 
centralizáltságából adódóan, a válságokra vagy az adódó lehetőségekre gyakorlatilag 
az azonnali, gyors reagáló képesség. A Handy-féle szerepkultúra a hivatal szervezeti 

                                         
75 Patkós András (2006) fogalmaz így a „Patkós András válaszai a Reform Munkabizottság 2006. december 12-
ei ülésén feltett kérdésekre” c. kéziratában: „Éppen a legtehetségesebb hallgatók igénylik a rendszeres 
személyes, sok didaktikus-nevelési-példaadási elemet is magábanfoglaló kapcsolatot, amit csak a teljesen 
elkötelezett oktatónál kaphatnak meg (a túl sok adminisztratív feladatot vállaló egyetemi embereket is nagy ívben 
kerülik, nemcsak az állandóan külföldön konferenciázó sztárkutatókat)” 
76 A referátum a műegyetemi reformról c. 1949-es anyag így summáz: 

- „A tanárok jelentékeny része nem tud tanítani. Még senki sem kísérelte meg nálunk kidolgozni az egyes 
tantárgyaknak, még kevésbé a műegyetemi tananyagnak, mint egésznek, a didaktikáját. Egyes tanárok 
ösztönösen tanítanak jól.”  

- „A mai Műegyetem a Parnasszuson van. A Műegyetem magában és önmagáért él. Alig van kapcsolata 
az élettel és ha némi kapcsolat mégis van, akkor ez a Műegyetem egyes tanszékeinek kutató területén 
létezik csak, de nincs meg a szűkebb értelemben vett oktatásban is, már pedig igazán csak az nevelhet jó 
mérnököket aki saját maga is a praxisból jön és mint egyetemi oktató is megtartja kapcsolatát az 
iparral.” Hasonló szellemben ír napjaink műegyetemi helyzetéről Ábrahám György (2004) 
tanszékvezető egyetemi tanár „Paradigmaváltás az egyetem és a gazdasági szféra közötti megbízásos 
munkák terén” című dolgozatában. (http://www.tudig.bme.hu/Paradigmavaltasvitaanyag.pdf). A leírt 
tendenciákhoz csatlakozik a Valóság „Az üzleti főiskolák fejlődésének tendenciái” a The Economist-ből 
átvett cikke, mely a közgazdasági felsőoktatás ilyen jellegű problémáit elemzi.  
(http://valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=151&lap=0) 

- „A műegyetemi oktatás ma egy steril „műegyetemi szellemmel” jellemezhető, a problémák felvetése 
sematikus, összefüggéseivel kiragadott, a hallgató nem látja értelmét annak, amit csináltatnak vele.” 

77 Polónyi (2007a) e jelenségről így fogalmaz a kétszintű képzés bevezetése kapcsán: „A belterjességre jó példa, 
hogy a Magyarországon három fajta BSc alapképzés van: az egyik olyan, hogy 3 évbe beletömörítették a korábbi 
teljes főiskolai képzést, a másik olyan, hogy az alapképzésbe beletömörítették a korábbi öt éves egyetemi képzést, 
a harmadik pedig olyan, hogy az alapképzésbe az öt éves egyetemi képzés első három évét tették bele, tekintet 
nélkül arra, hogy az így kialakult képzés alkalmas-e a munkaerőpiacon bármire. A három fajta egy dologban 
közös, abban, hogy a munkaerőpiac, a gazdasági szféra igényei senkit nem érdekeltek, - a munkaadók az egész 
alapképzés-mesterképzés átalakításról lényegében semmit nem tudnak, - miközben egy-két év múlva kezdenek 
kilépni a BSc képzettséggel rendelkezők a munkaerő-piacra.” 
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kultúrája, az egyes munkavállalók által betöltött szerep (Vö. gép-fogaskerék a 2. 
táblázatnál) fontos.  

b) Az önigazgató állami egyetem nem tekinthető egyesületnek. Tagjai nem fizetnek azért, 
hogy a közösséget fenntartsák, hanem munkavállalóként fizetséget várnak a 
szervezetnek nyújtott szolgáltatásokért. Ahhoz, hogy a munkavállalói közösség saját 
magát tekinthesse vevőnek, azaz a szervezet erőforrásait alapvetően saját maga 
kiszolgálására használja fel, két fontos szereplőt kell a hatalomból kizárnia, vagy 
semlegesítenie: (1) az államot és (2) a hallgatókat. Az állami egyetemeken az állam, 
mint fenntartó és megrendelő biztosítja a szervezet erőforrásait, a hallgatók adják az 
egyetem létjogosultságát (különben kutatóintézetnek hívnák). Az egyetemi autonómia 
az államot zárja ki (fosztja meg a bürokratikus koordinációtól), a hallgatók 
képviselőinek szenátusba emelése és az államilag támogatott képzésben az oktatási 
szolgáltatások teljesen vagy majdnem ingyenessé tétele a hallgató vevő attitűdjeit 
tompítja el, teszi őket érdektelenné. 

c) Ebben a környezetben a „hatalom újraelosztásának” vesztesei az alacsony státuszú 
alkalmazottak (fiatal oktatók-kutatók, nem oktatók-kutatók) és a hallgatók (Kövesi  J., 
Szabó T., Bóta G., 2002). Vesztesnek tekinthetők továbbá azok a folyamatok, ügyek, 
amelyek nem közvetlenül szolgálják a hatalmat birtoklók érdekeit. Ide tartoznak 
mindazon szervezeti funkciók, amelyek közvetlenül nem szükségesek a „vevők” 
igényeinek kielégítéséhez. Ilyenek pl.: általában az oktatási folyamat, vagy annak az 
oktató számára érdektelen részei (például, hogy elsajátította-e a hallgató, és, ha nem, 
akkor miért nem).  

2. Belépés és kilépés  

Az állami felsőoktatási intézmény tekintetében szokásosan a „bürokrácia” (a különböző 
minisztériumi szervek, hivatalok, jogszabályok alapján) dönt a „felsőoktatási piac”-ra történő 
belépésről, kilépésről az intézmények közvetlen befolyása mellett. A felsőoktatási piac abból 
a szempontból erősen oligopol, hogy az állam a domináns vagy kizárólagos vevő, ezért a piac 
nagy részét – ez esetben a fenntartó, finanszírozó állami szervekkel legjobb kapcsolatot ápoló 
– lefedő, befolyásos egyetemek általában arra törekednek, hogy a „torta” újraszeletelésére 
törekvő újabb egyetemeket-főiskolákat a piactól távol tartsák78. Ezt igazolja pl.: a tudományos 
célú normatíva bevezetése79, vagy az, hogy a „fenntartói” támogatást magán felsőoktatási 
intézmények nem kaphatnak. Természetes az erre való törekvés, hiszen a rendelkezésre álló 
adóforintok újraelosztásáról van szó, és – a tudományos és hivatalnoki elit hagyományos 

                                         
78 A feltevést igazolhatja pl.: Koltai Dénes (2007): A felsőoktatási államilag finanszírozott hallgatói létszámok 
(Javaslat a felsőoktatás állami támogatási rendszerének módosítását meghatározó alapelvek újragondolására), 
vagy Schepp Zoltán – Szabó Zoltán (2007): Felsőoktatás-politika és állami finanszírozás (A 2007. évi felvételi 
tanulságai a gazdaságtudományi alapképzésben) kéziratai. Mindkét kézirat szerzői állami egyetemek oktatói 
(vezetői), és a magán felsőoktatási intézmények állami támogatásának megszüntetésére tesznek javaslatot. A 
tanulmányok kiindulópontja a rohamosan közeledő demográfiai hullámvölgy, és a 2007-ben az alapképzési 
felvételi eljárásokban elsőként alkalmazott részleges liberalizáció okozatai. Erre reagálva javasol inkább piaci 
megoldást a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) rektora.  
(http://www.edupress.hu/index.php?at=egycikk&HirID=18044) 
79 Lásd Polónyi (2007c) 
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összefonódásának következtében – a versenytársak kiszorításának költségei általában 
kisebbek, mint a verseny diktálta fejlesztési költségek. Az állam fenntartóként és 
finanszírozóként felelős az állami felsőoktatási intézményekért. Racionalizáló, 
hatékonyságnövelő intézkedések esetén saját szervezetét építené le, ebben – „normális 
esetben” – nem érdekelt. A szakmai és/vagy pénzügyi kudarc „konszolidációhoz” vezet, azaz 
az állami intézmények – hasonlóan a szocialista vállalatokhoz – az adófizetőkre képesek 
hárítani gazdálkodási problémáikat, rossz üzletpolitikájuk következményeit80.  

3. Költségvetési korlát81 

Az állami egyetemek ebben is a szocialista vállalatokra hasonlítanak. Az intézmény 
„tervalku” keretében folyamatosan törekszik a megállapított költségvetési keretek bővítésére, 
háttéralkukat folytat újabb és újabb „póttámogatás”-okról, igyekszik – változatos jogcímeken 
– céltámogatásokat, címzett támogatásokat kicsikarni a különböző állami pénzforrásoktól82 
(lásd még a finanszírozási részben kifejtetteket). Mivel ebben az esetben az értelmiségi elitről 
van szó, a szervezet – és a szervezetet alkotó személyek – hallatlan találékonysággal képesek 
kiváltságok, extra juttatások megszerzésére, a direkt támogatásokon, ösztöndíjakon keresztül, 
az egyetemnek fizethető járulékokon át az adókedvezményekig. Az állami egyetemek 
többnyire szervezetükön belül is önigazgató struktúrákat működtetnek (karok, tanszékek), 
ezért a puha költségvetési korlát nem csak az állam-intézmény kapcsolatban létezik, de az 
intézmény szervezetén belül is. Ebből következően – nem ritkán, figyelemmel a magas 
munkavállalói státuszú dolgozók függetlenségére – megtörténhet, hogy a kormányzati puha 
költségvetési korlát nem közvetlenül az intézménnyel szemben értelmezett, a forrásokkal 
rendelkező állami szervek egyenesen az intézmény egyes szervezeteivel folytatnak 
tervalkut83. (Például úgy kap az egyetem támogatást, hogy az azt nyújtó állami szerv rögzíti, 

                                         
80 Erre Polónyi (2007c) is utal a Magyar Rektori Konferencia részére készült „A felsőoktatás aktuális 
finanszírozási problémáinak elemzése” c. 2007-es tanulmányában. (”nincs a kormányzat kezében hatékony 
eszköz a válságba került egyetemek válságkezeléséhez”) 
81 Kornai és Eggleston (2004) az egészségügyi intézmények puha költségvetési korlátját tekinti a hazai 
egészségügy egyik jelenlegi legfontosabb problémájának, hasonlóan vélekedik az államreform-bizottság is 
(http://www.allamreform.hu/letoltheto/egeszsegugy/hazai/kiemelt/arb_eureform_mcs.pdf) . 
82 Polónyi (2007c) meg is jegyzi a Magyar Rektori Konferencia részére készült „A felsőoktatás aktuális 
finanszírozási problémáinak elemzése” c. 2007-es tanulmányában, hogy „Tehát az új felsőoktatási törvény 
finanszírozási konstrukciója alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kormányzat jól kitapinthatóan a 
felsőoktatási intézmények képviselőinek, vezetőinek, az akadémiai szféra meghatározó szereplőinek érdekeit 
állította előtérbe. A korábbi kvázi-piaci finanszírozási modell helyébe a kialakult pozíciók megőrzését szolgáló 
alapvetően input-jellegű finanszírozás lépett, amely nem kis szerepet biztosít az eseti döntéseknek és a 
szubjektivitásnak is. (Nyilván a meghatározó lobbyk abban bíznak, hogy ezeket az eseti döntéseket ki tudják a 
maguk előnyére használni,  - a minisztérium pedig ezektől a kiskapuktól reméli, hogy a tönk szélére kerülő 
intézményeket meg tudja menteni.)” 
83 Kozma (1999) így ír erről: „Eltérően a hazai szóhasználattól, a "felsőoktatási politikaelemzések" 
végeredményben az egyes adminisztrativ elhatározásokat, illetve ezeknek a lefutását, eredményeit vagy kudarcait 
vizsgálják. Ezek az elemzések jól mutatják, hogy egy-egy konkrét probléma vizsgálatakor átfogó analitikus 
modellek kevéssé alkalmazhatók a felsőoktatásban. A vonatkozó elemzések ehelyett inkább a fordított utat 
ajánlják. Vagyis számos konkrét döntés végrehajtásának vizsgálata alapján javasolnak (később) egy többé vagy 
kevésbé átfogó modellt kialakítani. E politikaelemzések fontos fejleménye, hogy az elemzők fölismerik: egy-egy 
probléma megértéséhez ki kell lépniük a vizsgált felsőoktatási intézmények szervezeti keretei közül. A kisebb 
egységek (intézetek, osztályok, tanszékek, kutató csoportok) egyetemeken kívül tartják egymással és a 
finanszirozó szervezetekkel a kapcsolatot. Ezek az egyetemi szint alatt szövődő kapcsolatok esetenként 
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hogy mely karnak, tanszéknek szánja, a támogatásból mennyi lehet a rezsiköltség stb., Vö. 
Ben Ner feltevésével). Tipikus eset az is, amikor az egyetemen belüli önigazgató szervezetek 
ugyanazokkal a módszerekkel kívánnak erőforrásokat szerezni az „egyetem”-től, mint 
amilyenekkel az „egyetem” a forrásokat szétosztó állami hivataloktól84. E módszerrel a 
szervezeten belüli csoportok állandó nyomást gyakorolnak az „egyetem”-re, hogy az is 
állandó nyomást gyakoroljon az adófizetők közösségét képviselő központi költségvetésre. A 
puha költségvetési korlát kialakulását az is elősegíti, hogy a tradicionális állami egyetemek – 
méretük, társadalmi szerepük és nem utolsó sorban vezetőiknek az államigazgatásban 
(hivatalokban, állami tulajdonú gazdasági társaságokban, alapítványokban stb.) betöltött 
pozíciója miatt – hagyományosan igen nagy befolyással rendelkeznek a politikai döntéshozók 
körében.  

4. Árérzékenység  

Az állami egyetemek – hasonlítva a szocialista vállalatokra – nem érzékenyek az árakra. E 
tulajdonságuk lényegében a puha költségvetési korláttal függ össze. Erős érdekérvényesítő 
képességük, az anyagi okokból történő megszűnés gyakorlati lehetetlensége miatt ritkán 
szentelnek figyelmet az áraknak. Az önigazgató szervezeti modellből eredő bonyolult hatalmi 
viszonyok, a nehézkes végrehajtási rendszer, a jellemzően testületi – a komplikált függőségi 
viszonyok miatt szinte csak konszenzussal hozható – döntések nem is nagyon alkalmasak a 
rugalmas változtatásokra. A címzett- és céltámogatások összetett, többrétegű rendszere sem 
kedvez az árérzékenységnek, mert az állami támogatásokkal a „központ” is „játszik”85. Az 
árérzékenységet egyes esetekben tompítják a közbeszerzési (és egyéb államháztartási, 
közalkalmazotti stb.) szabályok magas tranzakciós és menedzsment-költségei. 

5. Az ár meghatározása  

A bürokrácia, a kormányzati szervek (többnyire jogszabályokon keresztül) határozzák meg az 
eladási árakat (tandíjakat), ezért a határköltség és az ár viszonya esetleges. Határköltség, 
átlagköltség számítása feltehetően arra késztetné az ár megállapításában legnagyobb szerepet 
játszó, a jogszabályokat alkotó állami szerveket, hogy – különösen, ha az állami apanázs jóval 
meghaladja az átlagköltséget – csökkentsék az állami támogatásokat. Ezért határköltséget, 
átlagköltséget az egyetem többnyire nem mér, vagy számít. Ha igen, akkor azt annak 
igazolására teszi, hogy átlagköltsége nagyobb, mint az állami támogatás. Ebben az esetben 
törekszik minden képzéssel, kutatással kapcsolatos (lehetséges) költség-elem számbavételére. 
Ha a tandíjak és az állami támogatások együttes összege nem haladja meg az átlagköltséget, 
annak nincs kedvezőtlen hatása: a puha költségvetési korlát „biztosíték” arra, hogy az 
egyetem ne kényszerüljön számára kedvezőtlen helyzetbe. Az átlagköltség feletti támogatás 
ugyanakkor profitot eredményezhet, amelyet a munkavállalók egymás között felosztanak, 

                                                                                                                               
hatásosabban formálják a felsőoktatási politikát, mint az egész intézmény vezetői szintjén megszülető 
állásfoglalások és elhatározások.” (http://dragon.klte.hu/~nevtud/Oktdolg/Kozma_Tamas/nevszoci/egyi.htm)  
84 Például az érintett kar, vagy tanszék, ha nem kap személyi kiadásaihoz elégséges bértámogatást, akkor 
tantervfejlesztésre, új oktatási módszertan bevezetésére, kutatási programok indítására stb. kér „extra” 
juttatásokat. Ezen juttatások felhasználója szokásosan éppen az a kari/tanszéki munkaközösség, amely egyébként 
nem „termeli meg” bértömegét, általában azért, mert „rendes” oktatási-kutatási terhelése csekély. 
85 Időnként „elvon”, majd más alapból, előirányzat terhére „visszaad”. 
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illetve – a merev bérrendszer miatt – esetleg újabb álláshelyek létesítésére fordítanak, azaz 
szabadidőt vásárolnak. A támogatások és a tandíjak összegére – érdekeik védelmében – éppen 
ezért az egyetemeknek erős befolyásuk kell legyen, megállapításakor azonban eltérő taktikát 
követnek. Azok az állami egyetemek, amelyek iránt élénk a hallgatói kereslet – természetesen 
az állami támogatások növelésével párhuzamosan – szeretnének minél nagyobb szabadságot 
kapni az ár kialakításában, más, kevésbé keresett szakokon oktatók éppen ellenkezőleg: a 
kormányzati (hatósági) ármegállapítást szorgalmazzák. 

6. Keresletre vonatkozó információ  

A kereslet az intézmény számára biztos. Ennek oka, hogy a hagyományos egyetemi képzés 
elitképzés, a korosztály legfeljebb 10 %-át fogadja be. A felsőoktatás hallgatói létszámának 
általános emelkedésével, a normatív finanszírozási technikák bevezetésével ez az állapot csak 
kismértékben változik, mert az intézményrendszer kapacitása szinte sehol nem bővül olyan 
mértékben, mint a továbbtanulási igény. A normatív (paraméterezett), azaz a hallgatói 
érdeklődést követő állami támogatási technika elvben alkalmas a rendelkezésre álló állami 
támogatás teljesítmény-alapú szétosztására (ezért nem is alkalmazták valójában), az 
intézményeken belül alkalmazott merev foglalkoztatási rend ugyanakkor nem teljesítmény-
barát. Ebből is következően az állami egyetemek igyekeznek meghiusítani a teljesítmény-
alapú finanszírozás bevezetésére irányuló kormányzati szándékokat. Másrészt minden 
(önigazgató) szervezet természetes törekvése a külső (piaci) helyzettől való függetlenedés. 
Ezért a kereslet pillanatnyi, vagy esetleges tartós lanyhulását azzal igyekeznek kompenzálni, 
hogy a paraméterezett támogatásokat bázis jellegűvé transzformálják (Vö. a finanszírozási 
részben írottakkal). Erre reális esélyük van, mert az állami támogatásokat kínálati modellben 
allokálják, az információs asszimetria miatt bürokrácia képviselőivel szemben könnyen lehet 
a pozícionális alku módszereit érvényesíteni.  

7. A termelő-eladó hipotézise 

Az állami egyetem névleges túlkeresletre számít. A korábban említett piackorlátozó 
intézkedések, az alacsony, vagy nem létező tandíjak miatt jóval nagyobb a jelentkezők, mint a 
felvettek száma. A keresletet azzal igyekeznek lehűteni, és egyben extra jövedelemhez jutni, 
hogy megengedik önköltséges finanszírozású (költségtérítéses) hallgatók felvételét, vagy a 
költségek kis részét megfizettetik (tandíj). Ettől függetlenül – mivel az intézményeknek nem 
érdekük a hallgatói keresletre alapozott felsőoktatási piac kialakulása – mindenhol igyekszik 
fenntartani a hallgatói túlkeresletet86. Ebből fakadóan az eladott mennyiség (a jelentkező 
hallgatók száma) igen kevéssé függ a saját erőfeszítésektől. Ideológiai okok, az állami 
felsőoktatás jellegzetes igénybevevői (középosztály) nyomása miatt az állami támogatás 
mindig alacsony árhoz vezet, ami túlkeresletet generál.  

                                         
86 2007-ben részben hallgatói érdeklődésen alapuló felvételi rendszert vezettek be a felsőoktatásba, ami néhány 
állami intézményben a névlegesnél alacsonyabb keresletet hozott.  



 45 

8. Névleges túlkínálat 

Az állami egyetem a bürokrácia (jogszabályok) által megszabott (előírt) áron képez, nem 
szeretne többet eladni (több hallgatót képezni), mint amennyit saját termelési (szolgáltatási) 
korlátjának tekint. Mivel állami támogatása gyengén érzékeny a hallgatói létszámra, 
bérrendszere és foglalkoztatási előírásai rugalmatlanok, nincs olyan ösztönző, amely arra 
ösztökélné, hogy kapacitásait növelje. A valamennyire bevezetett paraméterezett (hallgatói 
létszámon alapuló) finanszírozás ugyan elvileg változtathatna ezen a helyzeten, de a módszer 
önmagában történő használata kevés. A hallgatók körében kevésbé népszerű állami 
egyetemek minden eszközzel (hallgatói létszámok manipulálása, háttéralkuk, címzett 
támogatások kikényszerítése, csődhelyzettel való fenyegetés stb.) igyekeznek kikerülni a 
hallgatói létszámon alapuló támogatás szabályait. Ha a támogatás-csökkenés elkerülhetetlen, 
akkor – a tekintélyelvű, hierarchikus felépítésű állami egyetemeken – a megnövekedett 
hallgatói létszámból következő többletfeladatokat a menedzseri funkciókat birtokló 
professzori kör részben az alacsonyabb munkaerő-piaci státuszú oktatókra hárítja, részben 
csökkenti a szolgáltatások számát és színvonalát (pl.: szakmai gyakorlatok, műszerigényes 
foglalkozások megszűnése). Az államilag támogatott képzésekben nincs tehát névleges 
túlkínálat és névleges túlkapacitás, az intézmény dolgozóinak haszonmaximalizálásához – 
szintén a már többször említett puha költségvetési korlát miatt – nem a bevételt hozó 
feladatokat, hanem az állami támogatások elosztásában serénykedők kegyeit célszerű keresni 
(Vö. a piaci szocializmusról írottakat). Ezzel szemben a névleges túlkínálat és névleges 
túlkapacitás azonnal megjelenik, ha nem az alapfeladatról van szó – hasonlóan a piaci 
szocializmus gmk-s világához. Érdekesség, és az állami egyetemek jó érdekérvényesítő 
képességére utal, hogy az állami egyetemek másodlagos (kutatási bevételek), harmadlagos 
(kutatási produktumok értékesíthetősége) piacát is az államon keresztül teremtik meg: a külön 
csatornákon kutatásokat, eredmények hasznosítását finanszírozó állami szereplők 
természetszerűleg bőkezűbbek, mint az üzleti alapon működő szervezetek. 

9. Inputok iránti kereslet  

A tényleges tulajdonos nélküli állami intézményekben minden input iránti kereslet nagy, 
hajlamos az elszaladásra. Különösen igaz ez az önigazgató szervezetű állami egyetemekre, 
mert ez esetben a tulajdonos, a menedzsment és a munkavállalók nem függetlenek egymástól. 
Mindannyiuk közös érdeke a jövedelmek növelése, új állások teremtése, újabb épületek és 
berendezések beszerzése, szociális létesítmények körének bővítése stb. Az állami egyetemek 
számára ezek nem költségek, hanem „juttatások” és mint ahogy az árra is érzéketlenek, úgy 
ezek költségeit is az adófizetőkre háríthatják. Az állami egyetemekhez nagyban hasonlító 
jugoszláv önigazgató szocialista vállalatokra jellemzően kimutatott bérjövedelem-
maximalizáló szervezeti célfüggvény87 (Semjén, 2002) miatt a megszerzett tárgyi eszközök 
fenntartására, karbantartására, felújítására ugyanakkor keveset áldoznak. Ennek is 
köszönhető, hogy bár ezen javak iránti kereslet is igen erős, állapotuk lényegesen rosszabb, 
mint más, hasonló méretű nem állami fenntartású intézmények esetében. Az állítást az Állami 

                                         
87 Semjén A. (2002/7): Normatív finanszírozás: merre van előre? Magyar Felsőoktatás 
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Számvevőszék tanulmánya88 (A Felsőoktatás átalakítása, a finanszírozás korszerűsítése, 2004) 
is megerősíti, több helyen utalva arra, hogy – annak ellenére, hogy az épített környezet 
állapota általában is rossz, néhol kritikus - a felújítási-fejlesztési támogatások aránya 
kétségbeejtően alacsony, illetve, hogy az intézmények nem érdekeltek a saját bevételek 
felújításra fordításában. 

10. Minőség meghatározása 

Az állami egyetemen a minőség meghatározásában a tulajdonosi-menedzseri jogokat gyakorló 
erős munkavállalói érdekcsoportoknak (professzoroknak) meghatározó szerepük van. Ennek 
megfelelően minőséginek tekintik általában az olyan jellegű képzést, mely tudományos 
életpályára (kiszolgálásukra) készít fel, és azokat, melyekben (formálisan) sok egyetemi tanár 
vesz részt. Az ezzel kapcsolatos megnyilatkozásokban – megfigyeléseim szerint, a szervezeti 
tulajdonságok összetettsége okán - sokszor keveredik a kiemelkedő tudományos (ritkábban 
oktatói) teljesítmény, és a lojalitás, vazallusi szerepek, szenioritás, jó affiliációs képesség, a 
szervezetben elfoglalt befolyásos pozíció okozta elismerés. E kettős hatásból az életkor 
előrehaladtával - különös tekintettel a megfigyelt szervezet azon sajátságára, hogy műszaki-
természettudományos területen igazán értékes (saját) tudományos eredmények fiatal 
felnőttkorban születnek - az utóbbi egyre erősebb. Ebből következően a minőség 
meghatározásában mind nagyobb szerepet kapnak az oktatói-kutatói álláshoz kapcsolható 
formális kritériumok (különböző tudományos címek és státusok), egyre kisebbet a 
teljesítmény-indikátorok (óraterhelés, hallgatói vélemények, tudományos eredmények stb.). A 
céhes felépítésnek megfelelően a minőséget a professzorok által dominált szervezet (Magyar 
Akkreditációs Bizottság) méri-értékeli, a szempontok között ezért érthetően nem lényeges a 
hallgatói minőségérzékelés, munkáltatói (kivéve, ha a munkáltató maga az egyetem) elvárás, 
vagy a megszerzett immateriális jószágot hasznosítók (végzett hallgatók) véleménye (Polónyi, 
2006b). Bizarr helyzeteket89 állít elő, hogy az önmagát vevőnek tekintő alkalmazotti 
(egyetemi tanári, docensi) kör, illetve alapvetően vezetői megbizatással rendelkező ágenseik – 
megnyilatkozásaikban - rendszeresen kereseti viszonyaik, életkörülményeik függvényének 
tekintik az oktatási-kutatási minőséget, a jugoszláv szocialista önigazgató vállalat – eme 
értekezésben máshol említett - célfüggvényél leírtakból következően. A magyar 
felsőoktatásban jelenleg – az elmúlt évek „visszahivatalítási” törekvései miatt - független 
minősítő szervezetek nincsenek, ugyanakkor felerősödött az állam (bürokrácia) minőségügyi 
aktivitása. Az egymással ellentétes hatású állami felsőoktatási minőségügyi tevékenység az 
„állami kudarcokra adott állami válaszok” eredeti jelenségei közé sorolhatók: 

o a felsőoktatás életviszonyait minél nagyobb részletességgel szabályozó rendelkezések - 
melyek a felsőoktatási aktorokat önérdekük helyett „minőséget pártoló” magatartásra 

                                         
88 http://www.asz.hu/ASZ/Tanulm.nsf/0/DBF03A91005224A4C12573530028CC33/$File/t53.pdf  
89 Ilyen szituáció alakult ki pl.: amikor az Egyetemi Tanács 2000-ben a hallgatók utókövetés vizsgálatának 
eredményeit tárgyalta. A kedvező jövedelmi viszonyok hírére az egyik professzor (később dékán) 
hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy az Egyetem legfőbb törekvése kell legyen alkalmazottainak (oktatóinak) 
bérét is e szintnek megfelelően beállítani. Forrás: egyetemi tanácsi ülések hanganyagait tartalmazó 
magnókazetták, BME Rektori Titkárság. 
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kényszerítik (rendbírság jellegű tandíj, foglalkoztatási korlátok, általában is részletes 
szabályok a szervezetre és működésre stb.)90, 

o piachelyettesítő eszközök - (alapképzésben a hallgatói választás támogatása, pályázati 
alapú, illetve output-finanszírozással próbálkozás, hallgatói utánkövetés kötelezővé 
tétele), alkalmazása, melyek az intézményi érdekekre és az intézményi polgárok 
önérdekére építenek, valamiféle vállalkozói magatartást feltételezve. 

Az említettek lényege a „ráolvasással gyógyítás”, azaz annak feltételezése, hogy valamely 
hazai egyetemnek például azért nincs „stratégiai terve”, mert senki nem szólt, hogy kell neki 
ilyen, de, ha előírják, akkor felszabadultan, nagy lelkesedéssel áll készítésének. És azért kell 
az oktatási tárcának értékelnie – „szigorú91” szempontok alapján -, hogy nehogy valami 
„butaságot” fogalmazzon meg, és ne a „minőséget” tűzze ki célul, hanem valami, ki sem 
nagyon mondható, szörnyű célt. E hatékonyság- és eredményességnövelő módszerek – az 
eddigi tapasztalatok szerint – épp oly hatástalanok, mint amilyen gyermetegek (Vö. Kornai 
kritikája a piaci szocializmus „piaci” erényeit „szocialista” eszközökkel erőltetőkről.). Mivel 
– szintén máshol említetten - a bürokrácia és az intézményi érdekek mindkét esetben a 
közpénzmaximalizálásban közösek, ezért szinte nyilvánvalónak tekinthetők, hogy ezek a 
programok költségesek, lassúak és megkérdőjelezhető célúak. Az „intézményfejlesztési” 
terveket mindig elfogadják, az abban fogaltakhoz százmilliárdos adófizetői támogatást 
nyújtanak, majd a kudarcot követően újabb terveket kovácsolnak stb. Az egész körfolyamat 
ráadásul egyre nagyobb adminisztrációs költséggel zajlik, hiszen a kiépült hivatalok, félállami 
szervezetek, pénzalapok bővülnek, szinte sohasem szűkülnek. A folyamatot sajátos 
marketing-eszközökkel támogatják, melynek keretében minden pénzköltő akció egyben 
„sikersztori”, ellenben bármilyen hatékonyságnövelő akció „ellehetetlenítés”. Az intézmények 
permanens panaszkodása, a kormányzati szereplők állandó hibajavító munkája révén kialakult 
tervalkuk környezetében (Vö. piaci szocializmus) a „minőség” sajátos bűvszó, melyhez 
kapcsolhatóan újabb- és újabb finanszírozási csatornák nyíl(hat)nak meg – ennyiben 
mindenképpen érvényesítve a TQM „folyamatok folyamatos javítása” elvét. 

Az állami egyetem a későbbiekben elemzett piaci szocializmus tipikus vállalataitól két 
jellegzetes tulajdonságában tér el: (1) az önigazgatásban és (2) a tekintélyelvben. Az 

                                         
90 A kontinentális jogfelfogást követve, mely szerint minél részletesebben szabályozza a jogalkotó az adott 
életviszonyokat, annál inkább lesz automatikus és kiszámítható a jogszabályok alkalmazása. Ezért aztán, ha ilyen 
közeg a normálistól eltérő élethelyzetekkel találkozik, rögtön az a vágya, hogy új, vagy még részletesebb 
(jog)szabályokat hozzon létre. A jogalkalmazó nem bízik abban, hogy a döntéshozó képes a józan ész, a 
„common sense” szabályai szerint dönteni az új helyzetekben is. E felfogást vallják általában a felsőoktatási 
ágazatban is, az értekezésben más helyen utalok Barakonyi (2004a) ezzel kapcsolatos kifogásaira. A megfigyelt 
műegyetemi szervezet szabályozásában különösen a gazdasági-pénzügyi szabályok tekintetében erős a 
kontinentális jogfelfogás, melynek okát leginkább abban látom, hogy a lebonyolító-felelősséget viselő 
(gazdasági vezető) és a döntéshozó („akadémiai vezető”) személye szokásosan elkülönül. 
91 Szándékosan használom a szót, mert több felsőoktatási jogszabályba is bevonult e jelző. Sárközy Tamás 
(2006) utal arra, hogy a rendszerváltást követő – német mintájú –„jogalkotási düh” miatt a jogszabályok stílusa – 
pongyolaságában -közeledett a köznapi beszédhez. Felsőoktatási oka, hogy a klasszikus szocializmus 
gyengülését követő „visszaegyesületesítés” nyomán egyre több az adhocrata a (mű)egyetemi szervezetben, akik 
nem alkalmazzák, nem értik és nem fogadják el a jog nyelvét. 
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önigazgatás tulajdonságait részben az egyesületi modellben, részben e pontban bemutattam, a 
tekintélyelvet az alábbiakban részletezem. 

2.5. A tekintélyelv szerepe a szocialista vállalat működésében92 

A tekintélyelvre épülő szolgáltató tipikus szervezete a céh, Sigfried Barr (2005) így is hívja az 
egyetemeket. Azonos nevű könyve összefoglalójából idézem néhány gondolatát: 

„(…) vagy Az egyetem lényege a céhrendszer volt és maradt. (…) Sok minden változott, az 

egyetem tanai és feladatai, de egyvalami változatlan maradt: az, amitől a nevét kapta, 

felépítésének lényege, a céhrendszer. Még az 1968-as lázadás is csak teljesebbé tette a céhet. 

(…) az egyetem problémája a céh. A formalizmusokban való rendszeres megmerevedés, a 

mozdíthatatlanság, a szádfalazás az új emberek és az újdonságok ellen, mindez 

szükségszerűen következik a céhrendszerből (…) Így az egyetem mindig olyankor volt 

termékeny, amikor a céhrendszer elnyomást szenvedett. (…) a virágzó céhrendszer korszakai 

mindig a szellemi szárazság korszakai is voltak. Az egyetem összes feladata közül a kutatás 

fér össze legkevésbé a céhszerű felépítéssel. A kutatás kezdeményezési tevékenység, és a 

versenyből él. A céhek viszont versenyellenesek.” Korábbi munkáimban már bizonyítottam, 
hogy az autonóm állami egyetem leginkább valamely tekintélyelvű önigazgató szocialista 
vállalatra hasonlít (Szabó T., 2003b)93.  

 

E céhes működés néhány jellegzetessége: 

1. Életpálya modell 

A céhes működés alapvetéséhez a tudásszervezet emberi erőforrás-gazdálkodását kell 
áttekinteni, hogy egyértelművé váljon a működési modell alapja. Az állami egyetem egyedi, a 
szenioritás és vazallusi kötődés kombinációjaként alkalmazott emberi erőforrás gazdálkodást 
alkalmaz, amelynek legfontosabb jellemzői a speciális foglalkoztatási viszonyok94. Ezek a 
foglalkoztatási viszonyok alapvetően a céhes logikán alapulnak, amely szerint a rangsorban 
alul állók fontos feladata a rangsorban előrébb elhelyezkedők kiszolgálása és 
tehermentesítése, ennek függvényében haladhatnak a ranglétrán. A haladás egyirányú, az 
oldalirányú elágazások nem jellemzőek95. Az alábbiakban az oktatói életkor függvényében 
mutatom be az egyes munkakörökhöz tartozó kötelező munkaköri elfoglaltságokat – az állami 

                                         
92 Az azóta – botrányos körülmények között - (újra) külföldre távozott, egyedülállóan sikeres magyar kutató, 
Szabó Csaba e cikkében jól mutatja be az egyetemekkel tekintélyelvűségükben szinte azonos akadémiai 
intézetek (összességében a magyar tudományos kutatás) versenyt akadályozó tényezőit. 
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0618&article=2006-0507-2058-49ECCF  
93 Szabó T. (2003): Vezetés és szervezés az állami felsőoktatási intézményekben – néhány ok a változtatásokra. 
BME Műhelytanulmányok, Budapest 
94 Ilyen értelemben valamelyest hasonlít a katonai jellegű pályára, nem véletlen, hogy pl.: a Svejkben jellemzett 
„kadettstellvertreter” -nek tisztek és legénység közötti elhelyezkedésére meglehetősen hasonlít a félig hallgató-
félig oktató-kutató doktoranduszok helyzete. 
95 Jellemző, hogy az egyetem (BME) a tudományos kutatókat, vagy a tanszéki mérnököket – a foglalkoztatás 
tényleges körülményeit tekintve – általában nem (nagyon) különbözteti meg az alacsony státusú oktatói 
munkakörbe besoroltaktól 
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egyetem klasszikus szervezetében, ahol a beérkező források elosztásában a piaci koordináció 
nem dominál. Az ábrát öt hazai egyetem96 2001-ben érvényes oktatói-kutatói 
követelményrendszere alapján készítettem. 
 

 

2. ábra A munkavállalói elfoglaltság és szenioritás összefüggései 

Az ábrán vastaggal jelöltem a szokásos életutat, az egyes függvények fölé beírtam a hozzájuk 
tartozó munkaköröket. A vízszintes tengelyen az életkort jelöltem. A függőleges tengelyen 
szándékosan „munkavállalói elfoglaltság” szerepel, mert az oktatott óraszámok nem adnak 
pontos képet a hozzájuk tartozó munkaköri munkamennyiségről. Az alacsonyabb rangú 
oktatóktól ugyanis elvárt, hogy olyan oktatásszervezési, rendszerfenntartói tevékenységekkel 
(tűzvédelmi, munkavédelmi felelős, órarendkészítés stb.) foglalkozzanak, amely docensek, 
tanárok esetében ritka. Az alacsonyabb rangú oktatóktól általában intenzív kutatási 
tevékenység is megkívánt, míg a magasabb rangúak esetében ez már kevésbé fontos97. 
Rendszerint nem számít etikai vétségnek, ha az idősebb, magasabb rangú kolléga a fiatalabb, 
alacsonyabb rangúak – tőle függő előmenetelű – kutatási eredményét magáénak (is) tekinti98. 

                                         
96 „Összefoglaló az Operatív Értekezlet számára az egyetemi oktatók óraterhelési kötelezettsége tárgyában” 
műegyetemi kézirat alapján.  
97 Darvas Béla interjújában (Nálunk akadémikus az lesz, aki hallgat) utal arra, hogy az akadémikussághoz vezető 
út is inkább jó affiliációs képességeket, mint kiemelkedő tudományos teljesítményt kíván. 
(http://index.hu/tudomany/darvas2041/) 
98 Hargittai István utal erre: (http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0629&article=2006-
0723-2359-56SRGU) 
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A kutatói életpálya szinte az oktatóival azonos, a doktoranduszok ábrázolásától eltekintettünk, 
mert életciklusuk nagyjából megegyezik a kezdő tanársegédre megállapítottal. Korábbi 
munkámban már megmutattam, hogy a doktoranduszok a BME Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Karán meglepően alacsony számban szereznek doktori fokozatot 
(Szabó T., Finna H., Kövesi J., 2005). Az országos adatok sem jobbak, illetve sokkal 
rosszabbak, mint a külhoniak99. Úgy tűnik, hogy – figyelemmel a nappali tagozatos 
doktoranduszoknak közvetlenül a képzés végén kiadott doktori fokozatok csekély számára – 
az egyetemek – megfelelve a tekintélyelvű, önigazgató szervezet szabályainak – inkább 
tekintik a doktoranduszokat (alacsony státuszú) alkalmazottaiknak, mint szolgáltatást igénybe 
vevő, különleges tudással rendelkező és további ilyen megszerzésére szomjazó ügyfeleinek. 
Legfőképp azért, mert a hallgatói jogviszonynak álcázott foglalkoztatási jogviszony 
különlegesen nagy közteher kedvezményekkel jár, valamint a doktoranduszok foglalkoztatási 
rugalmassága is páratlan – lényegében szinte semmilyen munkajogi védelmet nem 
élveznek100. A Doktoranduszok Országos Szövetsége szerint101 a doktori fokozatnak a 
versenyszférában gyakorlatilag nincs értéke. Mindezekből azt a következtetést vonom le, 
hogy a doktoranduszok hallgatói státuszban szerepeltetése nem más, mint sajátos atipikus 
foglalkoztatás, és a költségvetési szerv kényszerhelyettesítése102. Fő célja, hogy a 
(kormányzatnak) ajánlott árnál kisebbel legyen képes a szervezet feladatát ellátni, így a 
szervezet (kvázi)tulajdonosai az ebből származó nyereséget feloszthatják. Járulékos haszna, 
hogy a doktoranduszokat hallgatóként veszik számba, akik így „javítják” a hatékonysági 
mutatókat. A 2. ábrán elhanyagoltam a habilitációval, nagydoktori címmel, akadémikusi 
címmel rendelkező oktatók (jellemzően egyetemi tanárok) közötti különbséget is. Látható, 
hogy a munkaköri rangsorban a munkaköri függvény meredeksége csökken, ennek oka, hogy 
az életkor növekedésével az idősebb munkavállalók jelentős kapcsolati tőkét építenek ki, és, 
ha rangban nem is érik utol a magukkal egykorúakat, általában sikerül kötelező 
elfoglaltságaikat az azonos korú, rangban magasabbak közelébe leszorítaniuk103. 

Az életpálya-függvényekből levonható következtetések: 

a) tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb és legmagasabb rangú oktatói munkakörök 
garantált legkisebb közalkalmazotti illetménye között 2,65-szörös különbség104 van, 
ezért a modell alapvetően az idősebb és magasabb beosztású munkavállalókat 
kedvezményezi, 

b) az idősebb és magasabb beosztású munkavállalók – a közalkalmazotti 
illetményrendszer merevsége miatt – jelentős szabadidőhöz jutnak, amit 
hasznosságmaximalizálásra használhatnak föl, 

                                         
99 (2008. március 25. http://www.dosz.hu/phd/down/doktori/060829_doktori_Europa.pdf) 
100 Amennyiben a doktoránsi státusnak nem az általam említettek lenne célja, akkor a feladat határozott idejű 
tudományos segédmunkatársi foglalkoztatási jogviszonnyal megoldható lenne. 
101 (2008. március 25. http://www.dosz.hu/phd/down/doktori/070217_statisztika.pdf) 
102 „Ma már szinte minden felsőoktatási intézményben elfogadott gyakorlat, hogy egy-egy tárgyból az első- és 
másodéves diákok szemináriumait felsőéves társaik tartják.” (Berde É, Ványolós I., 2005) 
103 A hierarchikus, tekintélyelvű szervezetekben ez gyakori.  
104 2007-es adat (2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről). 
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c) a hasznosságmaximalizálás irányulhat (1) szabadidő meghosszabbításra, (2) 
jövedelemnövelésre105, illetve a kettő optimálisnak tekintett kombinációjára, 

d) az önigazgató szervezetben – a céhes előmeneteli rendszer mellett – a magas 
beosztású, idős munkavállalóknak van esélyük a menedzseri pozíciók megszerzésére, 
így a tulajdonosi-menedzseri szerep összevonására106. Az ehhez vezető folyamatot 
Barr lényegre törően írja le107. 

                                         
105 Általános az egyetértés abban, hogy az intellektuális tőke három alapvető összetevője: a humán tőke, a 
strukturális tőke és a kapcsolati tőke együttesen fejezi ki a szervezet tágabb értelemben vett tudását. (Tóth Zs., 
2003) Bővebben erről lásd. pl.: itt: http://mba.bme.hu/cgi-
bin/oktato/szd_biral_elektr.cgi?elszd_letolt=true&szd_id=2376. Az intellektuális tőke menedzselésének lényege, 
hogy a humán tőkét strukturális tőkévé, a strukturális tőkét, pedig kapcsolati tőkévé transzformálják. A 
szituációban a kapcsolati tőke fontosságát erősíti, hogy a professzori-docensi kör – különösen a műszaki-
természettudományokat művelők – olyan életkorban válnak „vezető oktatóvá”, amikor már saját intellektuális 
tőkéjük menedzselési folyamatának utolsó fázisában járnak. E munkatársak humán tőkéjüket strukturális tőkévé, 
a strukturális tőkét, pedig kapcsolati tőkévé transzformálták, ezért döntően ez utóbbi hasznosításával 
foglalkoznak – szintén összhangban a céhes logikával. Ezzel összefüggésben ezért az állami keretekben 
szervezett tudományos elit életpályája abban szokásosan különbözik más hasonlóan kiugró egyéni képességekre 
épülőkétől, hogy az egyesületi-közszolgálati szervezeti kultúra hatása miatt a (kutatási) szolgáltatás nyújtó és 
hasznát élvező lényegében ugyanaz a személy. A tekintélyelvre, önigazgatásra és állami apanázsra épülő 
szervezeti kultúrában ezért a közönség is majdnem mindig azonos a szereplőkkel, míg például a sportolók, 
művészek esetében elfogadott, hogy a közönség és a produkciót nyújtók személye egymástól elválik. E kultúra 
jellegzetes tünetének tartom, hogy amennyiben a Műegyetem valamely professzort meg akart szerezni, abban az 
esetben ritkán volt indok, hogy azért, mert előadásai hallgatói tömegeket vonzanak, nemzedékek nőhetnének fel 
tankönyvein, kéziratain, vagy számos találmánya, szabadalma van, és tanítványai is hozzá hasonlóan sikeresek 
az említettekben. Gyakrabban hivatkoztak arra, hogy szakindításhoz, doktori iskola indításához kell a „neve”, 
vagy az MTA befolyásos személyisége, mely révén gyorsabb előmenetelt, akadémikusi tagságot tud „elintézni” 
másoknak, vagy szintén jó kapcsolatokat ápol állami forrás- és kiváltságosztó helyekkel, melyekből így 
bőségesebb pénzforrás várható. A homo oeconomicus természetes törekvése, hogy a hasznosítással kapcsolatos 
bevételeit növelje (például további jövedelemnövelő jogviszonyokkal), illetve a hasznosítás költségeit 
csökkentse (például a bevételszerzés intézményi költségeinek másokra hárításával). Az immateriális vagyon 
mérésének és menedzselésének legnagyobb problémája, hogy önigazgató, tönkre nem mehető szervezetben a 
homo oeconomicusok számára a szervezeti (bármilyen) vagyon növelése csak akkor lehet cél, ha a személyi 
jövedelemmé transzformálásának alternatíva költségei más választások esetén nagyobbak. További probléma, 
hogy a tulajdonosi-menedzseri szerepeket betöltő munkavállalók kapcsolati tőkéje hasznosításához szervezet 
már kevésbé szükséges, ezért e munkavállalók általában nem is erőltetik a hasznosítás hasznát a szervezettel 
megosztani. 
106 Polónyi (2006a) így írja le az egyetemekhez hasonlóan önigazgató (még önigazgatóbb) Magyar Tudományos 
Akadémia ezzel kapcsolatos helyzetét:”Az Akadémia tagjai és alkalmazottai minden jelentősebb hazai kutatási 
forrás elosztásának kulcspozíciójában megtalálhatók. Kálmán C. György irodalomtörténész úgy fogalmazott, 
hogy „(…) befutott, de szakmájukban már lemaradt, már nem alkotó, nagyjából hasznavehetetlen tudósok 
üldögélnek a húsoskondér mellett, vesznek is belőle rendesen, pénzt osztogatnak, projektekről döntenek” 
(http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-akademia-diszkret-baja), illetve  
(http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=VISSZHANG0224&article=2003-0109-1607-22DCCB)  
107 „Az asszisztens a természettudományokban virágzott a legjobban. Hiszen ott az eredmény nemcsak a 
szorgalomtól, ötletgazdagságtól és irodalmi tehetségtől függ, hanem elsősorban a szerencsétől. Ugyanis a 
kísérlet a döntő, nem pedig egy ötlet eredetisége vagy az írásművek ragyogó stílusa. És – jaj!- milyen gyakran 
akar a valóság mást, mint a gondolat. Hetekig tartó kísérletsorozatok milyen gyakran bizonyulnak olyan 
kudarcnak, amely egyetlen sort sem érdemel meg. Ráadásul a természettudományos kutatás megerőltető. Az 
embernek a kezével kell dolgoznia, bepiszkítja az ujját, beüti a fejét a valóságos élet kemény sarkaiba. Ez a 
kockázatokban gazdag vállalkozás csalódásokkal jár, továbbá marcangolja az önérzetet. Okosabb és 
kellemesebb dolog a kockázatot szétosztani, a fáradtságot áthárítani, és közben az esélyeket megtöbbszörözni, 
vagyis: szolgákat bérelni, különböző irányú kutatásokat bízni rájuk, és eredményeiket eltulajdonítani (…). (…) 
II. Vilmos alatt és egy ideig még utána is a professzor az adminisztrációs feladatait és alkalmanként előforduló 
tudományos megbeszéléseit nem tekintette alapnak arra, hogy eltulajdonítsa az asszisztens eredményeit. Az 
adminisztráció és az irányítás a foglalkozáshoz tartozott, azért kapta a fizetését. A professzornak egyáltalán nem 
volt szüksége arra sem, hogy asszisztenseitől „kölcsönöket” vegyen fel. Hiszen ő maga is kísérletezett, saját 
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e) A menedzseri hatáskörök többsége tulajdonosi szerepet is jelent, így az önigazgató 
szervezetben a menedzserek könnyedén képesek a szervezetet az általuk fontosnak 
tartott célok szolgálatába állítani. A menedzseri és tulajdonosi pozíció az állami 
szervezetben ugyanakkor szinte kizárólag jogokkal jár, az abban lévőknek kevéssé kell 
tartaniuk szervezeti kudarctól, felelősségre vonástól. Koch (1991) – a hazaihoz 
rendkívül hasonló német felsőoktatásról szólva - éles kritikával jelenti ki, hogy a 
német egyetem nem más, mint államilag támogatott professzori korporatizmus, 
hivatali tudományos vállalkozás, munkahelyi rizikó nélkül. 

f) A tekintélyelvű108, önigazgató állami egyetemen az „egyetemi polgárokon” kívül 
igazán erős érdekcsoport nincs, az állami támogatásokat folyósító szervek 
információhiánya és közömbössége109 lényegében nem befolyásolja, hogy a belső 
erőforrásokat az egyetem hogyan osztja föl. Ebben a konstrukcióban az egyetemi 
polgárok tekinthetik magukat kliensnek, így a legfontosabb kérdés, hogy az 
erőforrásokból ki, melyik érdekcsoport részesül a leginkább, ki az „igazi kliens”. 

                                                                                                                               
eredményeket ért el. Aki ismeri a természettudományokban ma uralkodó állapotokat, annak ez majdnem 
hihetetlenül hangzik, és mégis így volt: korábban a professzor maga kísérletezett! A húszas években az 
asszisztensek számának növekedésével ez megváltozott; az asszisztensek lehetővé tették a professzoroknak, hogy 
egyre inkább az irodákba vonuljanak vissza. Beindult egy gépezet. A professzor a kutatást az asszisztenseire 
bízta. Ő már csak az irányt mutatta, amelyben a kutatás folyjon. Még a betanítást se maga végezte. Erre a célra 
ott voltak az idősebb asszisztensei. Ők átörökítették tudásukat az utánpótlásra, és így azt a labor falai között 
tartották. Kutatás helyett a professzor belevetette magát a szervezésbe, pénzt teremtett elő és bemutatta az 
eredményeket a külvilágnak. Ezáltal politikai befolyást szerzett és vele együtt azt a lehetőséget, hogy még több 
asszisztenst állítson munkába. Mármost a tudományos hírnévről lemondani nehéz dolog. Ha van olyan lelki 
tulajdonság, amely a professzorok esetében gazdagabban fejlődött ki, mint az átlagpolgárnál, akkor az a hiúság. 
Hogyan tudta hát a professzor az íróasztalnál ülés kockázatmentes kellemességét a kutatói hírnév gyönyörével 
egyesíteni? Úgy, hogy asszisztenseinek az eredményeit a sajátjaiként tüntette fel! És valóban ez történt: nála 
mint állócsillagnál futottak össze egy folyamatosan változó, egyre nagyobb asszisztenssereg munkái. A 
professzor minél kevesebbet kutatott, annál többet publikált. A természettudományokban a professzorok könnyen 
hozzáférhetnek asszisztenseik eredményeihez. Ott nemcsak könyvtárra, ceruzára és papírra van szükség, hanem 
eszközökre, vegyszerekre, enzimekre, laboratóriumi helyre is. Ezekről a professzor jogosult rendelkezni. Pedig az 
eszközök beszerzése nem az ő pénzéből történt, hanem (többnyire) az államéból. Viszont az ellenőrizetlen 
rendelkezési jog egy tárgy felett arra csábít, hogy a jogosult a tárgyat saját tulajdonának tekintse. Aki másvalaki 
tulajdonát akarja használni, annak fizetnie kell. A természettudós rangidős szerzői helyekkel fizet. Mit jelent az, 
hogy rangidős szerző? A természettudományos közleményeket a szerzők aláírják, mégpedig meghatározott 
sorrendben. E szerzői lista első helyén az áll, aki a munkát, a kísérleteket elvégezte, az utolsó helyén pedig a 
rangidős szerző. Általában az utóbbinak tulajdonítják a szellemi vezetést és a döntő ötletet. Manapság az 
asszisztensek első szerzők, a professzorok rangidős szerzők. Rendszerint azonban a döntő ötlet nem a 
professzortól származik, és az asszisztens teljes mértékben képes önállóan gondolkozni. Az asszisztens tehát úgy 
fizet, hogy saját eredményeit a professzor szellemi teljesítményének állítja be. Az asszisztens színre lépése a 
professzort kutatóból kutatásadminisztrátorrá változtatta. Ugyanakkor elveszett az asszisztensek régi 
függetlensége a kutatás és a publikálás terén. Ez észrevétlenül ment végbe. Doktoranduszok és asszisztensek még 
a harmincas években is tudtak saját eredményeket publikálni professzor nélkül. De egyre gyakoribb lett, hogy a 
professzor ráírta a nevét a dolgozatokra – és egyre kevesebbet tett ezért. Manapság (rendszerint) arra 
szorítkozik, hogy a dolgozatokat átolvassa és stilisztikai javításokat végez – gyakran még ezt sem teszi meg. Elég, 
ha „jó reggelt” kíván. Az asszisztensek mindenről hallgattak. Előbbre akartak jutni, és ehhez habilitálniuk 
kellett.” 
108 Gábor Kálmán: Kollégisták a felsőoktatásban c. tanulmánya  
(http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/307) összefoglalójában – a kollégiumba való felvétel 
kapcsán - szintén utal a rendies, tekintélyelvű  magatartásra: „(...)  nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, hogy 
a kollégiumi férőhely-elosztás szempontjai között inkább érvényesülnek a rendi kiváltságok, mint a 
teljesítményelv, illetve a kollégistákat inkább vezérli a „jussért folyó harc”, mint a piaci kalkuláció.” 
109 Friedman mátrixát idézve a bürokrácia (fenntartó tárca) más pénzét költi másra, míg az önigazgató szervezet 
más pénzét magára, ami hatékonyabb. 
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Nyilvánvalóan a legerősebbek, azok, akik a legtöbb menedzseri és tulajdonosi jogot 
gyakorolják.  

g) A függvényből, és a kapcsolódó illetmény-adatokból látszik, hogy idősebb és 
lehetőleg magas tudományos minősítésű oktatók számára vonzók az egyetemek110. A 
BME adatai ezt nem cáfolják, a 2007-es létszám- és életkori adatokat111 elemezve 
látható, hogy: 

• ha figyelembe vesszük a kb. tanársegédi óraterheléssel rendelkező mintegy 200 
fős nappali tagozatos doktoranduszi létszámot, akkor az látható, hogy a 
munkavállalói életpálya elején és végén kedvelt az egyetemen dolgozni, 
szembetűnő a 35-50 éves korosztály tagjainak hiánya, 

• a teljes munkaidős oktatói-kutatói létszám átlagéletkora (47,2 év) is magasnak 
tűnik, különösen magas a docenseké (52,5) és a professzoroké (59,1 év), főleg 
úgy, hogy az egyenlőtlen eloszlás miatt a legtöbb docens az 56-60 éves, a legtöbb 
egyetemi tanár a 61-65 éves korcsoportba tartozik, 

• az előző két francia bekezdést azzal magyarázom, hogy a fiatalok esetében a 
piacinál valamivel alacsonyabb béreket magyarázza az alacsony pályakezdő bérek 
és a fiatalság meghosszabbíthatóságának lehetősége, az idősebbeknél a 
korporativizmus, és a viszonylag alacsony munkaterhelés, valamint az idejében 
elfoglalt menedzseri pozíciók jelentik a munkahelyi biztonságot.  

• Ennek megfelelően megállapítható, hogy a BME voltaképpen abban nem sokban 
különbözik a piaci konfigurációktól, hogy a képzett fiatalkorúak foglalkoztatását a 
középkorúak elé helyezi, hiszen előbbi nyilvánvalóan olcsóbb. Abban azonban 
igen, hogy – mivel a szervezetben az időskorú munkavállalók osztják szét az 
erőforrásokat és a menedzseri (tulajdonosi) pozíciókat egyaránt – a szervezetben 
feltűnően sok az időskorú munkavállaló. Az államkötvények vállalati hitelekre 
gyakorolt ún. „kiszorító” hatásához hasonlóan az időskorú munkavállaló-
menedzserek ezért elsősorban a középkorúakat szorítják ki az „egyetemi 
munkapiac”-ról. Tapasztalataim alapján az értekezésben jellemzett „pénzeltérítés” 
legfőbb címzettjei is az – általában a menedzseri és tulajdonosi jogokat együttesen 
gyakorló – időskorú munkavállalók közül kerülnek ki, ami nem meglepő. 

• Az egyetemi tanárok szenátusi kinevezéséhez való görcsös műegyetemi 
ragaszkodás112, vagy a MAB egyetértési joga az egyetemi tanári kinevezésben, az 
egyetemi tanárok meglehetősen magas kinevezési (a BME-n 50 év) és 
átlagéletkora, legjobban azzal magyarázható, hogy a cím viszonylag sok 
kiváltsággal, előnnyel jár113, így elnyerése meghatározóan (egyetem)politikai 

                                         
110 „A magasabb minősítésű kutatók jelentős része az idősebb korosztályokhoz tartozik, márpedig hatvan év fölött 
– persze komoly egyéni kivételekkel – a kutatói aktivitás általában csökken.” Török Á. (2006/4): A krétakör 
közepén: K+F és innovációs stratégiai dilemmák Magyarországon 2006-ban. Magyar Tudomány, 432. o. 
111 http://www.rektori.bme.hu/to/intra/prof/200711/Sallaieload.ppt  
112 Tudomásom szerint az egyetemi tanárokról minden hazai egyetem a szenátusban dönt, még, ha van előzetes 
kari tanácsi véleménykérés is. 
113 Hasonló gondolatmenettel magyarázza Polónyi (2006a) az MTA nagydoktori címek fenntartását. „Visszatérve 
a nagydoktorokra, tulajdonképpen az adófizetőktől kapott illetményük aprópénz, a nagydoktori cím ugyanis 
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döntés. Közösségi döntés, mert az egyetemi tanári címek szaporodása felboríthatja 
az intézményen belüli munkapiaci egyensúlyt, és olyan mértékű terhet hárítana az 
alacsonyabb státusú oktatókra-kutatókra, melyet azok pályaelhagyással 
büntetnének, ami az intézményi munkapiaci folyamatokat negatív spirálba vinné. 
Túlságosan alacsony száma viszont veszélyeztetné az egyetemi tanárokhoz kötött 
szakok, doktori iskolák létét, a szokásosan általuk dominált forrás- és 
kiváltságosztó helyeken az érintett szervezetek (intézmény, kar, tanszék, stb.) 
pozícióit. 

2. Saját maga permanens ünneplése 

A megfigyelési időszakban a műegyetemi szenátus leggyakrabban tárgyalt napirendi pontjai a 
címek, kitüntetések adományozása, valamint a szobrok, emlékművek állítása. Ehhez 
kapcsolódik a különböző ünnepi ülések, megemlékezések, konferenciák, emlékülések 
(misék114) végtelen folyama, amely valamilyen korábbi dicső, vagy dicsőnek tartott tetthez 
(pl.: 50 éves a Műegyetem valamelyik képzése), illetve valamelyik jelentős „vevő” 
(professzor) emlékéhez kapcsolódik115. Az ünnepségek körüli rituálék kísértetiesen 
hasonlítanak a tradicionális egyházi szertartásokhoz116 és céljuk is hasonló: elkápráztatni, 
elvarázsolni, megilletődötté tenni. Ehhez kapcsolódva elismerni egymás teljesítményét az 

                                                                                                                               
mára igen jó üzletté vált. Ennek alapvetően az az oka, hogy a nagydoktori címmel rendelkezők az akadémiai 
kalapjukban a különböző felsőoktatási testületekben helyet foglalva olyan szabályokat módoltak ki, amelyek a 
saját előnyüket szolgálják. Ilyen például az egyetemi tanári kinevezés, amelyhez ugyan a törvény nem írta elő a 
nagydoktori címet (a törvény szerint PhD minősítés és habilitáció volt szükséges), de az egyetemi tanári 
kinevezést véleményező Akkreditációs Bizottság (ahol a nagydoktori címmel bíró akadémiai és egyetemi 
képviselők többségben vannak) a nagydoktori címet követelte/követeli meg a kinevezéshez. A másik ilyen példa a 
doktori képzés, amelynek elindításához, azaz a doktori iskola alapításához az Akkreditációs Bizottság három 
nagydoktor alapító tagságát követelte/követeli meg. Ezek az előírások lényegében azt jelentik, hogy a magyar 
felsőoktatás egyetemi tanárainál és a doktori képzések alapítóinál egy tudományos társaság által adományozott 
tudományos cím meglétét követelik meg. Ezek az előírások azon túl, hogy lényegében törvénytelenek, ráadásul 
nem Európa- (sőt nem világ-)konformak. Az előírások persze létrehozták a nagydoktorok piacát. A doktori iskola 
létesítéséhez meg kell venni a hiányzó nagydoktorokat. Az ár általában az egyetemi tanári kinevezés és az 
egyetemi tanári illetmény (2006-ban 416 500 Ft/hó) – s mindezért legjobb esetben havi egy-két alkalommal 
történő látogatás az egyetemen. Ezzel függ össze az a hazai közalkalmazotti gyakorlatban lényegében csak a 
felsőoktatásban található gyakorlat, hogy valaki több helyre van kinevezve főállású egyetemi tanárnak. Sajátos 
módon az új felsőoktatási törvény ezt a gyakorlatot szentesítette, ugyanúgy, mint az Akkreditációs Bizottság 
gyakorlata.” 
114 A BME 1997-2004 közötti rektora (Detrekői Ákos) találóan így hívta a rendezvényeket. A templomszerű 
intézményekben, méltóságteljes talárban celebráló egyetemi vezetők erősen papokra hasonlítanak, a hosszú és 
unalmas egyetemi ünnepségek egyházi szertartásra.  
115 Barakonyi (2004b) is említi: „Az európai egyetemek (köztük a hazai egyetemek) értékrendje, szervezeti 
kultúrája, működése mélyen ágyazódik a középkori humanista hagyományokba. Ideák, értékek, számos szokás, 
cím, szimbólum, ceremónia, de még szervezeti megoldások, választási procedúrák, egyes tisztségek is túlélték az 
évszázadok viharait. Ezek közül sokat meg is szeretnénk tartani, de sok olyan – főleg intézményirányítási - 
eszköz is fennmaradt, amelyek felett eljárt az idő.”  
(http://www.univpress.hu/2004/data/ea_barakonyi_karoly_1.doc). Kevésbé tisztelettudóan Hasekre is 
hivatkozhatunk, aki a Svejkben így jellemezte a rituálék és az emberi természet kapcsolatának fejlődését: „Jó 
néhány nap eltelt addig a pillanatig, amikor végre beszálltak a vagonokba, s közben állandóan nagy volt az 
izgalom a konzervek miatt, és a tapasztalt Vaněk kijelentette, hogy az csak fantázia. Ugyan kérem, konzervek! 
Talán inkább tábori mise, az előző menetszázadnál is úgy volt. Ha van konzerv, a tábori mise elmarad. Ellenkező 
esetben a tábori mise pótolja a konzerveket.”  
116 „misézés és más körmönfont semmittevés” – az ateisták így jellemzik az egyházi szertartásokat. 
(http://forum.sg.hu/listazas.php3?azonosito=DataDandy&id=1145188020 ) 
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önigazgató szervezeten belül, és e megerősítésekkel is jobb pozíciókra szert tenni, hogy az 
alkalmi és hosszú távú elosztási koalíciókat könnyebb legyen megteremteni és fenntartani. 
Másodlagos célja a különböző munkakerülő, pótcselekvő tevékenységek legitimizálása – 
olyan helyzetek előállítása, amelyek alkalmat adnak az oktatás-kutatás (tényleges vezetés-
szervezés) helyett valami jóval könnyebb és látványosabb foglalatosságra. A klasszikus 
egyetemi épület is erősen emlékeztet a templomra (a tudomány temploma), a BME belső 
kertje – a rengeteg professzori szobortól, emléktáblától, egyéb emlékműtől – sokkal inkább 
hasonlít valami sírkertre, mint olyan területre, mely elsősorban (fiatal) emberek tanulását 
szolgálja. 

3. A vezetői állások és funkciók céhbeli rangnak megfelelő kezelése 

A tradicionális berendezkedés szerint rektor általában akadémikus, de legalább akadémiai 
nagydoktor, a rektorhelyettes, a dékán nagydoktor egyetemi tanár, kivételes esetben legalább 
docens117. A dékánhelyettes is lehet egyetemi tanár, de akkor elvárás, hogy a dékán 
nagydoktor legyen, illetve ha a dékán „csak” habilitált egyetemi tanár esetén „szerencsésebb” 
ha docens „rangú” dékánhelyettes helyettesíti118. Megfigyeléseim szerint a vezetői állásoknál 
érvényes az a szabály is, hogy amennyiben az adott pozíciót a céhben magas rangúnak 
számító „mester” (pl.: legalább nagydoktor egyetemi tanár) tölti be, úgy egyre kevésbé 
elvárás tőle a hozzáértés, annál inkább elfogadott, hogy a szervezetnek kell szolgálnia a 
személy érdekét és nem fordítva119. Ebből következően a nem oktatók-kutatók is törekszenek 
arra, hogy „céhes címeket” szerezzenek, és az adminisztratív munkakörökben foglalkoztatott 
oktatók-kutatók is „céhes rangjukat” használják120, mert az nagyobb megbecsüléssel, több 
kiváltsággal jár. A tekintélyelvnek megfelelően a vezetői, és különösen a magasabb vezetői 
állásokban (megbízásokban) végzett munka értékelése rendre elmarad, vagy formális, illetve 
az említett vazallusi kötődések hatják át. A megfigyelt tíz éves időszakban még a nyilvánvaló, 
esetenként milliós (milliárdos) anyagi veszteséggel járó vezetői hibákat nem, hogy nem 
büntették, de számos esetben elismeréssel illették, illetve az elismerés adományozásakor a 
pénzügyi (szakmai) kudarc nem volt szempont. 

                                         
117 2005 óta a jogszabály már nem írja elő kötelezően, hogy magasabb vezető csak és kizárólag vezető oktató-
kutató lehet. 
118 Ha a rektor (feleségével) két hétre egzotikus tájakra utazhat kapcsolatot építeni, akkor a rektorhelyettes 
(egyedül) Nyugat-Európába, egy hétre, a dékánhelyettes Horvátországban vehet részt konferencián három napig, 
a tanársegéd pedig fél napra mehet el nagyobb belföldi városba, ahol előadást is kell tartania, utána pedig 
útijelentést is kell írnia. Vagy ha a rektort kitüntetésre terjesztik fel, akkor a rektorhelyettest az eggyel 
alacsonyabb rangúra lehet, stb. 
119 Így például az olyan egyetemi szervezet egység vezetőjévé, amely nagy nyereségtartalommal működik, 
egyetemi tanárt szokás kinevezni, kisebb, szabadon elkölthető pénzeszközzel rendelkező (ezért kevesebb 
juttatást nyújtó) szervezet élén már inkább docens áll, sok elfoglaltsággal járó, extrakedvezményeket nem nyújtó 
szervezet (például tanulmányi hivatal) élén gyakoribb az adjunktus.  
120 A Műegyetem minden oktató vezetője oktatói munkakörét jelöli meg adminisztratív vezetőként is, akkor is, 
ha egyébként az érintett szervezeti egységben ügyvivő szakértői munkakörre kapott vezetői megbízást. A 
jelenség a csoportelméletből ismert, a csoporthoz tartozás okai között számon tartottakhoz kapcsolódik. Az 
egyén szeret kapcsolatban állni kiemelkedő elismertségű, elfogadott csoporttal, mert úgy véli, ez rá is kivetül és 
saját presztízse is javul általa. Eme emberi tulajdonság magyarázza a számtalan – külsősöknek, nem oktatóknak-
kutatóknak megállapított - egyetemi címet, kitüntetést, és, hogy miért olyan erős e vágy ezek elnyerésére, 
viselésére. 
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4. Céhes működés a Műegyetemen 

A honi felsőoktatás céhes működésre legjobb példáját talán a Műegyetem Közlekedésmérnöki 
és Gépészmérnöki Kara szolgáltatja. Az egyetemen a két kar évtizedekig folytatott 
párhuzamosan gépészmérnök-képzést – külön infrastruktúrán, külön személyzettel, külön 
tantervvel, jegyzetekkel stb. A két kar között az együttműködés legfeljebb formális volt, az 
érdekviszonyoknak megfelelően elsősorban a Közlekedésmérnöki Kar ügyelt arra, hogy ne 
vetődjön föl semmiféle kooperáció. A rendszerváltást követően (a hallgatói létszám 
növekedésével az állami támogatás reálértéke csökkent) megerősödtek azok a hangok, hogy a 
párhuzamosság ésszerűtlen, aminek következtében a Közlekedésmérnöki Kar fokozatosan 
nevezte át tanszékeit, ahova csak lehetett a „jármű” szót beépítve a szervezeti egységek 
nevébe a „gép” helyére121. A kétszintű képzés bevezetésekor a Gépészmérnöki Kar 
kierőszakolta, hogy a Közlekedésmérnöki Kar ne indíthasson gépészmérnök szakot. Az ellen 
ugyanakkor semmi kifogása, hogy ugyanaz a képzés a Közlekedésmérnöki Karon 
„közlekedésmérnök”, „járműmérnök” néven fusson tovább (a „minőségre” már-már 
rigorózusan ügyelő MAB ez esetben „természetesen” kimérte a különbözőséghez szükséges 
megfelelő szaktávolságot). Ha elemezzük a kialakult helyzetet, akkor azt látjuk, hogy 
egyébként, sem az elvileg jobb oktatásért felelős egyetemi felsővezetőket, sem a fenntartót 
nem érdekelte az évtizedeken át folyó nyilvánvaló pazarlás. Ez könnyen magyarázható, ha azt 
feltételezzük, hogy a felsővezetők célja valójában nem a jobb oktatás, hanem a professzori kar 
érdekeinek védelme és saját hasznosságmaximalizálásuk. Ezeket a két képzés párhuzamos 
fenntartása jól teljesíti: az összevonással kialakuló versenyhelyzetben néhány professzor talán 
nem lesz tanszékvezető, viszont kényelmetlen és kellemetlen menedzseri feladatok elé 
állíthatják az egyetemi vezetőket. A minisztériumot sem igen érdekli a dolog, az ágazati 
bürokraták fő céljuknak a pénzszerzést és az ő kényelmüket is védő status quo védelmét érzik, 
nem, hogy nem kifogásolják a párhuzamosságot, de van, hogy kifejezetten támogatják – nekik 
se jöhet rosszul – a „védelemért” cserébe - valamelyik karon cserébe félállás, vagy legalább 
valami tiszteletbeli cím. A változással a verseny nem fokozódik, a párhuzamosság megmarad, 
az adófizetőknek a képzés kevesebbe nem kerül. A hallgatókat kicsit megtévesztik, de ha 
szerencséjük van, csak kicsit, mert a munkáltatókat tudásuk érdekli, nem az, hogy az eddig 
nem létező járműmérnöki szakon végeztek, és/vagy nem használhatták a másik kar esetleg 
korszerűbb tárgyi eszközeit, tudástőkéjét. Az egyetemi vezetők viszont minden szinten 
megmenekültek az integráció kellemetlen belharcaitól. A gépészmérnökök céhe is jól járt, 
kizárta a céhből közvetlen versenytársát, de a Közlekedésmérnök Kar gépészeti tantárgyakat 
oktatói sem szenvedtek nagy kárt: jelentéktelen céhtábla átfestés után ugyanazt csinálhatják, 
ugyanolyan feltételekkel122. Fordított előjellel, de lényegében hasonló helyzetet konstatált az 

                                         
121 Így lett a mechanika tanszékből „járművázak és könnyűszerkezetek”, a gépelemből „járműelemek és 
hajtások”, a gépgyártástechnológia „járműgyártás és javítás” stb. 
122 E sorok írójának konklúzióképpen óhatatlanul a „Tanú” című film azon jelenete jut eszébe, amikor Pelikán 
elvtárs az egy szem magyar narancs megtermelésére szervezett hatalmas ünnepségen megkérdezi Virág 
elvtárstól, hogy „Azért van egy kis rossz érzésem. Miért kell ekkora felhajtást csinálni? Mégiscsak becsaptuk az 
embereket.” Mire Virág elvtárs: „Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A kutatókat? 
Azok örülnek, hogy plecsni van a mellükön. A széles tömegeket? Azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de 
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Állami Számvevőszék a felsőoktatási integrációról123, és analóg állapotot mutat be „A 
bolognai folyamat intézményi szinten” c. összeállítás, melyben Pálinkó (2007) 
esettanulmányából124 kiderül, hogy Pécsen két kar – a Műegyetemnél bemutatotthoz 
hasonlóan – ugyanazt a képzést akarta (külön-külön) elindítani, nyelvi lektorátusa öt van, 
szinte minden karnak van saját matematika-statisztika tanszéke stb.  

 

                                                                                                                               
boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem 
szeretnék most a helyükben lenni!”  
123 „A törvényi szabályozással kialakított intézmények – az integrációs előzmények, egyeztetések és felsőoktatás-
politikai döntések alapján – nem egységes, hanem heterogén modellt tükröznek a képzési szerkezet és a 
regionális szempontok szerint. Az új intézmények eltérő felsőoktatási kultúrával és hagyománnyal rendelkező 
intézményekből jöttek létre. A képzési tradíciók, a helyi képzési adottságok az egyesített működésben eddig 
meghatározóak voltak. A szervezetek összevonása a korábbi jogelőd intézmények és karok egymás mellé 
rendelését, szervezését jelentette. Az intézményen belüli belső integráció, tartalmi kohézió csak a 
gazdálkodásban valósult meg.” 
(http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/Minden2/10D2387AE4C83C6BC1256D080028D8AA) 
124 Pálinkó É. (2007): Egy klasszikus hazai egyetem – Pécsi Tudományegyetem. Hrubos I. Tomasz G. (szerk.) A 
bolognai folyamat intézményi szinten, Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 81. o. 
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3. A szemetesláda modell-azonosítása 

Az egyetemek szervezeti viselkedésének elemzésekor Kozma is említi a szemetesláda 
modellt125, amelyet egyébként egyetemek szervezeti viselkedését megfigyelve fejlesztettek ki 
(a későbbiekben ilyen jellegű viselkedést más szervezeteknél is kimutattak) (Cohen és 
szerzőtársai [1972], Gibbons [2003]). A szemetesláda-modell három legfontosabb jellemzője 
(Berde É., Ványolós I., 2005): 

a) az intézményekben a preferenciák nem egyértelműek. Nem létezik olyan intézményi 
preferenciarendszer, mely a döntéselmélet standard konzisztencia-követelményeinek 
megfelelően vezérelné a szereplők viselkedését. A szervezet pontatlanul definiált 
elképzelések szerint működik. 

b) Homályos a technológia. Még ha maga a szervezet működőképes is, és átvészeli a 
felmerülő problémákat, tagjai akkor sem értik saját szervezetük működési 
mechanizmusát. A szervezet a próbálkozások és tévedések elve alapján működik, és 
legfeljebb a múltbeli kellemetlen helyzetekből tanul, de előre sohasem jelzi a 
lehetséges kimeneteket. A szervezet tagjai nem tudják, hogy mit nem tudnak. A 
szereplők a múltbéli történések tanulságaként rendelkeznek némi tapasztalattal és 
sejtéssel arról, hogy mi is történhet intézményükben, de mindez esetleges. 

c) Cseppfolyós a részvétel. A szereplők különböző idő- és erőfeszítés-mennyiséget 
szentelnek egy adott területnek, és mindez az időben is változik. A szervezet határai 
bizonytalanok, az egyes döntésekben a részt vevők esetlegesen cserélődnek. 

A szemetesláda modellben a döntéshozók folyamatosan megszegik a szabályokat, a 
döntéseket nem valósítják meg, az intézményen belül csoportérdekek küzdenek egymással, a 
kinyilvánított célokat szinte sosem valósítják meg (Meyer J., Rovan B.,1977). Az 
intézményekben szervezeti anarchia uralkodik126. A szemetesláda modell lényege, hogy a 

                                         
125 Magyarul nagyon jól összefoglalja lényeget Berde É., Ványolós I. (2006): A felsőoktatási döntéshozatal 
szemetesláda-modellje 478-480. o. In: Közgazdasági Szemle 53. évf. 5. szám, 465-480. o Jellemző, hogy az 
egyetemi oktató szerzők a fenntartói döntéshozatal szemetesláda-jellegét állították pellengérre és tettek javaslatot 
a döntéshozatal javítására – meg sem kockáztatva azt a feltevést, hogy a fenntartói szemetesláda-döntések egyik 
legfőbb oka inkább az lehet, hogy a felsőoktatási intézményeknél (ahogy az eredeti angolszász modell is 
meghatározta) e döntéshozatal általános, és a lényegében intézményi érdekcsoportok foglyaként működő 
minisztérium helyzetéből fakadóan, az intézményi döntéshozatali kultúrát átvéve alkalmazza a modellt.  
126 A kaotikus állapotokra analógiát találtam a 90-es évek „klasszikus” egyetemi tanácsüléseivel. Az ott érzékelt 
helyzet kicsit hasonló Kipling (1969), A dzsungel könyvében említettekhez: a dzsungel törvényeit nem tisztelő, 
nem ismerő, csak a maguk belső és "szertelen" világát elfogadni hajlandó majmok népének viselkedésére. 
(„Körbeültek a király tanácstermének padozatán, bolhászkodtak, és embernek hitték magukat, vagy ki s be 
szaladgáltak a tetőtlen házakban, vakolatot és régi téglákat gyűjtöttek össze egy sarokba, aztán elfelejtették, 
hogy hová dugták, csapatostul összeverődtek, kiáltoztak - aztán egyszerre, uzsgyi, játszani mentek, föl s alá 
futkosva a király kertjének teraszain, s mulatságból rázogatták a rózsafákat, a narancsfákat, csak azért, hogy a 
virágot, a gyümölcsöt lehullani lássák. Kikutatták a palotának minden folyosóját, sötét alagútját, száz meg száz 
sötét kis szobáját, de sohasem emlékeztek arra, hogy mit láttak, mit nem, így jöttek-mentek, egyedül, kettesben 
vagy seregestül, s mondogatták egymásnak, hogy azt cselekszik, amit az emberek. Ittak a víztartókból, s 
beszennyezték a vizet, aztán verekedtek érte, aztán csoportokba verődtek, s azt kiáltották: "Nincs az egész 
Dzsungelban olyan bölcs, jó, okos, erős és nemes nép, mint a Bender-log, a Majmok Népe!" aztán újrakezdték az 
egészet, amíg meg nem unták a várost, és vissza nem tértek a fák tetejére, remélvén, hogy a Vadon Népe 
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szemetesládában választási lehetőségek és problémák keringenek, és ezek keresik egymást. A 
kaotikus keringés során véletlenszerűen összeakadnak, és a döntéshozó helyzetétől függően 
rátalálnak valamilyen választásra. Ha a döntéshozó által kínált energia fölülmúlja a 
választáshoz kapcsolt probléma energiaigényét, akkor a döntés „horogra akad”, megszületik 
és a választás, valamint a probléma eltűnik a szemetesládából. Ebben a modellben a 
figyelmetlenségből, vagy röptében hozott döntések sokkal gyakoribbak, mint az elhatározás 
eredményeképpen megvalósulók, azaz a szemetesládával modellezhető intézményekben 
számtalan olyan döntés születik, amely nem old meg semmifajta problémát. Másrészt a 
döntéshozók és a problémák a választásokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, ezért sok 
döntéshozó érzi úgy, hogy állandóan dolgozik, de semmilyen eredményt nem ér el.  

Fentiek felhasználásával a vizsgált intézményben (a BME-n) a szemetes-láda modellt 
azonosítottam. 

a) Megállapítottam, hogy a szervezet pontatlanul definiált elképzelések szerint működik, 
a preferenciák nem egyértelműek: 

• szervezetében formálisan divizionális modellt működtet, ugyanakkor a 
stratégiai szinten stratégiai anyagok nem születnek, a divíziók, az oktatást-
kutatást bevételeikkel szolgáló szervezetek valójában nem profit-centerként, a 
rendszerfenntartó és az oktatást-kutatást kiszolgáló szervezetek nem cost-
centerként működnek, a vezetői kinevezéseknek, az elérhető jövedelmeknek e 
modellhez nincs köze.  

• Hangsúlyozza az oktatás-kutatás minőségének fontosságát, ugyanakkor az 
oktatás hallgatói véleményeire nem reagál. Ezzel szemben, ha a fenntartó 
„megrendel” valamit (például a révkomáromi kihelyezett képzést), vagy 
valamilyen tevékenységében a szokásosnál nagyobb profitot lát (például az 
angol nyelvű, vagy a költségtérítéses képzésekben) akkor különösebb ellenállás 
nélkül alkalmazkodik, szabályait az „igényeknek (a nagyobb profitot hozó 
tevékenységnek) megfelelően” alakítja. Ide tartozik, hogy például szakindítási 
előterjesztéseiben gyakorlatilag nem alkalmaz a MAB-nál erősebb 
minőségbiztosítási rendszert: ilyen jellegű anyagai rendre a MAB által 
tematizált formanyomtatványokat követik, szinte egyáltalán nincs bennük belső 
minőségbiztosítási előírás. Ami van, azt feltehetően nem tartja jónak, mert a 
kari tantervek rendre megkísérlik megszegni127, és ez nem véletlen, hiszen a 
későbbiekben bemutatott költségelemzés rámutat arra, hogy a karok egyik 
preferenciája a saját (kari) oktatás kiemelt díjazása. Leginkább figyelemre 

                                                                                                                               
észreveszi őket.”) Ahol a hozzászólók - nehezen értelmezhető összefüggésekben - kapnak fel és ejtenek el 
témákat, s az önértékelés sem végződhet soha másképp, mint hogy a Műegyetem a legjobb a maga szakterületén, 
melynek megfellebbezhetetlen bizonyítéka, hogy ő maga állítja ezt magáról. ("Nagyok vagyunk. Szabadok 
vagyunk. Csodálatra méltók vagyunk. Legcsodálatosabb népe a Vadonnak! Mindnyájan azt mondjuk, hát 
lehetetlen, hogy igaz ne legyen!") (Szabó T., 2003b). Az analógia nem véletlen, hiszen a „Majmok Népe” a 
szemetásláda modell döntéseinek mindhárom feltételét teljesíti, a „Dzsungel Törvénye” tiszteletben nem tartása 
is jó párhuzamba vonható a jogszabályi megfelelőségi menedzsment gyakori elvetésével stb. 
127 Például a vizsgák legnagyobb számára előírt felső korlátot, vagy a gazdaság- és társadalomtudományi 
blokkok kiméretét stb. 
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méltónak azt tartom, hogy, míg a bürokratikus koordinációra (különböző 
hatósági, fenntartói erőszakoskodásokra) a szervezet valamennyire érzékeny, a 
piacira egyetlenegy példát sem találtam. Soha, egyetlenegy alkalommal nem 
fordult elő, hogy az egyetem valamely menedzsere, vezető oktatója az ún. saját 
bevételes tevékenységet, ahhoz kapcsolódó – szokásosan üzleties - szervezeti 
kultúrát alacsonyabb prioritásúnak tekintette volna, mint az államilag 
támogatott, alapfeladatok közé sorolt bármelyiket, sőt, ellenkezőleg. Ezekben 
az esetekben az egyetem (érintett szervezeti egysége) szinte minden esetben 
hajlandó volt felülírni korábbi elképzeléseit, szabályait. 

• A Műegyetem stratégiakészítési erőfeszítései talán egyik legszebb példája a 
szemetesláda-modellnek. 1998-1999-ben „Értékek és változás” címmel 
huszonoldalas vitaanyagot írtak, melyet az Egyetemi Tanács elfogadott, majd 
azonnal le is váltott és más koncepció alapján, 1999-2000-ben öt témában – a 
BME Egyetemi Tanácsa által – elfogadott stratégiai helyzetelemzés és 
célkitűzések, valamint a kapcsolódó intézkedési terv készültek. A 
forrásallokációk és programmenedzselések halmazából álló intézkedések 
töredéke valósult meg, azok nagy része is nem az eredeti elképzeléseknek 
megfelelően. Az öt téma intézkedéseinek eredményeit nem értékelték. Az öt 
témához kapcsolódó, 2001-ben véglegesített Intézményfejlesztési Terv már 
csak néhány elemét tartalmazta az 1999-2000-ben zajlott munkálatoknak, 
ennek megvalósítását szintén nem értékelték. A 2005-ben elfogadott – minden 
hatástanulmányt, elemzést mellőző – stratégiai célkitűzésekhez az 1999-2000-
ben kidolgozottakból semmit sem használtak fel, e célkitűzések egy része 
ugyanakkor beépült a 2006 végén elfogadott Intézményfejlesztési Tervbe. A 
2005-ben elfogadott stratégiai célkitűzésekben szereplő főbb irányok 
ugyanakkor nem egyeznek a lényegében a BME magasabb vezetői által 
kimunkált „Stratégiai Térkép Projekt” támogatott céljaival. A „Stratégiai 
Térkép Projekt”-ben foglaltak ugyanakkor sohasem kerültek a Szenátus elé. A 
2007 elején, a fenntartó által „A” minősítéssel elfogadott Intézményfejlesztési 
Tervben szereplő mutatószámok közül összesen már csak egy szerepelt a 2007 
végén aláírt, három évre szóló fenntartói megállapodásokban – és 
„természetesen” annak a mutatószámnak sem volt (van) semmilyen 
megalapozó háttéranyaga, statisztikai adatbázisa. Ezzel szemben a BME 
Szenátusa elsöprő többséggel fogadta el az Intézményfejlesztési Terv hirtelen 
beterjesztett módosítását, amikor a fenntartó levélben jelezte, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Terv megjelent felsőoktatási pályázatain csak azok az intézmények 
indulhatnak sikerrel, melyek intézményfejlesztési terve a pályázati kiírásban 
szereplő prioritásokat tartalmazza. Ugyanezt történt, amikor a fenntartó 
közölte, hogy az intézményfejlesztési tervben a három éves megállapodás 
mérőszámai kell szerepeljenek – a „Stratégiai Térkép Projekt”-ben kialakított 
mutatószámok leváltását a szenátus ugyanolyan elsöprő többséggel vette 
tudomásul, mint bekerülésüket. Általában a szenátus, mint stratégiai 
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döntéshozó szervezet döntéseinek megvalósulását, következményeit nem 
elemzi, nem értékeli, vélhetően erősebb preferenciának tartva a pillanatnyi 
döntések szükségességét, mint azok minőségét. 

• Nonprofit költségvetési szervezetként profitorientált működést folytat. Ebben 
támogatja a fenntartó és más állami szervek, amelyek pártolják a vállalkozási 
tevékenységet. A fenntartót ugyanakkor az sem érdekli, hogy a vállalkozási 
tevékenység hogyan viszonyul az államilag támogatotthoz: nyilvánvaló 
vállalkozásokat (például költségtérítéses képzés) az alapfeladathoz sorol és 
külön is élénkít (például a kutatásokat paraméterezett közvetlen 
finanszírozással, és külön kutatási pályázatokon keresztül, majd a kutatás 
eredményeinek értékesítését), ami ellentmond annak a célrendszernek, hogy az 
állam minél kevesebb adófizetői ráfordítással kívánja a feladatot ellátni.  

b) Megállapítottam, hogy homályos a döntéshozatali technológia: 

• azonos kérdésekben (például munkaköri kinevezések) dönthetnek testületek és 
vezetők egyaránt. Nem ritka, hogy ugyanazon ügyben más a döntéshozatal 
technikája, gyakori példa, hogy bizottság megalakításáról szóban, nyíltan, 
egyenként vagy esetleg titkosan, listásan, vagy ettől eltérően szavaznak.  

• A vezetők felkészületlenek, megbízásukhoz szükséges pályázatokban 
egyáltalán nem szerepel, hogy ismerniük kellene a felsőoktatás, vagy azon 
belül valamelyik szegmense jogszabályi környezetét, a vezetés-szervezéshez 
szükséges gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretekkel nem kell 
rendelkezniük128. Általában is nehezen érthető, hogy a különböző állások 
elnyerésében mely szempontok a legerősebbek – a kinevezésbe legkisebb 
beleszólása általában a közvetlen munkahelyi vezetőnek van. 

• Nem kötelező a vezetéshez szükséges ismeretek elsajátítása menet közben 
sem129, így jellemzően bőven elég, ha a különböző vezetők és az irányítást 
segítő munkatársaik csak homályosan emlékeznek a korábban már megoldott 
ügyek körülményeire, a megoldás folyamatára. A megfigyelési időszakban 
mintegy 50-100 alkalommal küldtem vezetőtársaimnak különböző oktatás-
gazdaságtani, menedzsmenttel, jogszabályi környezettel kapcsolatos cikkeket, 
tanulmányokat, elemzéseket, és egyetlenegy alkalommal sem került sor ezek 
megvitatására: ha egyáltalán szóba került, a rektorok, rektorhelyettesek úgy 
nyilatkoztak, hogy ezeket el nem olvassák, véleményük szerint ismeretük nem 
szükséges a szervezet irányításához. „A szereplők a múltbéli történések 
tanulságaként rendelkeznek némi tapasztalattal és sejtéssel arról, hogy mi is 
történhet intézményükben, de mindez esetleges” megfogalmazás jellegzetes 

                                         
128 2008 januárjában a rektorok 94 %-a nem rendelkezett pénzügyi vagy gazdálkodási szakképesítéssel.              
(http://index.hu/gazdasag/magyar/stats080114/)  
129 A korábban említett „Stratégiai Térkép Projekt”-ben vélhetőleg ezért került a nem támogatott célok közé a 
„vezetőképzés”, mert a jó affiliációs képesség, a széleskörű kapcsolati háló, és érdekképviselői magatartás 
egyetemi környezetben valószínűleg sokkal hatékonyabb vezetési eszköz, mint a gazdaságtudományi képzési 
terület által átadott standard ismeretanyag. 
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példájának tartom, hogy a Műegyetem bár lassan évtizedre visszanyúló 
felmérésekkel, tanulmányokkal rendelkezik a végzett hallgatók, felvettek 
véleményéről, igényeiről, mégis, ahányszor az ún. operatív vezetői 
értekezleteken130 a hallgatói vélemények szóba kerültek, a rektorok, 
rektorhelyettesek többnyire saját egyetemista-főiskolás gyermekük, vagy 
kollégájuk gyermekeinek problémáival, tapasztalataival azonosították a 
hallgatói véleményeket. 

c) A cseppfolyós döntéshozatalra jó példákat találtam az alábbiak szerint: 

• a különböző testületi üléseken gyakori szituáció, hogy a helyettesek nem 
ismerik főnökük véleményét, vagy éppen nem azonosulnak vele, és másképpen 
szavaznak. Nem ritka, hogy a különböző bizottságokban, testületekben a karok, 
vagy más szervezetek ugyanazon ügyekben különböző személyeket 
delegálnak, akik nem járatosak az előzményekben, körülményekben. A BME 
pl.: 2005-től a szenátusi anyagokat előkészítő gazdasági-tudományos-oktatási 
bizottságokban már nem a szenátus tagjait, hanem a megfelelő reszort-
dékánhelyetteseket alkalmazza, mert a túlságosan cseppfolyós döntéshozatal 
miatt inkább lemondott a törvényhozás-végrehajtás szétválasztásáról.  

• Szintén alkalmas példa a különböző idő- és erőfeszítés mennyiségre, hogy a 
döntések meghozatalában a vezetőket általában nem zavarja, hogy előtte 
például napokat, vagy éppen heteket töltöttek külföldön, vagy saját bevallásuk 
szerint még el sem olvasták a tárgyalandó anyagokat. 

• A szervezet határai bizonytalanok, esetleges, hogy például a külföldi 
doktoranduszok munkájának minőségbiztosításával kapcsolatos pénzügyi 
kérdés mikor minősül oktatásinak (mert a doktorandusz-képzés oktatási ügy), 
tudományosnak (elvégre a doktoranduszok a tudományos utánpótlás legfőbb 
letéteményesei), vagy nemzetközinek, (külföldiekről van szó), illetve esetleg 
hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos általános jogi-közgazdasági kérdésnek131.  

Gyakori jelenségek a figyelmetlenségből, vagy röptében hozott döntések, melyek így újra- és 
újra visszatérnek. Ennek jellegzetes jelei az elhúzódó döntések, az e miatt vissza-visszatérő 
kérdések. A BME Központi tanulmányi Hivatalt kialakítása mintegy öt évig tartott, négy 
egyetemi tanácsülés tárgyalta, a vietnámi kihelyezett képzés ügye hat éve húzódik, a BME 
innovációs kérdéseit az említett operatív értekezletek három év alatt összesen tizenegyszer 
tárgyalták – lényegében eredménytelenül. Az áttanulmányozott szenátusi hangfelvételek 
szerint minden olyan kérdésben, ahol az előterjesztésről vita bontakozott ki, ott a határozati 
javaslatot végül a helyszínen, szóban átfogalmazták. A végrehajtást egyik esetben sem 
ellenőrzik. A szemetesláda-modell műegyetemi okait az alábbiakban látom: 

                                         
130 Rektor, rektorhelyettesek, gazdasági vezető, főtitkár, hallgatói önkormányzat elnöke vesz részt rajta. 
131 Megfigyeléseim szerint a legtöbb probléma óhatatlanul átalakul „jogi, és/vagy pénzügyi kérdés”-sé. Ennek 
oka, hogy a szabályozási, tájékoztatási elemek – főként a bonyolult helyzetek, szabályok miatt – elsősorban 
társadalomtudományokban jártas, jogi, közgazdasági alapokban erős munkatársakat igényelnek, így minden 
„igazgatási” feladat előbb-utóbb jogi, közgazdasági munkává – és így az oktatók-kutatók vezetése alatt álló 
adminisztrációk által nehezen befogadhatóvá – válik. 
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• a szervezet valódi tulajdonos nélküli és megszüntethetetlen. A vezetői felelősség etikai 
koordináción alapul, az állami támogatás biztos és bőséges. Ilyen körülmények között 
a vezetői infantilizmus (felkészületlenség és felelőtlenség) kialakulásának érdemi 
akadálya nincs. 

• Az egymással csatázó érdekcsoportok által kialakított (egyetem)politikai szervezet 
nem torolja meg a szemetesláda modell-szerinti döntéseket és az infantilis vezetői 
magatartást, sőt általában helyesnek tartja, elismeri, mert ez a vezetői és szervezeti 
magatartás támogatja legjobban az egyéni célok megvalósítását. 

• A szervezet tagjainak tudástőkéje hatalmas, szellemi erejük az átlagot jóval 
meghaladó, így képesek a környezetükre, elsősorban az államra, mint fenntartóra 
rákényszeríteni a szemetesláda döntéshozatali modell szabályait (Berde-Ványolós, 
2005). 

Tapasztalataim szerint a szemetesláda-modell problémái csökkenthetők a tanuló szervezeti 
jellemzők132 erősítésével. A tanuló szervezet jellemzőivel bíró Egyetem működésének 
kulcskérdése: az elkötelezettség és a felhatalmazás. Az elkötelezettség – már csak önigazgató 
tudásszervezet jellege miatt is – magától értetődően belső jellegű lehet – a más 
szervezetekben domináló külső elkötelezettséggel szemben133. Vagyis: 
o a feladatokat az egyének határozzák meg; 
o a feladatok elvégzéséhez szükséges magatartásról az egyének (a szervezet tagjai) 

rendelkeznek; 
o a teljesítménycélokat a vezetők és a tagok együtt határozzák meg; 
o az adott cél fontosságáról az egyének döntenek. 
Ez az az út, amelyen – véleményem szerint – az egyetemeknek (azok vezetőinek és 
polgárainak egyaránt) haladniuk kell ahhoz, hogy kombinálni tudják a maguk legjobb 
gyakorlatát és azt a képességüket, hogy a környezeti változásokhoz alkalmazkodni tudjanak. 
Ehhez több dolog középpontba állítása szükséges: 
o az egyetemi polgárok elkötelezettsége érdekében az iránymutató elképzelések 

artikulálása; 
o a tanulás infrastruktúrájának biztosítása a szervezeten belül: a „tervezés mint tanulás” elv 

érvényesítése; 
o a szervezeti vezetők (úgy a kormányzó testületek tagjai, mint az egyes vezetők) tanulási 

képességeinek fejlesztése.  
A szemetesláda-modell szerű döntéshozatal csapdájának kikerülése elősegíthető különösen: 
a. a központi, egyetemi szinten hozott szabályok számának csökkentésével és csak az 

alapvető egyetemi küldetésre vonatkozó jellegével. Az intézkedéssel csökken, a vezetők 
szabályok kidolgozásával, magyarázatával, értékelésével és érvényesítésével kapcsolatos 
feladata, és így terhelése. Ezzel párhuzamosan a decentralizált működés kereteinek 

                                         
132 Forrás: Senge, P. M. (1998): Az 5. alapelv. A tanuló szervezet kialakításának elmélete és gyakorlata. HVG 
Rt., Budapest, - gondolatai nyomán. 
133 Forrás: Argyris, C. (1999/1): Az alkalmazottak felhatalmazása: a császár új ruhája? Harvard 
Businessmanager, 41. o. - gondolataiból levezetve. 
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világossá és egyértelművé tételével. A 2006 óta alkalmazott műegyetemi szervezeti 
felépítés erre alkalmas. 

b. Az érintettek folyamatos tájékoztatásával, az egyetemi szervezet működési 
mechanizmusainak rendszeres és folyamatos nyilvánosságra hozásával, magyarázatával, a 
kapcsolódó jelenségek kommunikációjával.  

c. Az egyetemi vezetés professzionalizálásával és a vezetőknél – szereptávolítással 
kombinált elkülönülés helyett – az együttműködés és a csapatszellem erősítésével. Erre 
módszer a következetes és normakövető vezetői magatartás elvárása – különösen a 
magasabb vezetőknek egymástól és – mindenkitől, aki részt vesz az Egyetem 
irányításában és vezetésében. Annak tudatosítása, hogy a vezetői megbízatások 
ellátásához nem feltétlenül elég a tehetség és a jó munkavégzési szokások, személyes 
alázat és szakmai (vezetési) elszántság kell kiegészítse. 
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4. Az állami egyetem önigazgatásának jellemzője134: a testületi kormányzás 
problémái135 

Ebben a fejezetben a testületi kormányzás problémáival foglalkozom. Az állami egyetemeken 
– figyelemmel a nonprofit hagyományokra – igen erős a testületi vezetés szerepe. Az alant 
írtak elsősorban e testületekben végzett munkám (tagként, titkárként) közben tapasztalt 
viselkedésjegyeket összegzik. Ezek közül is kiemelkedik az egyetemi tanács (szenátus) 
titkáraként végzett tevékenységem, ennek folyományaképpen a közvetlenül megfigyelt elmúlt 
tíz évben mintegy 100 egyetemi tanácsi, 200 rektori tanácsi, és kb. 300 szűkebb vezetői 
értekezleten vettem részt. A megfigyelés módszertana Dinya L., Farkas F., Hetesi E., Veres Z. 
Nonbusiness marketing és menedzsment c. könyve 173. oldalán írott jellemzőkön alapul 

1. Időráfordítás és trivialitás 

A testületi kormányzás és a döntéshozatal egyik legszembetűnőbb visszássága, hogy kis 
horderejű, hétköznapi, csip-csup feladatokkal telik el a munkavégzés jelentős része, míg az 
igazán nagy horderejű, komoly energiaráfordítást megkövetelő ügyek egyszerűen 
elsikkadnak. Ennek magyarázataként szükséges kiemelni: 

a) okai a vezetők képzetlensége, felelőtlensége és nem utolsó sorban kiszolgáltatottsága. 
A testületi kormányzásban részt vevő vezetők többsége képzetlen a gazdálkodás- és 
szervezéstudományok területén, nem ismerik fel pl.: hogy nem technikai szintű, 
hanem stratégiai szintű vezetéssel kellene a testületnek foglalkoznia. Mivel a 
testületekben ülő munkavállalók és vezetők mindannyian „adhocraták136”, ezért 

                                         
134 Sáska Géza (2007) Rendszerek és Váltások című, oktatáspolitikai könyvének szinte minden részében 
foglalkozik az „autonómiák kis köreivel” (ennek előszavában fogalmaz így Kozma Tamás). Külön fejezetet 
szentel a 80-as, 90-es évek szakmai-politikai (közoktatási) autonómiáinak. A 2005-ben hatályba lépett új 
felsőoktatási törvény (eredeti) – lényegében önigazgatás-ellenes szemlélete – tükrében igen érdekes az a 
megállapítása, hogy „Az önigazgató vállalatok létét még 1987-ben is, az ágazati reformmozgalmaknak így-úgy 
mintát adó „Fordulat és reform” című dokumentum szerzői is természetesnek tartották” (Antal L, Bokros L., 
Csillag I., Matolcsy Gy., 1987). A gazdaságirányítási autonómiákkal foglalkozó részben ugyanakkor megjegyzi, 
hogy „Sárközy szerint már akkor is világosan látszott, hogy a munkavállalóknak elsősorban bérmunkástudatuk 
van, így kevéssé tekinthető tipikusnak, hogy azon gondolkozzanak, a vállalat tíz év múlva hogyan fog működni, 
vagy, hogy érdemben részt vennének a vállalati stratégia kidolgozásában. Nincs tehát tulajdonosi érdekük, így 
tulajdonosi tudatuk sem. Az is egyértelmű volt, hogy ez a kollektív vezetésre épülő szervezési rend ellentétes a 
gazdasági racionalitással.” Az önigazgatás problémáit tekinti az egyik legsúlyosabb kérdésnek a japán Morita 
Tsueno (2007), „külföldiként”, megírt, az önigazgatást (rossz) furcsaságnak tartó, elsősorban a magyar 
egészségügyet bíráló cikkében is. 
 (http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0719&article=2007-0513-2203-42CFWF) 
135 Barakonyi (2004a) így ír a két világháború közötti, a maihoz is nagyban hasonlító honi helyzetről: „A vezetők 
menedzseri hozzá nem értése miatt azonban többnyire nehézkes, szakszerűtlen és bürokratikus működés alakult 
ki. Különösen sok problémát jelentett az egyetemi tanács működése: már a kortársak is rendkívül nehézkesnek, 
az ügyek intézését késleltetőnek ítélték meg tevékenykedését – olyan szervezetnek tartották, amely sajnálatos 
módon befolyásol olyan ügyeket, amelyekre nézve nem illetékes, amellett a megkívánt szakszerűséggel sem 
rendelkezik. A szakszerűtlen, „hozzá nem értő többség” dilettáns döntései miatt feltorlódtak az adminisztratív 
teendők, gyakoriak voltak a vég nélküli ülésezések - mindezek nem vitték előbbre az egyetem ügyét.” 
(http://www.univpress.hu/2004/data/ea_barakonyi_karoly_1.doc)  
136 Mintzberg nevezi így az európai felsőoktatás vezetőrétegét, mivel nem főhivatású adminisztrátorokból és 
menedzserekből tevődik össze, hanem az ezeken a posztokon egy-egy periódust betöltő tanárokból és 
tudósokból. - In: Mintzberg, H. (1973): The structuring of organizations. Chicago 
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többnyire az általuk még magyarázható, egyszerű, a mindennapok teendőivel 
kapcsolatos vezetői feladatokat tekintik vezetői feladatoknak.  

b) A stratégiai szintű vezetés időnként bonyolult apparátusokat és széleskörű, mély 
vezetői ismereteket (a stratégiai irányítás eszközeit, vagy legalább a szervezet és 
működés alapjainak ismeretét) igényel, amihez a testületi tagok nem elég fölkészültek. 
Ezen felül a nagyobb horderejű döntések számos érdekcsoport érdekét sérthetik. 
Törvényszerű, hogy azok a témák kedveltek – legyenek bármennyire is jelentéktelenek 
a főbb folyamatok szempontjából –, amelyek kevés konfliktussal járnak, egyszerűek és 
könnyen befogadhatók. Nem véletlen, hogy ezért a műegyetemi szenátusok legtöbb 
időt igénylő témája a különböző címek, kitüntetések adományozása, mivel e témák 
elvonatkoztatást nem igényelnek, és a testületi tagok elégedettek lehetnek a sok 
kedvező döntéssel – különös tekintettel arra, hogy igen gyakran saját magukról, 
kollégáikról szavaznak. 

c) A más munkakör mellett hobbiszerűen végzett vezetési-testületi feladathoz hiányzik a 
megfelelő mennyiségű és pontos információ, mely szükséges ahhoz, hogy nagyobb 
lélegzetű, összetett ügyekkel is képes legyen a testület foglalkozni. 

d) A nem professzionális vezetők szívesen testület elé viszik saját, vagy beosztottaik 
feladatait is, hogy mentesüljenek a felelősség és a menedzseri feladatok alól. 
Számukra a vezetés nem kívánt feladat, alapvetően kellemetlenség137. A viselkedés 
racionális magja különösebb indoklást nem igényel, ugyanakkor fontos megemlíteni, 
hogy az akadémiai ranglétrához kapcsolódó jellemző vezetői életkor a 60 év körüli138. 
A tekintélyelvre épülő oktatói-kutatói életpályán ebben az életkorban – docensi, és 
főleg tanári munkakörben – a munkavállalók oktatásra alig, kutatásra egyáltalán nem 
kötelezettek, jobbára olyan dolgokkal foglalkoznak, mely aktuális érdeklődési 
körüknek megfelelő139. Ebből következően bevett gyakorlat, hogy az oktatási-kutatási 

                                         
137 „A sokszor leírt tankönyvi modellek mögött azonban Kornai rámutatott a standard mikroökonómia 
elbújtatott alapfeltevésére: minden munka, így a vállalatvezetői munka is, kellemetlen.” Mihályi P. (2003 május): 
A vállalatvezetők motivációja a szocializmusban és a piacgazdaságban – régi és új tapasztalatok, Közgazdasági 
Szemle, L. évf., 428–449. o. 
138  2008 januárjában az állami egyetemek rektorainak átlagos életkora 58 év volt (saját adatgyűjtés és számítás, 
az MRK adatait alapul véve). 
139 A Műegyetemen (és minden más felsőoktatási intézményben) nem ritka, hogy a 30-as, 40-es életévektől – a 
matematikai módszerekhez kapcsolódó absztrakciós képességek gyöngülésével párhuzamosan – az oktatók-
kutatók érdeklődése a társadalomtudományok felé fordul, különösen a vezetői megbízások elnyerésével. Gazda 
István tudománytörténész szerint ennek legfőbb oka, hogy „a reáltudományokban elsősorban a fiatalok képesek 
az igazán nagy felismerésekre, felfedezésekre (…). Mivel még nincs papírjuk arról, hogy fel is fedezhetnek 
valamit (PhD stb.), és nem ültek végig elegendő számú szakmai konferenciát, ezért nyilván nem is tudnak 
felfedezni semmit – vélik feletteseik. Talicskázzanak csak, amíg ők is szépen bele nem öregszenek abba a korba, 
amikor már igazán nagyszerű dolog nem jut eszükbe. Addigra már ők is rendes emberek lesznek.” Szép példája 
az (anyagi) önérdek vezérelte homo oeconomicusnak, hogy a gazdálkodás- és szervezéstudományban semmilyen 
képzettséggel-végzettséggel nem rendelkező oktatók-kutatók vezetővé válva milyen magától értetődő 
természetességgel nyilvánítanak véleményt e tudományterület bonyolult problémáiról, amikor más állításaik 
szerint saját tudományterületük elfogadható szintű műveléséhez évtizedek kellenek. Andor (2008a) így ír a 
jelenségről: „Egy egyetem annyiból bizonyosan nehéz eset, hogy itt emberek azért az átlagnál jóval okosabbak, 
megszokták, hogy amit gondolnak, mondanak annak értelme, súlya van. Kár érte viszont, hogy legtöbbször 
lebecsülik az egyetemi világ és úgy általában az ilyen közösségek természetének bonyolultságát, míg saját 
szakterületük megismerésére egy fél életet áldoznak, addig az itteni összefüggések megértéséhez, feltárásához 
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feladatok közül a „nemszeretem”-eket (nyilvánvalóan a nehezebbeket, kevésbé 
látványosakat) igyekeznek fiatalabb, nekik kiszolgáltatott kollégáikra hárítani. Ezt a 
menedzselési módszert nem csak oktatói, hanem vezetői feladatoknál is igyekeznek 
alkalmazni, ami óhatatlanul növeli a költségeket140. Menekülnének a vezetési-
szervezési feladatok elől, ezért megpróbálnak olyan fórumot találni, ahol a feladatot 
valaki másra háríthatják. Erre a testületi ülések alkalmasak, mert így az érintett nem 
közvetlen főnökétől kért szívességként szabadulhat meg teendőitől, hanem testületi 
döntés alapján, ami nehezebben változtatható és nem kell viszontszívességet tenni 
(lásd még szemetesláda-modell). 

e) A mintegy 300 szűkebb vezetői (az ún. operatív) értekezletről azért fontos külön is 
említést tenni, mert a kisebb létszámú testületekben a hangulat őszintébb, a 
beszélgetések nyíltabbak. Az értekezleteken a BME szűkebben vett felsővezetői 
vesznek részt, így elméletileg stratégiai szintű problémák gyakrabban kerülnek szóba. 
Ezeken az ankétokon általában a következő témák köré csoportosultak a kérdések: 

• a vezetők életkörülményeivel kapcsolatos kérdések: milyen tapasztalataik 
voltak a különböző egyetemi szolgáltatások (parkolás, utazásszervezés, sport- 
és kulturális infrastruktúra stb.) igénybevételekor, hogyan tetszett nekik 
valamely rendezvény, külföldi út, ünnepség, az ezekkel kapcsolatos személyes 
tapasztalatok megvitatása, 

• személyi kérdések: a vezetéshez lojális egyetemi polgárok (oktatók-kutatók) 
kiválasztása különböző vezetői posztokra, bizottsági feladatokra, munkájuk 
értékelése. (Egyetem)politikai szervezetről lévén szó az értékelés alapja az 
értekezleten részt vevő és az adott személy személyes viszonya, illetve gyakran 
az érintett vezetőről alkotott munkavállalói vélemény. Az alapvetően testületi 
vezetésre berendezkedett szervezetben a személyi kérdések állandó témát 
adnak a különböző testületeknek. 

• Az egyes vezetők személyes érdeklődési köréhez kapcsolható tárgykörök. Ha 
valakit a saját tudományterületének, vagy akár a műegyetemi hősi halottak 
valamely kérdése érdekel, akkor arról, ha gyermeke egyetemi tapasztalatai, 
akkor arról, ha valamely számára nehezen értékelhető jogszabályi rendelkezés, 
akkor arról stb. folytat diskurzust. Ezzel összefüggésben az értekezletek 
alkalmak a vezetők affiliációs igényének kielégítésére is, ugyanis rendes 
körülmények között legfeljebb az ünnepségeken, fogadásokon találkoznak 
egymással, a heti egyszeri találkozókon kívül inkább csak telefonon 
kommunikálnak, adott ügyben.  

• A topmenedzserek általában szervezeti egység vezetők is, így legfontosabb 
feladatuknak főleg azt tekintik, hogy kedvezményeket (rezsitérítés-csökkentés, 

                                                                                                                               
elégnek érzik a józan paraszti ész néhány órás használatát. Azt kell mondjam, hogy ez rendszerint kevés az 
értelmes párbeszédhez, más paradigmákban őrlünk, így nincsenek meg azok a közös pontok, amiből elindulva 
érthetnénk egymás érveléseit..” 
140  Meghatározó jelensége a szokásosan 3-4 rektor-, illetve dékánhelyettes, közvetve a kisméretű tanszék, a 
2005-ös felsőoktatási törvény ezért is korlátozta a vezetői megbízások számát. 
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versenytársak kizárása valamely pályázati lehetőségből, tanszéki (kari) kolléga 
menedzsmentbe juttatása, belső forrásallokáció során a tanszéke által művelt 
területek értékesebbé nyilvánítása, így növelve annak bevételét stb.) 
csikarjanak ki az általuk vezetett szervezeti egységeknek, érdekcsoportoknak. 
Ezen belül leginkább saját maguknak (konferencia-turizmus141, 
jövedelememelkedés, jól fizető (állami) „érdekképviseleti” funkció 
(igazgatótanácsi, felügyelő bizottsági, közalapítvány kuratóriumi tagság stb.), 
egyes költségeik (taxi, étkezés, ajándékozás, stb.) „egyetemesítése”, stb.) 

• A felügyeleti szervtől, vagy mértékadó munkavállalóktól beérkező különböző 
kívánságok142 értékelése. Ezek mindegyike operatív jellegű (melyik cégnek 
kell nyernie valamelyik beruházási projektben; valamilyen egyetemi jószágot 
(kollégiumi férőhelyet, helyiséget, területet, szolgáltatást, stb.) 
kedvezményesen vagy ingyen kellene adni valamely állami vagy „baráti” 
szervezetnek; vezetőnek, annak rokonának, kitüntetés-címadományozás 
körében adott „tanácsok” értékelése stb.), és nem ritkán jogszabály, vagy 
szabályzat megszegésére buzdít. Ez utóbbi (jogszabályi megfelelőségi 
menedzsment) ugyanakkor nem érv a szabályszegő döntés ellen, mert a 
homályos célú önigazgatásban legfőképpen a befolyásos személyek megsértése 
okoz többnyire problémát. 

• Népszerűségnövelő, populista intézkedések, amelyek bizonyítják a 
menedzsment rátermettségét és jó szándékát, valamint kellően időrablók ahhoz, 
hogy konfliktusos, bonyolult kérdésekkel ne kelljen foglalkozni. Ilyenek 
lehetnek különböző új kitüntetések, elismerési formák alapítása, új, a „vevők”-
et kedvezményező (pl.: „Professzori Fogadás”, „Professzorok Páholya”, bálok) 
rendezvénysorozatok, ünnepségek, fogadások szervezése, (professzori) 
emlékművek állítása minden lehetséges alkalomból stb. 

• Ismerkedés az aktuális szenátusi, rektori tanácsi, egyéb értekezletek 
anyagaival, ezekkel kapcsolatban ötletek felvetése. Az egyes előterjesztésekkel 
kapcsolatban a szervezet működési elveinek, szabályainak „lefejtése”, 

                                         
141 A konferenciázás általában is népszerű minden vezető körében, hiszen addig sem kell foglalkoznia 
teendőivel, fizetésén felül is díjazzák, és a külföldön töltött idő nagy részét általában szórakozásra fordíthatja 
(http://www.hhrf.org/ujszo/2001/12/velemeny.htm,) 
142 Erre utal a szakirodalom is, az alábbi idézetek Voszka É. (2005 január): Állami tulajdonlás - elvi indokok és 
gyakorlati dilemmák (Közgazdasági Szemle LII. évf. 1-23. o.) tanulmányából származnak: „A politikusok 
számára (…) a köztulajdonnak megvan az a potenciális előnye, hogy a folyamat nem transzparens. Vagyis az 
állami vállalatokat gyakran fel lehet használni arra, hogy a forrásokat átcsoportosítsák a kedvezményezett 
érdekcsoportokhoz és kedvezményezett területekhez, miközben az átcsoportosítás költségei rejtve maradnak azok 
előtt, akiknek ezeket viselniük kell” – írja Yarrow–Jasinski ([1996b] 6. o.). A magáncégek befolyásolásának 
tranzakciós költségei, közvetlen ráfordításai is magasabbak a jobb átláthatóság miatt, valamint azért, mert ezek 
közvetlen egzisztenciális függés hiányában, önálló tőkeerő és a több választható alternatíva birtokában jobban 
megkérhetik az állami cél teljesítésének árát (Yarrow–Jasinski [1996b] 21. o., és Roland [2000] 200–201. o.), 
illetve a velük kötött szerződések teljesítésének ellenőrzése drágább (De Alessi [1987] 287. o.). Az állami 
tulajdon „fogyasztási javakat biztosíthat a politikusoknak”, beleértve a presztízsberuházásokat is (Yarrow–
Jasinski [1996b] 6. o.). A kiterjesztés oka lehet „(…) nem utolsósorban, és többnyire nem is bevallottan az 
állami szektor gazdasági erejének felhasználása a kormánypártok politikai céljaira” (Karsai–Krasznai–Lajtai–
Némethné [1997] 38. o.).” 
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„szétszálazása”, az érdekviszonyok, jogszabályok, intézkedések mögött álló 
motivációs kérdések, szabályosságok felismerésének kísérlete. 

• A résztvevők többsége rangján alulinak és feleslegesen fárasztónak tartja, hogy 
menedzsment dokumentumokat, jogszabályokat, szabályzatokat, előkészítő 
anyagokat tanulmányozzon, ezért a testületi összejöveteleken keresztül ismeri 
meg az egyetem egyes területeinek működését, a komplex és bonyolult 
rendszer kölcsönhatásait és szabályait. Megfigyeléseim szerint a vezetők 
körében nem rutinfeladat az értekezletekre fölkészülés, ezért rendkívül 
gyakoriak a röptében, vagy figyelmetlenségből hozott döntések (Vö. 
szemetesláda-modell) 

2. Rövid-távú szemlélet 

Habár a tervezés és a viszonyítás alapjait a hosszú távú szemlélet tükrében kellene kialakítani 
a szervezet irányító testületei esetében, mégis gyakran beleütköztem a rövid-távú és korlátolt 
gondolkodás által felállított akadályokba. 

Ennek legfőbb oka, hogy az állami egyetem tulajdonosai (dolgozói) tényleges tulajdonos 
híján nem szívesen fektetnek be olyan dolgokba, melynek hasznát esetleg nem élvezhetik143, 
mivel a tulajdonosi jogok gyakorlására általában a foglalkoztatási jogviszony utolsó néhány 
évében (jellemzően egyetemi tanár vezetőként) van lehetőség, ezért a menedzsereknek, 
testületi tagoknak nem érdekük lemondani rövid távú előnyökről hosszú távúakért. 

Az állami egyetemnél jellemzően kisebb a menedzser-munkavállaló szervezeti kötődése, mint 
más szervezeteknél, mert (1) az állami egyetem majdnem biztosan sohasem mehet tönkre, (2) 
a munkavállalók és menedzserek többsége képes nem csak a szervezeten keresztül bevételre 
szert tenni, illetve (3) a menedzserek számára – a tárgyi eszközök és ezen belül leginkább az 
építmények jórészt központi (a gazdasági szervezeten keresztüli) menedzselése miatt – 
minden erre szánt összeg elsüllyedt költség, olyan kiadás, mely az általuk fontosnak tartott 
céloktól (jövedelemmaximalizálás) von el forrásokat. 

A kifejezetten hosszú távú célokat szolgáló ingatlanok, építményelemek menedzselése 
szokásosan nem decentralizált, többnyire még csak nem is fenntartói szintű, ezekben az 
esetekben az ágazati bürokrata is sokszor csak érdekkijáró. Felesleges ezért energiát áldozni 
hosszú távú célokért, és általában is igaz, hogy a mindenütt jelen lévő puha költségvetési 
korlát önmagában értelmetlenné teszi nem rövid távú célok kitűzését: ha az adófizetők 
közössége mindig hajlandó a szervezet által meghatározott költségeket finanszírozni, akkor a 
munkavállalói jóléthez közvetlenül kapcsolódó költségeket célszerű előre helyezni. Ha 
„valakinek” olyan fontosak a hosszú távú célok, majd lesz rá keret is.  

3. Reaktív cselekvés 

A testületek valahogy következetesen abban a helyzetben találják magukat, hogy az 
alkalmazottak kezdeményezéseire reagálnak ahelyett, hogy proaktívan működnének. 

                                         
143 Erre utal Kornai (1995) is az önigazgató szocialista vállalatról írt kritikájában.  
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Legfőbb oka, hogy az alkalmazottak által választott testületi tagok, vezetők rengeteg olyan 
kérdéssel szembesülnek, amelyeket többnyire az alkalmazottak valamilyen kívánságához, 
elvárásához kapcsolódnak. A választott vezetők, az életkörülményeik javításáért „harcoló” 
alkalmazottak érdeke, hogy a szervezet e kérdésekre találjon választ. Az alkalmazotti kérések 
mellett néha még a fenntartói „megrendelés” (pl.: elvonások, vagy éppen új beruházások) is 
megjelenik. 

Másik oka szintén a profeszionalitás és elkötelezettség hiányára vezethető vissza. A testület 
jórészt képzetlen és járatlan tagjai szakmai okokból is szívesebben vállalnak népszerű 
„érdekképviseleti” feladatokat, mert a kezdeményező (proaktív) vezetéshez egyrészt nem elég 
fölkészültek, másrészt nem elég motiváltak: ha valamely kérdés nem saját 
életkörülményükkel közvetlenül összefüggő, vagy érdeklődési körükön kívüli, akkor – érthető 
okokból – nem tartják érdemesnek foglalkozni vele.  

4. Ellenőrzés, felülvizsgálat, helyrehozás.  

A testületek idejük jó részét azzal töltik, hogy ellenőrzik, és ha szükséges, rendbe hozzák 
alkalmazottaik munkáját. A probléma ismét összetett természetű. A testület tagjai egyrészt 
képességeiket nem megfelelően kihasználva folytatják tevékenységeiket, s ennél talán még 
szembetűnőbb, hogy az állandó ellenőrző, felülvizsgáló és helyrehozó tevékenység –
bármilyen lelkiismeretesen is hajtják végre – a legkisebb mértékben sem igényel vezetői 
rátermettséget. 

Az önigazgató szervezetek testületeinek egyik funkciója, hogy parlamentszerűen döntsenek a 
szervezet erőforrásairól (ügyeiről). Ebben a döntéshozatali folyamatban hol egyik, hol másik 
érdekcsoport győz, így természetes, hogy ha valamely programot, intézkedést a testület 
korábban jónak ítélt, az – az erőviszonyok változásával – elvetendő, vagy legalább is 
korrigálandó, felülvizsgálandó. Figyelemre méltó, hogy ilyen konfliktusok az erőforrás-
allokációs problémák tárgyalásakor gyakoriak (éves költségvetés, gazdálkodási szabályok 
meghozatala), illetve ritkán címadományozáskor, kitüntetés-osztáskor. 

Az általam vizsgált testületekben, erősorrendben: (1) a célok homályossága, (2) a vezetők 
függetlensége, (3) a problémák amatőr vezetők miatt nehezen azonosítható jellege miatt 
mindennaposak az állandó felülvizsgálati akciók, mert az adhocrácia, a szemetesláda-modell 
miatt általában nincs olyan fogódzó, amely nagy biztonsággal rendező-elvet jelenthetne.  

Oka lehet az is, hogy a rendszerint gyenge ügynök-megbízó kapcsolat miatt (a „közösség” 
ügyeiben gyengén motivált vezetők) a testület vezetői szerepeket vesz át, és tulajdonképpen 
azt teszi, amit vezetőinek kellene. A vezetők erre gyakran rá is játszanak, hiszen a testületi 
döntés leveszi vállukról a terhet, és a testületi tagoknak is jó érzés, hogy a vezetők 
korporálnak velük, és nem „szavazógép”-nek tekintik őket. A munkatársak etikai 
koordinációjára épített motivációs rendszer gyenge eszköz, az ellenőrző, fölülvizsgáló, 
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helyrehozó akciók többsége eredménytelen144, mert a puha költségvetési korlát miatt 
megtorlás nem várható.  

5. Képlékeny beszámolási kötelezettség.  

A rektor és más magasabb vezetők, valamint az őt körülvevő támogató testületek 
beszámoltatási hierarchiában elfoglalt helye gyakorta nem egyértelmű a testület tagjai 
számára. 

a) A testületek információval legjobban ellátott tagja az első számú vezető és környezete. 
Igyekszik a testületi kontroll alól szabadulni, mert: 

• önérdeke is ezt kívánja, hiszen az információk eltitkolása gyengíti a választók, 
beosztott menedzserekkel, alkalmazottakkal szembeni kiszolgáltatottságát. 
Ilyen esetekben – amikor valamelyik vezető saját, vagy megnevezni nem 
kívánt érdekcsoport jólétének növelésére használja a szervezet erőforrásait – 
érthető, hogy nem kívánja felfedni, kötelezettségvállalásának, külföldi útjának, 
valamely vezetői intézkedésének valódi indokait, 

• a testületi kontrolltól szabadulás erkölcsi dilemmáját gyakran oldja, 

o a testületi tagok gyakori képzetlensége, ostoba, naiv, a belső érdekviszonyokat 
(sem) nem ismerő álláspontja, melynek következtében a vezetők alacsony 
színvonalú, nagytömegű vezetési rutinfeladatra kényszerülnek. 

o A testületi tagok sokszor egyáltalán nem burkolt önzése. A testületekben a 
munkavállalók (menedzserek) számtalan olyan kérdést, kívánságot vetnek fel, 
amely végső soron erőforrás-átcsoportosítás saját maguk vagy a képviselt 
érdekcsoport számára. Ezek teljesítése (nem teljesítése), egyáltalán 
nyilvánosságra hozatala, konfliktusos. Ennek megoldásaként a meghatározó 
érdekcsoportok inkább alkut kötnek, mint sem, hogy vezetőiken keresztül nyílt 
konfliktusokba bonyolódjanak145.  

b) Viszonosság elve: „ha én nem számolok be neked, akkor neked sem kell nekem” (Vö. 
szemetesláda-modell). Az egyetemeken gyakori a személyes, baráti viszony a tagok-
menedzserek között, „elmosódnak” a számonkérések. Legfontosabb okai: 

                                         
144 A testületi döntések végrehajtását soha, senki nem ellenőrzi, nincs értékelés, visszacsatolás. Legfontosabb 
oka, hogy az egyesületi donor-szervezeti kultúrában az eszköz szokatlan. A tíz éves megfigyelési időszakban 
nem volt olyan szenátusi, rektori tanácsi ülés, mely korábbi határozatainak végrehajtásával foglalkozott volna. 
Amikor ilyennel bármelyik vezető kísérletezett, az azonnal hamvába holt, mert a szervezet szükségtelen 
konfliktusnak ítéli a vezetői felelősségre vonást: (1) ha valami fontos, a vezető úgyis megteszi önérdekből, (2) az 
ellenőrzés ténye önmagában rombolja a vezetői tekintélyt, ami a tekintélyelvre épülő közösségnél súlyos vád, (3) 
elvonja az ellenőrző és ellenőrzött vezető energiáját azoktól a dolgoktól, amelyekkel szeret foglalkozni. 
145 A BME Szenátusa (Egyetemi Tanácsa) kiváló esettanulmány a „tanuló szervezet” sajátos példájára. A 90-es 
évek elején még félnapos, egész napos értekezletek sem voltak ritkák, ahol a szervezet „parlament” jellege 
dominált. Később a szervezet tagjai és vezetői megtanulták, hogy alsóbb szinten a konfliktusok megoldása 
hatékonyabb, és ezzel párhuzamosan lassan teljesen elmaradnak az értékelő jellegű előterjesztések: előbb leíróvá 
válnak, majd el sem készülnek. Ugyanez igaz a vitákra is, a szervezet tagjai rájöttek, hogy eredményesebb 
testületi munkát eredményez, ha a meghatározó érdekcsoportok a szenátusi ülések előtt alkut kötnek. A szenátus 
a döntések helyévé vált. 
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• a különböző vezetők egymással változatos keresztkapcsolatban állnak (például 
lehetséges, hogy valaki tanszékvezető, de fontos kutatási projektet vezet, ahol a 
formális főnöke, a dékán az alkalmazottja stb.), a puha költségvetési korlát 
miatt az esetek nagy többségében a kapcsolatorientált vezetői magatartás 
célravezetőbb, 

• a szervezet vezetői és tagjai közötti függelmi viszonyok megfordulhatnak, az 
idősebb, a testületekbe jellemzően bekerülő munkavállalók közötti kapcsolatok 
jellemzően egyvonalasak, és évtizedesek.  

c) Választott vezető ritkán keresi a konfliktust, így a vezetők nem kérnek számon és nem 
is adnak számot. A megfigyelt tíz éves periódusban készült szenátusi anyagokból 
kielemeztem a szervezeti, tevékenységi beszámolókat és arra a megállapításra 
jutottam, hogy a beszámolók inkább tájékoztatók. Nem kapcsolódnak semmilyen más, 
a feladatokat előíró anyagokhoz, vagy legalább jogszabályhoz, vezetői 
rendelkezéshez, jellegük leíró. Közölt adataik mögött elemzés nincs, megállapításaik 
nem indokoltak, érvelés, bizonyítás a legritkábban támasztja alá a következtetéseket. 
A határozati javaslatok (már amikor voltak ilyenek) nem lépnek túl a majdani 
tevékenységek beígérése, és a költségvetéshez kapcsolódó aktuális pénzszerző akció 
meghatározta kereteken. Mindezekből következően a beszámolóknak nincs egységes 
módszertana sem: valójában a szervezet minden tagjának és vezetőjének az az érdeke, 
hogy ilyen ne legyen, vagy legalább formális, ha muszáj.  

6. Kusza hatalmi struktúra, átfedések 

Meglepően ritkán találkoztam tisztán körülhatárolt felelősségi körökkel, és ahhoz 
egyértelműen hozzárendelt kompetenciákkal a kormányzó testületek és a végrehajtó hatalom 
képviselői között, pedig ez a szervezet minden tagja számára növeli a bizonytalanság érzetét. 

Az önigazgató egyetemen állandó a hatalmi harc, hogy melyik érdekcsoport törekvései az 
„igaziak”, melyik jelenít meg „össz-szervezeti érdekeket146”. Ebből (is) következően kedvelt 
menedzselési technika „össz-egyetemi” érdekre hivatkozni valamely csoport, vagy önérdek 
érvényesítésekor. A probléma ugyanakkor erről az oldaláról megoldhatatlan: ha csak és 

                                         
146 A hazai felsőoktatási közbeszéd és szakirodalom (pl.: Barakonyi (2004a): „A szenátus tagjai értelemszerűen 
az intézmény oktatói, kutatói és hallgatói köréből kerülnek ki: ők az oktatók, kutatók, a hallgatók, az 
alkalmazottak és az egyéb szereplők képviselői. A szenátus elnöke (a legtekintélyesebb professzorok, kutatók 
közül kerül ki, akit az akadémiai kör maga választ meg). Az egyik legnagyobb gond hogy rendszerint a 
partikuláris érdekeket képviselik – ebben a rendszerben az intézmény egészének érdekei könnyen háttérbe 
szorulnak.”) előszeretettel ejtenek szót a nem létező összegyetemi, össz-szervezeti érdekről. A tévedés a 
tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalat személyi jövedelem-maximalizáló célfüggvénye következményeinek 
fel nem ismeréséből fakad. Nincsenek össz-szervezeti célok, amikor egyik, vagy másik érdekcsoport előnyre 
kíván szert tenni, azt a másik érdekcsoport hátrányára teszi – a belső szervezeti igényeket ritkán transzformálják. 
Például, hogy analízist, vagy anatómiát kell-e inkább tanítani, pusztán az érintett érdekcsoport jövedelem-
(élet)viszonyain változtat, de aligha lehet stratégiai cél egyik, vagy másik növelése, ha a finanszírozó 
fenntartónak mindegy. Ugyanígy levezethető az épületek karbantartása, az állam ad majd újat, ha a régi elromlik, 
minek ilyenre költeni – ez sem lehet tehát „össz-szervezeti cél”. Ennek megfelelően – az általános egyetemi 
közvélekedésnek megfelelően – aki az analízis magasabb óraszámának szükségességéről beszél, az matematikus, 
vagy velük szövetséges érdekcsoport képviselője, aki a felújítások égető hiányáról, az az ebből származó 
kenőpénzre számít stb. 
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kizárólag a tudomány képviselői mondhatnak véleményt tudományos kérdésekben147, akkor 
az is nyilvánvaló, hogy valamely másik tudományterület képviselője nem mondhat véleményt 
az adott kérdésben. Ezért is fontos a tekintélyelv, mert a másikról kevés információval, és a 
maga ügyeiben viszont kizárólagos képviselettel rendelkező érdekcsoportok harcában más 
döntési eszköz nem nagyon alkalmazható. A tekintélyelv nagy hátránya ugyanakkor, hogy 
mivel nem késztet szellemi erőfeszítésre, ezért már rövidtávon is elbutít, alkalmazói a 
szokásnál jóval korábban vesztik el szellemi frissességüket148. 

Az éppen győztesek általában szabályokba öntéssel (a szabályzati megfelelőségi 
menedzsment majdnem biztosan ezért nem kedvelt, lásd az egyesületi modellnél), és még 
gyakrabban a hozzájuk lojális vezetők kinevezésével és megerősítésével akarják helyzetüket 
megszilárdítani, ezért a testülettől hatásköröket delegálnak a kiválasztott egyetemi vezetőhöz. 
Ha fordul a kocka, akkor ellenkező folyamat indul be. Barakonyinak (2004b) is feltűnik, hogy 
sok a szabályzat a nagy, többkarú egyetemeken, ami szerinte akadályozza a menedzseri 
munkát, mert ami e miatt folyik, az nem menedzselés, hanem igazgatás. Ez persze igaz, bár a 
téma kutatójaként, rektorként bizonyára számára is világossá vált, hogy amennyiben a 
felsőoktatási intézmény költségvetési szerv (hivatal), akkor a dolog természeténél fogva ilyen. 
Az érdekcsoporti küzdelmek, a rengeteg bürokratikus koordinációs eszköz és az amatőrizmus 
hármasából szükségszerűen következik ez a helyzet. Műegyetemi tapasztalataim alapján a 
működést alapvetően meghatározó jogszabályok végrehajtására amúgy is olyan sok belső 
szabályozót kell megalkotni, mely nem is tesz lehetővé eltérő menedzselési technikát. 

A hatáskör-hullámzás változatos időbeli és térbeli kompozíciókat alakít ki, melyek változásai 
olyan gyorsak, hogy nehéz eldönteni, mely ügy éppen kihez-mihez tartozik. Nem véletlen, 
hogy sok oda nem való kérdéssel keresik a legfőbb döntéshozó szervet (lásd időráfordítás és 
trivialitás): 

• mert így a közvetlen konfliktusokat kikerülhetik, rajta keresztül könnyebben 
képesek nyomást gyakorolni másik érdekcsoportra, 

• hiszen az bármiben dönthet, így nem kell keresgélni az éppen illetékes vezetőt.  

                                         
147 Itt az alkotmánybírósági határozatra utalok, melynek e kijelentésre alapozó indoklása semmisítette meg az 
irányító testületek felállítását. (41/2005. (X. 27.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2005. évi 142. 
számában AB közlöny: XIV. évf. 10. szám) 
148 A máshol említett alacsony színvonalú menedzsment tevékenység egyik legfontosabb okának ezt tartom. 
Nem csak a szokásos felelőtlenségről, képzetlenségről van szó, hanem a tekintélyelv és annak degeneráló hatása 
is fontos oka a színvonaltalan vitáknak. 
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5. A (piaci) szocializmus által kialakított szervezeti viselkedés néhány 
jellemzője 

Az alábbiakban olyan – az állami egyetemekre jellemző – viselkedési jegyeket mutatok be, 
amelyek jól szemléltetik az egyetemet alkotó szervezetek és személyek viselkedésének 
mozgatórugóit, azokat a különös szervezeti tulajdonságokat, amelyek a szervezet viselkedését 
együttesen egyedivé teszik149. 

A szocialista vállalat a szocialista rendszer szervezete, így minden olyan viselkedési forma 
meglelhető a szervezetben, amelyet – annak idején – a szocialista rendszer jellegzetességének 
hittek. Az egyetemi szervezet tanulmányozása során azonosítottam a „pongyola 
társadalom150” Hankiss által használt fogalmát. Desewffy (2001) e kifejezést a „posztfeudális 
elemekkel dúsított posztkádári formák” világának tartja, és úgy véli151, hogy „a 

rendszerváltás óta egy csendes háború folyik, a formák háborúja. Két kultúra, két éthosz csap 

össze nap mint nap, a hétköznapi élet minden területén.” Erről szóló cikkében ki is fejti e 
háború tartalmát152. A pongyola társadalom hátrányait153 élesen világította meg Moldova 
György, a hiánygazdaság, a szocializmus különböző visszásságait gúnyoló munkáiban (A 
magyar atomról, az eltörött csavarról, a „Gumikutya és Gumimacska Tröszt”-ről szóló írások 
stb.). A tíz éves megfigyelt időszakban számtalan, az említett művekben előforduló esethez 
kísértetiesen hasonló jelenettel találkoztam. Az avatáskor rendre nem működő 

                                         
149 Csepeli György (2002) „Reménytelen, de nem komoly” publicisztikájában jól rendszerezi a „piaci 
szocializmus” körülményei között játszható oktatói szerepeket. Utolsó mondatai nagyszerűen foglalják össze a 
piaci szocializmus ismérveit: „Legkiszolgáltatottabbak a diákok, akik életük legértékesebb éveit úgy töltik el, 
hogy csak esetlegesen találkoznak azokkal a szellemi értékekkel, amelyek elsajátításán életük folytatása múlik. 
Remény a reménytelenségben, hogy a legtehetségesebbek, legszerencsésebbek és legélelmesebbek a jelenlegi 
feltételek között is megtalálják a számukra megfelelő lehetőségeket. A felsőoktatás jelenleg a "sem nem piac, sem 
nem terv" állapotában van, ezért a helyzet egyszerre reménytelen és nem komoly.” 
150 Hankiss Elemér: Pongyola társadalom? (kézirat). A „pongyola társadalom”-ról írott gondolatok a jóléti állam 
konzervatív kritikájával erős párhuzamot mutatnak. 
151 Figyelemre méltó az a megállapítása is, amely nem jósol rövid átmeneti állapotot a „vazallusi kötődések”-et 
felváltó szerződéses viszonyok kialakulásának: „A rendszerváltáskor okkal voltunk optimisták ennek a harcnak, 
ha nem is az időtartamát, de a végső kimenetelét illetően. Bízhattunk abban, hogy a piaci viszonyok elterjedése, 
illetve a külföldi vállalatok által behozott munka etika, viselkedési szabályok, értékkonstellációk fokozatosan 
visszaszorítják a pongyolaság regresszív struktúráit. És kétségkívül vannak olyan fejlemények (is), amelyek 
igazolták ezt a várakozást. Vannak olyan vállalkozások, intézmények, vendéglők, sőt talán még taxisofőrök is, 
amelyek és akik, a normalitás nyugati éthoszát követik. (…) Azonban mára, több mint tíz évvel a rendszerváltás 
után, az is nyilvánvalóvá vált, hogy a formák háborúja hosszan elhúzódó csatározásnak ígérkezik, és a 
kimenetele korántsem olyan egyértelmű, mint azt optimistán korábban hihettük. A pongyolaság, a hozzá nem 
értés, a politikai klientizmus, a szerződéses viszonyok semmibevételének éthosza jóval állóképesebbnek bizonyult, 
mint azt remélni lehetett.” 
152 „Ezt a szerkezetet a szerződéses viszonyokkal szemben a vazallusi kötődések alakították, nem az számított, 
hogy ki milyen mértékben alkalmas valamely szerep betöltésére, hanem hogy ki tagja a pártnak, illetve ki kivel 
jár vadászni. Ebből fakadóan kóros méreteket öltött az általános szereptávolítás, a mimikri, szinte a társadalom 
valamennyi tagja azt hangsúlyozta, hogy ő nem azonos önmagával, a pincérek filozófusok, a taxisofőrök 
véleményformálók, a művészek politikusok voltak, már ha egyáltalán a negatív identitás valamely határozott 
alakot öltött. Ez aztán meghatározta az életviszonyok egészét, ebből fakadt a nemtörődömség, a kaparj kurta 
szemlélet, a társadalmi szolidaritás valamennyi formájának feladása. Ezzel az éthosszal szemben áll az, amit – 
hangsúlyozottan idealizáltan – a normális nyugati értékrendnek neveznék.  ” 
153 Berde (2005)-ben leírt felmérése során például kiderült, hogy vannak olyan felsőoktatási intézmények, ahol 
egyes szakok érvényes órarendjének megtalálása is problémákba ütközik. 
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berendezésektől a telefonon angolul véletlenül megrendelt tízmilliós hirdetésen keresztül a 
soha fel nem épülő, semmilyen számviteli dokumentumban nem található sportcsarnokon 
keresztül az évtizedekig működő, évi félszázmilliós veszteséget hozó vállalkozásig, vagy akár 
az évekig szakindítási engedély nélkül működő, jogszabályban nem definiált, vagy éppen 
angolul folyó orosz nyelvű képzésekig, a felsorolásnak csak a terjedelem szabhat határt. A 
moldovai élethelyzetek154 sokaságának abban látom legfőbb okát, hogy a hazai méretekben 
óriásvállalatként működő egyetem zártsága és tekintélye miatt sokkal több a deviáns személyi 
és szervezeti magatartás, mint az azonos méretű, de önmagával kevesebbet foglalkozó, 
kevésbé tradicionális szervezetekben. A moldovai vak belső ellenőr – a műegyetemi 
valakinek ismerőseként felvett, majd a tanulmányi hivatalba előadónak ajánlott, magyarul 
nem beszélő ügyintéző, vagy Moldovánál (1978) az állami gazdaság igazgatónője, aki az 
„aratás” szó jelentését keresgéli az Értelmező Kéziszótárban – a műegyetemi rektor, aki 
sokéves dékánhelyettesi, dékáni, rektorhelyettesi, rektori tapasztalattal kérdezi meg egyik 
beosztottjától, hogy mit takar a „költségvetési szerv” fogalma, a maguk nemében hű 
lenyomatai a pongyola társadalom hajdani és máig élő furcsaságainak. E pongyola társadalom 
jellegzetes viselkedési jegyeit a műegyetemi szervezetben jellemzőnek ítélem meg, az alábbi 
jelenségek okán: 

• a különböző műegyetemi vezetők, vezető oktatók (egyetemi tanárok, docensek) rendre 
hangsúlyozzák, hogy mennyire kínos és csak átmeneti kötelességek számukra a 
vezetői feladatok és teendők, mennyivel jobban szeretnének oktatni-kutatni, de hát 
nem tehetik155. Ettől függetlenül az a tapasztalat, hogy az egyszer már vezetővé váltak 
nagyon nehezen szabadulnak meg vezetői megbízásaiktól, akkor is csak többnyire 
valamelyik másik vezetői állásért cserébe. Egyetemi környezetben – a vezetői 
feladatokkal összefüggő szereptávolítás körében - természetes, hogy magasabb vezető 
beosztású egyetemi vezetők rendezvényszervezéssel, képzőművészeti zsűrizéssel, 
technikai szintű menedzsmenttel és egyéb csip-csup ügyekkel stb. foglalkoznak, 
továbbá minden olyannal, amit valamiért fontosnak tartanak, és éppen érdeklődési 
körükbe tartozik. Általános szereptávolítást tapasztaltam, amikor különböző jogi, 
közgazdasági, illetve menedzseri, kommunikációs ismereteket, szaktudást igénylő 
kérdésekben a teljesen eltérő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatók-kutatók 
rendszeresen megnyilatkoznak, és hiszik, hogy különösebb informáltság nélkül 
véleményük mérvadó. Ebbe a csoportba tartozik az a – korábban már említett – 
jellegzetes vezetői beszédstílus, amely nem azonosul a szervezettel és a vezetői 
szereppel: harmadik személyben beszél, legtöbbször olyan feladatokról, ügyekről, 
amelyek az ő, vagy az általa irányított szervezet hatáskörébe tartoznak.  

                                         
154 A „minden elintézhető”, urambátyám-viszonyok, az értekezleten gyakran elszundikáló vezetők, az a vezetői 
szemlélet és életvitel, mely, mint a dzsentrilét sajátos változata hatja át a szervezeti kultúrát, ugyanakkor erős 
rokonságban van a mikszáthi világgal, hasonlóságot mutatva abban is, hogy a békésnek tűnő elégedettséget 
mindig földúlja valami.. 
155 Vö. a későbbiekben említett, „párt által odaállított” vállalati vezetők viselkedésjegyeivel. 
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• Azonosítottam a nemtörődömség156 jellegzetes szervezeti jegyeit is: semmi nincs kész 
határidőre, nem probléma, ha a szenátusi előterjesztések hiányosak, ha nem az az 
oktató tartja az órát, akit megadtak. Nem szégyellnivaló, ha valaki nem olvasott el 
valamilyen előterjesztést, sőt azt sem veti meg a közösség, ha maga az előterjesztő 
nincs tisztában az általa jegyzett anyagban foglaltakkal. 

• Rendszeresen tapasztaltam a vazallusi kötődések erejét. Ennek megfelelően minden 
belső szabályzat, rendelkezés relatív, betartása, vagy betartatása attól függ, hogy ki 
alkalmazza, vagy kire kell alkalmazni. Ebből következően pl.: a szenátusi üléseken 
soha nem a jogszabály, vagy belső szabályzat rendelkezését idézik, hanem arra 
hivatkoznak, hogy a szabályt melyik egyetemi vezetőtől hallották, így erőssége is attól 
függ, hogy az idézett vezető szervezeti hierarchiában elfoglalt helye (éppen) hol van. 

A szocialista vállalat, szocializmus párhuzam furcsán jellemző viselkedési formáira jól 
összehasonlítható helyzetelemzést nyújt Kornai: „A szocialista rendszer” című munkájának a 
piaci szocializmussal foglalkozó fejezete. Az alábbiakban az ott leírtakat használom fel a 
szervezet viselkedése mélyebb elemzéséhez. A fejezetből szövegrészleteket emelek ki, azokat 
kommentálom. Kornai (1993) 14 pontban elemzi a tervutasításos rendszerhez képest 
megváltozott vállalati viszonyokat. Ezek közül az általa – a vertikális függés bizonyítására – 
elégséges alapnak tekintett néggyel már a korábbiakban foglalkoztam. Különösen figyelemre 
méltónak tarom az alábbi megfigyeléseit: 

• „A technológia megválasztása, gyártmányfejlesztés. A felsőbb szervek gyakran 

beavatkoznak abba, milyen technológiát alkalmazzon a vállalat és milyen új 

gyártmányt vezessen be. Sokszor meghatározott választásokhoz kötik a vállalat 

támogatását, a hitelnyújtást, az importengedélyt stb.” Az állami egyetem esetében 
legjobb példa a bolognai rendszerű képzés bevezetése. A „felsőbb szervek” magas 
költséggel vezették be az egymásra épülő főiskolai, egyetemi képzést, amely korábban 
is létezett. Különböző közpénzekből, központosítva, tízmilliárdokat költöttek a képzési 
szerkezet és tartalom megváltoztatására157, a legtöbb szakon kötelezővé téve az 
„átállást”. Ezzel együtt egyetlen előkészítő anyag sem fejtette ki, hogy milyen 
intézményi szervezeti konfliktusok kényszerítették ki az ilyen erős állami 
beavatkozást, miért nem bízzák a hivatkozási alapul szolgáló hallgatói és munkapiaci 
igényekre, hogy mely intézmény milyen képzést szervez158. Kiváló példa a 
kapacitásakkreditációhoz kapcsolódó szabályok159 tömkelege, melyek összességében 
szinte teljes mértékben meghatározzák a szolgáltatási technológiát. Ugyanebbe a körbe 

                                         
156 „Ezeknek nem tanulok meg angolul!”, válaszolta valamikor a 90-es évek végén egy adjunktus, kérdésemre, 
hogy miért nem szerez doktori fokozatot.  
157 Elsősorban a HEFOP, ROP programokban. 
158 Hasonlóan látja a kialakult helyzetet Polónyi (2007a) is. 
159 Lásd pl.: 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról) 
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tartozik az előirányzatos gazdálkodás, a közalkalmazotti bérrendszer fenntartása, és az 
ezekhez kapcsolódó minisztériumi „ajánlások”160. 

• „Árak. Az árak kialakításában részleges dereguláció megy végbe. Széles maradt 

azonban a hatóság által rögzített árak köre. Még azoknak az áraknak az alakulásába 

is, amelyeket névleg az eladó és a vevő szabadon határozhat meg, beleszólnak a 

hatóságok. Kalkulációs sémákat írnak elő, megszabják, mennyi hasznot szabad 

felszámítani, tiltakoznak, ha az árat indokolatlanul magasnak találják.” Az állításra 
legjobb példa a költségtérítéses képzések, vagy a tandíj ár-megállapítási szabályai, 
amelyeket a fenntartó – függetlenül a piac értékítéletétől, az önköltségtől, az 
intézményi árpolitikától – minden helyzetben egységessé, az általa számított áruvá 
kíván tenni161. 2001 és 2007 között például – propaganda okokból – úgy 
kedvezményezték a kismamákat, hogy az intézmények nem szedhettek tőlük 
költségtérítést, ugyanakkor volt olyan képzés is, ahol a minisztérium csupán ötödét, 
hatodát fizette vissza a kieső bevételeknek. 

• „Bérek és foglalkoztatás. Sokféle kötöttség korlátozza a munkaadó vállalatot és a 

munkavállalókat abban, hogy szabadon állapodjanak meg a bérekben. Gyakori a 

beavatkozás a foglalkoztatásba felső vagy alsó foglalkoztatási korlátok formális vagy 

informális előírásával.” Jellemző állami egyetemi példa erre az alkalmazott 
közalkalmazotti bérrendszer és az éves költségvetésben „megadott” maximális 
közalkalmazotti létszám, vagy éppen az államháztartási törvény végrehajtási 
rendeletében említett jutalmazási, megbízási szerződéshez kapcsolható szabályok.162 

• „Adók és támogatások. Névlegesen olyan adórendszert alkalmaznak, amely többé-

kevésbé egyöntetűen érvényes minden vállalatra. Valójában gyakori az egy-egy 

szektor vagy egyetlen vállalat testére szabott adó, továbbá az, hogy egyedileg tesznek 

engedményeket az adófizetési kötelezettség teljesítésében - mind az adó nagyságát, 

mind fizetésének időpontját illetően.” Adók helyett az állami egyetemeken inkább a 
támogatások működnek hasonlóan. Névlegesen ugyan a normatív támogatások 
normatívak, de ténylegesen a támogatott előző évi bázisával függenek össze. Tovább 
torzítja a normativitást a rengeteg jogcímen adott-adható céltámogatás (lásd még 
később), olyan állami pályázati támogatás, ahol a támogató és támogatott egymástól 
nem független. 

• „Beruházás. Részleges dereguláció megy végbe a beruházásokkal kapcsolatos 

döntéshozatalban. Mindegyik piaci szocialista gazdaságban számottevően nő azoknak 

a beruházásoknak a részaránya, amelyről a vállalat önállóan dönthet, és amelynek fő 

                                         
160 Általánosságban jellemző, hogy, ha valamelyik felsőoktatási intézmény kér jogértelmezést, akkor a válaszadó 
hangsúlyozza, hogy „szakmai véleménye szerint”, és a levél végén hivatkozik arra az alkotmánybírósági 
határozatra, mely szerint az általa adott jogértelmezés nem kötelező érvényű. Ellenben, ha minisztériumi 
indíttatású a jogértelmezés, vagy a jogszabály alkalmazása, akkor a mondatok tele vannak a „kell”, „szükséges” 
„kötelező” stb. állítmányokkal, azt sugalva, hogy a jogszabály alkalmazásának a tárca által javasolt módja 
kötelező. 
161 Felsőoktatási törvény 126. § (2) bekezdés, és 51/2007. Korm. rendelet 36. § (3) bekezdés 
162 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 53. §. 
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pénzügyi forrása a vállalatnál visszamaradt nyereségből képzett saját megtakarítás. 

(…) Nagyobb projektumokhoz a vállalati forráson felül kiegészítő pénzügyi forrás is 

kell. Ebben az esetben a költségvetési hozzájárulást nyújtó állami pénzügyi szervek 

vagy az erősen központosított bankrendszer beleszólhatnak a beruházási döntésbe. 

Azoknak a beruházásoknak a részaránya, amelyek eldöntésébe a központi intézmények 

egyáltalán nem folynak bele, jóval kisebb, mint a táblázatokban feltüntetett 

részarány.” Ebben az esetben ugyanaz az állami viselkedés figyelhető meg: az állami 
egyetem és a fenntartó „közösen” hozzák meg az építményekkel kapcsolatos 
döntéseket, úgy, hogy azok szakmai részét kizárólag az intézmény készíti elő. Ezzel 
együtt az építményekkel kapcsolatos beruházási döntések az állami szerveknél 
születnek az intézmények nyilvánvaló nyomására: mindkét félnek érdeke a közpénz-
költés, ugyanakkor az állami egyetem érdekelt a decentralizálásban, mert a 
decentralizálás ugyan néha együtt jár saját erő biztosításával, viszont szabadabb 
felhasználást nyújt. Ezzel párhuzamosan az ágazati bürokratáknak érdekük a 
központosítás, hiszen korrupcióból származó jövedelemre decentralizáció esetén nem 
tehetnek szert: a beruházó a helyi vezetőknek fizet, nem nekik. 

• Jellemzőnek, akár a Műegyetem mindennapi életének gyakorlatát idézőnek tartom, 
ahogy Kornai megragadja az állam és a vállalatok piaci szocializmusban átalakult 
kapcsolatát. „A felsőbb szervek beavatkozása a vállalat mindennapi életébe csak 

részben követhető nyomon formális jogszabályokban, amelyek megengedik, sőt esetleg 

elő is írják azt. A jogi rendezés kiegészül milliónyi „megfoghatatlan” informális 

lépéssel: értekezleteken, személyes beszélgetésekben, telefonon, levelekben 

gyakorolnak nyomást a vállalati vezetőkre; hol szép szóval, hol jutalom kilátásba 

helyezésével, hol burkolt vagy nyílt fenyegetéssel. A klasszikus rendszerben világos 

volt a formális utasítások és visszajelentések áramlásának szerkezete. Ezzel szemben a 

félig deregulált piaci szocialista rendszer informális közléseinek áramlása amorf képet 

mutat. A vállalatok és a felsőbb szervek kapcsolata tele van homályos, véletlenül vagy 

szándékosan kétértelmű előírásokkal, rögtönzésekkel, egyedi kivételekkel, a „hivatalos 

utat” megkerülő személyes szálakkal. Egy-egy vállalat életébe párhuzamosan, gyakran 

egymás intézkedéseit keresztezve sokféle hatóság szól bele; az ügyesebb menedzser 

manőverezni tud a felettesek között, kijátszván az egyiket a másikkal szemben. A 

klasszikus rendszer represszív, katonás rendje helyébe puhány, kocsonyás kapcsolatok, 

tisztázatlan alá- és fölérendeltségi viszonyok lépnek. A klasszikus rendszerben is 

folyamatosan zajlottak alkudozások a fölé-és alárendeltek között, de azért a fölöttes 

szava végül is eldöntötte a vitát. Most az alkudozás még általánosabb; az alárendeltek 

alkupozíciója erősebb, az alku során adott félrevezető információ gyakoribb. És 

természetesen változott az alku tárgya is: akkor a vállalat lazább outputfeladatok és 

bőkezűbb inputkeretek érdekében küzdött, most viszont főképpen a hatóságilag 

engedélyezett árak, bérek, adók, támogatások, hitelfeltételek, importengedélyek és 

devizakeretek körül folyik az alkudozás.” Szinte ugyanez mondható el az állami 
egyetemek és az állam jelenlegi kapcsolatában. A menedzserek egyrészt állandó 
alkufolyamatot folytatnak valamilyen közpénzzel rendelkező szervezettel, hogy az 
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finanszírozza (jobban) a képzési-kutatási szolgáltatást, írjon ki pályázatot beruházásra, 
felújításra, tankönyvfejlesztésre, tudományos diákkörre, fiatal oktatók támogatására, 
kollégiumi élet támogatására, alap- vagy alkalmazott kutatásra, innovációra stb. 
Másrészt a központi szabályok eltörléséről (ne kelljen engedély vállalat alapításához, a 
különböző, főként államháztartási jogszabályokban előírt feltételek be nem tartásához 
stb.) folytatnak permanens megbeszéléseket. Az alkudozások itt is többszintűek: akár 
egy tanszékvezető is alkudozhat valamely minisztériumi osztályvezetővel163, és itt is 
igaz, hogy a menedzserek, ha sok államháztartási pénzlelőhelyet ismernek, akkor 
többnyire képesek ezeket egymással szemben kijátszani – igaz, közpénzről lévén szó, 
még nagyon ügyesnek sem kell ehhez sokszor lenni. A „felsőbb szervek” az államilag 
támogatott hallgatói keretszámok elosztásával, néhány politikai döntés 
(intézményalapítás-összevonás) áterőszakolásával, és legfőképpen a fejlesztési 
támogatásokkal „orientálják” az intézményeket. Nagyon fontos „A vállalatok és a 

felsőbb szervek kapcsolata tele van homályos, véletlenül vagy szándékosan kétértelmű 

előírásokkal, rögtönzésekkel, egyedi kivételekkel, a „hivatalos utat” megkerülő 

személyes szálakkal.” mondat, mert ebben az egy mondatban nagyon sok minden 
benne van (implicit az egész szemetesláda-modell). Benne van a pongyolán 
megfogalmazott164, folyton változtatott165 jogszabályi előírások tömkelege, a minden 
területen megnyilvánuló rögtönzések166, kivételek. Jellemző formája, hogy – a 90-es 
évek óta – az állam az autonómia miatt alkalmazhatatlan utasítások, és a bonyolult, 
nehézkesen megalkotható-betartható jogszabályok helyett előszeretettel alkalmaz 
„piaci” eszközöket, leggyakrabban szerződéseket167. E szerződésekben rögzít, pl.: 
olyan, jogszabályban rögzítetten kötelezően adandó támogatásokat, melyek 
felhasználásra ugyan van jogszabály, de azt nem tartja „elég erős”-nek. A szerződések 
ugyanakkor a jogszabályi kritériumoknál rendre részletesebb, kizárólag a folyósító 
érdekeit szem előtt tartó rendelkezéseket tartalmaznak, és a minisztériumi bürokraták 
szinte mindig kötelező jellegűnek, jogszabály-erejűnek tüntetik föl az általuk 
egyoldalúan megfogalmazott rendelkezéseket. 

                                         
163 Az önigazgató szervezeti viselkedés miatt az alkuk az intézményen belül is folytatódnak. 
164 A hallgatói juttatásokkal-térítésekkel kapcsolatban erre korábbi munkámban rámutattam (Szabó T., 2003c). 
165 A 2005-ben megalkotott felsőoktatási törvényt azóta több, mint kéttucatszor módosították. 
166 Jogszabály írja ugyan elő a statisztikai adatközlés rendjét, egy évben átlagosan mégis 10-15 alkalommal kell 
„rendkívüli” adatközlést teljesíteni, legtöbbször néhány napos határidővel (lásd: pl.: 
http://www.okm.gov.hu/letolt/minisz/eves_beszamolo_2006/budapesti_muszaki_es_gazdasagtudomanyi_egyete
m.pdf 45. old.). De jó példa erre, hogy a 2008. évi felújításokra javaslatot a fenntartónak egy napos határidővel 
lehetett tenni. Későbbiekben kifejtem, hogy a „normatív” finanszírozás, sohasem volt normatív, a hároméves 
megállapodás kb.: annyira komoly, hogy egy nappal aláírás előtt véglegesíti a fenntartó, úgy, hogy gazdasági 
vezető nem ellenjegyzi egyik oldalról sem, mindennaposak az egy-két napos határidővel kért jogszabály 
tervezet-véleményezések, a „szívességkérések”. És az is természetes, hogy levelekre hónapokig nem jön válasz, 
százmilliós tartozást a tárca nem fizet meg, kötelező érvényűnek tekint olyan kéréseket, melyekre még 
tájékoztatást sem kellene adni stb.  
167 Ennek népszerűségéhez nagyban hozzájárul, hogy az ún. „vatikáni szerződés”-ben a magyar állam a normatív 
finanszírozási elemek folyósítására vállalt kötelezettséget, ezért aztán később erős késztetést érzett, hogy a 
korábbi, paraméterezetten kiszámolt támogatásokat egyedinek minősítse, és külön szerződések szerint folyósítsa, 
így zárva ki az egyházi intézményeket. 



 80 

• Véleményem szerint – különösen a felsőoktatás privatizációja helyett a piaci 
szocializmus (felsőoktatási reform) mellett érvelők számára – rendkívül tanulságosak 
az alábbi megállapítások. „A piaci szocializmus szellemében fogant reform-programok 

arra számítanak, hogy a vállalat ár- és költségérzékennyé válik, és ezáltal az ár is 

egyike lesz a központi irányítás szabályozó eszközeinek. A deklarált elvek és a 

fentiekben felsorolt rendszabályok ellenére a vállalat nyereségérdekeltsége, ha 

némiképpen meg is erősödött a klasszikus rendszerbelihez képest, továbbra is lanyha. 

A jövedelmezőség nem válik a vállalat élet-halál kérdésévé, központi céljává, mert a 

költségvetési korlát továbbra is meglehetősen puha. Némileg erősödött ugyan az árak 

hatása a vállalat reakcióira, de ebben a tekintetben sem következett be áttörés. (…) A 

tartósan veszteséges vállalatokat az állam pénzén rendszeresen kihúzzák a bajból. (…) 

A párt- és kormány-határozatok, továbbá a vezetők nyilatkozatai ismételten ígérik, 

hogy véget vetnek a veszteséges vállalatok mesterséges életben tartásának. 

Valamennyi reformországban törvényeket hoznak vagy készítenek elő csődeljárásokra. 

Alkalmazásukra azonban szinte sohasem kerül sor. (…) A tartósan veszteséges 

vállalatok számottevő részét állami támogatással vagy puha hitelekkel nemcsak 

életben tartják, hanem kapacitásukat tovább növelik. Laza az összefüggés egyfelől a 

vállalat múltbeli vagy jövendő (várható) jövedelmezősége, másfelől beruházása, 

növekedése és technikai fejlődése között. (…) Mindez a tapasztalat mélyen rögződik a 

vállalati vezetők tudatába és formálja magatartásukat. Fő következtetésük az, hogy a 

vállalat nyeresége alapjában véve nem a termelésben és nem is a piacon dől el, hanem 

a bürokrácia irodáiban”  

A felsorolt szimptómák az állami felsőoktatásban mindennapos jelenségek, és az egyetemi-
főiskolai elit eredményes és erős lobbijára utal az is, hogy jelenleg „nincs a kormányzat 

kezében hatékony eszköz a válságba került egyetemek válságkezeléséhez” (Polónyi, 2007c) 
azaz „kvázi-csődeljárásra” már csak azért sem kerülhet sor, mert az ehhez szükséges 
szabályok megalkotásához kellő elkötelezettség hiányzik . 

A piaci szocializmus időszakához hasonlóan nem lehet összefüggéseket felfedezni valamely 
felsőoktatási intézmény állami támogatásai és teljesítménye között: van, amelyik 
népszerűsége, más népszerűtlensége okán támogatott. A fejlesztési támogatások központi 
szétosztása, a normatív támogatások soha le nem vezetett szétosztása. (Polonyi, 2006c), vagy 
a BME-nek, mint kiemelkedően sikeres „saját bevételes” egyetemnek döntően állami 
támogatásokból, vagy állami eszközökkel kényszerített „piaci” bevételekből (pl.: szakképzési 
támogatás, innovációs járulék, stb.) származó jövedelme egyaránt azt mutatják, hogy az 
egyetemi menedzserek helyesen gondolják, hogy szervezetüket nem a hallgatók értékítélete, 
vagy a munkaerőpiac szereplői tehetik sikeressé, hanem az állami pénzosztó szervek 
hivatalnokai168. 

                                         
168 A feltevést részben erősíti meg a „Stratégiai Térkép Projekt” már említett zárótanulmánya, mert bár a 
„kiemelt kormányzati támogatást” és a „MAB-NKTH-MTA kapcsolatok megtartását erősítését”a felsővezetők 
egyértelműen támogatták, a „jó viszony az állami döntéshozókkal”, vagy a „hatékony lobbizás a támogatások 
megszerzése érdekében” ellentétes megítéléseket kapott. 
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A magyar felsőoktatás-politika irányítói, tanácsadói, érintettjei és elkötelezettjei számára 
szinte kivétel nélkül evidens, hogy a tekintélyelvű önigazgatást felváltó, bürokratikus 
koordinációval irányított állami vállalati státusz (vita legfeljebb azon van, hogy költségvetési 
szervként, vagy más formációban) az orvosság a felsőoktatás legtöbb bajára. Az 
alkotmánybírósági döntés előtti felsőoktatási törvény pontosan ezt a modellt kívánta 
megvalósítani, - a menedzsmentből kiszoruló és/vagy a tekintélyelv előnyeit 
foglalkoztatottként élvező egyetemi tanárok kivételével - lényegében széles konszenzussal. 
Igen tanulságos, hogy a piaci szocializmussal összefüggésben Kornai miben látta a 
sikertelenség okát. Úgy gondolom, hogy némileg aktualizálva, a felsőoktatásra értelmezve 
érdemes elgondolkodni azon, hogy bizonyosan az a félállami-félpiaci környezet a 
leghatékonyabb, s melynek létrejöttében fáradozók mindenkor ódzkodnak a piaci 
mechanizmusok könyörtelen alkalmazásától, azaz: „miért következetlenek e tekintetben az 

uralkodó elitnek még azok a tagjai is, akik komolyan veszik a decentralizálás, a piaci 

mechanizmus, a nyereségérdekeltség és a kemény költségvetési korlát eszmekörét”.  
Kornai szerint ennek alapvetően négy oka van: 

1. „Politikai hatalom. A vállalati menedzserek ugyanannak az uralkodó csoportnak, a 

bürokráciának a tagjai, amely minden szinten kezében tartja a hatalmat. A hierarchia 

felső szintje nem tekinthet ezekre a középszinten lévő menedzserekre közömbös 

idegenként, mondván: ha vállalatuk veszteséges, ha pénzügyi bukás előtt állnak, az ő 

bajuk. Ők választották ki, ők nevezték ki ezeket a vállalati vezetőket, akik a hatalom 

megbízottjai és fő támaszai a maguk posztján. Emellett egy másik fontos politikai 

szempont is szerepet játszik: a vállalat felszámolása felzúdulást okozhat a munkások 

körében, és ezzel gyengíti a hatalom amúgy sem erős tömegbázisát és legitimációját.” 
Figyelemmel arra, hogy esetünkben tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatról 
van szó, a helyzet kicsit más. Abban a tekintetben hasonló, hogy az állami egyetemek 
vezetői is a hatalom megbízottjai, fő támaszai, de másképpen. Az egyetemi-főiskolai 
magasabb vezetők – élve humán tőkéjük értékesítésének lehetőségével – gyakran 
tagjai, vagy kiszolgálói a helyi, vagy országos politikai elitnek. Jellemzően pozíciókat 
töltenek be állami, önkormányzati vállalat igazgatótanácsban, felügyelő bizottságában, 
közalapítvány kuratóriumában, vagy vezető tisztségviselői főként állami 
megrendelésekből, kiváltságokból élő gazdálkodó szervezeteknek stb. Ezen felül 
minden politikai párt alkalmaz tanácsadónak „egyetemi embert”, „tudóst” (az nem 
számít, hogy természettudóst társadalomtudományi kérdések elemzésére, a 
közbizalom a tudomány képviselőjének szól, aki „természetesen” nem jóléte növelése 
céljából létesít további jogviszonyokat, hanem hatalmas tudása átadási 
hatékonyságának, a közhaszon növelésére), illetve nagyon gyakori, hogy különböző 
egyetemi vezető oktatók-kutatók az államigazgatásban vállalnak169 (fél)állást. Jól 

                                         
169 Az elmúlt 17 évben az oktatási tárcánál alkalmazott valamennyi felsőoktatásért felelős államtitkár egyetemi 
oktató volt – szakmai versus érdekképviseleti szerepük eldöntéséhez adalék, hogy egyiknek sem volt, sem jogi, 
sem közgazdasági végzettsége. Előfordult, hogy egyetemi oktatót alkalmaznak politikai államtitkárnak, vagy 
akár a szakmailag illetékes felsőoktatási főosztály vezetésére is. Jelenleg is egyetemi tanár az Alkotmánybíróság 
összes tagja, az Állami Számvevőszék elnöke, a Nemzeti Vagyonkezelő Tanács elnöke, az Oktatásért 
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szemlélteti e helyzetet, hogy a Köztársaság legmagasabb kitüntetéseit rendre egyetemi 
tanárok kapják, egy részük minden valószínűség szerint azért, mert felsőoktatási 
vezetőként együttműködik az éppen hatalmon lévő politikusokkal és bürokratákkal, 
hiszen tudományos eredményeik már évtizedesek. Másrészt valamely egyetem-
főiskola megszüntetése, méretének csökkentése azonnal az intézményt alkotó 
értelmiségi elit heves reakcióját váltja ki, ami nagyságrendekkel intenzívebb és 
nagyobb nyilvánosságot kap, mint, ha ugyanakkora méretű más profilú vállalattal 
történik ugyanez. Az átlagosnál jóval műveltebb, széles kapcsolatrendszerrel 
rendelkező, az átlagos munkavállalónál több szabadidővel rendelkező egyetemi 
vezetők és kulcsmunkatársak hatékonyabban képesek manipulálni a közvéleményt és a 
döntéshozókat, mint más érdekcsoportok. Ráadásul a felsőoktatás más ágazattal, de 
még önmagával is nehezen összehasonlítható rendszer, elsősorban zártsága miatt a 
nem „egyetemi ember”-ek kevés információval rendelkeznek róla. A hatásos PR és 
marketing munkának köszönhetően a hazai politikai közbeszédben a felsőoktatás, és 
annak intézményei jellemzően az „alulfinanszírozottság”, „fejlesztés”, „béremelés”, 
„állami támogatások növelése” szövegkörnyezettel együtt fordul elő.  

2. „Ideológia. A bürokrácia értékválságban szenved. A reformszocializmus 

gondolatvilága előtérbe hozta a hatékonyság követelményét, és ennek kifejeződését 

látja a nyereség maximalizálásának céljában. Ez a cél azonban összeütközésbe 

kerülhet a szocializmus számos hagyományos értékével: a gyengébbekkel való 

szolidaritásnak, a dolgozók számára garantált biztonságnak, a társadalmi 

egyenlőségnek a követelményeivel, az össztársadalmi érdekeknek az egyéni és a 

csoportérdekek fölé rendelésével. A bürokrácia, amelynek magva a kommunista párt, 

nem profitmaximalizáló kapitalista tulajdonos. A reformkommunista szíve egyik felével 

lelkesedik a piacért, a vállalati önállóságért és a nyereségelvért. De a szíve másik, 

erősebb felével a tradicionális szocialisztikus értékekhez kötődik: úgy érzi, köteles 

segíteni a bajba jutott vállalaton, semmiképpen sem teheti ki az utcára a munkásokat, 

köteles kiegyenlíteni a vállalatokban képződő jövedelmeket. Szent kötelességének 

tekinti a paternalista gyámkodást. Nem bízik abban, hogy a láthatatlan kéz 

össztársadalmi érdekké harmonizálja a vállalati érdekeket, és ezért úgy érzi, hogy a 

vállalat nyeresége, ha fontos is, de mégis csak másodlagos. Mindez nyilvánvalóan a 

költségvetési korlát puhítására készteti.” Hasonló a helyzet napjaink honi 
felsőoktatásában szintén, a bürokrácia ma is bürokrácia, a reformszocializmust 
nyugodtan helyettesíthetjük államháztartási reformmal, a kommunista pártot a 
hatalmon lévő párttal. (Vö. az állam krónikus szerepzavara). A kormányzati 
bürokraták a fentiekben ismertetett elvek alapján döntenek saját vállalataikról, és a 

                                                                                                                               
Közalapítvány elnöke stb. E gyakorlatot (ami egyébként az olsoni érdekcsoport tipikus megjelenési formája) 
Polónyi is kritizálja: „Korábban lapunknak nyilatkozva Hiller István szakminiszter is azt mondta: nem kizárt, 
hogy a csökkenő hallgatói létszám miatt nehéz helyzetbe kerülő főiskolák rektorai – idézzük – kopogtatnak majd 
az ajtaján, miként az sem, hogy találnak megoldást az intézmény megmentésére. Polónyi István szerint ez 
természetes: az oktatáspolitika bizonyosan menteni akarja majd a nem életképes intézményeket is, de ez nem 
meglepő, hiszen a "felsőoktatás-politikát a felsőoktatás csinálja: az onnan kikerült emberek lesznek miniszterek, 
államtitkárok, döntéshozók".” (http://nol.hu/cikk/476125/)  
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szintén a hivatali kultúra jegyeit hordozó (tekintélyelv, szenioritás) egyetemi 
menedzserektől sem áll távol az eredményegyenlőségben és nem az esélyegyenlőség 
segítésében való hit. Ez a magatartás akkor ér össze a bürokrácia törekvéseivel, amikor 
a költségvetési korlát felpuhításáról és újabb állami támogatásokról van szó, hiszen az 
ingyenpénz mindkettőjük sikerességét segíti. Ennek megfelelően az ágazati bürokrácia 
és az egyetemi menedzsment – mint valami botcsinálta felcser – gyökeresen eltérő 
élethelyzetekre170 mindig ugyanazt a receptet javasolja: ha a piac által kiemelkedően 
díjazott oktatási-kutatási szolgáltatásról van szó, akkor azért kell rá állami támogatást 
adni, mert adófizetői pénzzel csak jól működő, sikeres projektet „szabad” támogatni. 
Az adott intézmény bármely okból sikertelen, az ellenben bizonyosan piaci (állami) 
kudarc következménye, melyet kizárólag (vissza nem térítendő) állami támogatással 
lehet orvosolni. A megfigyelési időszakban a Kornai által e pontban említett 
magatartást rendszeresen tapasztaltam. Nem csak a kormányzati bürokraták, de maguk 
az egyetemi vezetők is szívesen harsogják, mantrázzák a hatékonyságról, 
eredményességről, minőségbiztosításról stb. innen-onnan hallott szlengeket, egészen 
addig, amíg az erőforrás-allokációk során nem derül ki, hogy az Egyetem jó néhány 
szervezetének költségszintje magasabb, mint a rendelkezésre álló bevétel. Ekkor 
azonnal hajlamosak váltani, s míg korábban maguk is hangsúlyozták, hogy a rosszul 
megválasztott technológiából, lustaságból, tehetségtelenségből, felelőtlenségből 
származó pénzügyi kudarcokat azok okozóinak kell viselni, véleményük megváltozik. 
„Szakmai specialitásokról”, ellátási kötelezettségről”, a „stratégiai célokhoz való 
illeszkedésről”, és legfőképpen „egy egyetemről” kezdenek el beszélni, és azonnal azt 
keresik, hogy honnan, melyik más szervezettől, feladattól lehet forrásokat elvonni, 
hogy a „bajba jutott” szervezetet „kisegítsék”. E vezetői magatartást ráadásul erősen 
támogatja a vezetők választott jellege, és/vagy nehéz leválthatósága. A folyamat 
mellékterméke a kifinomult, a diplomácia és a tekintélyelv keverékéből álló 
beszédstílus, mely bármilyen fogalomhoz képes forrásigényt kapcsolni171 – részben 
így reagálva a szemetesláda-modellben születő döntések okozta megváltozott 
viszonyokra. 

3. „Tulajdon. A kapitalizmusban az állam, a magántulajdonos és a fizetett 

alkalmazottként működő menedzser társadalmi szerepköre egyértelműen elkülönül. A 

tulajdonosnak – mind az egyéni tulajdonosnak, mind pedig egy társaság 

részvénytulajdonosának – jól felfogott anyagi érdeke a nyereség növelése. Ez az ő 

ügye; nem kell államilag biztatni vagy utasítani arra, hogy ezt tegye. Ha tőkéje nem 

hozza meg valahol a kívánt hasznot, saját érdeke, hogy kivonja onnét. Ő fizeti a 

menedzsereket, és ha azok nem jól szolgálják a nyereség növelésének érdekét, 

                                         
170 Török Imre, a BME korábbi gazdasági vezetője sokat idézett mondása: „egy egyetemi embernek legalább két 
véleménye van, és legalább az egyikkel nem ért egyet”. Itt arra utalt, hogy a folyton keveredő munkavállalói-
menedzseri-tulajdonosi pozíciók a különböző szerepekben eltérő álláspontokat kényszerítenek ki. 
171 Ha például az Intézményfejlesztési Terv „minőségi képzés”-ről ír, akkor megállapítják, hogy a minőséget a 
sok gyakorlat biztosítja, ami csak laborban végezhető. Márpedig nekik sok laboruk van, ezek fejlesztése 
elkerülhetetlen – a többiek pénzén. Hasonló logikával tetszőleges paraméterrel (sok egyetemi tanár, akik fizetése 
magas, nagy számú, drága műszer, immateriális jószág, nagy terület stb.) e következtetésre lehet jutni 
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elbocsátja őket. A kereskedelmi bank és a többi pénzügyi közvetítő intézmény is a 

nyereség érdekében folytatja a tevékenységét. A pénzügyi fegyelmet (Marx szavaival) 

vak és anarchikus módon a piac kényszeríti ki. Mindez nem várható el a 

szocializmusban uralkodó köztulajdon mellett. (…) A központ által kilátásba helyezett 

előzetes fenyegetés nem eléggé hatásos; a vállalatok nem is tartanak attól, hogy 

azokat megvalósítják. A funkcióbeli elkülönülések itt nem érvényesülnek. A 

bürokrácia, amely egyszerre állam, tulajdonos és menedzser, önmagát fegyelmezze? A 

vállalati költségvetési korlát csak akkor válhat keménnyé, ha a vállalat valóban 

elkülönül a bürokráciától, ha magától értetődő, hogy baj esetén önmagára van utalva. 

Ezt az elkülönülést csupán a magántulajdon biztosítja automatikusan, spontán módon. 

Csak akkor jelenhet meg a színen a gazdaság dinamizmusát megteremtő vállalkozó, ha 

a termelésbe való belépés nem a bürokrácia önkényétől függ, hanem a vállalkozó 

egyéni kezdeményezésétől, valamint attól, hogy képes-e induló tőkét szerezni a 

magántulajdonon alapuló tőke- és hitelpiacon. Ennyiben is szoros összefüggés van 

egyfelől az igazi piaci verseny és a szabad vállalkozás, másfelől a magántulajdon 

között.” A munkavállalói, menedzseri, tulajdonosi szerep elkülönülésének hiányára 
Kövesi172 (2003) is rámutatott. Az alkalmazottak befolyásos része képes munkaerejét a 
szervezet megkerülésével értékesíteni és a költségek egy részét a szervezetre hárítani, 
ezzel párhuzamosan ilyen magatartást toleráló szervezeti magatartást kikényszeríteni. 
Az önigazgató állami szervezet lehetőséget ad arra a menedzsmentnek, hogy a 
tulajdonosi szerepekből csak a kellemeseket vállalja, hiszen bármilyen kudarc esetén 
az állami egyetem a bürokráciához fordulhat segítségért173.  

4. „Koordináció és szabályozás. A piaci szocialista gazdaság gyakorlatában a felsőbb 

szervek mikroszabályozást végeznek, beavatkoznak a vállalat életének sokféle 

részletébe. Éppen ezért osztoznak a felelősségben is. Kudarc esetén a vállalat vezetése 

teljes joggal és számos bizonyíték birtokában hivatkozhat arra, hogy minden lényeges 

cselekményét megbeszélte legalább néhány felsőbb párt- vagy állami szervvel, vagy 

éppenséggel utasították a szóban forgó akcióra. Hivatkozhat továbbá arra, hogy 

veszteségeit a hibás árak, az éppen most kivetett adók vagy vámok, az államilag 

elrendelt béremelések és más, felsőbb intézkedések okozták. Bármely vállalat jut is a 

tönk szélére, tucatjával vannak a vállalat felett álló magas rangú személyek, akik a 

vállalatvezetéssel együtt birtokában voltak az előzetes információknak, részt vettek a 

hibás döntések meghozatalában, és akiknek éppen ezért érdekük a felelősség elfedése. 

Hogyan várható ilyen körülmények között a kemény fegyelem biztosítása? Minél 

inkább fennmarad a bürokratikus koordináció uralkodó szerepe, annál kevésbé 

keményíthető meg a költségvetési korlát. A költségvetési korlát puhaságával 

kapcsolatos viták során sokszor vetődik fel a következő kérdés: lehetséges-e az adott 

piaci szocialista rendszeren belül keménnyé tenni a köztulajdonú vállalat költségvetési 

korlátját. A fenti négy pontból egyértelmű válasz következik: nem, nem lehetséges.” A 

                                         
172 http://www.bme.hu/bmeu/p_2_3.ppt 
173 Ezzel összefüggésben Polónyi (2007c) bírálja, hogy „nincs a kormányzat kezében hatékony eszköz a válságba 
került egyetemek válságkezeléséhez”. 
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fenti levezetés részben választ ad arra, hogy miért jellemző tünete az infantilizmus és a 
nemtörődömség az egyetemi vezetői magatartásnak: az állami támogatást folyósítók 
olyan mértékben avatkoznak be a szervezet ügyeibe, hogy válsághelyzet esetén a 
felelősség nagy része rájuk hárítható. Ennek a feltételnek tudom be a „pongyola 
társadalom” egyes egyetemi megnyilvánulásait is: a fenntartó számára hasraütés-
szerűen kitöltött (és mindig befogadott) adatlapokat, a (fenntartóval kötött) 
nyilvánvalóan előnytelen szerződéseket, a fenntartói utasításra harmadik személynek 
ingyen, vagy kedvezménnyel adott jószágokat: mind-mind alkalmasak arra, hogy a 
felelősségben az egyetem és a fenntartó osztozzon. Másik részét az egyetemen belüli 
testületi döntéseknek: ha a vezetőknek mindkét érdekcsoportnak meg kell felelni, 
akkor az is természetes, hogy a leggyakoribb az (érdek)képviselői vezetői magatartás. 
Kornai megállapításait támasztják alá azok az – egyébként mindennapos – 
egyetemvezetői megnyilvánulások, amelyek szerint „igazságtalanul alacsony” a 
„normatíva”, „igazságtalan” az államilag támogatott hallgatói férőhelyek (kutatási, 
fejlesztési stb. támogatások) elosztása, korlátozóak az államháztartási szabályozók és a 
közalkalmazotti bérrendszer. Ezek a(z) (önmagukban nem alaptalan) közlések mind 
alkalmasak a felelősség elfedésére és elhárítására. Állami felsőoktatási intézmény 
megszüntetése, átalakítása ráadásul rendkívül bonyolult procedúrát igényel, ennek 
során az állami egyetem számtalan lehetőséggel élhet, hogy alkalmazottainak és 
különösen vezetőinek szerzett jogait megvédje – bár már az is rendkívüli esemény, ha 
nyílt fenntartói beavatkozásra kerül sor, és a konfliktusokat előzetesen nem „rendezik” 
(hárítják költségeit az adófizetőkre). A későbbiekben megmutatom, hogy e jelenség 
egyik okaként csak részben sikeres a divizionális szervezeti modell műegyetemi 
bevezetése. A jórészt a piaci szocializmus társadalmi rendszerén elsajátított vezetői 
magartásformákat gyakorló egyetemi felsővezetők, és közép, illetve alószintű vezetők 
egyaránt beavatkozásra vágynak. Előbbiek hivatkozhatnak arra, hogy „de, hát meg 
kell oldani”, illetve az állandó beavatkozások indokolhatják pozíciójuk, hatalmuk 
szaporítását, jövedelmük emelkedését. A beosztott vezetők számára ugyanakkor a 
Kornai által említett felelősség-elhárítás okán kényelmes az állapot fenntartása. 

Kornai fontos megállapítást tesz akkor, amikor bebizonyítja, hogy piaci szocializmust pártoló 
reformerek hibásan hitték, hogy pusztán pénzügyi eszközökkel a közvetlen utasítások 
kiválthatók. „A piaci szocializmus irányába mutató reformtervezetek készítői arra 

számítottak, hogy a vállalat érzékenyen reagál majd az árakra. Ha ez így lesz, akkor a 

központi irányítás a régi, naturális input-output utasítások helyett úgynevezett pénzügyi 

szabályozókkal irányíthatja majd a gazdaságot. (…) Ezekkel a várakozásokkal ellentétben 

bebizonyosodott: hiába is próbálna a központ ezekkel a szabályozókkal befolyást gyakorolni, 

ha a vállalat jóformán oda sem figyel.” A honi állami felsőoktatás szempontjából némileg 
magyarázza azt az intézményi viselkedést, amelynek következtében az 1995-ben papíron 
bevezetett paraméterezett input finanszírozási modell kudarcot vallott: a piaci viszonyok ilyen 
gyenge modellezésével az állami intézmények könnyedén megbirkóztak, és a letompított 
árérzékenység miatt az input finanszírozási modellt könnyen visszaalakították tárgyalásossá. 
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Kornai magyarázatot ad arra is, hogy a piaci szocializmusban a bürokraták viselkedése miért 
nem változik, és miért jó ez az állapot a nekik kiszolgáltatott vállalatvezetőknek. ”A 

bürokrácia mindegyik intézménye tovább akar élni és tevékenykedni. Nem kell erre a 

magatartásra felülről utasítani, de még biztatni sem: természetes, hogy a bürokrácia minden 

felelős tisztségviselője folytatni akarja a bürokratikus koordinációt, elsősorban azért, mert az 

ad neki hatalmat. De nem ez az egyedüli motívumuk. Ragaszkodnak a hatáskörükhöz azért is, 

mert azonosulnak munkájukkal, és mert meg vannak győződve annak hasznosságáról. Az 

árhatósági ember árakat kíván megállapítani, a bérhatósági ember béreket, a beruházási 

allokátor a beruházásokat, a személyzeti osztály az embereket akarja allokálni és így tovább. 

Ha valami nincs rendben ezeken a területeken, akkor azt gondolja: teljesebbé kell tenni a 

beavatkozást, hogy rend legyen. Mindegyik a maga hatáskörében állandóan erősíti azt a 

tendenciát, amelyet korábban így jellemeztünk: a bürokratikus szabályozás kiteljesítése, azaz 

annak megakadályozása, hogy a rendszabályok, előírások és tiltások hálóján 

keresztülcsússzék a bürokrácia által nem kívánt jelenség. (…) A vállalatok vezetői csak fél 

szívvel igénylik az önállóságot. Ha minden rendben van körülöttük, akkor szeretnék, ha békén 

hagynák őket, és nem vennék el a redisztribúció keretében azt a nyereséget, erőforrást, bér-

alapot, amit már sikerült megszerezniük. De ha bármi baj vagy akadály merül fel, akkor 

igénylik, sőt követelik a beavatkozást. Ha zavar van az inputok beszerzésében, vagy ha a bank 

nem akar hitelt adni, akkor a minisztérium vagy a megyei párttitkár közbenjárását kérik. Egy 

élet munkájával építették ki az összeköttetéseiket. Ez sajátos fajta akkumulált „vagyonuk”. 

Veszítsék ezt most hirtelen el, és maradjanak kapcsolat, protektor nélkül? Ha pénzügyi 

veszteséget szenvednek, nézzenek szembe a kemény költségvetési korláttal, a 

fizetésképtelenséggel, a csőddel, a menedzseri pozíció feladásával? A kedvező hivatali döntés 

„kijárása”, a „hátsó ajtón” át történő ügyintézés, a felső szervekkel folytatott ügyes 

alkudozás: ez az a közeg, amelyben jól kiismerik magukat. A verseny, a piac kegyetlensége – 

ez ismeretlen és riasztó.” A bürokrácia e tulajdonságát Sárközy (2006) is szemléletesen 
jellemzi, és a menedzser-szerű (vállalatvezetői) magatartás mellett érvelve kifejti, hogy a 
közigazgatásban is fontosabb lenne a menedzseri tudás, a kamarillapolitikánál, a politikai 
jellegű „hatalomszakemberi” magatartásnál. Úgy vélem, hogy a Kornai által kifejtett 
bürokrácia és vállalatvezetői magatartás jelenleg is jellemzi a hazai állami felsőoktatási 
intézményeket – legalább is a műegyetemi tapasztalataim alapján. A műegyetemi 
menedzserek valóban, egyfelől például küzdenek azért, hogy hagyják békén őket: ne 
nyúljanak az év végi maradványokhoz, lehessen azt kamatoztatni, tárgyi eszközöket szabadon 
adni-venni, fizetéseket kötöttségek nélkül megállapítani stb., másfelől folyton leveleket 
fogalmaznak az atomreaktor bőkezűbb támogatása, egyes szakok keretszám-emelése, újabb 
kedvezmények kicsikarása, megszűnők továbbélése stb. ügyében174. Az egyetemi vezetői lét 
rendesen 50 és 70 év között ad lehetőséget magasabb vezetői megbízások elnyerésére. 
Ekkorra már – többnyire tanszékvezetőként, az Egyetemen belül – a potenciális felsővezető 
megtapasztalta és elsajátította a Kornai által jól körülírt vezetői magatartás formai és tartalmi 
elemeit. Az intézményvezetés egyik szintjén sem elemzik a vevői elégedettségeket, pénzügyi 

                                         
174 A megfigyelési időszakban számosat fogalmaztam én is, kéziratban rendelkezésre állnak. 
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mutatókat, nem élnek a gazdasági elemzés, a vezetői számvitel módszereivel. E helyett 
viszont nagyon gyakoriak a különböző állami tisztségviselőkkel folytatott telefonos és 
személyes konzultációk, fontos az (oktatás)politikusokkal fenntartott jó viszony. És valóban, 
egyre több a bürokratikus koordinációs elem is, az Egyetem – a folyamatosan növekvő számú 
jogszabály mellett - rengeteg fenntartói „kérést” teljesít. Az elmúlt 10 évben a felsőoktatást 
szabályozó jogszabályok száma (és terjedelme) legalább kétszeresére nőtt, oktatási, kutatási 
hivatalok, közalapítványok alakultak, a címzett- és céltámogatások is szaporodnak. Minden 
bizonyíték Kornai állítását támasztja alá: a szerződéses kapcsolatok elterjedése helyett a 
vazallusi kötődések erősödtek, a felsőoktatási és kutatási ágazati vezetők és az egyetemek 
vezetői egymás lekötelezettjei, közöttük számos keresztkapcsolat mutatható ki. A 
rendszerváltás némi liberalizmusa után az állami befolyás rendíthetetlenül erősödik. E 
tendenciát 2003-ban a hallgatói juttatásokkal-térítésekkel kapcsolatos cikkemben (Szabó T., 
2003c) már érzékeltem, rámutattam, hogy 18 évvel később – az 1990-es liberalizációt 
fokozatosan elhagyva – hogyan vált a szabályozás az 1985-öshöz kísértetiesen hasonlóvá. 

A 2005-ös felsőoktatási törvény, és annak folyamatos, jelenleg is tartó módosítgatása175 
teljesítette ki a korábban említett jelenséget, amelyet Kornai a piaci szocializmus 
alkalmazásakor észlelt. Nagyjából hasonló a jelenlegi felsőoktatási helyzet is: a különböző 
ágazati, kormányzati vezetők például nem győzik hangsúlyozni, hogy a „minőségen” van a 
hangsúly, hogy a felsőoktatásnak alkalmazkodnia kell a munkaerő-piaci (hallgatói) 
igényekhez176, az intézményi vezetőknek „menedzsereknek” kell lenniük177 stb. A 
felsőoktatási törvény „minőségügyi rendszert”, „minőségfejlesztési tervet”, „saját vagyont” 
„hallgatói utókövetést” stb. emleget. Kicsivel később ugyanakkor kormányrendelet születik, 
hogy a minőséget az irányító miniszter díjazza, a minőségbiztosításban legnagyobb szerepet a 
felsőoktatás által dominált MAB kapja. A törvényi „ráolvasással gyógyítás”, a piaci 
értékítélettől különböző, (egyetem)politikai és alkalmazotti érdekcsoportok által dominált 
minőségérzékelések – véleményem szerint – ugyanúgy nem lesznek hatásosak, ahogy a piaci 
szocializmusban sem voltak. Az egyetemi-főiskolai menedzserek pontosan tudják, hogy nem 
a hallgatói igényeknek, vagy a vállalatok kutatási megrendeléseinek kell elsősorban 
megfelelni, hanem az állami pénzek elosztását kell saját képükre formálni. Ott kell lenni az 
állami alapok, előirányzatok bíráló bizottságaiban, a lebonyolító szervek hivatalnokait kell 
(másodállásban) alkalmazni, jó barátságban kell lenni mindenféle fejlesztési pénzeket osztó, 
vagy folyó finanszírozást támogató tanáccsal, testülettel és vezetővel, ellenőrző hatósággal, 
testülettel – leghelyesebb, ha azok is az egyetemi alkalmazottak (tanárok és docensek) közül 
kerülnek ki. Szakértőként be kell kerülni az állami támogatásokat pályázati úton bíráló 
bizottságokba, minden lehetséges eszközzel (szervezetalapítással, előirányzatok, pénzforrások 
gründoltatásával) növelni kell az állami pénzek mennyiségét és az azt potenciálisan költhető 
helyek számát. El kell érni, hogy a fejlesztési célú állami támogatásoknál a felsőoktatás ne 

                                         
175 Polónyi (2007b) szerint ez az egyik bizonyítéka, hogy a törvény „megbukott”. 
176 Lásd például Hiller István miniszter e stílusban tett, erősen a piaci szocializmust idéző nyilatkozatát: 
http://www.edupress.hu/index.php?at=egycikk&HirID=17872 
177 A miniszter például itt: 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=720&articleID=229782&ctag=articlelist&iid=1  
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rivalizáljon más célokkal (gátépítés, szennyvíztisztítás, közhasznú munka stb.), mert sok, 
kellően nem művelt döntéshozó földhözragadt gondolkodása esetleg a zárójelben felsoroltakat 
sorolná előre. Állandóan hangoztatni kell, hogy a felsőoktatásra adott állami támogatás 
alacsony (permanens tervalku), ezért legjobb, ha minden tárca, és országos hatáskörű szerv 
indít valamilyen kutatási, fejlesztési programot, hogy a fenntartói szűkkeblűséget 
kompenzálja. Jogi eszközökkel ki kell csikarni az államháztartási törvényből a vállalatszerű 
gazdálkodás – így különösen a tárgyi és pénzeszközökkel szabad gazdálkodás - feltételeit – 
természetesen társasági nyereségadó, helyi adó stb. nélkül, hiszen a felsőoktatás nem 
egyszerűen olyan szolgáltatás, mint a kenyérsütés. Új, lehetőleg csak a felsőoktatásra 
elkölthető adókedvezményeket és adók bevezettetését kell szorgalmazni stb. A jóléti állam 
felsőoktatási kudarcait elemző résznél említettek nyomán a problémát az okozza, hogy 
mindez a kreativitás, nagyfokú rugalmasság, az állami felsőoktatás speciális piacára: a 
felsőoktatás önigazgatásán és közpénzeken alapuló, az államapparátussal teljesen 
összefonódott178, az „uniós tojás” (közszektor) erőforrásaira és bürokratikus kényszerítésére 
alapoz179. Ahogy Friedman (1998) találóan jellemezte a helyzetet: „Vannak jó tanárok a 

városi és állami főiskolákon és egyetemeken éppúgy, mint érdeklődő diákok. Azonban a 

tanárokat és segéderőket az elismert kormányzati intézményeknél nem a jó egyetemi 

oktatásért jutalmazzák, hanem kutatási és publikációs eredményeik alapján180, az 

adminisztrátorokat pedig úgy, hogy minél nagyobb részt tudjanak szerezni az állami 

költségvetésből.” Magyarországon mostanában ugyanez a helyzet, és természetes az is, hogy 
a status quo fenntartásában érdekelt egyetemi és kormányzati elit nem tud változtatni ezen. De 
valójában nem is akar. Kornai ki is mondja a szentenciát: „Az igazi piacot az árak, a pénzben 

elérhető nyereség és a versenytársak közti rivalizálás mozgatja. Ezek a mozgatórugók 

erőtlenek a félig deregulált köztulajdonú szektorban. A reform hivatalos propagandája 

megpróbálja a menedzsereket rábeszélni arra, hogy tegyenek úgy, mintha igazán szívügyük 

lenne a piac: a sajtó, a televízió, az államférfiak beszédei arra buzdítják a gazdasági 

vezetőket, hogy törődjenek a vevők igényeivel, figyeljenek a minőségre, alkalmazkodjanak a 

bel- és külföldi kereslethez. De hát ez nem a rábeszélésen múlik. A vállalat születése, 

növekedése, elsorvadása vagy halála valójában nem a piacon dől el. A vállalatban az a 

várakozás formálódik ki, hogy jövedelmezősége, az alkalmazottaknak kifizethető bér és a 

nyereség-részesedés, a jóléti kiadások és a beruházások nagysága nem a piacon dől el, hanem 

                                         
178 A köztisztviselők (vezető köztisztviselők) körében az „tudományos-oktatói tevékenység” nem minősül 
öszeférhetetlennek, a vezetők esetében szinte minden más, igen. 
179 Hasonlóan nyilatkozik Róna Péter a Pécsi Egyetem Gazdasági Tanácsában szerzett tapasztalatai nyomán: 
„Pécsett az egyetem gazdasági tanácsának vagyok az alelnöke. Tudja, mi történik, ha nézetkülönbség támad a 
karok között? Mindenki rohan Pestre a szakállamtitkárhoz. Aki persze nem magával a problémával foglalkozik, 
hanem a minisztérium kapcsolati hálójának karbantartásával. Döbbenetes.” (http://www.fusz.hu/node/7656)  
180 Papp Zoltán (2003) „Az egyetemi oktatók előmeneteli rendszerének problémáiról” c. cikkében 
(http://www.matud.iif.hu/05mar/09.html) erről így ír: „Bár ma már az egyetemi oktatók előmeneteli rendszere 
uralkodóan teljesítményelvű, a kutatási tevékenységet illetően sokkal nagyobb követelményeket támaszt, mint az 
oktatómunka terén. A kutató- és oktatótevékenység azonban nagymértékben elkülönül, és mindkettő időigényes. 
Ilyen körülmények között a vezető oktatók azok közül válogatódnak ki, akik a tudományban "hajtanak", az 
oktatással pedig a lehető legkevesebbet foglalkoznak. Az előmeneteli rendszer a karrierre vágyó oktatót - 
abszurd módon - ellenérdekeltté teszi az oktatással való időtöltésben, és ez a helyzet rontja az oktatás 
minőségét.” 
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különböző felsőbb hatóságok döntéseitől függ.” Kornai (2007) évtizedekkel később megerősíti 
álláspontját, és kijelenti, hogy „A piaci szocializmus merő ábránd”. 

Végül igen érdekes, hogy mit ír Kornai a piaci szocializmus menedzsereiről: „A piaci 

szocializmus szellemében fogant reformtendencia számottevő módosításokat hozott a 

koordináció és szabályozás konkrét eszközeiben, de azok nem vezettek radikális változáshoz. 

Mindaz, ami a vállalat kettős függéséről kiderült, rányomja bélyegét a menedzser pozíciójára, 

motivációjára és magatartására, ami némileg változott a klasszikus rendszerbelihez képest: 

öltözködése, szókincse, modora kezd hasonlítani nyugati kollégáiéhoz. Nem mondja magáról 

azt, hogy a párt katonája, akit most a termelés frontjára vezényeltek. Valójában azonban a 

változás inkább külsőleges. Abban kétségkívül hasonlít nyugati menedzsertársaihoz, hogy nem 

saját kockázatára dolgozó vállalkozó, nem tulajdonos, hanem fizetett alkalmazott, akire 

visszavonásig rábízták a c) tulajdonjognak, azaz a szabályozás jogának egy részét. A többi 

tulajdonjoggal nem rendelkezik. A kapitalista vállalat menedzserét azonban saját rövid és 

hosszú távú érdekei a magántulajdonosok nyereség- és vagyonérdekeltségéhez kötik. Ezért 

teszi magáévá a nyereség növelésének ügyét, és ezért érzi úgy, hogy saját sorsa is a piacon 

elért eredményektől függ. Ezzel szemben, mint láttuk, a szocialista vállalat menedzserének 

sorsa a hierarchiában felette állókhoz kötődik. Igaz, egyik szemével a piacra, másik szemével 

a feletteseire néz. Valójában azonban az a fontos, hogy felfelé néző szeme élesen lásson: 

feletteseitől függ mai jutalma vagy büntetése és jövendő előmenetele. A tulajdonos, ha 

egyáltalán van tulajdonos, a bürokrácia összessége. Ez azonban „megfoghatatlan”. Továbbra 

is igaz, amit a klasszikus rendszerről megállapítottunk: a köztulajdon mindenkié és senkié. A 

tulajdon elmosódott jellege a végső magyarázata annak, hogy a vállalati menedzser 

érdekeltsége is elmosódott, többértelmű, ellentmondásoktól terhes. Sokan azt várják, hogy a 

piaci szocializmus irányába mutató reformok eredményeképpen új „menedzseri osztály” 

alakul ki, amelynek tagjai függetlenek a párttól és általában a bürokráciától, és egy 

különálló, a bürokráciát esetleg ellensúlyozó társadalmi csoportot képeznek. Egyúttal 

függetlenek saját beosztottjaiktól is; megtestesítői a „munkaadói” szerepkörnek a 

„munkavállalókkal” szemben. Ezek a várakozások igen kevéssé valósulnak meg. Az állami 

vállalat menedzserei továbbra is tagjai a nómenklatúrának. A piaci szocialista gazdaságban a 

köztulajdonú vállalat menedzserének magatartásában több szerepkör egyesül: 1. a hierarchia 

középszintjén elhelyezkedő bürokrata, köztisztviselő, aki függ feletteseitől, és aki maga is 

„főnök;" 2. társtulajdonos, aki bőségesen részesül a reziduális jövedelemből; 3. technokrata, 

aki önállóan, munkakörével hivatásszerűen azonosulva főként a termeléssel és a technikai 

fejlesztéssel törődik; 4. választott önkormányzati vezető, aki beosztottjai érdekeit képviseli. A 

piaci szocialista gazdaságban a klasszikus rendszerhez képest meg-erősödött a menedzserben 

a 2., a 3. és a 4. szerepkörök átélése. Viszont nem változott az, hogy magatartását továbbra is 

az 1. szerepkör uralja.”  

A hazai felsőoktatásban kicsit más most a helyzet. Az állami egyetemek önigazgatása és 
tekintélyelvű berendezkedése miatt az 1. szerepkör kevésbé domináns: a választott vezetők 
függése a központtól (a bürokráciától) jóval kisebb, és a tudományos címekkel, 
eredményekkel rendelkező egyetemi vezetők jól érvényesítik az intézményen belül 
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alkalmazott tekintélyelvet: többnyire sikerrel éreztetik a „nem kolléga” bürokratákkal, hogy 
az ő álláspontjuk nem (lehet) végleges. Megfigyeléseim szerint szintén kevésbé domináns a 3. 
szerepkör, ennek okát az alábbiakban látom: 

• a vállalatvezetők (intézményvezetők) karrier-mintája, hogy a tudományos „létrán” és 
az életkor előrehaladtával egyre kevesebb a munkavégzéssel összefüggő teendőjük. A 
tekintélyelv, céhes kultúra és az állami státusz ötvözete miatt, a szervezethez pusztán 
foglalkoztatási jogviszonya révén kötődő menedzser ugyanakkor nem kell, hogy féljen 
a szervezet megszűnésétől, vagy felelősségre vonástól – a testületi döntések és 
tudományos fokozatai bármikor felmenthetik a felelősség alól. Hivatkozhat arra, hogy 
nem professzionális vezető181 (ennyiben visszatérhet a korai szocialista vállalat 
vezetőjének stílusához, akit a „párt = az egyetemi polgárok” állították a „felsőoktatás 
frontjára”). Ezért – ha csak valami belső indíttatás, szervezettel kapcsolatos 
elkötelezettség erre nem készteti – nincs különösebb érdeke abban, hogy figyelmét a 
technikai fejlesztésre vagy a szolgáltatás minőségének növelésére fordítsa, vagy az 
első, komolyabb akadály után azonnal ne visszakozzon.  

• Az intézményvezetőktől azért sem lenne racionális viselkedés, ha a szolgáltatási 
folyamatoknak szentelnék figyelmüket, mert a szervezet célfüggvénye a bérjellegű 
juttatások növelése, ami azt jelenti, hogy az alkalmazottak nem költségcsökkentésben, 
hanem költségnövelésben érdekeltek, hiszen ez jelentheti egyúttal jövedelmük 
növekedését. Választott vezetők számára nem életszerű, hogy olyan programok 
szervezésébe kezdjen, melyek ellentétesek a választók érdekeivel. Ilyen körülmények 
között nyilvánvaló, hogy csak – bőséges állami támogatással induló – fejlesztési 
projektekben érdemes vezetőként szerepet vállalni, illetve bármilyen 
változásmenedzseléshez kizárólag válsághelyzet esetén hozzájárulni.  

Az egyetemi magasabb vezetői viselkedésre - saját megfigyeléseim szerint – leginkább 
beosztottjai érdekképviselete jellemző, de nagyon fontosnak tartják – érthetően – a reziduális 
jövedelemből részesedést is. A Kornai által megadott modell ugyanakkor fontos abból a 
szempontból, hogy a 2005-ös felsőoktatási törvény – alkotmánybírósági határozat előtti 
állapotában – lényegében a klasszikus szocialista vállalati státuszt kényszerítette volna ki, 
nagyjából a piaci szocializmus körülményei között. Nem - a még ma is létező - állami 
vállalati formában, hanem a fenntartónak sokkal előnyösebb, költségvetési szervvel kombinált 
igazgatótanácsi megoldással, amikor a költségvetési korlát puhítására irányuló alkalmazotti 
törekvéseknek az irányító testület – a fenntartót tehermentesítve – áll útjában. Összehasonlítva 
az általam és Kornai által megfigyelt vezetői preferenciákat, illetve elemezve a piaci 
szocializmusra megadott vállalati szervezeti viselkedést, jól látszik, hogy az illetékes tárca 
miért a piaci szocializmushoz hasonló körülmények megteremtését választotta a privatizáció 
helyett: 

                                         
181 „A menedzsmentre már nem tekinthetünk úgy, mint a professzorok másodállású tevékenységére, amit 
kutatási és oktatási feladataik mellett látnak el, hanem olyan főállású elfoglaltságra, amely speciális ismereteket 
igényel.” (Felt [2003] 35. o.) 
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• a bürokráciát kevéssé befolyásolta, hogy az állami felsőoktatási intézmények vevői 
(hallgatói) mennyire elégedettek, az intézményi folyamatok hogyan szolgálják a vevők 
iránti teljes elkötelezettséget – ez csak a szlogenek szintjén érdekelte –, hanem inkább 
az bántotta, hogy iránta, a bürokrácia képviselői iránt nem elég elkötelezettek. Az 
intézmények, vezetőik saját maguknak és alkalmazotti közösségüknek sokkal inkább 
meg akarnak felelni, mint az államigazgatás bürokratáinak. Tapasztalataimból úgy 
látom, hogy a bürokráciát különösen zavarta-zavarja, hogy hatalmával – az autonómia 
miatt – csak korlátozottan élhet. A bürokrácia nemtetszését féltékenysége is 
kiválthatta: az országos hatáskörű közigazgatási szervek, minisztériumok vezetői nem 
engedhetik meg maguknak, hogy hetekre eltűnjenek „kapcsolatépítő” nemzetközi 
konferenciákra; ritkán vagy egyáltalán ne válaszoljanak levelekre, adatközlésekre 
határidőre; értekezleteken, megbeszéléseken akkor jelenjenek meg, ha kedvük tartja; 
felkészületlenségüket tudományos címeikkel indokolják, vagy nagyképűséggel 
kompenzálják stb. Számukra sokkal kisebb a jövedelemnövelés, vagy szabadidő-
vásárlás esélye, és – joggal – féltékenyek a politikai-tudományos elit összefonódására 
is, ami szerepüket (a bürokratikus koordinációt) eljelentékteleníti, döntéseiket 
megkérdőjelezi. 

• Privatizációval megszűnt volna az állandó beavatkozás lehetősége, a hallgatói 
juttatásokért, az oktatói ösztöndíjakért, a tankönyvtámogatásért, a beruházásokért, a 
felsőoktatási informatikáért stb. felelős vezetőktől egyre távolabb kerül az a világ, ahol 
a minisztériumi munka nagy részét a csekély szellemi erőfeszítést, de sok rutint és jó 
affiliációs képességeket igénylő ügyintézés teszi ki. Helyette az enabler és regulator 
(támogató és szabályozó) állam koncepciójának megfelelően elsősorban stratégiai 
elemzések, az adófizetői pénzek költésének hatékonyságát vizsgáló empirikus 
kutatások, a fogyasztót (hallgatót) védő szabályok megalkotása stb. lépett volna, ami 
közvetlen hatalomgyakorlással (pénzosztogatással) nem jár (Sárközy, 2006). 

• A privatizáció legnagyobb vesztesei az idős, oktatással, kutatással már nem túl 
intenzíven foglalkozó oktatók-kutatók lettek volna, akiket a privatizációval együtt járó 
liberalizáció állásvesztéssel, vagy nagyobb munkaterheléssel, kiváltságaik 
elvesztésével fenyegetett.  

• Nem feltétlenül nyertesei a (jelenlegi) hallgatók sem, hiszen a privatizációval implicit 
elismerték volna az önérdekkövetésre (hallgatói keresletre) épülő felsőoktatás-
szervezési modellt, ami minden bizonnyal az állami támogatások (intenzívebb) 
csökkenésével járt volna együtt. Az állami támogatás csökkenése, és differenciálódása 
ugyanakkor leginkább a (felső)-középosztályból rekrutálódott hallgatókat érintené182, 
akik családja érthetően mindent megtesz, hogy e hatalmas állami támogatástól ne 
essen el. 

Az egyetemi polgárok és bürokraták szándéka tehát azonos: mindkét érdekcsoport 
közpénzmaximalizáló törekvéseit fenyegeti a magánosítás. A tekintélyelvű önigazgató 

                                         
182 Ennek bizonyítását lásd pl.: itt: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-05-ta-Turcsan-Eselytelen  
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szocialista vállalatnak tekintett állami egyetemi státusból megfogalmazott hipotézisem szerint 
e vállalat környezete is a szocializmus valamely megjelenési formájára hasonlít.  

 

 

I. tézis 

A honi állami egyetem a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatra jellemző 
tulajdonságokkal bír. (Szabó T., 2007) Szervezetében és működésében egyesületi, 
hivatali és vállalati szervezeti viselkedési jegyek keverednek. A magyar 
felsőoktatás intézményei és vezetői jelenleg a Kornai által leírt piaci szocializmus 
jellegzetes ágazati tulajdonságaival rendelkeznek.  
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6. Az egyetem szervezet-fejlődése és a fejlődés mozgatórugói a Műegyetem 
példáján 

A hazai állami egyetemek többnyire hasonló módon fejlődtek az elmúlt évtizedekben 
(évszázadokban). Szervezetük fejlődése mögött meghúzódó gazdasági-társadalmi okokat 
Barakonyi (2002, 2004a, 2004b) több tanulmányában is elemzi. Az alábbiakban e fejlődés 
műegyetemi fázisait röviden összefoglalom és bemutatom a változások okait. 

1. A BME, mint egyvonalas szervezet 

Egyvonalas szervezet a Műegyetemet leginkább a kezdetekkor jellemezte, mikor kis mérettel, 
kisszámú és egymástól kevéssé eltérő képzési-kutatási programmal rendelkezett. A rektor 
(dékán, tanszékvezető) hatásköreit a különböző állami szervek erősen korlátozták, az 
Egyetemre vonatkozó szakmai és pénzügyi döntések jó részét a főhatóságok hozták. A 
bürokratikus működés legfontosabb szempontja a finanszírozó állami akarat végrehajtása volt. 
Az egyetem-kar-(intézet)-tanszék vertikális modellje hasonlít leginkább a „klasszikus” 
lineáris szervezethez, a „hagyományos” egyetemi felépítéshez. Az egyvonalas szervezetet 
egészítették ki különböző testületek, amelyek döntései az akadémiai kérdésekben 
meghatározóak voltak.  

A lineáris szervezet hátrányai183: 

• A rektor tevékenysége rendkívül összetett, mindennel kell foglalkoznia, amivel 
beosztottainak (dékánoknak, tanszékvezetőknek) is, hiszen a döntéseket ő hozza. 
Ráadásul szinte kizárólag rá hárulnak a gazdálkodási, jogi, minőségbiztosítási stb. 
teendők szintén. A probléma ugyanakkor kevéssé jelentős, mert a nagyszámú külső 
bürokratikus koordinációs eszköznek köszönhetően a rektor (és ebből fakadóan a többi 
egyetemi vezetőnek is) mozgástere kicsi, inkább protokolláris jellegű. 

• Az Egyetem új feladathoz nehezen alkalmazkodik, rendszerint új szervezeti 
egységekkel (karokkal, tanszékekkel) reagál (mert szervezeteit szigorúan funkciókra 
(pl.: oktatás) hozza létre), így nem rugalmas. A rugalmatlanság miatt egyre nehezebb a 
központilag hozott döntések végrehajtása. 

• Az Egyetemen belüli kommunikáció csak a szolgálati úton megengedett, amely 
bizonytalanná és lassúvá teheti az együttműködést, így fennáll az információ 
torzulásának veszélye. Az információ-torzulás hibás központi döntésekhez vezethet. 

                                         
183 Barakonyi (2004b): „A középkori egyetem rektori tisztsége összhangban volt korának igényével, az akkori 
egyszerűbb felépítésű egyetem szervezeti sajátosságaival. A tisztség tiszteletbeli, rövid időre szóló, gyakorlati 
hatalom nélküli méltóság volt, ami inkább az egyetem tekintélyét, mintsem viselője személyes hatalmát szolgálta. 
Ez a továbbélő rektori funkciófelfogás napjainkra teljességgel elavulttá és anakronisztikussá vált, mivel a 
professzionális vezetési iránti igényt nem képes kielégíteni.”  
http://www.univpress.hu/2004/data/ea_barakonyi_karoly_1.doc)  
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3. ábra Az egyvonalas műegyetemi szervezet 

2. A BME funkcionális-törzskari modellje 

A szervezet méretének növekedésével együtt – a különböző szintű egyetemi vezetőkre 
irányuló nyomás csökkentésére – fejlődött ki az Egyetem a lineáris-törzskari, majd később a 
funkcionális-törzskari184 szervezeti modellje. 2005-ig az Egyetem ezt alkalmazta, néhány 
specialitással: 

a) Az egyetemi szervezeti kultúra hagyományai kettős értékrendet hordoznak: 

• A tekintélyelvre, egyirányú és hierarchikus viszonyokra épülő tudományos 
minősítési és foglalkoztatási viszonyok hatására elég gyakoriak a „tiszta 
lineáris” szervezetre (hivatalokra) jellemző szervezeti (valamint vezetői és 
alkalmazotti) viselkedési formák. A karok és a karon belüli tanszékek 
szervezetileg egymástól elkülönülnek, egymással csak kényszer hatására 
kooperálnak. Ez a fajta szervezeti kultúra a Handy-féle kultúratípusok közül 
legközelebb a szerepkultúrához áll, a szervezet tagjai szerepükkel 
(beosztásukkal, a tanszék által oktatott képzési terület meghatározta keretekkel) 
azonosulnak. 

• Ezzel szemben áll az önkéntességre, a (tudomány iránti) erős elkötelezettségre 
épülő „akadémiai” (egyesületi) modell, amely a szervezet tagjait a „nagy közös 
cél” elérésében társnak, egyenrangúnak, „kollégának” tekinti. A kollegalitás 
ugyanakkor csak szűkebb körben érvényes: azok között, akik hasonló 
tudományterületen dolgoznak. Szakmai kooperációk még az egyes tanszékeken 
belül is csak ritkán jelennek meg, ahol megjelennek, ott gyakran külső erő 
hatására. Ennek okát abban látom, hogy az akadémiai karrier egyéni karrier, 
inkább céhes viszonyokra (mester és tanítvány) és az egyéni teljesítményre 
épül, a karrierút ritkán kíván meg csapatmunkát, más tudományterületek 
ismeretét. A szervezeti kultúra a Handy-féle kultúratípusok közül legközelebb 
a hatalom-kultúrához áll, a szervezet egy-egy „alapító atya” (nagytudású, 
nagytekintélyű oktató, leggyakrabban tanszékvezető) köré szerveződik. 

                                         
184 Az alapító okiratok mellékleteként kiadott organogramok (http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1211) 
tanúsága szerint az állami egyetemek (és a nagyobb főiskolák) e szervezeti felépítést követik, divizionális 
szervezetet egyedül a Műegyetem fejlesztett.   

Rektor 

Dékán 

Int. Ig. 

Horizontális bővítés

Szolgálati út 

Tszv. Vertikális bővítés
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b) A rendszerváltást jóval megelőzően megindult és egyre gyorsuló piacosodási 
folyamatok – elsősorban a gazdálkodás tekintetében – a divizionális szervezetre 
jellemző működési sajátságokkal vértezik fel a BME szervezetét. Az önálló 
gazdálkodással járó lehetőségek hatására a BME szervezeti felépítése mindinkább 
ebbe az irányba fejlődik. A korábban kifejtettek szerint ez nem is csoda: bármilyen 
erősek az „egyesületi” hagyományok, az államháztartási szabályok, az 
önérdekkövetés, a piaci koordináció minden más (etikai, vagy bürokratikus 
koordinációs) eszköznél intenzívebb185. A piaci koordinációnak a belső szervezet 
formálásában bekövetkezett térnyerését nagyban segíti, hogy (1) a BME számos 
szolgáltatása egyénileg nem értékesíthető, másfelől (2) olyan piaci igényeket elégít ki, 
ahol a partnernél már az üzleties gondolkodás dominál.  

A BME, mint funkcionális-törzskari szervezet szervezeti ábrája az alábbira hasonlít 
leginkább: 

 

 

4. ábra  A lineáris-funkcionális műegyetemi szervezeti felépítés 

A szervezeti felépítés elemzéséből az alábbiak állapíthatók meg: 

a) az Egyetem szervezeti felépítése bonyolult, szövevényes, széttagolt, kaotikus (Vö. 
szemetesláda-modell).  

b) Struktúrája leginkább a lineáris-funkcionális szervezeti felépítéshez hasonló, azzal a 
különbséggel, hogy az alárendelt szervezetek függelmi viszonyai – alapvetően a 
keresztkapcsolatok, a vezető-választási mechanizmusok, valamint az egyesületi 
hagyományok miatt – többnyire formálisak.  

c) A gazdálkodásra jellemző divizionális rendszer (az önállóan gazdálkodó szervezeti 
egységekre jellemző piaci koordináció), valamint az egyes közösségeken belüli 

                                         
185 Marx és Engels is utal rá a Kommunista Kiáltványban, hogy milyen erős a „burzsoázia” motivációja. 
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kollegiális viszonyok (etikai koordináció) tovább csökkentik a funkcionális-törzskari 
szervezeti felépítés (a bürokratikus koordináció) hierarchikus viszonyait. Ehhez társul 
a szinte minden menedzsment-kérdésben megjelenő testületi döntéshozatal (a 
szenátuson és kari tanácsokon keresztül a doktori tanácsokon át a könyvtári és 
informatikai bizottságig, valamint kitüntetési és tanulmányi bizottságig), ami tovább 
gyengíti az eredetileg funkcionális jelleg függelmi viszonyait.  

A szervezeti felépítés elemzésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy – 
tényleges tulajdonos hiányában – az intézményi erőforrásokért folytatott vetélkedés állandó. 
Ez azt jelenti, hogy a „torta” (az elosztható erőforrások) szeleteiért való folytonos harcban 
ami az egyik érdekcsoport számára előnyöket, esélyeket ad, az mások számára hátrányokat és 
veszélyeket jelent. A pillanatnyi, fennálló egyensúly megbontása személyek, érdekcsoportok 
hatalmának, jövedelemének csökkenésébe, így ellenállásba ütközik. Erre a szervezet is reagál, 
és ezért egyrészt nagy értéknek tekinti a status quo megőrzését (általában az éppen 
kedvezményezettek), másrészt gyakran kezdeményeznek változásokat (általában a 
kedvezőtlenebb fajlagos erőforrás-mutatókkal /egy foglalkoztatottra jutó bevétel, terület stb./ 
rendelkezők). A „politikai” jellegű küzdelem különösen éles, mert a szervezetet alkotó 
szervezeti egységek e formában nem üzleties, hanem hierarchián alapuló kapcsolatban állnak 
egymással, az erőforrások nagy részét nem árazzák be. 

A szervezeti struktúrából fakadó működési jellemzők:  

• az egyes érdekcsoportok könnyen (sok csatornán keresztül) képesek a működés 
szabályait, feltételeit befolyásolni. A sokféle érdektől széttagolt szervezet közös 
érdekeket ritkán képes hatékonyan érvényesíteni.186 Az érdekek sokfélesége, 
széttagoltsága miatt ugyanakkor egy-egy érdekcsoport (személy) aligha tudja hosszabb 
időre megragadni a hatalmat, más érdekcsoportokat a vezetésből kizárni, illetve totális 
ellenőrzést gyakorolni a szervezet minden szervezeti egysége, tevékenysége fölött.  

• A szövevényes, átláthatatlan szervezeti rendszert kiegészítő testületi döntések miatt a 
felelősségi viszonyok nehezen értelmezhetők. Látható, hogy a rektor, a 
rektorhelyettesek, a gazdasági vezető hatáskörei a szervezet minden szintjére 
kiterjednek, a központi szolgáltató szervezetek hatáskörét is nehezen lehetne a 
karokétól, vagy a funkcionális irányítókétól megkülönböztetni. A horizontális és a 
vertikális koordináció egyaránt erős, a tapasztalatok szerint azonban nem hatékony 
(mindennapos és szinte egyáltalán nem kifogásolt a szolgálati utak megkerülése, a 
párhuzamos ügyintézés, a szabályzatok, határidők be nem tartása stb.) 

• A karok elvileg funkciókra (oktatás és kutatás) épülnek fel, ugyanakkor az Egyetem a 
karokon kívül is szervez kutatási és oktatási tevékenységet és a karok (karokon belüli 
szervezetek is) olyan feladatokat is ellátnak, melyek csak közvetetten kapcsolódnak az 
oktatáshoz-kutatáshoz (szervezés, szolgáltatás-értékesítés, marketing stb.). Ezzel 

                                         
186 Ez alól rendszerint kivételek azok a kezdeményezések, melyek nem belső erőforrások elosztásához, hanem 
külső források megszerzéséhez kapcsolódnak (intézményfejlesztési terv, új ingatlanok, képzési, fenntartási stb. 
normatíva növelése).  
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szemben a karok oktatási-kutatási palettája is mutat átfedéseket, sőt a funkcionális 
irányítással, vagy a központi szolgáltatással foglalkozó szervezeteknél sem ritka, hogy 
azonos funkciókra (könyvtár, fénymásolás, felnőttképzés stb.) szerveznek 
tevékenységeket. 

• A szervezetek viszonylagos függetlensége miatt a lokális érdekek sokszor erősebbek 
minden másnál, ezek összehangolása miatt általában is magas a tranzakciós idő és 
költség. A tekintélyelvű berendezkedés miatt a felelősség- és hatáskörök inkább 
függnek az illető személy, szervezet „egyetempolitikai” súlyától, mint az írott 
szabályoktól.  

Általánosságban úgy tartják (Bakacsi és szerzőtársai, 1991), hogy lineáris-funkcionális 
szervezeti modell akkor hatékony, ha: 

• az alkalmazott piaci, technológiai környezet stabil, 

• a szervezet által előállított termékek, szolgáltatások skálája nem túl széles, az 
előállítási folyamat viszonylag egyszerű. 

A lineáris-funkcionális modell hátrányai: 

• Az erőteljes funkcionális specializáció (pl.: karok esetében oktatás-kutatás) miatt – 
növekvő diverzifikációnál (az oktatási-kutatási-fejlesztési programok számának és 
fajtáinak szaporodásával) – az anyagi és információs kapcsolatok olyan nehezen 
áttekinthető rendszere jöhet létre, amely jelentős mértékben megemeli a koordinációs 
(anyagi és szellemi) ráfordításokat. 

• A funkcionális specializáció felesleges mennyiségi és minőségi tartalékhoz, szervezeti 
redundanciához vezethet. 

• A szervezet külső és belső kapcsolatainak növekvő bonyolultsága miatt a döntési 
hatáskörök centralizáltsága egyre kevésbé képes valódi koordinációt biztosítani. 

• A centralizált hatáskörök és az erőteljes szabályozottság – ezek merevsége miatt – 
veszélyezteti a szervezet adaptációs képességét.  

3. A BME divizionális modellje 

A BME méretének növekedése, a kínált szolgáltatások diverzifikációja arra kényszerítette rá 
a szervezetet, hogy – legalább is gazdálkodási szempontból – továbblépjen, és az ún. 
divizionális szervezetre jellemző jegyeket vegyen fel. Ezek a folyamatok különösen a 
piacgazdaságra való áttérés után gyorsultak fel, mert (1) az Egyetem külső környezete 
alapjaiban megváltozott, (2) az állami támogatások elosztásának elvei (normatív 
finanszírozás, pályázati rendszerek) is egyre inkább hasonlítanak a piaci koordináció 
módszereire. A Műegyetem a decentralizált gazdálkodás bevezetésével – tulajdonképpen a 
divizionális szervezet alapjainak korai megteremtésével – sikeresen vészelte át a 80-as 
évektől egyre erősebbé váló ipari recesszió okozta gondokat187. A lineáris-funkcionális 

                                         
187 Ezek méretére jellemző adat, hogy 1988 és 2003 között a BME hallgatói létszáma több, mint kétszeresére 
emelkedett, miközben elvesztette dolgozói mintegy felét, ugyanezen időszakban a BME állami támogatásának 
reálértéke felére zuhant. 



 98 

rendszerek felsorolt négy hátránya mégis nap, mint nap érezhető (volt) és egyre inkább 
akadályozta a hatékony szolgáltatási struktúra kialakítását. Ennek oka, hogy: 

• a szolgáltatási paletta diverzifikációja erősödik. A képzés kétciklusúvá válásával 
összességében – néhány éven belül – várhatóan többszörösére nő az indított szakok, 
oktatási programok száma. Hasonló a helyzet a kutatási tevékenységgel is, mivel 
növekszik a nem kizárólag egy-egy tudományághoz, tudományterülethez kapcsolható 
kutatási témák száma. A kutatások tekintetében (is) egyre inkább a változatos 
megrendelői igényekhez kell az Egyetemnek alkalmazkodnia. A szervezet minden 
szintjén egyszerre megjelenő operatív és stratégiai döntések hosszú utakat futnak be és 
sokszor egymásnak ellentmondók, így rengeteg energiát vesz el a koordináció, a 
végrehajtás megszervezése. Ebből következően (is) feltűnően sok a vezető beosztású 
alkalmazott, az ezek munkáját összehangoló testület, a koordinációra fordított idő. 

• Az egy-egy tevékenységre (funkcióra) létrehozott, egymástól elkülönült szervezetek 
között elhanyagolható a horizontális koordináció, általában csak valamely külső erő 
hatására (pályázat, költségvetési korlát felkeményedése) hajlandóak egymással 
kooperálni. 

• A központilag meghozott szabályok – különösen a testületi döntések hosszú és 
bonyolult előkészítő folyamatai – nem alkalmasak a gyorsan változó oktatási-kutatási 
környezet minden körülményének tisztázására. A központ így könnyen határozhat meg 
olyan feladatokat, amelyeket a „végeken” nem képesek megoldani, ugyanakkor – a 
kiterjedt bürokrácia miatt – az oktatási-kutatási szolgáltatásokat közvetlenül nyújtó 
szervezetek nem kapnak hatékony vezetési, informatikai, gazdálkodási, stb. támogatást 
munkájukhoz. A helyzetet nehezíti, hogy a karról jellemzően tanszékre átvitt 
decentralizáció miatt túl sok az önérdekkövető szervezet az Egyetemen, amely csak 
akkor hajlandó elfogadni a központi szabályokat, ha az rá nézve kedvező. Ezért (is) az 
Egyetemen a „jogkövető” magatartás nem elvárt. 

• A hosszú döntési idő-igény miatt az új igényekre az Egyetem nehezen reagál, ezért 
jellemzően azok a projektjei sikeresek, melyek a vezetési-szervezési folyamatokat (a 
„szolgálati utat”) jórészt lerövidítik (kutatóközpontok, MBA képzés stb.) és 
kihasználják a redundancia miatti kapacitás-feleslegeket. 

A felsorolt hiányosságok, problémák három szervezeti kérdés megoldását tették szükségessé: 

a) az operatív és stratégiai feladatok szétválasztása. Az Egyetem irányítói (rektor és 
helyettesei) és azok támogató szervezetei nem foglalkozhatnak napi szintű 
menedzselési problémákkal. Egyszerűen nem lehetnek képesek átlátni a karokon, 
tanszékeken, átfogó szervezeti egységekben zajló bonyolult folyamatokat, és az sem 
várható el tőlük, hogy értsenek a laborok üzemeltetéseinek részletein át, a doktori 
programok tudományos kérdésein keresztül a kreditrendszer minden finomságáig. 
Ugyanez mondható el tulajdonképpen a karokra188 is: a dékánoktól sem követelhető 
meg, hogy a karokon folyó minden tevékenységgel napi szinten foglalkozzanak, és 

                                         
188 Folyó áron nagyjából 1-3 milliárd Ft éves költségvetésű szervezetekről van szó. 
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olyan problémákat oldjanak meg, melyeket a szervezeti egységek szintjén is lehet 
kezelni. E helyett elsősorban motiválással, meggyőzéssel, változási stratégiák 
kialakításával, eredményesség értékelésével stb. kellene tölteniük vezetésre szánt 
idejüket – olyasformán, ahogy a műegyetemi méretű magántulajdonú vállalatok 
hasonló beosztású vezetői189 értelmezik a vezetői szerepeket190. Ehhez természetesen 
az is szükséges, hogy az Egyetem közvéleménye, a közép- és alsó szintű vezetők ne 
problémamegoldó mindenesnek tekintsék az egyetemi csúcsvezetőket, lassan 
nyugodjanak bele, hogy csak egész kivételes esetekben történik meg, hogy a 
problémát nem ott oldják meg, ahol az keletkezik. 

b) A stratégiai és operatív feladatok szétválasztása ugyanakkor olyan egyetemi vezetőket 
igényel, akik járatosak az üzleti tudományokban, képesek alkotó módon használni a 
különböző teljesítmény-értékelő rendszerek, a gazdasági elemzés kínálta mérési és 
értékelési lehetőségeket. 

c) A stratégiai és operatív vezetés szétválasztásával mindazonáltal együtt jár a stratégiai 
és operatív feladatokat végző szervezetek szétválasztása is, valamint ezzel 
párhuzamosan az, hogy az operatív feladatokat végző szervezetek jól működő 
érdekeltségi és felelősségi rendszerét alakítsanak ki. Megfelelő érdekeltség és világos 
felelősségi mechanizmusok nélkül a funkciók újra összekeverednek, nem egyértelmű, 
hogy az egyes szervezeti egységekkel, vezetőkkel szemben mi az Egyetem elvárása. A 
szabályokat kialakító vezetőknek ténylegesen ezzel a feladattal kell foglalkozniuk, 
nem konkrét programok menedzselésével. A központi – a divízióknak szolgáltatásokat 
nyújtó – szervezeteket ugyanakkor úgy kell megtervezni, hogy szolgáltatásaikat piaci 
áron nyújtsák – ha ezt drágábban, vagy olcsóbban teszik, akkor a szolgáltatásból 
kevesebbet, vagy többet igénybe vevő divíziók versenyképességét javítják a többiek 
kárára. 

Figyelemmel arra, hogy a BME 

• kínált szolgáltatásai (oktatása-kutatása) egyre inkább diverzifikálódnak, 

• finanszírozása mind jobban függ az Egyetemen kívüli szereplők (hallgatók, kutatási 
megbízók stb.) megítélésétől,  

• szervezete folyamatosan nő, 

ezért célszerűnek látszik, hogy az Egyetem szervezeti felépítése a divizionális szervezeti 
formát kövesse. 

                                         
189 Kotter (1990) nyomán. 
190 Krauthammer vállalati felmérései hasonló következtetésre jutnak, mint a műegyetemi felsővezetők körében 
végzett megfigyeléseim. http://www.ugyvezeto.hu/cikk/46160/a-felsovezetes-csapdai?area=167  



 100 

 

5. ábra A divizionális szervezeti forma191 műegyetemi sémája 

A séma alapján az operatív és stratégiai feladatok végzése elválik egymástól. A karok 
divíziókká válnak, és működésük a profit-centerek felé közelít. Az irányító feladatokat 
igazgatóság(ok) látják el. A divíziókat központi szolgáltató egységek segítik. A divizionális 
szervezet előnyei: 

• a stratégiai és operatív feladatok szétválasztásával az Egyetem felső vezetése kizárólag 
a stratégiai feladatokra (szabályalkotással nyugodt és kiszámítható feltételek 
teremtése, piacszerzés- és védelem, racionalizálási programok indítása, amíg a 
divizionális szervezet és intézményrendszere meg nem szilárdul) koncentrálhat. A 
részben stratégiai és operatív döntéseket is hozó kari szint szabadon dönthet a stratégia 
végrehajtásának módjairól. 

• A stratégiai célok és a divíziók (karok) céljai közötti kapcsolat könnyen 
megteremthető és egyértelművé tehető. Nem szükséges állandó egyeztetés a feladatok 
összehangolására, technokratikus típusú eszközökkel (költségvetési tervek, robosztus 
pénzügyi, elszámolási szabályok stb.) a vertikális koordináció könnyen megoldható. 

• Világos lehet a divíziók (vezetőinek) célja: minél nagyobb nyereség elérése, az 
érvényes szabályokon belül, azaz elsősorban a divízió belső ügyeiben kell járatosak 
lenniük, nem a felső vezetés, a központi szabályok befolyásolásában. 

• A divíziók önálló gazdálkodása, az egész szervezetre érvényes általános 
decentralizáció és a gyenge szabályozottság erőteljes „piaci” orientációt192 tesz 
lehetővé, ezért az Egyetem összességében könnyebben és rugalmasabban képes 
reagálni a „piaci szereplők” változó igényeire. A „piaci változások” nem a teljes 
egyetemet érintik, hanem csak egyes divíziókat (ún. rekeszelő hatás). Ebből 
következően az elérendő stratégiai célokat kevéssé veszélyezteti egy-egy divízió 

                                         
191 Barakonyinál (2004a) gyakori, hogy az oktatás és a kutatás külön divíziókba szervezésével óhajtja a 
szervezeti modellt tökéletesíteni.  
192 A piac fogalmát jellemzően a bevételeket hozó („vevők”) szereplők (állam, egyének, és vállalatok) 
értékrendjének megjelenítése szinonimájaként használom (Andor, 2006). 

 Rektor 

Oktatásirányítás Irányítás egyéb Oktatás támogatása Egyéb folyamatok 
támogatása 

Kar (Divízió) 1 Kar (Divízió) 2 Kar (Divízió) 8 

Okt. Kut.   

1. szint 

2. szint 

3. szint 
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gyengébb teljesítménye, illetve – növekedő kereslet esetén – az egyes divíziókon belül 
lehetőség nyílik szelektív fejlesztésre. 

• Kisebbek lesznek a horizontális koordinációs költségek, miután a szubszidiaritás elve 
alapján meghozott gyors döntések miatt a „szolgálati út” rövid, és kis létszámú 
irányító apparátusra van csak szükség, mert az operatív koordináció a divízió szintjén 
történik.  

• Érvényesül az önállóságból, felelősségvállalásból származó ösztönző erő, 
teljesítményre késztető motivációs rendszer alakítható ki.  

A divizionális szervezeti forma értelemszerűen párhuzamossággal jár (pl.: minden divíziónak 
(karnak) szüksége van dékáni hivatalra) és létszámnövekedést eredményezhet, a divíziók 
túlzott önállósága pedig elkülönítettséghez és a szervezeti kohéziót gyöngítő hatalmi 
harcokhoz vezethet. Ettől függetlenül úgy ítélem meg, hogy – az említett feltételekre 
figyelemmel – a divizionális szervezeti forma a legalkalmasabb arra, hogy a Műegyetem 
oktatási-kutatási munkájának hatékonyságát és eredményességét javítsa. A szervezeti forma 
kiválasztása ugyanakkor számtalan kérdést is felvet, mint pl.: milyen mértékű legyen a 
decentralizáltság, hogyan oldják meg a központi szolgáltató szervezetek teljesítmény-elvű 
menedzselését, mekkora legyen az irányító apparátus és pontosan mivel is foglalkozzon stb. A 
BME ezen felül nem a klasszikus vállalati értékek mentén működik, a jogszabályi 
kötöttségek, meghatározó állami finanszírozás, választott vezetők, a döntések minden szintjén 
megjelenő testületi hatáskörök stb. nem jellemzők azokra a szervezetekre, amelyek célja a 
profitmaximalizálás. Az eddigi tapasztalatok alapján193 azonban úgy tűnik, hogy a 
műegyetemi közösség hajlandó elfogadni a piacorientált gazdálkodás és működés elveit. 

Rendre fölvetődik annak kérdése, hogy mely szervezeti egység legyen a „divízió”. Sokan úgy 
vélekednek, hogy a karok helyett célszerűbb lenne a tanszékeket, esetleg az intézeteket 
tekinteni az önálló gazdálkodás alapegységének, divíziónak. Az álláspont elemzésekor 
figyelembe kell venni, hogy: 

• a karok mindegyike divizionális struktúrákat működtet saját szervezetén belül is, ami 
szokatlan. A vállalati gyakorlatban a divíziók funkcionális szervezetként működnek, 
erős centralizáltsággal.  

• A kari szervezetek vezetői jellemzően az alkalmazotti közösségből kerülnek ki, a 
dékán kvázi-választott vezető. Ebből következően mind a tanszékvezetők, mind az 
egyetemi vezetők többször érzik úgy, hogy a kar léte szükségtelen. A divízió (kar 
vezetője) az egyetemi vezetők számára – különösen a költségvetési alkukban - 
meggyőzhetetlen (elmozdíthatatlan) érdekképviselő. A tanszékvezetők számára – 
mivel a költségvetés karra allokálásakor a dékán a költségvetési korlát keménységének 
őre – felesleges lépcső, hiszen kényelmesebb és egyszerűbb lenne a tanszékről sokkal 

                                         
193  Erre utal, hogy 2006-ban elfogadta a Szervezeti Felépítés és Működési Rendben rögzített divizionális 
felépítést, és a BME 2005-2007 közötti három, éves költségvetése szintén az értekezésben (is) támogatott elvek 
mentén készült.  
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kevesebb információval bíró és nagyobb mozgástérrel rendelkező egyetemi vezetőkkel 
közvetlenül alkudozni.  

• A hazai (állami) felsőoktatási gyakorlatban nem általános a költségvetési korlát 
keménységének gazdálkodási fundamentumként tisztelete. Elfogadott magatartás a 
klasszikus, a szocialista vállalatokra jellemző „tervalku” vezetői szorgalmazása, az 
alkalmazkodás helyett a környezet alkalmazkodásának kikényszerítésére irányuló 
szervezeti viselkedés. 

Fentiek megfontolásával együtt is célszerűbbnek tűnik (továbbra is) a karokat tekinteni 
divízióknak. Ennek okaként azt jelölöm meg, hogy: 

• még a tanszéki méretek erőteljes megnövelésével is – középtávon – legalább 50-60 
szervezet irányításával, kiszolgálásával járna, ha a tanszékeket tekintjük divízióknak. 
Hatalmas koordinációs költségekkel kell ebben az esetben számolni, arról nem is 
szólva, hogy ekkora számú szervezet munkájának egyetemi szintű összehangolása 
szinte lehetetlen feladat.  

• A tanszéki méret nem alkalmas arra, hogy szakokat, nagyobb, több tudományterületet 
érintő kutatási programokat önállóan menedzseljen. Előbb-utóbb ezek gazdaságos és 
szakmailag korrekt intézésére köztes szervezeteket kellene létrehozni, melyek nem 
(nagyon) különböznének a ma karként definiáltaktól. 

• Az új modellben a divíziók élén álló vezetők motivációja, érdekeltségi rendszere 
alapvetően megváltozik. Kinevezett vezetők számára kevéssé lesz járható út a 
problémák elhárítása, a felelősség testületi döntésekkel történő megkerülése. Egyetemi 
szervezetben ez annyit jelent, hogy a divízió (a kar) bár gazdaságilag önálló, ugyanez 
nem (feltétlenül) vonatkozik a tanszékekre.  

• Mindenképpen meg kell említeni Barakonyi (2004b) azon elképzelését, amely szerint 
a tömegoktatás kari szervezeti struktúrájában szervezetileg szétválik a kutatás és az 
oktatás, ha személyében nem is – USA-beli, holland, dán példákra hivatkozva. 
Elképzelése szerint a mai átlagos tanszékméretnél nagyobb „department”-ek végzik az 
oktatást, és akár kutathatnak is, ugyanakkor a kutatásokra külön kutatási szervezeteket 
hoznak létre. Ha a különböző szervezetekben nagyjából ugyanazok a munkatársak 
oktatnak-kutatnak, akkor nem tartom ésszerűbb megoldásnak, hogy a kar elsődleges 
munkamegosztása funkcionális legyen. Divízió esetén nem feltétlenül sikeresebb az 
ilyen felosztás, mint ha meghagyják a diszciplínák szerinti tárgyi elvűt, és a 
tanszékeket department (lényegében intézetinek megfelelő) méretűre vonják össze. Ha 
valóban professzionális vezetők állnak a departmentek élén, ahogy Barakonyi is állítja, 
akkor a koordinációs problémák feltehetően könnyebben áthidalhatók a különböző 
képzési és tudományterületek között, ha azok egyben külön szervezetek is. 
Megfelelően nagyméretű department-ek esetében a kari önérdekkövetés 
transzferálható, és a department tevékenysége kari célokkal párhuzamba hozható. 
Külön oktatási és külön kutatási szervezet esetén – különösen, ha ugyanazon 
alkalmazottak vesznek részt benne – újabb koordinációs problémák merülnek föl, mert 
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az így megosztott kari szervezetben is külön kell az egyes projekteket kezelni, mivel 
ritka az olyan kutatási projekt, amely döntően nem egy adott képzési- vagy 
tudományterületen folyik. Ebben az esetben az oktatási és kutatási szervezetben 
általában képzés- és tudományterületenkénti munkamegosztásban is el kell különíteni 
a projekteket, ami a „tiszta” department-rendszernél jóval bonyolultabb koordinációt 
igényel. Ekkor meglehetősen kritikussá válik a munkatársak teljesítményértékelése, 
hiszen a többvonalas irányítás során a kompetencia és a felelősség elhatárolása 
problematikus, a szakmai alapon létrejövő konfliktusok személyessé válhatnak. 

A divizionális szervezet működésének kétéves tapasztalatai lényegében megegyeznek a piaci 
szocializmusban működő vállalat természetes szervezeti viselkedésének jellemzőivel. 
Megfigyeléseim szerint: 

• nincs kellő elkötelezettség és szakértelem a felsővezetőkben a stratégia megalkotására 
és végrehajtására. A (top)menedzserek arra használják fel a stratégiai menedzsment 
fogalmát (pontosabban a funkcionális irányítással járó kötöttségek feloldását), hogy 
energiáikat az általuk kedvelt területek művelésére fordítsák. Különösen szembeötlő, 
hogy – az intézmény főbb tulajdonságainak változása híján – megnövekedett idejüket 
a menedzserek ritkán használják az oktatási-kutatási szolgáltatások minőségének 
javítására, sokkal inkább hatalmuk, elismertségük, tekintélyük, és ezen keresztül 
jólétük növelésére. Ennek oka elsősorban az, hogy e tekintetben nagyon erősek a 
szervezeti hagyományok, és a szervezet még elég messze van ahhoz a pénzügyi 
krízistől (tulajdonosi nyomás nincs), hogy az ismertetett vezetői viselkedésformák 
okozta pénzügyi problémák magatartásbeli változást, személycserét kényszerítenének 
ki. 

• Túl erős az állami beavatkozás, ezért a menedzserek az állammal fenntartott jó 
viszonyban, nem a stratégiai célkitűzésekben hisznek – a piaci szocializmussal 
foglalkozó részben leírtaknak megfelelően. Az állami beavatkozás, szerepzavar 
továbbra sem csökken, hanem folyamatosan nő. Példaként említhetem a felsőoktatás 
finanszírozási rendszerének legutóbbi két évben bekövetkezett változásait. A 2005-ben 
hatályba lépett új felsőoktatási törvény 2007-re új finanszírozási rendszert alakított ki, 
amit később felfüggesztettek, és 2008-ban ismét új finanszírozási modellről beszélnek 
– amúgy semmiben meg nem változtatott finanszírozási elvek és gyakorlatok mellett. 
Mindezt azért fontos megemlíteni, mert a két év alatt hirdetett négyféle szabályozás 
egymástól jócskán eltérő szervezeti magatartást kívánt – és természetesen így 
menedzserektől is folyton változó habitust várt el. Hasonló folyamatról lehetne 
beszámolni a felvételi eljárásokkal vagy az intézményi beruházásokkal kapcsolatban 
is. Az állam, mint fenntartó menedzselési, finanszírozási gyakorlata és 
fejlesztéspolitikai céljai nehezen kiszámíthatók, ugyanakkor nem hagyhatók figyelmen 
kívül, hiszen az éves költségvetés volumenével összemérhető transzformációra 
késztetik az egyetemet. E transzformációk változékony iránya, illetve a szervezet 
pénzügyeit alapvetően meghatározó volta a vezetőket arra késztetik, hogy az állandó 
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transzformáció fölülről lefelé történő érvényesítésével a szervezetet kvázi-
funkcionálissá tegyék. 

A fenti szervezetelméleti fejtegetések nyomán állítom fel hipotézisem, mely szerint a hazai 
állami egyetemek lineáris-funkcionális szervezeti modellje korszerűtlen, erősödő hátrányai 
miatt leváltásra érett. Ennek kifejtése nyomán fogalmazom meg második tézisemet. 

II. tézis 

A többkarú, többszintű képzést folytató, százas nagyságrendű oktatási-kutatási 
programot menedzselő magyar egyetem szervezeti modellje a divizionális 
szervezet. Az Egyetem a karokat tekinti divízióknak, amelyek között a 
munkamegosztás tárgyi elvű, képzési ágak és tudományágak szerinti. A 
divíziókat gazdálkodási modelljük kialakításában pénzügyi eredményük 
növelésére, az egyéb szervezeti egységeket a költségek csökkentésére ösztönzi.  
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7. Az állami egyetemeken szokásos vezetési stílusok, vezetői 
magatartásformák – figyelemmel a műegyetemi tapasztalatokra 

A vezetés a szervezetekben általában olyan folyamat, amelyben a vezető a szervezet tagjainak 
magatartását valamilyen cél elérése érdekében alakítja. A vezetés tehát alapvetően 
befolyásolási folyamat, ugyanakkor az állami egyetem esetében a folyamat biztosan nem 
egyirányú. A vezetők választottak, vagy, ha nem is választottak, az alkalmazotti-hallgatói 
közösségek erős befolyást gyakorolnak státuszukra, elismertségükre, jövedelmükre. Ebből 
következően az egyetemi szervezetekben valamennyire fordítva is igaz, hogy a vezetés a 
menedzsment azon funkciója, amely a szervezetben lévő emberekre összpontosít, azok 
motivációjának és teljesítőképességének fenntartása és növelése érdekében. Fontosságából 
következően elsősorban a topmenedzsment (jogszabályi szóhasználattal magasabb vezetők) 
szerepeit vizsgálom. Az állami egyetemeken – az egyesületi hagyományoknak megfelelően – 
elvétve fordul elő, hogy vezetői megbízást külső személy kapjon, topmenedzseri megbízásnál 
különösen ritkán. Elsőként a Mintzberg (1973) által meghatározottak szerint tekintem át a 
különböző menedzseri szerepeket.  

Az ezzel kapcsolatban végzett megfigyeléseim eredményeit az alábbiakban ismertetem: 

a) a leggyakrabban játszott menedzseri szerep egyértelműen a képviselői: mint a formális 
hatalom birtokosa a szervezetben, a menedzseri beosztás szimbólumot jelent, számos 
kötelezettséggel. Ünnepségeken kell elnökölnie, dokumentumokat kell aláírnia, 
látogatókat kell fogadnia, emberek ügyes-bajos dolgaival kell foglalkoznia. Ilyenkor a 
szervezetet képviseli. Alapvető fontosságát abban látom, hogy többnyire pozitív 
üzeneteket közvetítő szerep. Önigazgató, tekintélyelvű szervezetben, amelynek 
legfontosabb célja a munkavállalói, és azon belül is különösen a vezetői 
hasznosságmaximalizálás, természetes, hogy a hasznosságmaximalizálás egyik 
módszere, hogy a menedzseri szerepekből a menedzserek azokat igyekeznek 
gyakorolni, melyek révén kellemes dolgokkal kerülhetnek kapcsolatba és elkerülhetik 
a kellemetleneket. 

b) Az interperszonális szerepek közül a kapcsolattartó, a vezető, valamint az összes 
információs szerep (információ-gyűjtő, információ-elosztó, szóvivő), továbbá a 
döntési szerepek közül a tárgyaló közepesen kedvelt, a vezetők egy része gyakorolja, 
más része a képviselőihez képest nehéznek és alacsonyabb rangúnak tartja, ezért kerüli 
művelésüket. 

c) A döntési szerepek közül a zavarelhárító, problémakezelő, valamint az erőforrás-
elosztó többnyire nem kedvelt szerepek. Okát abban látom, hogy ezek a szerepek 
meglehetősen sok konfliktussal járnak, és a vezetőknek sokféle lehetőségük 
(testületek, helyettesek, stb.) van arra, hogy ezeket a konfliktushelyzeteket elkerüljék: 

• a puha költségvetési korlát és a szervezet megszüntethetetlensége mélyen 
beleívódik a zömében 20-30 éves – szinte kizárólag felsőoktatási – vezetői 
tapasztalattal rendelkező egyetemi menedzserek vezetői attitűdjeibe, 
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meghatározó elemmé válik. Pontosan tudják, hogy az elmaradt döntésekből 
származó hátrányok valójában nem feltétlenül azok: a szakmai, vagy pénzügyi 
kudarcok a forrásokkal rendelkező állami szervek adományozói kedvét 
növelhetik194. 

• Testületek elé vihetik a döntéseket, és a testületi döntés könnyen megszabadítja 
őket a döntés felelősségétől, illetve helyetteseikre háríthatják a problémákat. 

• A menedzserek szinte kivétel nélkül adhocraták. Elfogadott indoklás, hogy 
azért nem születik döntés, mert nem ért hozzá. A tekintélyelvű szervezeti 
kultúra azonban külön is védi a menedzsereket a felelősségre vonástól, a hozzá 
nem értést azért nem szankcionálja, mert a döntéssel érintettek nem csak, hogy 
tisztelik a döntéshozó hatalmát, hanem többnyire azért is, mert maguk sem 
értenek az adott ügyhöz eléggé, hogy a döntés helyességét megítélhessék. Az 
adhocracia karakteres jelensége a vezetők kiemelkedően nagy száma is. Ebben 
az esetben nem csak arról van szó, hogy a vezetés önmagában kellemetlen 
munka (és az azzal járó feladatokat szerencsésebb másokra /helyettesekre/ 
bízni). A vezetői állással járó teendőkhöz alapvetően nem értő adhocraták 
számára – helyettesek nélkül – többnyire elláthatatlan feladatot jelentenének a 
vezetéssel járó teendők.  

Az állami egyetem – egyedi szervezeti viselkedése miatt – néhány olyan jellegzetes vezetői 
viselkedési formát fejleszt ki, amelyek együttes megjelenése másutt nem tapasztalható. 

A topmenedzserek (magasabb vezetők) viselkedésében megfigyeltem, hogy domináns elem a 
technikai szintű menedzserek viselkedésmintája. Olyan feladatokat tulajdonítanak 
magukénak, ami alapvetően az alsó szintű vezetők dolga, a vezetési feladatokon ezt értik. A 
szervezési feladatoktól már többnyire meghátrálnak, a stratégiai feladatok iránt meg 
egyáltalán nem mutatnak érdeklődést. Szinte mindegyikük úgy próbál irányítani egy-egy 
nagyobb területet, mint, ha az néhány fős, tízfős tanszék lenne. Ennek megfelelően az 
alkalmazott módszerekben, folyamatokban, eljárásokban, az eredetileg művelt, szűkebb 
képzési-kutatási szakterületen való jártasság még csak-csak elképzelhető, ugyanakkor az 
emberekkel és csoportokkal való együttműködés, a csapatmunka, a kommunikáció, az 
emberek beállítottságának és érdekeinek érzékelése és megértése, valamint az emberek 
számára biztonságot nyújtó és véleményük kifejezését lehetővé tevő környezet 
megteremtésének képessége már nagyon ritka. Elvétve találkozni olyan egyetemi vezetővel, 
akiben kifejlődött az egyetemről alkotott átfogó kép átlátásának, a szituáció szignifikáns 
elemei felismerésének, az elemek közötti összefüggések (pl.: a szervezet egyes funkcionális 
részterületeinek együttműködése, a szervezet és a környezet viszonya, a szervezet egyik 
részében lezajló változásnak a szervezet más részeire gyakorolt hatása) megértésének 
képessége. Az állami felsőoktatási intézmények vezetésében való részvétel további anyagi 

                                         
194 Az ehhez kapcsolódó szervezeti-vezetői magatartást a KPMG tipikusnak vélte 2001-es tanulmányában. 
(KPMG Consulting-CESA: Elemzés a felsőoktatás gazdálkodási és finanszírozási rendjéről 1.1. Stratégiai 
helyzetértékelés 38. o..). Szakdolgozatában Veres (2003) is utal erre a magatartásra, a BKE és az ELTE példájára 
utalva.  
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sikereket jelenthet (a világ minden országában szokásos, hogy a tudományos-művészeti elit 
tagjai /így pl.: az egyetemi-főiskolai vezetők is/ részt vesznek a „közéletben” /elsősorban az 
állami tulajdonú vállalatok igazgatótanácsaiban, felügyelő-bizottságaiban, közalapítványok 
kuratóriumaiban, tanácsadó testületben stb./), valamint szakmai előmenetelre (akadémiai 
tagságra) is konvertálható. A vezetői karrierrel párhuzamosan futtatott szakmai karrier 
erőltetésének oka nem csak az ismertetett életpálya-modellben rejlő lehetőségek, de 
különösen az akadémiai tagsággal járó tekintélyes összeg és kiváltságok, amelyek összesen 
(későbbiekben) a nyugdíjnak többszörösét tehetik ki.  

Elsősorban a topmenedzserek (magasabb vezetők) körében végzett megfigyelésem, hogy a 
vezetők elég kevéssé érdeklődnek mindennemű olyan ügy iránt, mely a vezetői teendőkkel 
összefügg. Azt vélelmeztem, hogy a megfigyelt viselkedési jegyek összefüggésben vannak 1) 
a vezetői feladatok, mint címek viselésével, azaz azzal, hogy a vezetők általában nem 
szívesen foglalkoznak bonyolultabb kérdésekkel, 2) a céhes tekintélyelvnek megfelelő vezetői 
magatartással, mely szerint bizonyos státuszon túl a szervezetnek kell a személy érdekeit 
szolgálnia, illetve, 3) a jellemző vezetői életkorral (50-70), mely már kevésbé ösztökél az új 
(menedzsment) módszerek kifejlesztésére, elsajátítására, alkalmazására. Értekezletenként 
rendre jóval nagyobb gyakorisággal azonosítottam a rossz team munka jellemzőit (frusztráció, 
panaszkodás, retorzió, egészségtelen verseny, csüggedtség, zárkózottság, nem hatékony 
gyűlések, stb.), mint annak ellenkezőjét. Ebből következően a különböző testületekben 
vizsgált csoportmunka a tíz éves megfigyelési időszakban szinte teljes mértékben formálissá 
vált: nyilatkozatok és szavazások színtere lett. Érdemi csoportmunka híján gyakoriak az 
informális csoportokban folyó tevékenységek, illetve a csoportok vezetőivel folytatott 
személyes háttéralkuk. Ezzel összefüggésben úgy találtam, hogy a megfelelő szakértelem és 
elkötelezettség hiánya nem túl előnyös vezetői tulajdonságokat fejleszt ki. A Kantner (1984) 
által az innovációban és a változtatásokban sikertelen vállalatok menedzserei jellemző 
viselkedési formájának195 tartott tulajdonságokat rendre azonosítottam, különösen gyakori 
volt az 5., 7., és 8. pontban említett viselkedésforma.  

                                         
195  
1. Tekints gyanakodva minden alulról jövő gondolatra, mivel az új, és alulról jön. 
2. Ragaszkodj hozzá, hogy akiknek a te jóváhagyásod szükséges valamihez, előbb járják végig a menedzsment 

összes szintjét, és szerezzenek meg minden aláírást.  
3. Kérd meg az osztályokat vagy az egyéneket, hogy támadják és kritizálják egymás javaslatait. Ez megtakarítja 

számodra a döntés munkáját: neked már csak a talpon maradottakkal kell foglalkoznod.  
4. Kritizálj gátlás nélkül, és ne dicsérj. Ez haptákban tartja az embereket. Tudatosítsd bennük, hogy bármikor 

kirúghatod őket. 
5. A problémák szóvá tételét tekintsd vétségnek, hogy elrettentsd az embereket attól, hogy tudassák veled, ha 

területükön valami nem működik.  
6. Alaposan ellenőrizz mindent. Gondoskodj róla, hogy az embereknek minél sűrűbben meg kelljen számolniuk 

mindent, amit csak meg lehet számolni. 
7. Az átszervezésekről vagy az irányelvek megváltoztatásáról titokban dönts, és váratlanul zúdítsd az emberek 

nyakába. Ez szintén haptákban tartja az embereket.  
8. Követeld meg, hogy az információkéréseket alaposan megindokolják, és gondoskodj róla, hogy ne 

juthassanak hozzá szabadon a menedzserek. Meg kell akadályoznod, hogy az adatok rossz kezekbe 
kerüljenek. 

9. A delegálás és részvétel nevében tedd felelőssé alsóbb szintű menedzsereidet azért, hogy találják ki, hogyan 
lehet bért csökkenteni, létszámot leépíteni, embereket áthelyezni, vagy egyéb fenyegető döntéseidet bevezetni. 
És gyorsan hajtasd velük végre. 
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Megfigyeltem ugyanakkor, hogy a topmenedzserek nagyon szívesen foglalkoznak 
önmagukkal, saját életkörülményeik kialakításával, javításával, elégedettségük, jólétük 
növelésével, érdeklődési körük kielégítésével. Az egyetem menedzselési kérdéseit is ilyen 
szemszögből közelítik meg, általában akkor foglalkoznak nemzetközi kapcsolatokkal, ha 
külföldre utaznak; üzemeltetési kérdésekkel, ha parkolási problémájuk van, vagy elromlott a 
lift; oktatási ügyekkel, ha órájuk van; pénzügyi kérdésekkel, ha a rendelkezésükre álló keret 
elfogyott stb. A viselkedés szintén a professzori létből vezethető le, ebben a munkakörben 
már általános elvárás, hogy a szervezet szolgálja a munkavállalót. Tágabb értelemben 
szívesen képviselik saját tanszékük, karuk, az általuk oktatott tantárgyakkal, kutatott 
területekkel kapcsolatos érdekeket, az egyetem működésével kapcsolatos információkat nem 
annyira adatokból, fajlagosokból, körlevelekből, jogszabályokból, feljegyzésekből, 
szakirodalomból, egyéb iratokból, hanem inkább hozzájuk közel álló, vagy bizalmukba 
fogadott személyektől nyernek. 

Korábban utaltam az egyetemi vezetők jellegzetes, „szakszervezetis” vezetői viselkedésére, 
mely a Mintzberg-féle képviseleti menedzseri szerep dominanciájával függ össze. E 
magatartásforma fejlesztett változata, melynek keretében az érintett vezető olyan problémákra 
„hívja fel a figyelmet”, melynek megoldása éppen az ő feladata, hatásköre lenne. 
Legvalószínűbb magatartástudományi magyarázata, hogy az érintett vezető – a bürokratikus 
koordináció természetes infantilizálását leszámítva, szokásosan magas tudományos fokozata, 
egyetemi tanári címe birtokában – érzi „érinthetetlenségét”, és úgy véli, megengedheti 
magának az ilyen jellegű viselkedést, hiszen senki nem mer szólni, hogy a probléma 
megoldása valójában pont az ő dolga, felelőssége lenne196. Innen már csak egy lépés 
megtalálni a valódi „felelőst”, aki oka a rossz, vagy elmaradt döntéseknek. 

A vezetői magatartás jellegzetes jegye – a vezetés minden szintjén megjelenő – a politikai 
szervezeti viselkedésből fakad. Hátterében az áll, hogy a szemetesláda modell szerinti 
döntéshozatal miatt semmi nem számokra, elvekre, súlyos gondolatokra épül, hanem 
kinyilatkoztatásokra, hitre, voluntarizmusra, szándékra. Az erős állami függés miatt az 
idősebb oktatók (a „vevők”) pártpolitikai preferenciákat is felvesznek, tovább erősítve a 
szervezet politikai jellegét. Karakteres kommunikációs stílus jellemzi az (egyetem)politikai 
szervezet megnyilatkozásait. Ha pl.: valamely mérnökkar a költségvetési támogatása során 
vesztesnek érzi magát, akkor nem a paramétereket, a mögöttük álló levezetéseket kifogásolja, 
hanem „mérnökellenességről” „ellehetetlenülésről” beszél, minden szituációban jellemző a 

                                                                                                                               
10. És mindenekelőtt sose felejtsd el, hogy ti, felettesek, már minden fontosat tudtok a szervezet működési 

területéről. 
196 Korábbi lábjegyzetekben említett „Stratégiai Térkép Projekt” zárójelentésében foglaltak jó példát 
szolgáltatnak erre. A dékánok, rektor, rektorhelyettesek dominanciájával zajlott workshopon született projekt-
javaslatok közül tizet kiemelve ilyeneket olvashatunk: „Oktatási infrastruktúra támogatása, Egyetemi oktatási-
kutatási infrastruktúra korszerűsítése, Belső szolgáltatások színvonalának emelése, Vezetőképzés (vezetési-, 
szervezési-, gazdasági ismeretek), K+F kompetenciák felmérése, Magasan kvalifikált oktatói, kutatói állomány 
kialakítása, Minőségi követelmények kidolgozása személyekkel és szervezeti egységekkel szemben, Oktatói és 
kutatói teljesítmények mérése, Az oktatói- kutatói állomány minőségének radikális javítása, Teljesítmény alapú 
mérési rendszer bevezetése, ET által elfogadott stratégiai célkitűzés után a stratégiai programok elindítása, 
stb..” Ezek mindegyike a fentebb említett vezetők hatásköre (lenne), láthatóan jóval kényelmesebb az ilyen 
jellegű programokat „valakitől megrendelni”, mint vezetői feladatként megcsinálni. 
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számokat, érveket pótló érzelmi töltés, indulat. Általában is a hazai politikai kultúrában 
megszokott fordulatok, stílusjegyek, jelzők dominálnak és ugyanúgy természetes egymás 
lejáratása, vagy alkalmi koalíciók szervezése. Politikai szervezetként működését tovább 
erősíti az az alapvetés, hogy még a klasszikus állami vállalathoz képest is gyengébb a 
menedzserek tulajdonosi célokra ösztönözhetősége, mert a tulajdonosi szerepet betöltő 
(egyetem)politikai döntéshozók nem csak gyengén ösztönzöttek, de befolyásuk is jóval 
kisebb. Megállapítható, hogy a piaci megfontolások gyenge korlátozó akarata, valamint a 
rektorváltás (magasabb vezetők leváltása) magas (egyetem)politikai és gazdasági költségei 
egyértelmű helyzetet teremtenek. Ennek megfelelően – mivel a tulajdonosi jogokat gyakorló 
(egyetemi)politikai döntéshozók gyenge hatalmi helyzete és így a hierarchia által elősegített 
beavatkozási lehetőség nem teheti bizonytalanná a posztokat, valamint csupán gyengén 
korlátozhatja a magasabb vezetők diszkrecionális elhatározásait – a helyzet egyre inkább a 
menedzseri197 önállóság növekedéséhez, a közösségi érdek érvényesítésének álarca mögé 
rejtett, járadékvadász önérdekkövetés megkönnyítéséhez és a vezetői pozíciók stabilitásához 
vezet198. 

A vezetési stílusok közül a magatartástudományi megközelítésűekből a Blake-Mouton (1978) 
féle vezetői mátrix által meghatározott 5 vezetői stílus közül a leggyakoribbnak a klub stílusú 
vezetést, legritkábbnak a team vezetést találtam. Gyakori még a beavatkozást elkerülő 
vezetés, és a tekintélyelvű is. Ezek magyarázatát abban találtam, hogy a nehezen 
szankcionálható munkavállalók, állami támogatással működő programok, választott vezetők 
esetében a vezetői stílus akkor a legeredményesebb, ha kifejezetten segíti a munkavállalókat 
kedvük szerint tenni, ekkor számíthat viszonosságra, megerősítésekre.  

A klub stílusú vezetés igyekszik beosztottainak a lehető legtöbb feltételt biztosítani a nyugodt 
munkavégzéshez. Tudásszervezetekben ez nem ritka, hiszen a tudásmunkásoknak is 
felfogható oktatók-kutatók munkájuk szakmai részéhez útmutatást nagyon ritkán kérnek.  

A tekintélyelvű vezetők döntően olyan tanszékek vezetőiből „származnak” (alakulnak ki), 
ahol ők az egyedüli egyetemi tanárok és egyben tanszékvezetők, és e kényelmes állapot 
fenntartása vezetésük legfőbb célja. A tekintélyelv ugyanis az egyik legolcsóbb és 
leghatékonyabb vezetési eszköz, olyan szervezetben különösen, ahol a döntéseknek 
következménye gyakran nincs, viszont az erőforrás-allokációhoz a paraméterek nehezen 
összehasonlíthatók – nem gazdasági alapú érveléssel tulajdonképpen lehetetlen eldönteni, 
hogy valamely egyetemen a matematika, vagy a szociológia programokat finanszírozza-e a 
szervezet. Az oktatási, és különösen a kutatási programok költségeit, hasznosságát – állami 
finanszírozás mellett – szokásosan a programokat menedzselő tudósok állapítják meg, így ha 
nem érvényesülne a tekintélyelv, évekig elvitatkoznának azok „jóságán” – ahogy egyébként el 
is vitatkoznak, ha éppen nem érvényesül.  

                                         
197 Rektori, rektorhelyettesi, dékáni, gazdasági vezetői, főtitkári, tanszékvezetői stb. 
198 Meggyőző példa a felsőoktatási törvény 2007-es módosítása, melynek keretében a felsőoktatási magasabb 
vezetői megbízás felső korhatárát 65-ről 70 évre emelték. Erről lásd: http://www.hetivalasz.hu/cikk/0706/16075  
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A Lassez-faire (beavatkozást kerülő) vezetést azoknál a vezetőknél találtam népszerűnek, akik 
korán magasra jutottak, akadémikusok, jövedelemforrásuk kevéssé függ a szervezet 
teljesítményétől. Akadémikusi címük, vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyaik miatt nincs 
(égető) szükségük arra, hogy a pályázatokból, más forrásokból „védelmi pénzt” szedjenek és 
tanítványokat (doktoranduszokat, tanársegédeket) sem kell fogadniuk, hogy az általuk írt 
cikkekből tudományos karrierjüket építsék. 

A kontingenciaelméleti megközelítésű elméletek közül a Fiedler-féle táblázat (1980) középső 
oktánsa szerinti stílust, a kapcsolatorientált alkalmazását tapasztaltam legtöbbször. A 
megfigyelt egyetem szervezetében a feladatorientált vezetési stílus agresszívnek minősül. 
Érdekes, hogy a kapcsolatorientált vezetési stílus alkalmazását nem csak abban a két esetben 
láttam jellemzőnek, amikor a Fiedler-táblázat szerint indokolt, hanem számos egyéb esetben. 
Ennek okát abban látom, hogy: 

• a vezetők-beosztottak közötti ügynök-megbízó viszony gyenge (nem baj, ha a kiadott 
feladatot nem végzi el, akkor azt a területet nem kutatjuk), 

• a vezetők választottak, helyzetük szinte mindig bizonytalan, 

• a beosztottak munkaügyi szankcionálása nehézkes,  

• az egyvonalas vezetés miatt gyakoriak a baráti kapcsolatok, a szervezeten belüli 
keresztkapcsolatok (lehet, hogy docensként tanszékvezető, de habilitációjában 
kulcsfigura a formálisan hozzá beosztott egyetemi tanár). 

A fenti elemzés nyomán alapvető tévedésnek tartom azokat a meglátásokat, amelyek szerint a 
tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatok vezetőinek menedzsereknek kell lenniük és 
olyan képességekkel, készségekkel kell rendelkezniük, mint, a gazdálkodó szervezetek 
vezetőinek. A megoldás a vezetési stílust a közszférában szokásos199 felé tolná, ebben az 
esetben ugyanakkor – a későbbiekben kifejtettek miatt – célszerűbbnek látom a felsőoktatási 
etikai koordinációt (Handy-féle személyiségkultúrát) a piaci szervezetekben tapasztalt 
hasonló fejlődési irányba transzformálni. A „menedzseri” megközelítés hibás, mert 
összekeveri az okot az okozattal. Amíg a honi felsőoktatás a piaci szocializmus állapotában 
leledzik, és az állami egyetemek a fentiekben említetthez leginkább hasonlító vállalati 
formában működnek, addig pontosan olyan vezetőkre van szükség, akikkel ma is találkozni. 
Politikai és tekintélyelvű alapon működő szervezetet politikai megfontolások és tekintélyelv 
alapján kell működtetni. Jó affiliációs képességekkel jártasnak kell lenni a pletykák, intrikák 
világában. Kamarillapolitikával, machiavellista magatartással ki kell játszani, egymás ellen 

                                         
199 A Hersey-Blanchard féle szituációs modell alapján folytatott kutatások (Dinya L. Farkas F., Hetesi E., Veres, 
Z., 2004) megállapították, hogy a leggyakrabban alkalmazandó (domináns) stílus a közszférában a kooperáló, az 
üzleti szférában a delegáló. Legritkábban alkalmazandó stílus a közszférában a meggyőző, az üzleti szférában az 
utasító. A stílustartomány a közszférában három stílusra terjed ki (kooperáló – utasító – delegáló), míg az üzleti 
szférában ez két stílust foglal magába (delegáló – kooperáló). A közszférában azok a vezetők lehetnek sikeresek, 
akik „univerzálisak”, azaz széles stílustartományban képesek rugalmasan alkalmazkodni az adott szituációkhoz, 
feltétele a kiegyensúlyozott személyiség. Az üzleti szférában ehhez képest inkább a „csapatjátékos” adottságok 
kívánatosak, mint a csapat kiválasztása, összeállítása, a csapatszellem biztosítása és az egyéni megközelítések 
tolerálása, az együttműködés.  
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kell fordítani a különböző érdekcsoportokat. Megszüntethetetlen szervezet esetében nem kell 
félni attól, hogy saját személyes jólétünk forrásává tesszük a szervezet erőforrásait, és ezt 
szankcionálják. Mivel a hatalom csak meghatározott ideig tarthat, ezért ki kell használni 
minden alkalmat hatalmunk növelésére, a megbízás meghosszabbítására, a lojális egyetemi 
emberek jutalmazására, a kevésbé lojálisak kiszorítására. E pongyola mini-társadalomban 
törekedni kell a vazallusi kötődések minél erősebbé és szélesebb körűvé tételére, a 
hatalommal rendelkezőknek kedvezményekkel, ajándékokkal kedvezni. Ilyen környezetben a 
fenti viselkedés a racionális, és irracionálisan viselkedik az a vezető, aki nem ekképpen 
cselekszik. Miért törekedjen magasabb színvonalú oktatásra (adminisztrációra, gazdálkodásra 
stb.), amikor munkatársai nem több, hanem kevesebb erőfeszítést szeretnének tenni, és a 
hallgatók jó része is inkább a kellemes környezetet választja a kemény tanulás helyett, 
továbbá a bürokrácia képviselőinek is legtöbbször az a legfőbb kívánságuk, hogy ismerősük, 
rokonuk gyermekének kollégiumi férőhelyét intézze el? Miért csökkentse a költségeket, 
amikor az majdnem bizonyosan személyi jövedelem-csökkenést jelent? Miért mondjon le 
konferenciának álcázott turistautakról, extra jövedelemforrásokról, elnöklésekről, 
szoboravatásokról, kitüntetési ceremóniákról stb., és ezek helyett tanuljon meg új, ismeretlen 
fogalmakat, mint stratégiai tervezés, vezetői számvitel, teljesítménymenedzsment stb.? Az 
üzleti tudományok standard ismeretanyagának elsajátítása nem feltétlenül segítheti a 
vezetőket200 céljaik megvalósításában, hiszen azok korlátozottan használhatók a piaci 
szocializmus környezetében.  

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az egyetemi szervezet államosítási törekvéseivel (lásd a 
gazdasági tanácsok kritikáját) párhuzamosan erősödő „feladatorientált”, központosító vezetői 
viselkedés pártolását nem tartjom szerencsésnek. Ezek a megfontolások elsősorban a 
választott versus kinevezett vezető viselkedésének magyarázata körül forognak, 
kiindulópontjuk, hogy az erőskezű, hatalommal rendelkező egyetemi vezető (rektor) képes az 
oktatókat-kutatókat vevői pozíciójukból alkalmazottakká tenni. E gondolatkör különösen a 
rektorok (dékánok, tanszékvezetők) körében lehet népszerű, hiszen, az elképzelés gyengíti az 
önigazgató szervezet egyetlen jelentős, vezetőt korlátozó tényezőjét, a munkavállalói 
kontrollt. Ezzel összefüggésben különösen nem szabad elfeledkezni a Business Process 
Redesign (üzleti folyamatok újjáalakítása) alapgondolatáról, arról, hogy a klasszikus 
szervezetek számára mindaddig csak szavakban „császár” a vevő, amíg azoknak a 
hierarchikus, vertikális felépítésében minden folyamat a vezetőket és nem a vevőket szolgálja. 
Ha a szervezet valóban vevőközpontú, akkor ott a vezetők is szolgálnak, mégpedig olyan 
módon, hogy biztosítják a folyamatok koordináltságát a vevőigények maximális 
kielégítésének alárendelve. Ennek megfelelően, amíg nem a hallgatók, piaci kutatási 
megbízók kiszolgálása az (állami) egyetem célja, addig a rektor (általában a vezetők) 
jogszabályi megerősítése a szenátus és más egyetemi vezetők, vezető testületek (dékánok, 
gazdasági vezetők, kari tanácsok) kárára, nem jelent mást, mint pusztán hatalom (és 
jövedelem)-átcsoportosítást. Semmi garancia nincs arra, hogy az első számú vezető, 

                                         
200 Korábbi lábjegyzetben részben a kapcsolati tőke hasznosításával magyaráztam az életkor-elfoglaltság 
függvényt. Véleményem szerint ebben az esetben is erről van szó. 
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helyettesei, illetve más vezetők valóban az oktatás-kutatás vevőinek szolgálatába állított 
folyamatok elkötelezett menedzselésével foglalkozik. A szervezetben és a környezetben erre 
különösebb újabb érdek nem jelenik meg, ami rászorítaná, az eddigiekhez képest a vállalatok, 
hallgatók vevői attitűdjei nem nőnek. Sokkal valószínűbb, hogy a hatalom-átcsoportosítás 
nyomán a rektor és környezete köré épül ki a legnagyobb „vízfej”, amelynek folyamatos 
fejlesztése egyébként minden közintézmény természetes törekvése, a hierarchia minden 
szintjén201. Ebből következően az állami egyetemeken mostanában divatos központosítási 
törekvéseket202 nem annyira a hatékonysági, eredményességi számítások, jó gyakorlatok 
támasztják alá (ilyenek sehol nem készülnek), mint a rektor megnövekedett lehetőségei, 
amelyek keretében a feudális hagyományokra támaszkodó hatalomgyakorlás keretében a 
„király” megerősödhet a „kiskirályok” (nagyhatalmú földesurak, azaz a dékánok, 
tanszékvezetők) ellenére. Ezen felül a piaci szocializmusban a profi vezető attól profi, hogy 
minden olyan hatalomgyakorlási technikát ismer, amelyet korábban a szocialista vállalati 
vezetőkkel kapcsolatban Kornai ismertetett. A jelenlegi honi állami felsőoktatásban a „profi 
menedzser” megnevezés elsősorban azokat a vezetőket illeti meg, akik levetkőzték (mert 
lehet, hogy sosem hordták) a tudásmunkásokra jellemző tipikus viselkedési jegyeket203, és 
már nem újabb kutatási programok, oktatási feladatok érdeklik, nem minden vágyuk, hogy 
nyugodt, csendes szobát kapjanak, ahol idejüket a választott tudományterületen történő 
elmélyülésnek, szellemi erőfeszítésnek szentelhetik. Olyan vezetőt értenek ezen, aki sikeres 
érdekkijáró, gyakorlottan eligazodik a hatalmi harcokban, az adminisztrációhoz mutat némi 
affinitást, és az érdekviszonyok változó egyensúlyában rejlő lehetőségeket jól aknázza ki 
szervezete számára. Kissé nyersebben fogalmazva: rektorválasztáskor inkább azon tépelődnek 
a szenátus tagjai, hogy az „egyesület” a legnagyobb hasznot „tudós” bácsi (aki mindent elnéz, 
megért és a menedzsment kérdésekben mindenkinek mindenben igazat ad, de éppen ezért nem 
túl eredménycentrikus), vagy a rámenős, fiatalos viselkedésű „menedzser-professzor” (aki az 
állami pénz- és kiváltságosztó helyekből az optimális jószágkosarat képes „kihajtani”, de nem 
biztos, hogy a szenátus által kívánt eloszlásban juttatva a javakat a „polgároknak”) 
megválasztásával nyerhetik-e. Az utóbbi vezetői stílus ugyanakkor adófizetői szempontból 
nem előrelépés. A „menedzserek204” a piaci szocializmusban attól sikeresek, ha kreativitásuk, 
erőszakosságuk, aktivitásuk minél több állami támogatás megszerzéséhez segíti őket.  

Pulay (2006) doktori értekezésében igazolja, hogy a posztmodern korban a tudás gyorsabban 
változik, mint a hierarchia, vagyis a hierarchia élén állók tudása, még életpályájuk alatt elavul. 
Másrészt megmutatja, hogy a diktatórikus, vagy hierarchikus szervezetekben a tudás 
szükségképpen háttérbe szorul. Leírja, hogy diktatórikus rendszerek ugyan képesek voltak 

                                         
201 Lásd Sárközy (2006) 
202 Ezzel ellentétesek a tudáshasznosítás kormányzati tendenciái. Pulay (2006) doktori értekezésének egyik 
tézisében kifejti, hogy „Egy kormányzó szervezet strukturális tőkéje a tudás hasznosulását akkor szolgálja 
leginkább, ha a következőképpen épül fel: (…) az értékrenddel összhangban álló belső szabályrendszer és 
szervezeti felépítés, ideértve a decentralizációt és a korszerű menedzsment módszerek megfelelő adaptációit is;” 
203 Jól körülírja a fogalmat a címen található ppt file 29-30. sz. diája. (http://jate.hu/upload/163_1.ppt#29)  
204 Kozma (2004) „Kié az egyetem?” című művében többször is ironikusan használja az egyetemi vezetőkre a 
menedzser szót, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, tapasztalattal, hogy az egyetemi vezetők kevéssé vértezettek 
azokkal a tulajdonságokkal, mint amelyek a piaci szervezetekben a menedzsereknél szokásosak. 
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egy-egy területen kiugró eredményekre (egyiptomi piramisok205, római diadalívek, szovjet 
űrkutatás stb.), ugyanakkor napjainkban a tudományok fejlődése olyan mértékben felgyorsult, 
hogy esély sincs arra, hogy egy tehetséges diktátor a „T” szabályok „bölcs” alkalmazásával 
eredményesen segítse a tudás felhalmozását, megosztását, hasznosulását. Robert K. Merton 
(2002) igazolta, hogy a tudomány ethoszának intézményesüléséhez a legkedvezőbb 
feltételeket a demokrácia biztosítja. Kapás (2007) szerint a vállalat evolúciójának történeti 
folyamatából az a következtetés adódik, hogy az újabb technikai-gazdasági paradigmák nem 
hagyták változatlanul az alacsony és a nagy erejű koordinációs eszközök keverékét. A 
gyárüzemtől a projektre épülő vállalatig a nagy erejű (piaci koordinációs) eszközök relatív 
súlya nőtt.  

Az egyetemi „tudásgyár”-ban – véleményem szerint – hatékonyan lehet alkalmazni az 1960-
as évektől terjedő vertikálisan tagolt vállalati formákat. Ez az új típusú szervezet önszervező, 
autonóm csoportokra épül, amelyek funkcionális alapon szerveződnek jól meghatározott 
feladatok vagy projektek köré (Zenger, 2002), s specializált képességekkel rendelkező 
egyénekből állnak. A vállalatvezető (esetünkben a dékán, tanszékvezető) feladata a 
konfliktusok rendezése, az iránymutatás és csoporttagok közti kommunikáció elősegítése a 
közvetlen irányítás és utasítás helyett (Child J., McGrath R., 2001). A feladatokat csak 
körvonalaikban határozzák meg, így a csoportok vállalkozói tevékenysége és felelőssége 
szabad utat kap. Elemezve a helyzetet, nem újdonság, hogy a mátrix-szervezethez 
legközelebb álló struktúrára hasonlít leginkább az alacsonyabb és nagy erejű koordinációs 
eszközök arányának utóbbi javára változása miatti új tipúsú szervezet – a lineáristól a mátrix 
szervezetekig vezető folyamat lényege ez. Erre lehet következtetni a - szituációelméleti 
vezetői stílusok közés sorolt - Hersey-Blanchard (1982) modell megközelítései alapján is: a 
beosztottak magas szakmai, pszichikai érettsége esetén a feladatokat delegálni lehet, hiszen 
felkészült, kiegyensúlyozott munkatársak esetén a feladat és a kapcsolatorientáció szintje 
egyaránt alacsonyan tartható. Ahhoz azonban, hogy (jelenleg állami) egyetemeken – ahol a 
munkavállalók jellemzően mindkét tekintetben érettek - ilyen jellegű szervezet sikeres legyen, 
biztosnak kell lenni abban, hogy a mátrix-szervezetnél tapasztalt hátrányok minden 
valószínűség szerint jóval kisebbek lesznek, mint a várt előnyök. A tekintélyelvű, céhes 
kultúra, a hivatali kultúra mélyen beágyazott volta mellett azonban nagy eséllyel kudarchoz 
vezet a divizionális szervezeti lépcső átugrása. Amennyiben a menedzserek közötti 
rivalizálást és állandó interakciót, a felelősségvállalást, nem hatja át a piaci koordináció ihlette 
vevőközpontúság (ahol nem a professzorok a vevők) és teljesítménycentrikusság, akkor az 
önérdekkövető tagok etikai koordinációjára épülő mátrix szervezet minden valószínűséggel a 
ma ismert szervezeti magatartáshoz vezet. A divizionális szervezethez tartozó erőteljes piaci 
orientáció okozta krízisek tehát ki nem kerülhetők, ugyanúgy, ahogy például a nonprofit 
szervezetek szervezeti életciklus modelljében206 (Heimerl P., Meyer M. [2002] 261. o.) az 
egyes fázisokba átmenet során keletkező konfliktusok sem.  

                                         
205 Ugyanezt az a példát hozza Marx és Engels a „Kommunista Kiáltvány”-ban a buzsoázia (kapitalizmus) 
minden korábban látottat meghaladó térnyerésére. 
206 A modellben leírt pionír→differenciáló→integrációs→asszociációs fázis tulajdonképpen megfeleltethető a 
lineáris→funkcionális→divizionális→mátrix szervezettípusok fejlődési iránnnyal. 
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Fentiekből következően nem látom annak akadályát, hogy az állami egyetemeken szokásos 
bürokratikus-etikai koordinációs keveréket felváltsák az alapvetően piaci koordinációra épülő 
eszközök, az egyetemi tudásszervezet az ilyen jellegű üzleti szervezeteknek megfelelő 
viszonyokkal működjön. Ehhez azonban a környezetnek, a szervezet jogi-gazdálkodási 
formáinak is a piaci koordinációra kell épülnie, különben a változásmenedzselési kísérletek 
pontosan ott és azért akadnak meg, amiért a piaci szocializmus klasszikus, Kornai (1993) által 
leírt korszakában. 

7.1. Egyes vezetői és szervezeti viselkedési jegyek207 

Az alábbi rész főként saját megfigyeléseimre épül208. A megfigyeléseket a más egyetemi 
vezetőkkel folytatott interjúkon szerzett információkkal, valamint a 2008 január 31-i soros 
főtitkári találkozón végzett kérdőíves felmérés eredményével egészítettem ki. 

1. A rektor209  

A klasszikus, többkarú állami egyetemen – az egyesületi hagyományoknak megfelelően – a 
rektort a legkiválóbb tudósok közül választják. Mivel szerepe elsősorban – elvileg, a szokások 
alapján - a képviseletre korlátozódik (akárcsak a többi vezetők esetében), ezért az nem 
probléma, ha esetleg évek, évtizedek óta nem, vagy alig oktat-kutat. Lényeg, hogy birtokában 
legyen azoknak a tudományos elismeréseknek, címeknek, amelyek a szervezet nagyságára, 
tekintélyére, a tudományos életben elfoglalt előkelő helyére engednek következtetni. A 
KPMG 2001-es tanulmánya szerint a rektor „pozíciója gyenge, az intézményi tanács 

függvényei, személyes hatalmuk elsősorban korporációs szervezeteikből és személyes 

kapcsolataikból nyert lobbi-képességükből származtatható”. Valójában a rektor pozíciója. 
pontosan olyan, amilyen valaki olyané lehet, akit aktív munkavállalói ideje végén választással 
delegálnak egy olyan pozícióra, amely formálisan állás, de az elvárások alapján inkább cím. 

                                         
207 Erdős Péter (2008) így fogalmaz az egészségügyi felsőoktatással összefüggésben: „Minden intézmény 
tulajdonosának és fenntartójának fel kell tennie és el kell döntenie azt az udvariatlan kérdést, hogy az 
intézményük menedzsmentje alkalmas-e a megnőtt és megváltozott feladatok ellátására. Ha "nem" a válasz, ne 
udvariaskodjanak, azonnal rúgják ki az illető(ke)t, és keressenek alkalmas személy(eke)t, mert különben nagy 
bajba kerülnek. Különösen igaz ez az egyetemi klinikákra. Java részük már most is nagy bajban van, és attól 
tartok, még nagyobban lesz. A romlásért azonban nem a megváltozott finanszírozási rend, hanem sokkal inkább 
az egyetemi szervezetek felépítése, választott testületeinek döntésképtelensége a felelős. Ahol öt-hat szinten kell 
átvergődnie egy döntésnek, ott halálra van ítélve a szervezet, hisz egyre kevesebb az idő tilitolizni. Arról nem is 
beszélve, hogy az egyetemeken a legerősebb a "saját-utam-járom-ha-fene-fenét-eszik-akkor-is" mentalitás, tehát 
itt van a legnagyobb szerepe a legfelső vezető "leadership" kvalitásainak. Az pedig, hogy ezt a munkát el lehetne 
végezni egy saját klinika vezetése és az orvoslás gyakorlása mellett félállásban, még viccnek is rossz. A jelenlegi 
állapotokat és a tendenciákat látva az egyetemi klinikák szorulnának leginkább a nap 24 óráját csak a klinikákra 
fordító vérprofi vezetőkre.” (http://nol.hu/cikk/477642/)  
208 Ha Barakonyi (2004) szavaival foglalnám össze a pont tartalmát, akkor már idézett cikkének összefoglalóját 
hívnám segítségül: „A küszöbön álló strukturális átalakulás végig vitele professzionális vezetést igényel. A 
jelenlegi felsőoktatási intézményi vezetés ettől távol áll.” 
(http://www.univpress.hu/2004/data/ea_barakonyi_karoly_1.doc)  
209 Mintzberg (1988) az egyetemek legfelső vezetőit politikai vezetőknek tartja, a típusra jellemzőnek tartja, 
hogy : „Ennek a vezetőnek ideje nagy részét hivatalos tevékenységekkel – igazgatókkal vagy főnökökkel való 
megbeszélésekkel kell töltenie, különböző feszültségkeltő csoportokkal tárgyalnia és alkudoznia, és saját 
szervezetének tevékenységeit kell elmagyaráznia speciális érdekeltségű csoportoknak. Alapvető szerepe a 
nyilatkozói és alkudozói.” 
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Ebből következően általában marad tanszékvezető is. Erősíti ugyanakkor a rektor pozícióját, 
hogy formálisan mindenképpen a szervezet első számú vezetője: kötelezettségvállalást 
bármikor tehet, a munkáltatói jogokat kevés megkötéssel gyakorolhatja, illetve a szervezeti 
magatartást meghatározó tekintélyelv szintén. A 2005-ös felsőoktatási törvényben a rektori 
pozíciót megerősítették210 (fizetése nem a szenátustól függ, a dékánokat nem választják, 
hanem ő nevezi ki), így a korábbiakkal szemben kiszolgáltatottsága csökkent. Az állami 
egyetemeken így jelenleg csak a rektor és a hallgatói önkormányzat elnöke választott vezető. 
A rektorral szembeni elvárás ezzel együtt leginkább az, hogy kiváltságokat, erőforrásokat 
szerezzen a szervezetnek, a szervezeten belüli erős érdekcsoportoknak, személyeknek – e 
tekintetben a költségvetési korlát puhítására törekszik. Tekintélyelvű szervezet lévén 
elfogadott ugyanakkor, ha „saját” karát, tanszékét, a valamilyen okból neki kedves szervezeti 
egységeket, személyeket, ideértve saját magát, kedvezményezi. Többnyire tudomásul veszik, 
ha megszegi a szabályokat. 

2. A rektorhelyettesek  

A rektorhelyetteseket rendszerint – a leggyakrabban alkalmazott funkcionális szervezeti 
felépítésnek megfelelően – funkciókra választják211, pontosabban választják ki. Ennek 
megfelelően oktatási és kutatási (tudományos) rektorhelyettes szinte minden nagy állami 
egyetemen van, de gyakori a nemzetközi is. A BME-n például van stratégiai 
rektorhelyettes212, akad ahol fejlesztési, beruházási, rektorhelyettesek is működnek, illetve – 
elsősorban az intézményen belüli politikai erőviszonyok függvényében – változatos 
elnevezéssel hoznak létre rektorhelyettesi pozíciókat. Az egyesületi modellnek megfelelően 
oktatási rektorhelyettes általában abból lesz, aki jól oktat, tudományos, akinek sok a 
tudományos címe, nemzetközi, aki jól beszél nyelveket stb. Legfontosabb kritérium 
betöltésükhöz, hogy különböző karokról „származzanak”, hogy a rektori hatalmat 
stabilizálják, a választó karok érezzék, hogy ott vannak az egyetem vezetésében (különben 
hátrányokat szenvednek). Ennek megfelelően a rektorhelyettes – akárcsak a dékán – a rektor 
amolyan „egyetemi szintű első deriváltja”, fő feladata, hogy személyén keresztül legitimálja 
és korlátozza213 a rektori hatalmat. Ebből következően vele szemben sem elvárás a 
professzionális szakmai tudás, azonban – mivel e pozíció szervezethez kevésbé kötődik – a 
rektornak mutatott lojalitás sokkal fontosabb, mint a dékánok esetében. Rektorhelyettesi 
elfoglaltságaiért cserébe anyagi előnyökben részesül, valamint megerősítheti személyes és 
tanszéki pozícióját (általában ők is tanszékvezetők) a szervezeten belül. Fő elfoglaltságuk a 
rektor alkalmankénti helyettesítése, érdekcsoportok képviselete a források elosztásakor, 

                                         
210 Erre korábban is volt „igény”, mert 1996-ig a rektort nem csak választani, de visszahívni is csak egyszerű 
többséggel lehetett, és miután ez 1996-ban a SOTE-n megtörtént, a visszahívást minősített többséghez kötötték, 
azóta is így van. 
211 A szenátusnak e tekintetben véleményezési joga van. 
212Politikai szervezetre jellemző módon jött létre a pozíció. 2001-ben, az akkori rektor kreálta, és legnagyobbnak 
tartott riválisának ajánlotta föl, hogy az ne akadályozza újraválasztását. Az elnevezést az akkor éppen megindult 
intézményfejlesztési terv-készítési hullám indokolta. Azóta van (volt) ilyen rektorhelyettesi pozíció, a 
„stratégiai” területhez tartozik az intézményfejlesztési terv „menedzselése”, a humánpolitika, Public Relations, 
innovációs, szakképzési járulékok gyűjtése stb.  
213 A dékánokkal együtt fontos szerepe van a „checkes and balances” elvének egyetemi környezetben 
megvalósításához. 
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illetve az irányított terület „felügyelete”. Ez utóbbi ritkábban tényleges irányítást, gyakrabban 
formális teendőket (képviselet, aláírás, protokoll stb.) takar. 

3. A gazdasági vezető 

E vezető feladata a legösszetettebb, legellentmondásosabb. A KPMG Consulting 
munkaanyaga (2001) róla is megemlékezik,:”a felsőoktatási intézmények gazdasági 

főigazgatóinak pozíciói jelenleg gyengék, fizetésüket a különböző érdekeket képviselő 

rektoroktól kapják. Az intézményi tanácsokban szavazási jog nélkül vesznek részt, így 

rendszerszerűen az esetleges egyéni erőfeszítéseik ellenére sincsenek abban a pozícióban, 

hogy a felsőoktatási intézményeket hatékonyságra kényszerítsék.” Kozma a gazdasági vezetőt 
„burzárius”-nak hívja, Clark csoportosítása szerint ő a vállalkozó egyetem kulcsfigurája, bár a 
hivatali rendben működő egyetemen inkább hivatalnok, mint menedzser. Helyzete bonyolult, 
mert a gazdasági vezető az államháztartási jogszabályok214 szerint elsősorban a költségvetési 
szerv gazdasági szervezetének vezetője. E jogterület szerint feladata nem csak a gazdasági 
szervezet irányítása, hanem (1) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához 
iránymutatást ad, ellenőrzi azt, (2) gazdasági intézkedéseket hoz, (3) felelős a gazdasági 
szervezethez – jogszabály által – rendelt feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. 
Ezen felül a gazdasági vezető „a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok 

tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese, feladatait a költségvetési szerv 

vezetőjének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el”. Sőt, a gazdasági vezető vagy 
az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül a költségvetési szervet terhelő 
gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés 
nem tehető. A gazdasági vezető tanulmányozása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 
általa vezetett gazdasági szervezet feladatait sem. Ennek a szervezetnek jogszabály szerint 
„meg kell oldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó 

előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a 

vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a 

könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az 

adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat”. A 
gazdasági vezetőnek tehát: 

• jogszabály által előírtan „gazdasági rektorhelyettes”-ként a rektort kell helyettesítenie, 

• vezetnie kell a gazdasági szervezetet, amely szervezet – jogszabályból kitűnően – a 
gazdálkodási feladatok mellett lényegében elvégzi az összes rendszerfenntartó és 
rendszerüzemeltető szolgáltatást is, 

• valamiféle „csendőr szerep”-ben ellenjegyzi az összes többi vezető, 
kötelezettségvállalásra jogosult alkalmazott kötelezettségvállalását. 

Ilyen sokrétű szerep számtalan szerepkonfliktussal jár: 

a) az egyik leggyakoribb szerepkonfliktusa abból ered, hogy az általa vezetett szervezet 
egyszerre lát el szolgáltató és hatósági feladatokat is. Szolgáltatóként állandó kritika 

                                         
214 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
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éri elsősorban az oktatási-kutatási szervezeti egységek részéről, részben azért, mert a 
gazdasági szervezet is csak egy költségvetési szerv szervezeti egysége, ilyeténképpen 
e szervezet alkalmazottai is jobbára a szerepkultúra ethoszát követik – rugalmasságuk, 
felkészültségük a piaci szervezetekben dolgozókéhoz ritkán fogható.  

b) Hatóságként e szervezetnek kell érvényesíteni azt a számtalan – elsősorban a 
közalkalmazotti, és államháztartási, az adó, és társadalombiztosítási jogszabályok által 
előírt – rendelkezést, amely korlátozza, hogy az alkalmazotti közösség a szervezet 
legfőbb célfüggvényét (a beérkező bevételek személyi jövedelemmé transzformálását) 
a lehető legkisebb veszteséggel teljesítse. Az alkalmazottak, hallgatók számára a 
gazdasági szervezet szimbolizálja a jogszabályok által felállított korlátokat, ráadásul 
úgy, hogy azok jó része valóban inkoherens, vagy csak levezetéssel érthető. Minél 
nagyobb valamely szervezet, annál több az ilyen jellegű konfliktus, annál nagyobb 
nyomás nehezedik a gazdasági szervezetre és vezetőjére. Az ott dolgozók nem részei 
az akadémiai közösségnek, ilyen értelemben a szervezet másodosztályú tagjai, ezért a 
„hatósági” jogkörök gyakorlása külön is nehézkes. 

c) Gyakori szerepkonfliktust okoznak a különböző más egyetemi vezetőkkel folytatott 
(hatásköri) vitái. Az állami egyetem politikai szervezet, a különböző vezetők folyton 
harcolnak egymással a hatalomért, az erőforrások birtoklásáért, a megszerezhető 
előnyökért, a megszerzettek megtartásáért. A hatalmi harcok leggyakoribb 
ütközőpontja a gazdasági vezető, akinek részben saját szervezete hatáskörét kell 
védenie (el ne vegyenek fontos, és hozzá ne ragasszanak nem szeretett) ügyeket. 
Másrészt az egyes érdekcsoportok gyakran a gazdasági vezető mögé bújva szeretnének 
nagyobb szeletet kihasítani az egyetem-tortából. A gazdasági szervezet mérete 
jellemzően nagy, az általa kezelt vagyon például a Műegyetemen több, mint 
százmillárd forint, foglalkoztatottainak száma meghaladja az összes foglalkoztatott 15 
%-át. Az állami egyetemeken nem szeretik, ha valamely szervezetnek, vezetőnek túl 
nagy a hatalma és a befolyása, hiszen ekkor akaratát könnyebben képes a többiekre 
rákényszeríteni. A tíz éves megfigyelési időszakban a rektorok, rektorhelyettesek 
többször is megpróbálkoztak a gazdasági és üzemeltetési funkció szétválasztásával215, 
amelynek mellékesen haszna, hogy a darabolással valamely fontos érdekcsoport 
(személy) megjutalmazható.  

d) Állandó a nyomás rajta, hogy az adott szervezeti egység, illetve az egyetem 
költségvetési korlátja puhuljon fel. Megfigyeléseim szerint – elsősorban a magasabb 
vezetők (rektor, rektorhelyettesek, dékánok) – a gazdasági (műszaki) szervezet 
végezte feladatokat – politikai szervezethez illően – ugyanúgy az (egyetem)politikai 
alku részének tekintik, mint az „akadémiai” ügyeket. Ebből következően a gazdasági 
vezető erős nyomás alatt van, hogy a gazdálkodási-műszaki területeken az egyetem 
oktatóit alkalmazza, azokkal a cégekkel kössön szerződést, melyek a vezetők 
tanszékeit (vagy magát a vezetőt közvetlenül) támogatják stb. Az így létrejövő 
korrupciós mechanizmusok tovább puhítják a költségvetési korlátot, a mellett, hogy a 

                                         
215 A 2005-ös törvény megalkotásakor e törekvés sikerrel járt. 
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szervezet célfüggvénye egyébként is - a bérjellegű juttatások maximalizálása révén - 
ez. 

e) Szerepkonfliktust okoz, hogy olyan ügyek tartoznak hatáskörébe, amelyeket az 
„akadémiai” vezetők kevésbé fontosnak tartanak (üzemeltetés, felújítás, karbantartás 
stb.), mert e kiadások közvetlenül nem képesek növelni az alkalmazotti jövedelmeket. 
A szerepkonfliktust fokozza, hogy „akadémiai” ügyekben is otthon kell lennie, mert az 
oktatási-kutatási kérdésekben szinte sohasem azok tartalmáról, hanem gazdasági-jogi 
környezetéről folyik vita.  

f) Konfliktust jelent, hogy míg a gazdasági vezető minden más vezető 
kötelezettségvállalásával szemben ellenjegyzési jogot gyakorol, az ő 
kötelezettségvállalásával szemben ilyenre a szervezetben – jogszabály alapján – senki 
sem jogosult. Gyenge rektor esetén ez a kivételezettség a gazdasági vezetőt 
korrupcióra csábíthatja, erős rektor esetén pedig a gazdasági vezető nem képes 
ellenállni a többi vezető ilyen törekvéseinek, hiszen (vezetői) érdek nem feltétlenül 
korlátozza216 a korrupciós helyzetek kialakítását. 

g) Jogszabály szerint ugyan csak kinevezése (felmentése) tartozik a fenntartó 
hatáskörébe, a minisztériumi, más államigazgatási vezetők számos ügyben közvetlenül 
is megkeresik, kihasználva kiszolgáltatottságát, vagy lerövidítve a szolgálati utat. 
Gyakori, hogy az egyetem (főiskola) nevében neki kell konfrontálódnia a különböző 
államigazgatási szereplőkkel, ami miatt neheztelhet rá a rektor és a bürokraták 
egyaránt. 

h) Általában is kevéssé kedvelt figura, nem csak a fentebb említettek, vagy az input-
finanszírozás bevezetése kapcsán idézettek miatt. Azzal, hogy minden gazdasági 
eseményre rálát, minden pénzügyi információ kezében van, képes a rendszer egészét 
megfigyelni, érzékelni a különböző érdekcsoportok törekvéseit, a hatalmi 
törésvonalakat. Pusztán információs erőforrásai segítségével befolyásolhatja a 
szervezet viselkedését. Gazdasági vezetőnek lenni megterhelő dolog, a jogszabály 
megfelelő végzettséghez köti, ezért ez az állás (másodállásként) az oktatók-kutatók 
körében kevéssé népszerű, még, ha befolyással, hatalommal is jár.  

Fentiekből látható, hogy a gazdasági szervezet vezetője óhatatlanul gyakran keveredik 
különböző konfliktusokba, amelyek során érdekei ritkán egyeznek az egyetem (fenntartó) 
többi vezetőivel, így legfeljebb alkalmi szövetségesekre lelhet. Sorsát nem könnyíti, hogy a 
miniszter nevezi ki, de a rektor javaslatára, és a szenátus véleménye figyelembevételével. 
Minden más munkáltatói jogot a rektor gyakorol, aki kezdeményezheti a felmentését is, de 
ezzel a joggal élhet a gazdasági tanács és a miniszter is (saját magának). A gazdasági 
szervezet és az intézmény gazdasági vezetőjének hatáskörét a pénzügyi kormányzat ezzel 

                                         
216 Mivel bármilyen többletbevételt a szervezet tagjai között oszt fel, ezért nincs olyan bürokratikus, vagy piaci 
koordinációs mechanizmus (tulajdonos, felsőbb szerv jóváhagyása, nyereségérdekeltség), amely a korrupciót 
hatékonyan képes lenne megelőzni. Az etikai koordináció nagyméretű, többkarú állami egyetemeken már nem 
hatásos, milliós „hozam”-mal kecsegtető „ügyletek” esetében egy-egy szereplő erkölcsi megingathatatlanságára 
építeni felelőtlenség. 
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együtt folyamatosan bővíti, feltehetően így akar „megfogható” vezetőt látni a költségvetési 
szervek élén. Az általában szocialista vállalatként működő költségvetési szervek „szakmai 
vezetőinek” (múzeumigazgatók, rektorok, kórházigazgatók, stb.) irányítása körülményes, 
többnyire reménytelen, a szervezet olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyek a 
költségvetési korlát puhítását támogatják, a „szakmai vezetők” a szervezeten belül többnyire 
úgy viselkednek, mint a László (1994) által „ágazati bürokraták”-nak hívott köztisztviselők az 
államháztartás alrendszerében. A mindenhol legalább félig-meddig önigazgató struktúrákban 
a gazdasági vezető az a vezető, akin számon lehet kérni a pénzügyi kudarcokat, a 
gazdálkodással-üzemeltetéssel kapcsolatos jogszabályok be(nem)tartását. Ennek azonban 
súlyos ára van, mert a gazdasági vezető így számos nehéz konfliktust kénytelen vállalni, 
egyszemélyes „minőségügyi rendszerként” képviselve a gazdasági racionalitást. Ezen felül 
azzal, hogy egy személyben „rektorhelyettes” és a funkcionális szervezet vezetője, 
önmagában szerepkonfliktus, hiszen szervezeti egység vezetőjeként és az első számú vezető 
helyetteseként eltérnek érdekei. Egyik pozíciójában költségcsökkentésre kényszeríthet, míg a 
gazdasági szervezet képviseletében a szervezet költségeinek növelése célja. E kettős pozíciója 
akadályozza (a divizionális szervezeti felépítés kialakítását,) a funkcionális-lineárizs-törzskari 
szervezetnél rugalmasabb, a piaci igényekhez jobban alkalmazkodó szervezeti konfiguráció 
kialakítását. 

4. A főtitkár 

A főtitkár Clark szerint az önkormányzati működés kulcsfigurája. Ennek megfelelően, ahogy 
fokozatosan eltűnnek az önkormányzati működéssel összefüggő szervezeti viselkedési jegyek 
az állami egyetem szervezetéből, úgy válik a pozíció egyre jelentéktelenebbé. Már az 1993-as 
felsőoktatási törvény sem nagyon tudott mit kezdeni vele, aminek jele volt, hogy a jogszabály 
szerint feladatait a gazdasági vezető is elláthatta (fordítva nem). Az akkori rendelkezések 
szerint a főtitkár „az igazgatási rendszer vezetője” – olyan környezetben, ahol nem tudni, 
hogy mit jelent az „igazgatási rendszer” kifejezés. A 2005-ös törvény a pozíciót tovább 
degradálta, sem a főtitkár elnevezés, sem a funkció (a törvény szerint igazgatási feladatot 
ellátó hivatal vezetése) nem kötelező. Az eltelt 10-15 évben nagy számban szűntek meg a 
főtitkári megbízások217, egyrészt a pozíció szakmai tartalmának kiüresedése, másrészt 
hatalomnélkülisége miatt. Leggyakoribb főtitkári feladat (volt) – ahogy az egyesületi etikai 
koordinációt kezdte felváltani a hivatalra jellemző bürokratikus - a valamiféle „jogi kontroll”, 
a jogi szolgáltatás felügyelete, amely fokozatosan megváltozott, hiszen az egymással folyton 
harcoló érdekcsoportok egyáltalán nem kívántak jogszabályi (és különösen szabályzati) 
megfelelőségi menedzsmentet alkalmazni, illetve a főtitkár gyorsan „elkopott” a gyakran 
változó „összegyetemi érdek”-ek érvényesítésében. Ezen felül a jog kiszakítása a 
rendszerfenntartó és rendszerüzemeltető szolgáltatások (a gazdasági vezető hatáskörei) közül 
felesleges, koordinációs költségeket növelő tényező, ugyanúgy, mint bármely más ilyen 
jellegű szolgáltatás szervezésének, főtitkári „felügyelet” alá helyezése. Az autonómia 
kiteljesedésével egyre inkább a szemetesláda-modell döntési technológiáját alkalmazó állami 

                                         
217 Például a Debreceni Egyetemen, a SOTE-n, a Veszprémi Egyetemen, a Pécsi Egyetemen. A Debreceni 
Egyetemen a főtitkári státust később újra megteremtették. 
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egyetemeken nincs szükség kinyilvánított célokra (azok az érdekcsoporti akaratoknak 
megfelelően változnak), egyértelmű döntési technológiára (olyan szavazási rend kell, mely az 
én jelöltemet támogatja, de az ellenfelemét nem), és állandó, hivatásos végrehajtóra (nem 
szerencsés, ha valaki nem befolyásolható, és túlhatalomra tehet szert, érdekcsoporthoz nem 
kötődik, valamint jogszabály szerint létrehozni sem kötelező), azaz a főtitkárra. Ennek 
megfelelően, ha valamely intézményben  

• a főtitkári funkció megszűnt, ott a korábbi főtitkári feladatok megoszlanak a rektor, 
rektorhelyettesek, és a gazdasági vezető között. A rendszerfenntartó és 
rendszerüzemeltető szolgáltatások, illetve az oktatást-kutatást kiszolgáló szervezetek 
irányítása inkább illeszthető a gazdasági szervezet vezetőjéhez, vagy valamilyen 
funkcionális rektorhelyetteshez, mint a meghatározhatatlan „igazgatási” feladathoz.  

• Ha a főtitkári funkció megmaradt, ott jobbára – a tekintélyelvnek megfelelően – a 
főtitkár az előző bekezdésben említett vezetők egyes feladatait végzi hallgatólagosan, 
vagy akár formálisan is megállapodva. A főtitkári szokásosan alacsonyabb rangú állás, 
mivel nem oktató, vagy oktatóként a rektornál, rektorhelyettesnél kisebb beosztású, a 
gazdasági vezetőnél nagyságrendekkel kevesebb erőforrásokkal, hatáskörrel 
rendelkezik. A főtitkárok esetenként a feladatok átvállalása helyett lényegében 
személyi titkári, elegánsabban „kabinetfőnöki” feladatokat végeznek, amelyek 
kifejezetten a rektor személyéhez, elképzeléseihez stb. kötődnek. 

A főtitkári feladatok láthatóan nehezen behatárolhatók, vezetői ismereteket nem feltétlenül 
igénylők. A már felsorolt vezetőkhöz képest alacsonyabb rangúnak számítanak, ezért a 
hatalmi harcra szervezett (egyetem)politikai szervezetben általában az információ és a 
rektorhoz kapcsolódó feltétlen hűség a rendelkezésükre álló erőforrás, ami helyettesítheti az 
érdekcsoportok támogatását, vagy az anyagi erőforrásokkal megszerezhető hatásköröket. 

5. A dékánok 

Az idézett KPMG-anyag szerint „A dékánok az Egyetemi tanácsok jelenlegi státusza, a karok 

intézményi tanácsbéli súlya, az összevonás előtti intézményi struktúrák túlélése és a jelenleg 

érvényben lévő, viszonylag átlátható és rövidtávon kiszámítható költségvetési finanszírozási 

rendszer miatt pillanatnyilag szintén kulcsszereplőknek tekinthetők”. A jogszabályok alapján a 
dékánok magasabb vezetőnek minősülnek218 és a 2005-ben megalkotott törvény hatályba 
lépéséig amolyan mini-rektoroknak számítottak. A törvény elvetette a választott dékánok 
intézményét, így elvileg jelenleg már kevésbé az alkalmazotti és hallgatói közösség 
„szakszervezetise” a dékán, hanem jobban figyelembe kell vegye az „összegyetemi 
érdekeket”. Csakhogy az „összegyetemi érdekek” nem mások és nem többek, mint a karok 
összességének érdekei, hiszen az egyetemi szintű vezetők számára épp úgy közömbösek 
lehetnek a hallgatói, vállalati, állami stb. igények, mint amennyire e közömbösség kari szinten 
értelmezhető. A változás így nem annyira a karok funkcióját, feladatait érinti, mint inkább a 
karok-központi egyetemi szolgáltatók és irányítók közötti hatalmi harc erőviszonyainak 

                                         
218 Érdekesség, hogy a 2005-ös felsőoktatási törvény dékán- és kar-ellenes buzgalmában a kart is említi, a dékánt 
is említi, ugyanakkor azt nem írja sehol, hogy a kar vezetője a dékán. Erre utal Nádas (2006) is. 
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változását. Ennek legfőbb oka feltehetően az, hogy a rektorok, rektorhelyettesek, gazdasági 
vezetők természetesnek veszik, hogy az egyetem mindent megtesz a költségvetési korlát 
puhítása, tervalkuk kikényszerítése érdekében, a vezetők ebben felhasználják tudományos 
címeiket, függetlenségüket, leválthatatlanságukat, a tekintélyelvű, önigazgató szervezet által 
adott összes lehetőséget. Azt azonban nem kedvelik, ha ugyanezt velük szemben a karok, a 
kari vezetők is megengedik, arról nem is beszélve, hogy az önigazgató szervezetben kontrollt 
kizárólag az alkalmazotti, hallgatói közösség jelent, ezért érthető, ha az egyetemi szintű 
vezetők általában is szabadulni szeretnének e felügyelet alól. A legelterjedtebben alkalmazott 
szervezeti konfigurációk szerint az önigazgató karokon a dékánok ugyanazt a funkciót 
töltötték be, mint az egyetemen a rektor, legfontosabb vezetői feladatuk a kar képviselete az 
egyetemen belül. A nagy, többkarú egyetemeken a karok szokásosan képzési területenként, 
tudományterületenként szerveződnek, ezért a más karokkal való együttműködésük szerény. 
Önigazgató, puha költségvetési korlátú szervezetként szükségképpen autarkok, és inkább 
maguk fejlesztenek funkciókat, mint vásárolnak. A Műegyetem – a divizionális szervezetté 
alakítás keretében – 2006-tól megpróbálkozott a karok divízióvá alakításával, és érdekes 
tapasztalatnak tartom, hogy a karok inkább hozzájárultak a profit-center-szerű működéshez, 
mint a „stratégiai szint” a stratégiai irányításhoz kapcsolódó feladatokhoz. Ennek okát 
leginkább abban látom, hogy a szervezet kari szinten még kevésbé „politikai” jellegű, a 
tanszékinél nagyobb, de egyeteminél kisebb szervezeti méretben a teljesítmény-elvű 
megközelítések könnyebben elfogadhatók. 

6. A HÖK  

A hallgatói önkormányzat szerepét a honi állami felsőoktatási intézményekben nem lehet 
figyelmen kívül hagyni219. Befolyásuk egynegyedes-egyharmados szenátusi tagságuk nyomán 
meglehetősen erős, amit tovább fokoz, hogy az alapvetően önigazgató szervezetek 
szövetségére épülő szervezeti modellben a 2005-ös felsőoktatási törvény után a hallgatói 
önkormányzat maradt az egyetlen olyan egyetemi belső szervezet, mely önkormányzati 
(egyesületi) alapon szerveződik. Ennek megfelelően – bár az egyetem menedzserei nem 
belőlük kerülnek ki – képesek a hallgatói kollektív jogok erős képviseletére, egységes 
fellépésre. A hallgatói önkormányzatiság az universitas eszményéből indul ki, amely a 
hallgatót az akadémiai közösség tagjainak tekinti. Barakonyi (2004a) szerint a nyugat-európai 
egyetemeken egyre kevésbé tekintik a hallgatókat az egyetemi közösség tagjainak, és arról 
értekezik, hogy sokkal inkább az a felfogás érvényesül, miszerint az oktatási szolgáltatások 
fogyasztóiként kell kezelni220. Magyarországon a rendszerváltást megelőző időszakban a 
hallgatói mozgalmak helyét-szerepét a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség jelölte ki. 
Ennek keretében az egyetemi-főiskolai ifjúság a legerősebb érdekérvényesítő közösségnek 

                                         
219 A témáról tanulmányok (például: http://www.hallgatoimozgalom.hu/pdf/jancsak-matiscsak-
a_hallgatoi_mozgalmak_es_az_onkormanyzatisag.pdf) részletesen szólnak e részben pusztán az 
egyetemvezetéssel kapcsolatos illeszkedéseket tárgyalom. 
220 Ez utóbbi nyilván a vállalatosodó felsőoktatási intézmény egyik megjelenési formája. Barakonyi, mint 
egyetemi tanár e részben arról viszont nem szól, hogy, ha az oktatási szolgáltatás fogyasztói nem indokolt, hogy 
az intézmény irányításában nagy súllyal vegyenek részt, akkor a munkavállalók dominálta állami szervezeteben 
mi biztosítja, hogy a folyamatok, a fogyasztók, és ne a menedzseri-tulajdonosi jogokat (is) gyakorló 
munkavállalók, vagy a kormányzati bürokraták érdekeit szolgálják. 
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számított, figyelemmel arra, hogy abban az időszakban az újbaloldali hullám hatására a 
nyugat-európai hallgatói szervezetek is megerősödtek. Kedvezett e a folyamatoknak a 
demokratikus vezetési stílus, az emberközpontú emberi erőforrás-menedzselési irányzatok 
népszerűvé válása, a munkavállalók tulajdonosi érzését növelő döntéshozatali módszerek 
térnyerése egyaránt? A hallgatói kollektív jogok minden bizonnyal a 24/1986. (VIII. 31.) MM 
rendeletben (a felsőoktatási intézményekben működő KISZ-szervezetek, továbbá a hallgatói 
közösségek és a hallgatói képviselők jogairól) teljesedtek ki leginkább, ebben az időszakban a 
hallgatók nem csak egyharmadban vettek részt az egyetemi-kari tanácsokban, de a hallgatókat 
közvetlenül érintő szinte minden kérdésben egyetértési jogot gyakoroltak. A rendszerváltás 
után szerepük-súlyuk csökkent, majd – a liberalizációt felváltó erőteljesebb állami kontroll 
nyomán - fokozatosan újra egyre meghatározóbb. Kuntár-Várnagy (1992) nyomán a hallgatói 
önkormányzatok helyét-szerepét az alábbi dilemmák kísérik: 

 

Fő érvek a hallgatói 
kollektív jogok és a 
képviselet ellen 

Az ellenérvekre adott szokásos válaszok 

A hallgatók nem 
kompetensek bizonyos 
kérdésekben (pl.: tanári 
kinevezésekben, 
gazdasági kérdésekben, 
tantervi és 
egyetempolitikai 
ügyekben) 

Az intézményi tanácsok (szenátus és kari tanácsok) az egyetemi 
autonómia demokratizmusának megtestesítői, s mint ilyenek nem 
a kompetencia elvén szerveződnek. Ebből következően minden 
tagjára igaz, hogy vállalkozó kedvű laikus. Pusztán annak ténye, 
hogy valamely tagja hosszú ideje oktatja pl.: a 
gépgyártástechnológia tantárgyat, nem feltételez nagyobb 
hozzáértést egyetemi költségvetési ügyekben, mint, hogy 
valamely tagja e tantárgyat még nem hallgatta.  

A hallgatói képviselet 
manipulálható 

A manipulálhatóság általános politikai kategória, amely a 
demokrácia egyik velejárója. Létrejöttének egyik előfeltétele az 
információk hiánya, másik az elszigeteltség. Mindkettő más 
érdekcsoportokkal is megtehető. Ha a hallgatói önkormányzat 
képviselői olyan könnyen manipulálhatók volnának, akkor az 
érvet ritkábban hoznák fel. Inkább éppen arról van szó, hogy 
számukra kevésbé egzisztenciális kérdés a testületi döntések 
többsége, így hajlamosak az egyéb érdekcsoporti véleményektől 
függetlenül dönteni.  

A hallgatók 
érdektelenek, 
képviselőik nem 
vesznek részt az 
intézményi tanácsokon. 

A tapasztalatok szerint ez az állítás egyrészt a tanácsok minden 
tagjára, másrészt egyikre sem igaz, mert a fogalom nem definiált, 
nincs mihez viszonyítani. A tíz éves műegyetemi megfigyelési 
időszakban a hallgatói képviselők arányaiban kevesebbet 
hiányoztak a szenátusi ülésekről, mint a nem hallgatói képviselők 
– pedig kötelező elfoglaltságaik jellemzően legalább kétszer 
akkorák, mint oktató-kutató kollégáiknak. A tanácsokra jellemző 
általános érdektelenség oka egyrészt lehet személyfüggő, 
másrészt a munkamódszer és a hatékonyság nem megfelelő 
szintje, ami arra vezethető vissza, hogy a tanácsok 
megkerülésével a meghatározó érdekcsoportok alkut kötnek. 

A képviselet nem 
legitim. 

A képviseleti demokrácia legitimációját nem a választásokon 
megjelentek száma adja, hanem a választás demokratizmusa. 
2003-ban a BME akkori szervezeti és működési szabályzatát úgy 
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kellett átalakítani, hogy legalább két oktató részvételével a 
szenátusi tagok kari választása már érvényes legyen, mert az 
egyik kar képtelen volt alkalmazotti képviselőket választani az 
érdektelenség miatt. Ebben az esetben „természetesen” nem 
vetődött fel a választás tisztasága-érvényessége, ezért inkább 
általános tendenciáról van szó. A tekintélyelvű szervezet logikája 
szerint a hallgatók közösségeinek jóval erősebb bizonyítékokat 
kell szolgáltatniuk legitimitásukhoz, mint az oktatóknak-
kutatóknak.  

Rövidtávú érdekeket 
képvisel, mert a 
hallgató csak 
átmenetileg részese a 
felsőoktatásnak. 

Nem definiált a rövid illetve hosszú távú érdek, és az sem, hogy 
kinek a rövid vagy hosszú távú érdeke. Ezzel együtt miért lenne 
feltétlenül alacsonyabb rendű a hallgató, mint „vevő” bármely 
rövid távú érdeke, mint annak a professzornak a hosszú távú 
érdeke, aki lehetőleg ugyanazt szeretné még évekig oktatni, 
lehetőleg kevesebbszer és nagyobb fizetésért?  

A hallgatói képviselet 
érdekvédelmi 
szervezet, ezért az 
érdekegyeztető 
fórumokon a helye. 

Az önkormányzati elv – mint az autonómia szervezeti 
megjelenése – mindig is magában foglalja az „önkormányzók” 
érdekképviseletét. A gyakorlat is azt mutatja, hogy a nem 
hallgatói képviselők, az alkalmazottak is főleg érdekvédelmi 
feladatokat látnak el. Az állítást ezzel szemben cáfolja részben 
az, hogy a hatályos felsőoktatási törvény a szenátusba a 
szakszervezeteket szavazati joggal emelte be. Másrészt, pedig az, 
hogy pl.: a BME-n a hallgatói önkormányzat inkább ellát tipikus 
önkormányzati funkciókat (lapot ad ki, ezzel szemben az 
„egyetemi lap” /a Jövő Mérnöke/ megszűnt, vezető testülete 
átlagosan heti egy alkalommal ülésezik, az egyetemé havi 
egyszer, nyáron rendszeresen megszervezi vezetőinek szervezett 
közösségi együttlétét, továbbképzését, ilyet az egyetem nem tesz 
stb.), mint a hallgatói önkormányzatot befogadó egyetemi 
önkormányzat. 

5. táblázat A hallgatói képviselet szerepével kapcsolatos kérdések és válaszok 

A táblázatból leszűrhető, hogy ha az állami egyetemek vezetését „műkedvelő laikusokra” 
bízzák, akkor a hallgatók semmivel sem kevesebb jogon vehetnek részt a szervezet 
munkájában, mint a munkavállalók. Tapasztalatlanságukat ellensúlyozhatja szellemi 
frissességük, információ-hiányukat kreativitásuk, gyengébb elkötelezettségüket 
függetlenségük – tapasztalataim szerint sokkal inkább a „Quod licet Iovi, non licet bovi” 
elve221 tessékelné ki őket az önigazgató szervezet vezetéséből, mint valamilyen szakmainak 
tekinthető igazolás222. 1992-1995 között különböző hallgatói önkormányzatokat vezetve, 
illetve az elmúlt tíz éves megfigyelési időszakot áttekintve az alábbiakban összegzem a HÖK 
egyetemi kormányzásban betöltött szerepét: 

                                         
221 Amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az ökörnek. 
222 Érdekesség, hogy a folyó áron évi nagyjából kétmilliárd forintnyi hallgatói támogatást kezelő HÖK a 
megfigyelési időszakban – a kezelt pénzmennyiséghez képest - kevesebb és nagyságrendekkel kisebb pénzügyi 
kudarcot szenvedett, mint maga az Egyetem. (Vö. rövidtávú érdek!) 
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• a hallgatói önkormányzat követi az intézményen belüli vezetési trendeket-stílusokat, 
változó tagsága lehetővé teszi, hogy gyorsan tanuló (és felejtő) szervezetté váljon. 
Ennek megfelelően részben járja a civil szervezetek fejlődési útját, részben igazodik az 
intézményi folyamatokhoz. Ha az egyetem vezetésében nagyobb súlyt kap a 
szemetesláda-modell, akkor a hallgatói önkormányzatnál is, ha az egyetem vezetői 
érdeklődése az oktatás-kutatás helyett például a jóléti szolgáltatások menedzselése felé 
fordul, akkor a hallgatói önkormányzaté is stb. 

• A kreditrendszer bevezetésével, az intézmény vállalatosodásával az oktatással 
összefüggő hallgatói egyéni jogok már nem igényelnek olyan intenzív képviseletet, 
mint korábban, mert az oktatás számos területen liberalizálódott. Ezen felül a 
korosztály jóval nagyobb arányban vesz részt a felsőoktatásban, a tömegképzés 
hatására a hallgatók egyetemmel kapcsolatos igényei is megváltoztak, 
differenciálódtak. A korábbiakhoz képest arányaiban nagyobb számú hallgató fontos 
szempontja, hogy kellemesen töltse idejét223 a campuson, így a hallgatói 
önkormányzat figyelme is egyre inkább a hagyományos oktatási kérdésektől a 
hallgatói jóléti szolgáltatások (ösztöndíjak, kollégiumi férőhelyek szétosztása, büfék 
üzemeltetése, bulik szervezése stb.) felé fordult. A folyamatot erősítette a bürokratikus 
koordináció folyamatos csökkenése, ami elsősorban az állam és az intézmény 
vezetőinek kivonulását jelentette a „hallgatói ügyek”-ből. Ennek megfelelően pl.: a 
Műegyetemen a hallgatói önkormányzat vezetői szinte korlátozás nélkül dönthetnek 
hallgatói jóléti ügyekben, ami nem jár együtt kontrollal: az alanyi jogú tagság 
általában nem sok érdeklődést mutat választott vezetői döntései iránt, a folyamat 
hasonlít az alkalmazotti közösség és az egyetemi „menedzserek” viszonyára. Polónyi 
(2007b) egyenesen „hallgatói önkormányzati oligarcháról224” beszél, mely saját jóléte 
növelésére használja fel a HÖK hatáskörébe tartozó hallgatói pénzbeli és 
természetbeni támogatásokat. Megfigyeléseim szerint a hallgatói önkormányzat 
képviselőinek, vezetőinek ilyen jellegű törekvései illeszkednek az egyetem vezetői 
által folytatott vezetési filozófiához, az egyetemen belül leginkább azért keltenek 
megütközést, mert a tekintélyelvre építő közösség szerint ilyen jellegű hatásköröket, 
kedvezményeket, juttatásokat, csak az idősebb, jelentős egyetemi (vezetői) múlttal 
rendelkező oktatók-kutatók kaphatnának225. 

                                         
223 Az oktatási tartalmak, formák, módszerek többsége ráadásul az elitképzésre (tanársegéd-képzésre) készült, 
így a hallgatók egy része úgy érzi, hogy nem baj, ha a tudományos igényű megközelítésekkel nem foglalkozik. 
Lásd Polónyi (2007a).  
224 A nonprofitság-önkormányzatiság szokásos hatalmi (ügynök-megbízói) problémáira mutat rá például ez a 
post is: (http://www.eduport.hu/forum.php?fa=u&u=213)  
225 Paradox módon éppen ezért munkáltam ki – főtitkárként – olyan megoldást, melynek keretében a hallgatói 
önkormányzat elnöke egyben automatikusan közalkalmazotti jogviszonyt létesít. Erre azért volt szükség, mert a 
felsőoktatási törvény kizárólag közalkalmazottra engedi a rektori hatásköröket átruházni, hallgatóra nem. A 
felsőoktatási törvény és a BME külön is számos hallgatói kollektív jog gyakorlásával ruházza föl a Hallgatói 
Önkormányzatot. A hallgatói önkormányzati döntésekért az Egyetem különböző, közalkalmazotti státusú – és 
valamelyik egyetemi vezetőnek alárendelt - munkatársai voltak felelősek, továbbá a hallgatói jogviszonyra 
vonatkozó jogok és kötelezettségek nem tették lehetővé a szokásos HÖK-döntések súlyának megfelelő 
felelősségi rendszer kialakítását. A hallgatói önkormányzat és az önkormányzattal együttműködő egyetemi 
szervezetek álláspontja sok kérdésben értelemszerűen eltér, ugyanakkor az együttműködési kényszer miatt 
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• A hallgatói önkormányzat a tekintetben speciális helyzetben van a különböző más 
intézményi érdekcsoportokkal szemben, hogy az általa menedzselt ügyek jól 
elválaszthatók a szokásos intézményi szervezeti konfliktusoktól. Többségük olyan 
jellegű (hallgatói jóléti erőforrások elosztása226, hallgatói szolgáltatások szervezése), 
amely nem ütközik más érdekcsoporttal és az állam által elkülönítetten támogatott. 
Ebből következően – szenátusi súlyukhoz képest – jellemzően kisebb nyomást 
gyakorolnak az intézmény felső vezetőire, mint más érdekcsoportok, illetve igényeik 
viszonylag alacsony ráfordításokkal kezelhetők. Ennek eredményeképpen általában 
kölcsönösen jó viszonyt ápolnak az intézmény vezetésével, mert pl.: az egyetem 
költségvetési vitájában fontos szerepük van az érdekcsoportok közötti egyensúly 
megtartásában, a „Csák Máté”-ként viselkedő vazallusok (dékánok, egyéb, magukat 
függetlennek tekintő szervezeti egységek vezetői) megregulázásában.  

7. Az ellenőrzési vezető, az ellenőrzési szervezet 

A költségvetési szervekben a belső ellenőrzést végző szervezet korábban a gazdasági vezető 
felügyelete alatt állt, szerepe akkor értékelődött fel, amikor a különböző jogszabályok (1) 
kötelezővé tették felállítását, és (2) vezetőjének kinevezését a felügyeletet gyakorló miniszter 
hatáskörébe utalták. A belső ellenőrzést végző szervezet a BME-n 2001-ben azért változott 
ellenőrzésiről kontrollingra227, mert az egyetemi vezetés korábbi elképzelése szerint a csoport 
elsősorban kontrollinggal (költségek figyelése, a változások mozgatórugóinak elemzése, 
vezetői döntésekhez szükséges hatáselemzések stb.) foglalkozott volna. A Műegyetemen 
ugyanakkor például a belső ellenőrzési szervezet sem kontrollinggal, sem – az államháztartási 
jogszabályok szerinti – belső ellenőrzéssel nem foglalkozik. Inkább valami olyasvalamit 
végez, ami keveréke a munkafolyamatba épített általános ügyviteli ellenőrzésnek (munkaköri 
leírások vizsgálata, megszűnt témaszámok keresése, szabadságolások szabályszerűségének 
vizsgálata, stb.), és a vezetői pénzügyi ellenőrzésnek (pénz és értékkezelési szabályzat, a 
vállalkozási szabályzat – kizárólag az adott szervezeti egységre vonatkozó – előírásainak 
megtartása stb.). A vizsgált terület és vizsgálati módszerek az évek, évtizedek során kevéssé 
változtak, a belső ellenőrzési szervezet munkáját lényegében nem befolyásolja a vonatkozó 
jogszabályok és az ellenőrzéssel kapcsolatos egyetemi szabályok, vagy nevük változása. A 
„pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságára, 
hatékonyságára és eredményességére”; vagy a „rendelkezésére álló erőforrásokkal való 
gazdálkodásra, a vagyon megóvására és gyarapítására, valamint az elszámolások, beszámolók 

                                                                                                                               
számos ügyben csak rossz kompromisszum volt köthető. A különböző érdekek ütközése egyre gyakoribbá vált, 
mind több esetben került egymástól messze az érintettek felelőssége és érdeke. A hallgatói önkormányzat 
működése ezzel szemben olyan szintet ért el, mely jóval túlmutat a „hagyományos”-nak tekinthető 
ifjúságpolitikai ügyeken. A néhány ezer forintos, számos jogszabály által pontosan körülírt döntési helyzetek 
egészen más típusú koordinációs eszközöket, döntési modelleket igényelnek, mint a százmilliós nagyságrendű, 
alapvetően szabadon formálható szituációk (Vö. friedmani mátrix!). A felsorolt, megváltozott körülmények 
tették indokolttá az érdekeltségek és felelősségek viszonyának összhangba hozását, a döntési és végrehajtási 
kompetenciák egyértelművé tételét. 
226 A hallgatói juttatások (ellátottak pénzbeli juttatásai, kollégiumi férőhelyek stb.) nehezen, vagy egyáltalán nem 
transzformálhatók személyi, dologi, beruházási stb. kiadásokra. 
227 2005-ben aztán visszakapta nevét. 
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megbízhatóságára228” az ellenőrzési jelentésekből következtetni nem lehet, legfeljebb arra, 
hogy az érintett szervezet még megvan, működik, ha a munkaköri leírások nem is 
aktualizáltak, és a leltározás időben nem is történt meg, de a főként gazdasági főigazgatói 
körlevelekben előírt dokumentumok léteznek, vagy legalább is az ellenőrzött egység vezetője 
a következő ellenőrzésre mindenképpen elkészíti, vagy előkeresi. Az ellenőrzési módszerek 
hatékonyságára, eredményességére utaló dokumentumokat alig találni, ami nem meglepő. 
Korábbi megállapításaim szerint az állami egyetemek önigazgató költségvetési szervek 
(szocialista vállalatok), fő céljuk az erős munkavállalói érdekcsoportok (vezetők) igényeinek 
kielégítése. Ezt a célt a Műegyetemen a belső ellenőrzési szervezet megfelelően támogatja. 
Ellenőrzései nem ütköznek az említett erős érdekcsoportok szándékaival. A közalkalmazotti, 
államháztartási jogszabályokból, valamint a decentralizált gazdálkodásból eredő néhány 
formai követelményekre a szervezeti egységek figyelmét felhívják, így azok képviselőinek 
(dékánok, tanszékvezetők, igazgatók stb.) válláról a terhet részben leveszik, egyes vezetői 
feladatokat helyettük ellátva. Jelentéseik többnyire semleges hangvételűek, gondosan 
ügyelnek arra, hogy tanszéknél nagyobb méretű szervezetet ne ellenőrizzenek, hatékonysági, 
eredményességi és rendszerszemléletű vizsgálatokat ne végezzenek. Ennek következtében 
olyan hibákat nehezen tár(hat)nak fel, amelyek miatt felelősségre vonást kellene 
kezdeményezni. Azaz nem kívánják a (választott) vezetők, testületek hatalmát (a beléjük 
vetett bizalmat) gyengíteni. Ellenőrzési módszertanuk az évek során tökéletesen 
alkalmazkodott az önigazgató állami szervezet kultúrájához: alkalmas a konfliktuskerülésre 
(amellyel a dolgozók, a választott vezetők érdekeit szolgálja) és az ellenőrzési szervezet 
létének indoklására (amellyel az Ellenőrzési Csoport dolgozóinak érdekeit szolgálja, illetve 
formálisan és részben eleget tesz a jogszabályok előírásainak).  

8. Egyéb vezetők és szervezetek.  

Kozma (2004) fontos vezetőnek említi még a kvesztort, illetve jogszabály magasabb 
vezetőnek tartja a könyvtár főigazgatóját és helyettesét. A kvesztorok műegyetemi megfelelői 
a dékáni hivatalok vezetői, illetve a központi tanulmányi hivatal vezetője – ez utóbbi azért jött 
létre, mert bár több százmilliós ráfordításokkal járt, ugyanakkor vezetési-szervezési 
szempontból egyszerűbb volt így hálózatba szervezni a képzés adminisztrációjának nagy 
részét, mint az autark karokon. A megfigyelt időszakban a Műegyetemen e vezetők sem 
számítottak fontosnak. Ennek oka, hogy bár az általuk vezetett szervezetek az oktatás-kutatás 
kiszolgálását tekintve kulcsszereplők, egyetempolitikai szerepük elenyésző. Az oktatással-
kutatással már keveset foglalkozó egyetemi menedzserekből álló disztributív eliteknek és 
elosztási koalícióknak – funkcionális, kiszolgáló szervezet vezetőjeként, többnyire docensi, 
egyetemi tanári címmel nem rendelkezve - ritkán tagjai, ezért az általuk képviselt szervezet 
ügyei sem túlságosan fontosak. Korábbi megállapításaim nyomán az is kézenfekvő, hogy 
politikai szervezetben az oktatással-kutatással érdemben foglalkozók kiszolgálása, az ezzel 
kapcsolatos problémák, szervezési-szolgáltatási kérdések kevésbé fontosak, mint a belső 
hatalmi harcok. 

                                         
228 Az idézetek a belső ellenőrzés feladatait taglaló kormányrendeletből (193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről) valók. 
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Saját megfigyeléseimet kiegészítendő – említett, és a függelékként csatolt – kérdőíves 
felmérés eredményeit az alábbiakban ismertetem. A kérdőív összesen 27 kérdést tartalmazott, 
melyek az intézményi szervezeti kultúrára, vezetési stílusokra, az önigazgatás szakirodalom, 
vagy általam megfigyelten jellemzőnek tartott tulajdonságaira kérdeztek rá. A kérdőíveket – 
2008. január 31-én - főtitkárok (igazgatási szervezet vezetői) töltötték ki. Ezek közül az állami 
egyetemek és állami főiskolák főtitkárai által kitöltött kérdőíveket értékeltem – figyelemmel 
értekezésem témájára, és arra, hogy pusztán előbbit tekintve az elemszám elfogadhatatlanul 
kicsi lett volna. Ennek megfelelően 22 kérdőívet vizsgáltam, megemlítve, hogy nem mindenki 
válaszolt minden kérdésre. Az értekezés szempontjából fontos eredmények: 

o egyértelműen a tekintélyelv meghatározó voltának értékeltem, hogy a válaszadók 85 
%-a szerint intézményében nem (65 %), vagy nagyon ritkán fordult elő, hogy vezetői 
megbízással rendelkező egyetemi-főiskolai tanárt – valamilyen súlyos vezetői hibáért 
– megbüntettek volna. A tekintélyelv dominanciáját erősíti meg az is mely szerint az 
intézményekben – a főtitkárok szerint- a tekintélyelv a vezetői döntések 57%-ában 
esetenként érvényesül, 38 % szerint gyakran, 1 válaszadó szerint mindig. Szintén a 
tekintélyelvre utal, illetve a főtitkári pozícióval korábban leírtakkal összefüggő, hogy 
a válaszadók 74 % szerint rendszeresen, 16 %-a szerint ritkán, de előfordul, hogy 
olyan feladatot old meg, mely nem hozzá tartozik, de az akadémiai értékrend szerint 
alacsonyabb rangú, mint az illetékes vezető. A műegyetemen megfigyelteket 
támasztja alá az az adat, hogy a magasabb vezetőkre jellemző vezetési stílust fele-fele 
arányban jelölték meg kapcsolatorientáltnak, illetve feladatorientáltnak. A főtitkárok 
48%-a a magasabb vezetők körében demokratikus vezetési stílust észlelt, 24 %-uk a 
lassez-faire, fennmaradó részük az autokratikus vezetési stílust látta meghatározónak 
– a vezetési stílus keveredésére utaló megfigyelések a KPMG (2001) tanulmányában 
foglalt megállapításokkal egyeznek. Érdekes, hogy négy válaszadó egyszerre találta 
meghatározónak a kapcsolatorientált és az autokratikus vezetési stílust, ami erősen 
utal a tanszékeket jellemző Handy-féle hatalomkultúra „kollégák vagyunk, de azért az 
előmeneteled tőlem függ” sajátos kettősére. 

o A Mintzberg-féle vezetői szerepekkel kapcsolatban megfigyelt interperszonális 
szerepek dominanciáját alátámasztandó a válaszadók 50%-a szerint e szerepekkel 
foglalkoznak legszívesebben a magasabb vezetők. Érdekesség, hogy a válaszadók 7% 
szerint semelyikkel sem, és a döntési szerepet választó 6 (30 %) főtitkár közül kettő 
megjegyezte, hogy ezen belül elsősorban a vállalkozó és a tárgyaló a jellemző. Talán 
ennek is köszönhető, hogy a válaszadók szerint az intézmények 62 %-ában 
semmilyen módszerrel nem mérik a magasabb vezetők teljesítményét. Az 
önigazgatás-testületi kormányzás problémakörére jellemző, hogy a szemetesláda 
modell következményei közül a válaszadók egyharmada bejelölte „Az intézményen 
belül csoportérdekek küzdenek egymással, a kinyilvánított célokat szinte sosem 
valósítják meg” lehetséges ok-okozatot. A testületi kormányzás legnépszerűbb 
probblémája a „Habár a tervezés és a viszonyítás alapjait a hosszú távú szemlélet 
tükrében kellene kialakítani a szervezet irányító testületei esetében, mégis gyakran 
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beleütközünk a rövid-távú és korlátolt gondolkodás által felállított akadályokba.” 
nevű volt, a főtitkárok 43 %-a vélte jellemző szervezeti tulajdonságnak. 

o Az akadémiai magasabb vezetők (rektor, rektorhelyettesek, dékánok) közül – a 
gazdálkodás- és szervezéstudomány felsőoktatási területét tekintve – a válaszadók 39 
% képzetlennek, vagy csupán alapfogalmakat ismerőknek, 35 %-a közepesen 
képzettnek, 26%-a jól felkészültnek, vagy az ismereteket alkotó módon alkalmazni 
képesnek minősítette. Ennek némileg ellentmond, hogy ugyanezek a válaszadók a 
magasabb vezetők 70%-nál szavaztak úgy, hogy az említett terület szakmai ismeretei 
1) nem érdekli őket, vagy 2) iránt felszínesen érdeklődnek, vagy 3) a kezük ügyébe 
kerülői ilyen témájú anyagokat elolvassák és értékelik. A vezetői megbízás, inkább 
cím, mint állás mivoltára utal, hogy csak a fennmaradó 30%-ról nyilatkoztak úgy, 
hogy általában figyelik és olvassák a szakirodalmat, vagy folyamatosan képezve 
magukat, naprakészek. Szintén a címként viselt vezetői megbízás feltételezését 
támasztja alá, hogy a válaszadók 50 % szerint az intézményi magasabb vezetők 
mindegyikének, illetve többségének van az oktatói-kutatói, valamint a magasabb 
vezetői megbízásokon kívül más jövedelemforrása. A főtitkárok másik 50%-a szerint 
általában néhányuknak van, és egy sem volt, aki azt karikázta volna be, hogy a 
magasabb vezetők általában csak az oktatásnak-kutatásnak, és magasabb vezetői 
feladataiknak élnek. A kevéssé komolyan vett vezetői feladot támasztja alá az is, 
hogy a válaszadók 55 %-a szerint az akadémiai magasabb vezetők kevesebb, mint 
napi négy órát foglalkoznak vezetői feladataikkal, és csupán 25 % állította azt, hogy 
ez az elfoglaltság teljes munkaidőt, vagy annál is többet tesz ki. Szintén ide tartozik, 
hogy a válaszadók szerint a magasabb vezetők 37 %-a kommunikál egymással 
naponta, vagy naponta többször, 26 %-uk heti egy, vagy kevesebb kommunikációs 
alkalmat jelölt meg. 

o Az etikai és bürokratikus koordináció piacivá – az akadémiai kapitalizmus 
sajátoságainak megfelelelő – fordulását jelzi, hogy a válaszadók mindössze 10 %-a 
szerint nem kapnak a magasabb vezetők más javadalmazást, mint a jogszabályban 
meghatározott pótlékot, a mértékek igen szórnak és egy esetetben meghaladják a 600 
eFt – ot is. A „piaci szocializmus” jellemzőiről szóló rész némi kiegészítéséül 
szolgálhat, hogy a válaszadók 23 %-a szerint – az intézmény-tárca vonatkozásban, 
illetve a szervezeten belül egyaránt - ritka csupán a Kornai (1993) által – mintegy 30 
évvel korábban - észlelt jelenség, mely szerint „A jogi rendezés kiegészül milliónyi 

„megfoghatatlan” informális lépéssel: értekezleteken, személyes beszélgetésekben, 

telefonon, levelekben gyakorolnak nyomást a különböző vezetőkre; hol szép szóval, 

hol jutalom kilátásba helyezésével, hol burkolt vagy nyílt fenyegetéssel.” A 
válaszadók több, mint háromnegyede szerint vagy az intézményen belül, vagy a tárca-
intézmény kapcsolatban gyakori a piaci szocializmus e jellegzetes szimptómája. A 
hivatali kultúra (bürokratikus koordináció) erős hatását mutatja, hogy az intézmények 
72 %-ában inkább hatáskörök és eljárások állnak a gondolkodás középpontjában, mint 
sem az eredményorientált folyamat-szervezés, és teljesítményelv. A jogszabályi 
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megfelelőségi menedzsment vonatkozásában ugyanakkor a vártnál jobb 
eredményeket kaptam, mert a válaszadók 55%-a szerint a magasabb vezetők mindig 
tiszteletben tartják az intézményi szabályokat, és csak 14 %-uk válaszolt úgy, hogy 
rendszeresen megszegik, vagy szinte sohasem tartják be.  

o Végezetül nem túl lelkesítő adat – különösen az állami felsőoktatási intézmények 
szinte megszámlálhatatlan számú finanszírozási csatornájára is figyelemmel -, hogy 
az intézmények felének vagy belső, vagy külső hiánya van, ami a költségvetési korlát 
puhaságának egyik legjobb bizonyítéka.  
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8. Kapcsolat az állami egyetem gazdálkodása és szervezeti viselkedése 
között 

E fejezetben az állami egyetemek finanszírozását, gazdálkodását a szervezeti viselkedés 
tükrében mutatom be, különös tekintettel arra, hogy az 1993-ban megszületett első 
felsőoktatási törvény után – a felsőoktatási intézmények autonómia-törekvései miatt – 
elsősorban az állami támogatások folyósításának szabályait tekintették legfontosabb 
eszköznek, mellyel az intézmények szervezeti viselkedését befolyásolhatják. Az elemzéshez – 
a hazai viszonyokat tárgyaló részig – Kováts (2005) munkájából idézek, időnként saját 
megjegyzéseimmel kiegészítve. Kováts az intézményi finanszírozási modelleket az alábbi 
táblázat szerint foglalta rendszerbe: 

 

Végső finanszírozó Közvetítő Elosztási módszer 
Hallgató (család) - piaci modell 
Állam (adófizető) - tárgyalásos intézményfinanszírozás 
  inputfinanszírozás 
  outputfinanszírozás 
Állam (adófizető) hallgató hallgatóalapú finanszírozás (kvázipiac) 

6. táblázat Finanszírozási modellek 

Az elemzési szempontokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Az elemzés 
szempontjai 

Leírás 

Hatékonysági szempontok 
Allokációs hatékonyság Milyen mértékben függ a kínálat a hallgatók keresletétől? Milyen 

mértékben érdekeltek az intézmények a hallgatói igények 
figyelembevételében? 

Termelési hatékonyság Mekkora az intézmények mozgástere és ösztönzöttsége az 
erőforrásaik hatékony felhasználására? Milyen mértékben 
képesek az intézmények hatást gyakorolni azokra a tényezőkre, 
amelyek meghatározzák a teljesítményüket? 

Dinamikus 
hatékonyság 

Mekkora az intézmények mozgástere és ösztönzöttsége a 
szolgáltatásaik folyamatos fejlesztésére? Mi teszi elismertté az 
oktatási és kutatási minőséget? 

Egyenlőségi szempontok 
1. Intézményi szint 
Érdem Az intézményeknek juttatott erőforrások mennyisége függ-e az 

intézmények teljesítményétől, erőfeszítéseitől? 
Kompenzáció Lehetőség van-e az intézmények közötti differenciálásra az adott 

finanszírozási modellben? Mi a differenciálás alapja? 
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2. Hallgatói szint 
Érdem A felsőoktatásba való bejutás függ-e a hallgató korábbi 

teljesítményétől? 
Kompenzáció Azonos esélyekkel férhetnek-e a felsőoktatáshoz a szociális vagy 

fizikai hátránnyal küzdő hallgatók (elsősorban anyagi 
értelemben)? 

7. táblázat Az elemzés szempontjai 

A finanszírozási módszerek szempontjainak rövid elemzése: 

1. Az allokációs hatékonyság (a kereslet és kínálat illeszkedése). Ebben az esetben a 
rendelkezésre álló képzési programok (helyek) mennyiségének és struktúrájának 
maximalizálása a célfüggvény. Az itt felvetődő alapvető kérdés a központi 
(kormányzati) tervezés, vagy hallgatói tervezés. A honi felsőoktatás 2007-ig a 
központi tervezés mellett tette le a voksát, 2007-től vegyes módszert alkalmaz. A 
központi tervezést folyamatos kritika érte229, mert a tervezést valójában az intézményi 
szándékok irányítják, minden más szempont ennek alárendelt, 

2. A termelési hatékonyság (a felhasznált erőforrások mennyisége egységnyi oktatási 
jószág előállításához). Itt a célfüggvény, hogy a valahogyan meghatározott (érzékelt) 
minőséget, minél olcsóbban állítsa elő az intézmény. E jellemző intézményi 
motiváltságtól (kapcsolat a források és a tevékenység között) és mozgástértől 
(erőforrások szabad felhasználása) függ.  

3. Az intézmény dinamikus hatékonysága (az innovációra, a termelési hatékonyság 
javítására való ösztönzöttség). Ennél a szempontnál az a vizsgálat tárgya, hogy 
mekkora az ösztönzés a termelési technológia fejlesztésére. E hatékonysági mutatók 
vizsgálatánál a legnagyobb problémát a minőség fejlesztésében látják, a 
minőségbiztosítás hátráltathatja az innováció ösztönzését, illetve a nehézkes 
(szubjektív) a minőség megítélése. 

4. Az igazságosság-egyenlőség (hallgatónál és intézménynél egyaránt). Ez jelenthet 
valamilyen érdemek szerinti juttatást (pl.: tanulmányi eredmény), ezek hátránya, hogy 
nem összemérhetők, illetve jelenthet esélykiegyenlítést (pl.: hallgatói szociális 
támogatás), amely a hatékonyságot rontja. 

                                         
229 Semjén András (2004), Varga Júlia (2004) és az utóbbi időben valamelyest Polónyi István (2007a) is jobbnak 
tartja a hallgatói döntéseken alapuló intézményválasztást, mint a kormányzati bürokratikus koordináció alapján 
történőt. Kvázipiaci megoldással minden bizonnyal akár fenn is lehet tartani az államilag támogatott hallgatói 
keretszámokra épülő kínálatoldali finanszírozást, ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy ha a kutatási adatok 
alapján feltételezzük, hogy eleve a kevésbé rászorulók jutnak be a felsőoktatásba, akkor miért kellene őket állami 
támogatással erre ösztökélni. Miért nem szociális alapú vócser rendszerrel támogatják a felsőoktatási 
szolgáltatásokat igénybe venni óhajtó rászorultakat? Arról nem beszélve, hogy amíg a finanszírozás 
kínálatoldali, addig az elitértelmiséget tömörítő intézménycsoportok sokkal könnyebben tudják a papíron input-
output finanszírozási rendszereket a valóságban tárgyalásossá visszaalakítani, hiszen pusztán arról a tényről kell 
a kormányzati bürokratákat meggyőzni, hogy az alapvetően az adófizetőkre hárított költségek módszere mindkét 
szereplő (kormányzat és állami felsőoktatási intézmények) számára kifizetődőbb és kevesebb erőfeszítéssel járó. 
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A finanszírozási alapmodellek összefoglalása az ismertetett szempontok szerint: 

 

Kínálatoldali finanszírozás Keresletoldali 
finanszírozás 

Megnevezés tárgyalásos 
intézmény-

finanszírozás 

input 
finanszíro-

zás 

output 
finanszíro-

zás 

piaci 
modell 

kvázipiac 
(teljes 

kompen-
zációval) 

Hatékonysági szempontok 
Allokációs 
hatékonyság 

nincs korlátozott korlátozott van korlátozott 

Termelési 
hatékonyság 

nincs korlátozott van van korlátozott 

Dinamikus 
hatékonyság 

nincs nincs nincs van korlátozott 

Társadalmi igazságosság (egyenlőség) szempont 
Intézmények 
Érdem nincs nincs van van van 
Kompenzálás lehetséges lehetséges nincs nincs nincs 
Hallgatók 
Érdem* a belépés 

szabályozá-
sától függ 

a belépés 
szabályozá-
sától függ 

a belépés 
szabályozá-
sától függ 

korláto-
zott 

a belépés 
szabályozá
-sától függ 

Kompenzálás  
(egyenlő 
hozzáférés) 

van van van nincs van 

* Ha az intézményeknek minden jelentkezőt fel kell venniük, akkor az érdem a szelekcióban 
nem játszik semmilyen szerepet. 

8. táblázat Finanszírozási alapmodellek összefoglalása 

8.1. A különböző modellek jellemzőinek összefoglalása 

1. Kínálatoldali modellek (intézményfinanszírozás) 

A) Tárgyalásos intézményfinanszírozás 

A (közösségi) források nagysága az intézmény és a finanszírozó szervezet közötti közvetlen 
tárgyalás eredménye. Az intézmények abban érdekeltek, hogy minél több költséget 
ismertessenek el (minél több oktatót alkalmazzanak, minél több épületet építsenek, minél több 
szolgáltatásról bizonyítsák be, hogy az szükséges az oktatáshoz-kutatáshoz). A tárgyalásos 
intézményfinanszírozás a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalat leginkább kedvelt 
közege. Itt tudja a legjobban érvényesíteni szervezeti tulajdonságának alapvető jellemzőit, 
elsősorban (1) a puha költségvetési korlátot, (2) az inputok iránti elszaladó keresletét, és (3) 
gyenge árérzékenységét. A táblázatból látható, hogy semmilyen hatékonysági szempontot 
nem teljesít. Álláspontom szerint főként ezzel igazolható a hatékonyság „alternatív” 
értelmezése az állami egyetemeken: a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatként 



 133 

működő állami egyetem szervezeti tulajdonságaitól idegenek a szervezeti 
hatékonyságnövelésére irányuló törekvések, mert nem a munkavállalók (az intézmény 
polgárainak) akaratát közvetítik. A munkavállalók számára ugyanakkor – amennyiben a 
rendelkezésre álló bevételeket egymás között oszthatják fel – minél kevésbé hatékony 
valamely szervezet, annál eredményesebb. Jellemzői: 

• a környezet aprólékosan szabályozott, a gazdálkodási autonómia 
elhanyagolható, a szervezeti viselkedés kialakításában nagy hangsúlyt kapnak a 
bürokratikus koordinációs eszközök, 

• a források bőségesek, a felsőoktatási szféra mérete kicsi, 

• a finanszírozásban jellemzőek a „politikai” alkuk, a viták leginkább az elismert 
és el nem ismert költségek körül folynak. 

B) Képlet szerinti finanszírozás (input és output) 

Kialakulása tárgyalásos intézményfinanszírozás alapvető gyengeségéhez, a világos elosztási 
elvek hiányához köthető. A modellben a támogatást a tevékenységet jellemző mutatóhoz 
kötik, amelyek a tevékenységek inputjához (teljesítményéhez) kapcsolódnak. A képlet szerinti 
finanszírozás sem mentes a tárgyalásoktól, ami azonban már kettős: a közvetlenül 
elismertethető költségekről csak kisebb részben, inkább a figyelembe vett indikátorokról, és a 
hozzájuk kapcsolódó normatívák nagyságáról folyik. A tárgyalást elvileg a felsőoktatási 
szektor (és nem az egyes intézmények) folytatja le a finanszírozóval, ezért a megállapodások 
tartósabbak és rövid távon nehezebben befolyásolhatók. A képlet finanszírozási célja kettős. 
Az elosztási mechanizmus világos elvei mellett motivációs eszközként is működik. 

Az inputfinanszírozás és outputfinanszírozás közös jellemzői: 

• állandó vita az indikátorokról és a normatíva nagyságáról. A viták kereszttüzében 
tulajdonképpen ugyanaz áll, mint a tárgyalásos intézményfinanszírozásnál, csak most 
nem közvetlenül, hanem közvetetten próbálják az intézmények költségeiket 
megemelni.  

• Állandó probléma az adatok megbízhatósága, mivel az indikátorokat és normatívákat 
meghatározó költségelemekhez tartozó tevékenységek tartalmi definiálása már az 
oktatási-kutatási autonómia körébe tartozik, ezért végső soron maguknak a 
költségeknek a meghatározása is. Ez az intézményeket arra ösztönzi, hogy részint 
állandóan változtassák az adatok mögött álló tevékenységet (költségesebbé tegyék230), 
illetve – ha tehetik – az adatokat meghamisítsák. Ezért a megbízható átlagköltség-
számítás nehéz. 

• Ebben a modellben általában nincs tandíj, vagy ha van, az jelképes, illetve 
rendbírság231 jellegű (azaz inkább az oktatási szolgáltatás gyorsabb és 
együttműködőbb fogyasztására ösztönző, a hallgatói támogatási rendszert kiegészítő). 

                                         
230 Ha a normatíva politikai alku és nem számítások eredménye (mint Magyarországon), akkor nem feltétlenül 
kell költségesebbé tenni (sőt, fordítva!), csak ilyennek vallani, mert akkor a reziduális jövedelem nagyobb lehet. 
231 Korábbi munkámban (Szabó T., 2003c) bemutattam, hogy Magyarországon 1985-1995 között ilyen jellegű 
tandíjat alkalmaztak, majd 2008-ban ismét hasonlót akartak bevezetni. 
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BA) Inputfinanszírozás 

Az inputmutatókon alapuló finanszírozási modellek lényege, hogy az inputváltozók 
segítségével a finanszírozó megbecsüli az adott intézmény várható kiadásait. A leggyakoribb 
inputmutatók közé a hallgatói létszám és a foglalkoztatottak létszáma tartozik232. Míg az 
előbbit az oktatás és kutatás esetén is gyakran alkalmazzák, az utóbbi inkább csak a kutatási 
keretek megállapításában játszik szerepet. A tiszta inputfinanszírozási modell logikája, hogy 
az intézmény költségeit közpénzből fedezik, de a várható költségek nagyságát inputmutatók 
alapján becsülik. A becslés szükségessé teszi az egységnyi költség meghatározását. A 
költségkalkulációt a finanszírozó vagy az intézmények233 végezhetik el. Ahhoz, hogy a 
finanszírozó költségeket kalkulálhassa, széles körű adatgyűjtésre van szükség. Az 
intézmények azonban abban érdekeltek, hogy olyan adatokat szolgáltassanak, amelyek 
magasabb költségeket tükröznek. Ezért a megbízható átlagköltség-számítás igen nehéz (nem 
is beszélve a határköltségek számításáról). E finanszírozási modell nem ösztönzi az 
intézményeket a hallgatói vagy munkaerő-piaci igények figyelembevételére. Az intézmények 
kínálatukat a hallgatók helyett a kormányzat igényeihez igazítják, amelyet a képletben 
szereplő indikátorok súlyozása, illetve a felsőoktatásba való belépés szabályozása (például 
keretszámok kijelölése) tükröz. Az inputfinanszírozási modellben a felsőoktatásba való 
belépést általában a kormányzat közvetlenül szabályozza, mert csak ilyen módon 
kontrollálható az államháztartás kiadása. Az inputfinanszírozás extenzív fejlesztésre – azaz 
például a hallgatói létszámok emelésére – ösztönzi az intézményeket még akkor is, ha a 
feltételrendszer nagyobb létszám esetén nem teszi lehetővé a színvonalas oktatást234. Így 
hamar államháztartási problémákhoz vezethetne az, ha a hallgatói alapú inputfinanszírozást a 
felsőoktatásba való szabad belépéssel kombinálnák. A kormányzat ezt a belépés 
korlátozásával kerülheti el, ami jelentheti a kapacitáskorlátok bevezetését235 vagy a 
finanszírozás fokozatos csökkentését egy adott hallgatói vagy oktatói létszám elérését 
követően.  

Az inputfinanszírozás másik hátránya, hogy a minőség kérdése háttérbe szorul236. Ennek két 
oka is van. Egyrészt a minőségre vonatkozó mutatók nehezen számszerűsíthetők, és ezért 
nehéz beépíteni őket a finanszírozási képletbe. Az intézmények ugyanakkor nincsenek arra 
ösztönözve, hogy hangsúlyt helyezzenek olyan tényezőkre, amelyek hiányoznak a 

                                         
232 A hazai inputfinanszírozás is hasonló elveken nyugszik, lásd pl.: 100/2007. (V. 8.) Korm. rendelet a 
felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról. 
233 Például 1989-ben az Egyesült Királyságban az akkori finanszírozó testület (a University Founding Council – 
UFC) oly módon próbálta csökkenteni az egységköltségeket, hogy felszólította az egyetemeket: nevezzék meg 
saját árajánlatukat minden egyes képzési területre vonatkozóan. Az UFC végül a legalacsonyabbat fogadta el, és 
e szerint finanszírozta a többi intézmény hasonló programját is. Az egyetemek ugyanakkor kartellt hoztak létre, 
és mindegyikük a még legmagasabb, elfogadható áron nyújtotta be ajánlatát. Nem sokkal később az árversenyre 
épülő rendszert megszüntették (Albrecht D., Ziderman A. [1992] 37. o.). 
234 Feltételezve, hogy az intézmény ál(nonprofit), így nem a minőség szinten tartásában, hanem a 
profitmaximalizálásban érdekelt – és a felsőoktatási piacon nincs igazi verseny. 
235 A 2005-ös felsőoktatási törvényben bevezetett kapacitásszámítás- és korlát, valamint különösen a 79/2006. 
(IV. 5.) Korm. rendelet (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról) rendelkezései ezt célozták. 
236 Bokros (2006) több helyen közzétett tanulmányának (például itt: 
http://www.fn.hu/index.php?id=3&cid=161405) ez a legnagyobb baja az inputfinanszírozással. 
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finanszírozási képletből, és így azokhoz nincsen közvetlen finanszírozás rendelve. A másik 
probléma, hogy miközben az intézmények megpróbálják a hallgatói létszámukat 
maximalizálni, a hallgatók nincsenek arra kényszerítve, hogy tanulmányaikat mielőbb 
lezárják. A jelenség Magyarországon jól megfigyelhető a jogszabályokon keresztül is: míg az 
1993-as felsőoktatási törvény 10, illetve 6-8 (főiskola esetén) államilag finanszírozott 
félévben maximalizálta az egyetemi, illetve főiskolai képzések hosszát237, a 2005-ös törvény 
már generálisan 12 államilag támogatott félévről rendelkezik, és a képzési időszakot 
meghaladó 1-2 félév állami támogatását külön is engedi238. Az inputfinanszírozás 
homogenizálja a felsőoktatási szektort, mert azzal a feltételezéssel él, hogy egy-egy 
inputegységhez kapcsolt költség minden intézmény esetén azonos. Az egységköltségek csak 
valamilyen oktatási módszertant vagy kutatási folyamatot feltételezve becsülhetők (Canton E., 
Van der Meer P., 2001). A megfigyelési időszaknak tekintett elmúlt tíz évben az állam 
összesen egyszer próbálkozott ilyen becsléssel – az átlagosnál drágábban képző intézmények 
ellenállása miatt a becslésre később nem hivatkozott (lásd bővebben az egyesület-vállalat 
összehasonlításnál). Az intézmény ösztönzöttsége azonban hiányzik arra nézve, hogy a 
normatívában kifejeződő egységköltségnél hatékonyabb megoldásokat, eljárásokat találjon, 
azaz a felsőoktatási intézmények nincsenek arra kényszerítve, hogy az oktatási javakat a 
lehető legalacsonyabb költségen állítsák elő, mindössze az a kényszer érvényesül, hogy az 
intézményi költségvetés keretein belül maradjanak. Már ha sikerül, hiszen a tárgyalásos 
finanszírozási momentumok megtartása, és az állami fenntartás miatt az intézmények számára 
a költségvetési korlát puha marad.  

Összefoglalva tehát: e finanszírozási mechanizmus csak korlátozott mértékben ösztönzi az 
intézményeket a termelési hatékonyság elérésére. Azonban ez is csak akkor valósulhat meg, 
ha az intézmények jogosultak a kiadási szerkezetük változtatására239. E nélkül jogosan nem 
várható el tőlük a költségcsökkentés, mert a sikerességet nem erőfeszítéseik, hanem a kezdeti 
költségstruktúrájuk határozza meg. Az inputfinanszírozás lehetővé teszi a hátrányos 
helyzetben lévő intézmények kompenzálását. A finanszírozási képlet elégséges rugalmasságot 
biztosít a programok és intézmények közötti differenciáláshoz.  

Az inputalapú finanszírozás jól működik, ha az államháztartás helyzete viszonylag stabil és 
állandó és az inputváltozókban nincsenek hirtelen bekövetkező, nagyarányú változások. 
Ekkor az intézményi költségvetés nagysága jól előrebecsülhető. A recessziós időszakok 
azonban – amikor az indikátorokhoz kapcsolt normatívák gyakran változnak – könnyen 
változékony intézményi költségvetéshez vezethetnek.  

                                         
237 A 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról a hallgatói előirányzatot a képesítési követelményekben 
rögzített időszakra nyújtotta, a törvény meghatározta a nappali tagozatos egyetemi-főiskolai képzések hosszát. 
238 Az egyciklusú képzésben – a kreditrendszer bevezetése után - a műegyetemi átlagos tanulmányi idő hossza 6, 
5 év (képesítési követelmények szerint a tanulmányi idő öt év) volt. (Forrás: Szabó Mihály, a BME Központi 
Tanulmányi Hivatal igazgatója szóbeli közlése. 2008. március 20.). Az 1993-ban három éves doktori képzés a 
doktorjelölti időszakkal lényegében legalább egy évvel meghosszabbodott. 
239 Ha azonban azzal a feltevéssel élek, hogy a puha költségvetési korlátú önigazgató szervezetben, a 
munkavállalói hasznok maximalizálása a célfüggvény, akkor a termelési hatékonyság bármilyen növekedése is 
kétséges. A kiadások aránya ugyan eltolódik a személyi jellegűek felé, a termelési hatékonyság viszont nem nő. 
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Az oktatás és kutatás együttes finanszírozása esetén a támogatás nem adott feladat ellátásához 
jár, azaz az intézmény dönti el, hogy a támogatás mekkora hányadát fordítja ténylegesen 
kutatásra. Az is gyakran előfordul azonban, hogy a kutatást független csatornán keresztül 
finanszírozzák240, ami szintén épülhet inputváltozókra. A kutatás inputváltozói nehezebben 
ragadhatóak meg, így jobbára méretváltozókat (hallgatói létszám, oktatói és kutatói létszám) 
használnak a kutatási támogatás kiszámításához. A normatívák összegét – az oktatás 
finanszírozásával ellentétben – ugyanakkor sokkal nehezebb költségfedezetként értelmezni. 
Ennek ellenére az oktatás és kutatás inputra épülő finanszírozása sok tekintetben hasonló. A 
hatékonysági ösztönzők általánosságban véve gyengék. Az inputváltozók alacsony korrelációt 
mutatnak a kutatási erőfeszítésekkel, azaz a kutatási tevékenység csak lazán kapcsolódik a 
finanszírozáshoz241. Így az inputfinanszírozás nem motivál a kutatási teljesítmény fokozására. 
Emellett a kutatások – természetükből adódóan – vezethetnek olyan eredményekre is, 
amelyeknek nincs közvetlen társadalmi relevanciájuk (csökkentve az allokációs 
hatékonyságot). Az inputfinanszírozás előnye ugyanakkor, hogy a kutatás nincs explicit 
teljesítménykövetelményekhez kötve, ami csökkenti a kockázatot, és növeli a kutatási témák 
és irányok sokszínűségét (Geuna A., Martin B.R., 2003). Egyenlőségi szempontból két 
megjegyzést kell tenni: inputfinanszírozás esetén minden intézménynek lehetősége van arra, 
hogy még akkor is kutatási kapacitást építsen ki, ha a kutatás terén korábban nem tett szert 
hírnévre.  

BB) Outputfinanszírozás 

Az inputfinanszírozási modell csak korlátozottan képes figyelembe venni az erőforrás-
felhasználás hatékonyságát és az oktatásban, kutatásban elért sikereket. E probléma veti fel az 
outputra épülő finanszírozás lehetőségét, amelyben a finanszírozó az outputváltozók alapján 
próbálja meg az elfogadható intézményi költségeket megbecsülni. A 2007-es felsőoktatási 
törvénymódosítás erre alapozva vezeti be az ún. 3 éves finanszírozási megállapodásokat. A 
finanszírozási képletben olyan outputváltozók szerepelhetnek, mint például a szerzett 
(kiosztott) kreditek száma, a sikeresen teljesített vizsgák száma vagy a kibocsátott diplomák 
száma242. Az outputváltozók alkalmazásának legfontosabb következménye, hogy az 
intézmények érdekeltté válnak az oktatási és kutatási folyamataik gazdaságossá tételében243. 
Az inputváltozók növelése és a hallgatók minél nagyobb számban történő felvétele helyett az 
intézmények kénytelenek nagyobb figyelmet szentelni a kapacitásaiknak, a bukási 

                                         
240 Magyarországon több állami bugyorból: közvetlen állami támogatásként és pályázati alapokon keresztül is 
(független csatornákon) finanszírozzák a kutatást. 
241 Különösebben nem meglepő, hogy az így finanszírozott kutatások hatékonysága hazánkban is alacsony: a 
kormányzat számos csatornán külön is élénkíti a kutatásokat, és mivel a tudományról (így például a tudományos 
teljesítmények értékéről) érdemben annak művelői nyilatkoz(hat)nak, ezért a kialakított monopolhelyzetben 
nagy a kísértés a túlárazásra.  
242 Könnyű mérhetőségük és a teljesítménnyel való szoros kapcsolatuk miatt a BME a hároméves szerződésben 
egyik mutatót sem választotta. E helyett – kihasználva, hogy a mutatók kiválasztása intézményi kompetencia - 
olyan mutatókat talált ki, melyek eléréséhez erőfeszítéseket nem kell tennie, vagy legalább is vitatható, hogy 
azok elérése mennyiben javítja a szolgáltatás minőségét (pl:. „Bevezeti az alkotói szabadság intézményét és segíti 
oktatóit, hogy a minőségi egyetem fejlődése érdekében legyenek képesek igénybe venni.”) 
243 Feltéve, ha ez a céljuk, nem propaganda-jellegűek, mint 2007-ben, Magyarországon, hiszen a megállapodás a 
tárca jogászai szerint nem szerződés, azaz nem kötelezettségvállalás. 
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arányoknak, valamint igyekeznek a hallgatókat a diploma mielőbbi megszerzésében 
támogatni. Az outputfinanszírozás erőtejesen ösztönzi a termelés hatékonyságát. Problémák 
elsősorban az output minőségének mérése során merülnek fel. Minthogy a minőség 
számszerűsítése általában véve is problematikus, szükségszerű, hogy a minőség kisebb súllyal 
szerepel a képletben. Így az intézmények könnyen kísértésbe eshetnek, hogy csökkentsék a 
standardokat, és több diplomást bocsássanak ki a nagyobb támogatás reményében. A 
minőségbiztosítás, amely megoldásnak tűnik e problémákra, számos további dilemmát vet fel. 
Dill érvelésének kiindulópontja, hogy minden minőségmérő eljárás tökéletlen (Dill, 1997), 
így minél erősebb a minőség-ellenőrzés, annál nagyobb a nyomás az intézményeken, hogy e 
bürokratikus követelményeknek feleljenek meg a kutatás vagy oktatás fejlesztése helyett. A 
minőség-ellenőrzés drága és nem produktív, ráadásul csökkenti a kockázatvállalási és 
innovációs hajlandóságot, így az outputfinanszírozás könnyen vezethet a minőség javítására 
irányuló törekvések visszafogásához (Dill [1997], Jongbloed B., Vossensteyn H. [2001]). 
Másrészről viszont a standardok csökkentése hosszú távon egyáltalán nem biztos, hogy helyes 
intézményi stratégia, hisz az csökkenő reputációhoz vezethet, aminek eredményeképpen nő a 
kevésbé tehetséges és felkészült hallgatók aránya. Mindez nagyobb oktatási erőfeszítéseket 
tesz szükségessé (Canton E., Van der Meer P., 2001). E lehetséges következménytől 
eltekintve azonban nem világos, hogy büntethetők-e közvetlenül is az intézmények csökkenő 
minőség esetén, és ha igen, akkor hogyan.  

Az outputfinanszírozás feltételezi az intézmények magas fokú gazdálkodási autonómiáját. A 
kormányzatok számára nem szükséges sem a valódi vagy a várt egységköltségek becslése, 
sem olyan előírások támasztása, mint például a tanár–hallgató arány kívánatos szintje. Ezek 
kalkulálása és figyelembevétele az intézményvezetés feladata (Canton E., Van der Meer P., 
2001). E finanszírozási modell az előzőknél jobb teljesítményt nyújt az allokációs 
hatékonyság tekintetében, hisz az intézmények a jobb végzettségi mutatók elérése érdekében 
több figyelmet szentelnek a hallgatói igényeknek. Ugyanakkor a mutatók definiálása révén 
továbbra is a kormányzati követelmények játsszák a fő szerepet. Emellett a hallgatók továbbra 
sincsenek kellőképpen ösztönözve arra, hogy tudatosítsák igényeiket, és azokat kifejezésre is 
juttassák, ami abból fakad, hogy tiszta outputfinanszírozás esetén az oktatás számukra ingyen 
jószág (eltekintve a megélhetési költségektől és a munkavállalás alternatív költségétől). A 
tiszta teljesítményfinanszírozás igazságossági (egyenlőségi) problémákhoz is vezethet az 
intézmények között, hiszen bár a sikeres intézmények több forráshoz juthatnak, a 
sikertelenebbek számára nehezebbé válik a felzárkózás (Burke J., C., Serban A.M., [1998] 87. 
o.). Emellett az intézmények közötti jelenbeli különbség sokszor nem a teljesítményekben, 
hanem a történelmi fejlődésben gyökerezik. Így például a híresebb intézmények tehetségesebb 
diákokat vonzanak, akik nagyobb valószínűséggel képesek diplomát szerezni (vagy jobb 
jegyeket elérni stb.). Ilyen módon ezek az intézmények vezető helyzetüket képesek úgy 
fenntartani, hogy az oktatásban nyújtott teljesítményük nem biztos, hogy jobb. Ebből adódóan 
igazságosabb lenne, ha nem a végzett hallgatók vagy a megszerzett kreditek száma lenne a 
mérce, hanem az oktatás hozzáadott értéke.  
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Összefoglalva: a tiszta outputfinanszírozási modell az érdemet jutalmazza, és nem kárpótolja 
az intézményeket a számukra hátrányos, de a hatókörükön kívüli tényezőkért. A tisztán 
outputra épülő finanszírozás esetében mind az intézmények költségvetése, mind a 
kormányzatok felsőoktatási kiadásai rendkívül ingadozhatnak, mert a hallgatói előmenetel 
nehezen jelezhető előre, és a hallgatók ösztönzése a mielőbbi végzésre gyakran hiányzik. Azt 
is meg kell azonban jegyezni, hogy az intézményeket csak elvétve finanszírozzák kizárólag az 
output alapján. A kutatás esetében az outputfinanszírozás gyakori megoldás, noha az említett 
problémák még súlyosabbak. Az elterjedtség egyik magyarázata, hogy a kutatási komponens 
súlya a finanszírozásban többnyire sokkal kisebb, mint az oktatásé (Jongbloed B., 
Vossensteyn H., 2001). A kutatás finanszírozása során a leggyakrabban figyelembe vett 
mutatók közé a publikációk száma, a hivatkozások száma és a szakértői bírálatok (peer 
review) tartoznak. Míg az első kettő nem minden kutatási eredményre terjeszthető ki, addig az 
utóbbi drága és szubjektív (Koelman J., Venniker R., 2001). Bár az outputfinanszírozás 
növelheti a publikációk számát, a kutatások minőségére éppen ellenkező hatással lehet. Az 
outputfinanszírozás egy másik veszélye, hogy torzíthatja a kutatási irányokat azáltal, hogy a 
rövid távú, főáramú és kevésbé kockázatos kutatásokra ösztönöz. Ezzel szemben az áttörő 
kutatási eredményekhez sokszor éppen újszerűségre és sokszínű gondolkodásmódra van 
szükség. Az igazságossági kérdéseket tekintve, ki kell emelni, hogy az outputfinanszírozás 
konzerváló hatású244. Minthogy a kutatási támogatások nagysága a múltbeli teljesítményeken 
alapul, a fiatal kutatók hátrányos helyzetbe kerülhetnek, különösen azokban a 
tudományágakban, ahol a produktivitás a fiatal felnőttkorhoz köthető. Másrészről azonban a 
kutatási források koncentrálódása lehetővé teszi a világszintű versengésben való sikeres 
részvételt (Geuna A., Martin B.R. 2003).  

2. Keresletoldali modell(ek) 

A) Piaci modell  

A piaci modell előnyei az ármechanizmus működéséből fakadnak. A tiszta piaci modellben az 
intézmények kizárólag a hallgatók (vagy a magánszféra más képviselői) által fizetett 
tandíjakból fedezik tevékenységüket, a kutatás, pedig magánszervezetek szponzorálásával 
valósul meg. A hallgatók szabadon választhatnak az intézmények között, feltéve, hogy 
képesek megfizetni a tandíjat. Ha a hallgatóknak fizetniük kell, úgy várhatóan jobban 
mérlegelik anyagi lehetőségeiket, valamint azt, hogy mely képzést válasszák. A felsőoktatás 
befektetésnek és nem ingyen jószágnak számít. A döntések meghozatalához a hallgatók 
folyamatosan információt keresnek, az intézmények, pedig minél több információt próbálnak 
meg eljuttatni a hallgatókhoz. Az intézmények szabadon meghatározhatják a tandíj nagyságát, 
és minthogy semmilyen létszámkorlát nincsen rájuk erőltetve, a felvételi politikát is tetszésük 
szerint alakíthatják. Mindez rendkívül sokszínűvé teszi a felsőoktatási szektort, ami által a 
kereslet és kínálat gyorsabban és hatékonyabban találhat egymásra (Albrecht D., Ziderman 
A., 1992). A termelési és dinamikus hatékonyság e modellben szintén hangsúlyos szerepet 
kap, mert az intézmények törekednek arra, hogy képzési programjaikat azok ára és minősége 

                                         
244 Feltehetőleg ezért is támadja Polónyi (2007c) a tudományos normatívát. 
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szerint differenciálják. A növekvő kereslet és a növekvő tandíj, a minőségfejlesztés 
elismerését jelenti, amit a hallgatók a tanév során folyamatosan monitoroznak. Az 
intézmények között kibontakozó árverseny hatására nő a termelési hatékonyság is. 
Ugyanakkor ehhez az is hozzátartozik, hogy az adminisztrációs és marketingköltségek is 
jelentősen megnőnek egy piacorientált felsőoktatási rendszerben (Dill, 1997). Tapasztalataim 
a Dill-féle megállapításnak bizonyos tekintetben ellentmondanak. Való igaz, hogy az 
adminisztrációs és marketing-költségek megnőnek, de inkább számviteli szempontból, nem a 
tényleges költségnövekedés okán. A kínálati modellben szocialista vállalatként működő 
intézményekben (pl.: a vizsgált Műegyetemen), ugyanis számos adminisztrációs és marketing 
teendőt, vagy annak költségeit, az állami szervek és/vagy az intézményekben oktatói-kutatói 
munkakörben foglalkoztatottak végzik. A BME-n végzett megfigyeléseim alapján szokásos, 
hogy az oktatók-kutatók idejének egy részét a különböző adminisztrációs és 
marketingtevékenységek teszik ki. A céhes hagyományoktól nem idegen, hogy különböző 
menedzseri245, vagy szakértői feladatokat az intézményen belül oktatók-kutatók lássanak el. A 
külső (pénz- és hatalomosztó) szervezetekben viselt tagságokat, folytatott 
lobbitevékenységeket is betudják az oktatói-kutatói munkával összefüggő teendők közé. Az 
ezekkel kapcsolatos ráfordításokat szokásosan az oktatási-kutatási tevékenységgel közvetlenül 
kapcsolatos költségnek számolják el. Ebből következően az adminisztrációs és 
marketingköltségek aránya a keresleti modellben minden bizonnyal nő az összes költség 
között – az összköltség azonban nem feltétlenül, mert inkább professzionalizálódásról van 
szó.  

A társadalmi igazságosságot tekintve a piaci mechanizmus csak a teljesítményt jutalmazza, és 
nem nyújt semmiféle kompenzációt a hallgatók vagy intézmények teljesítményét hátrányosan 
befolyásoló olyan tényezőkkel szemben, amelyekről az érintettek nem tehetnek. A tandíjnak 
negatív hatása van a diákok felsőoktatáshoz való hozzáférésére, mert a hátrányos társadalmi 
helyzetből érkezők kevésbé képesek tandíjat fizetni. Így a felsőoktatási jószágok elosztása 
társadalmilag egyenlőtlen. Ugyanez igaz az intézményekre is: a piaci mechanizmus felerősíti 
az intézmények közötti kezdeti egyenlőtlenséget. Noha az állam nem nyújt az intézmények 
számára közösségi forrásokat (és így lényegében nem ismeri el a felsőoktatás externális 
hasznait246), feladata az intézmények közötti versenyt torzító tényezők hatásának a 
mérséklése. Ezek a torzítások fakadhatnak az információs aszimmetriából, a tőkekorlátokból 
és a monopóliumok létrejöttéből. A felsőoktatási javak olyan komplexek, hogy a képzések 
minősége nehezen megítélhető. Ezért információs aszimmetria jön létre a hallgatók és az 
intézmények között, amely információ hozzáférési és információfeldolgozási nehézségekhez 
vezet (Barr [2004a]). Az aszimmetria következménye annak kockázata, hogy a hallgatók nem 
képesek megítélni, vajon az adott képzési program megfelel-e az igényeiknek (például a 
jövőbeli jövedelmeket illetően) (Canton E., Venniker R., 2001). Ez felerősíti a múltbeli 

                                         
245 Erre utal Siegfried Bär (2005) is. 
246 Bár, ha vannak ilyenek, akkor miért pont az államnak kellene elismernie, miért nem azoknak (a 
személyeknek, vagy kisebb közösségeknek), akik e hasznot élvezik? 



 140 

teljesítményen alapuló reputáció jelentőségét247. További következmény, hogy a képzési 
program kiválasztása után a döntés módosítása drága (a kínálati modellben is, ott az 
adófizetőknek). A piaci modell eredményezte információs aszimmetriát elsősorban az 
információk másodlagos piacával lehetséges csökkenteni. Az azonban, hogy az állam 
domináns szerepet vállaljon a másodlagos piacon, nem feltétlenül kívánatos: az állam ugyan a 
fogyasztók gyenge pozícióját a minőségre vonatkozó információk gyűjtésével és elosztásával 
megpróbálhatja ellensúlyozni, de ennek akár ellentétes hatása is lehet, ha az intézmények 
hallgatói igényekre vonatkozó érzékenysége azért csökken, mert a kormányzati 
követelményeknek akarnak inkább megfelelni (Dill, 1997). Az információs aszimmetria 
azokban a modellekben is érvényesül, amelyekben az állam finanszírozza az intézményeket, 
és a hallgató szabadon választhat az intézmények között, a piaci modellben azonban a 
hallgatók költségei jóval magasabbak, ezért az aszimmetria jelentősége és torzító hatása itt 
nagyobb. A hallgatók és a tőkepiac között további információs aszimmetria áll fenn, aminek 
oka, hogy a tőkepiac nem képes megítélni az oktatásnak a hallgató jövőbeli jövedelmeire 
vonatkozó hatását. Más szavakkal: az emberi tőkébe fektetni kockázatos, így a bankok nem 
nyújtanak hiteleket, kölcsönöket a hallgatóknak (Barr N., Crawford I. [1998], Canton E., 
Venniker R. [2001]). A szegényebb hallgatók ezért állami beavatkozás nélkül nem képesek a 
felsőoktatásba belépni. A diákhitelrendszerek fenntartásával és a bankoknak nyújtott állami 
garanciavállalással az állam semlegesítheti ezt a piaci kudarcot, amivel egyszersmind 
csökkentheti a tandíj esélyegyenlőségre gyakorolt kedvezőtlen hatását is.  

Végezetül a felsőoktatási intézmények – bármely más termelőhöz hasonlóan – törekszenek 
arra, hogy monopolpozíciót szerezzenek, vagy kartelleket hozzanak létre a túlélés elősegítése 
érdekében: ez a tulajdonság a kínálati rendszerben működő felsőoktatási intézményektől sem 
idegen, azonban – hasonlóan az információs asszimetriánál – az állami támogatások tompító 
hatása miatt a kínálati modellben gyengébb az erre törekvés. A belépési korlátok emelésével 
torzul a verseny, e torzulás megakadályozása kívánatos.  

A finanszírozási modellek leíró jellemzésénél a kvázipiaci modelleket (ahol a támogatást a 
hallgató kapja készpénzes, vagy utalványos formában) nem tárgyalom, mert az tekinthető a 
piaci modell valamely változatának, és a vizsgált időszakban Magyarországon ilyen 
konstrukció nem létezett. 

                                         
247 Kérdés persze, hogy a kínálati modellben működő intézményeknél másképp van-e, és miért lenne másképp. 
Abban az esetben, ha – az autonómia miatt – az államot közömbös, vagy saját intézményei befolyására cselekvő 
aktornak képzeljük el, akkor fogyasztói szempontból rosszabb a helyzet, mert az állami intézményeknek és a 
kormányzati bürokráciának miért lenne érdeke információt szolgáltatni? Ha meg is teszi, akkor miért nem érdeke 
a hamisítás, hiszen velük szemben a fogyasztói érdekérvényesítés lehetősége jóval gyengébb. 
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A fenti csoportosítás figyelembe vételével a hazai viszonyok - az elmúlt mintegy 20 évben az 
alábbiak szerint alakultak: 

1. szakasz 1993-ig tárgyalásos intézményfinanszírozás. Jellemzői: kevés hallgató, kevés 
intézmény, mind állami. 

2. szakasz 1993-2008 között félig tárgyalásos, félig inputfinanszírozás. Ennek 
következtében dinamikusan nőtt a hallgatói- és intézménylétszám. Közben 1996-
tól – a költségtérítéses képzés bevezetésével – piaci finanszírozást is 
megengedtek, hogy a felsőoktatás iránti keresletet hűtsék, pontosabban az állami 
költségvetésre irányuló nyomást csökkentsék. 

3. szakasz 2008-tól nagyobb részben input-, kisebb részben outputfinanszírozásnak álcázott 
tárgyalásos finanszírozás, úgy, hogy közben az intézményi kapacitás egy részét 
az (állami) intézmények keresletalapú finanszírozással továbbra is feltölthetik.  

Az alábbiakban – Polónyi (2005) nyomán – a tárgyalásos finanszírozás és az 
inputfinanszírozás átmeneti problémáit vázolom. Az inputfinanszírozás bevezetése nem volt 
érdeke: 

• a pénzügyi kormányzatnak, hiszen az időközben – lényegében politikai nyomásra – 
elindult hallgatólétszám növekedés fejkvótaszerű finanszírozása a költségvetésből, 
egyre növekvő támogatást igényelt volna, 

• az agrár és egészségügyi képzést (korábban) felügyelő tárcáknak, és egyetemeiknek 
sem, ugyanis ezen ágazatok intézményeinek kondíciói sokkal jobbak voltak, mint a 
művelődési tárca intézményeié. Ráadásul mindkét szféra stagnáló szakember-
kibocsátással kalkulált hosszabb távon, és mindez jelentős támogatásvesztéssel 
fenyegetett. 

• A felsőoktatási szféra gazdasági apparátusának sem, ugyanis az addigi költségvetési 
alku – amelyben ők voltak a domináns szereplők, s amely alku zártsága, s a tervezés 
bonyolultsága – számukra jelentős hatalmat biztosított, most a rendszer nyitottabbá, 
áttekinthetőbbé vált volna, ami hatalmuk meggyengülésével fenyegetett. 

• Azoknak az intézményeknek sem, amelyek nem akartak, vagy nem tudtak 
hallgatólétszámot növelni. Figyelemmel a szocialista vállalati tulajdonságra (nem 
szeretne több hallgatót képezni, mint amennyit saját korlátjának tekint), 
tulajdonképpen pusztán azoknak az intézményeknek állt érdekében az 
inputfinanszírozás, amelyek a tárgyalásos finanszírozásból rendre vesztesen kerültek 
ki, és más módon (pl.: kutatás, tárgyi eszköz bérbeadás stb.) nem remélhettek bevétel-
növekedést. Valójában tehát csak azoknak az intézményeknek volt érdekük az 
inputfinanszírozás bevezetése, akik újonnan alakultak, vagy valamilyen ok miatt 
alacsony átlagköltséggel működtek. 

Fontos megállapítása Polónyinak, hogy az input-támogatás sohasem volt normatív, 
gyakorlatilag nincs és nem is volt sosem következetes a képletszerinti finanszírozás 
alkalmazása. A minisztérium sosem nyújtott annyi többlettámogatást, mint amennyi a 
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számítás alapján járt volna, és sosem vont el támogatást azért, mert a számítás szerint 
kevesebbet kellett volna adni. A minisztérium a mai napig a bázisfinanszírozást alkalmazza, 
majd ezt követően igyekszik úgy módosítani a finanszírozási rendszert (a normatívák és a 
kiegészítő elemek összegét), hogy az előzőek szerint kiszámított intézményi támogatások 
„valahogy” kiadódjanak. Arról van tehát szó, hogy a képletszerinti finanszírozás nem úgy 
működik, hogy a normatívákat – valamilyen elv szerint – meghatározzák, s azokat a 
hallgatólétszámmal összeszorozva kiszámítják az intézményi támogatásokat, hanem fordítva: 
először kiszámítják az egyes intézmények támogatását (bázis módszerekkel), s utána 
megpróbálnak olyan normatívákat meghatározni, amelyekkel számolva kiadódik az egyes 
intézmények korábban kiszámított támogatása248. Semjén (2005) részletesen elemzi a hazai 
felsőoktatás-finanszírozás diszfunkcionalitásait (In: Temesi, 174. o.). 

Az elemzés folytatásaképpen – szintén Polónyi (2007a) nyomán – a 2007-ben érvényes 
finanszírozási rendszer legfontosabb problémáit foglalom össze: 

a) a finanszírozási rendszer az egyházi felsőoktatást pozitívan, a magán felsőoktatást 
negatívan diszkriminálja. Ennek nyilvánvaló oka, hogy az egyházakkal, mint erős 
érdekérvényesítésű érdekcsoporttal a mindenkori kormányzat lojális, és a magán 
felsőoktatással ugyanezen okok miatt jár el fordítva. 

b) A létesítményi és tudományos input-függő támogatásokat a képzésitől 
elválasztják, aminek célja a nagy egyetemek kiemelt finanszírozása (Polónyi, 2007a). 
Ezen felül a külön csatornákon finanszírozott kutatási támogatások szintén a nagy 
egyetemeket kedvezményezik. Ennek az lehet az oka, hogy a kormányzat így akar 
kedvezményezni azoknak az elitértelmiségi csoportoknak, amelyek meghatározóak a 
kormányzati szakpolitikákban és a közvélemény-formáló médiákban, illetve részben a 
bürokráciát és szakpolitikusokat is az említett elitértelmiségi réteg delegálja, tehát a 
kormányzat némileg saját magát kedvezményezi ezzel. 

c) 2008-tól a kormányzat hároméves szerződéseket köt az intézményekkel. A 
hároméves szerződésekben álcázott output-elemek jelennek meg, álcázottak, mert az 
outputmutatókat maguk az intézmények választhatják meg, a mérési módszertannal és 
a teljesítménykritériumokkal együtt. Az outputokhoz tartozó mutatók könnyen 
hamisíthatók, azonban erre nincs szükség, mert a tervek szerint minden intézmény az 
önmagához mért fejlődést méri. A hároméves megállapodás célja tehát az állam 
krónikus szerepzavarával függ össze: mivel a hallgatói állami férőhelyeket hallgatói 
választásokhoz kötötték, a megindult polarizáció kompenzálására249 hozzák vissza a 
tárgyalásos finanszírozás e formáját. A támogatási normatívák átlagbérhez kötése, 
majd e helyetti inflációkövetése a felsőoktatási szféra egészének jó érdekérvényesítő 
képességét mutatja. 

                                         

248 Török 2003-ban így fogalmazta meg: „Az intézmények, a feladatok finanszírozása nem nyugszik egységes 
elveken, törvényeken. A költségvetési támogatás jelentős mértékben függ a korábban kialakult színvonaltól (A 
„bázis”-tól) és az aktuális lobbi képességtől.” (http://www.bme.hu/bmeu/p_2_7.doc) 
249 Az alábbi cikkek jól mutatják a polarizációt ellenzők (vesztesek) érvrendszerét: http://nol.hu/cikk/463039/ 
http://nol.hu/cikk/449760/ 
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d) Pályázati úton, miniszteri döntéssel szinte bármilyen cél, feladat 
(tankönyvfejlesztés, ösztöndíjak kiemelkedő oktatóknak, szakkollégiumok stb.) 
finanszírozható. Jó érdekérvényesítő képességű felsőoktatási intézményeknek kedvező 
konstrukció, illetve ezen keresztül a kisebb gazdálkodási kudarcok kezelhetők. 

e) A közvetlen hallgatói támogatások csak az államilag támogatott képzésekben részt 
vevőket érintik, minden hallgató esetében ugyanakkora normatívákkal. A hallgatói 
támogatások azonos normatívája és hallgatói önkormányzatokon keresztüli elosztása – 
a tekintélyelvnek megfelelően – a felsőbb éves és tehetősebb környezetből származó 
hallgatókat kedvezményezi (Szabó T., 2003c). 

f) A felújítási és beruházási támogatásokat a kormányzati szereplők közvetlenül 
osztják szét, nem átlátható és nem nyilvánosan megvitatott elvek alapján készült 
programokban. Szintén a tradicionális, jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező 
egyetemeknek kedvező konstrukció.  

g) A közvetlen finanszírozási rendszert támogatják egyéb kedvezmények is: 

• az egyetemi-főiskolai vállalkozások tekintetében a társasági adó alóli felmentés 
lehetősége, helyi adó nem fizetése, a vállalkozási szabadság formális 
korlátozása, 

• innovációs járulék, szakképzési fejlesztési támogatások befogadásának 
lehetősége, 

• adókedvezmények a felsőoktatási intézményekkel együttműködő gazdálkodó 
szervezeteknek, 

• hallgatók közteher-mentes, vagy közteher-támogatott foglalkoztatásának 
lehetősége, 

• felsőoktatási intézmény más költségvetési szervekhez képest ingatlanait 
könnyebben értékesítheti, vállalkozást egyszerűbben alakíthat, 

• hosszú távú beruházási feladatai megvalósításához az intézmények 
kötelezettséget vállalhatnak, 

• maradványai nem vehetők el, sőt azokat állampapírba fektetheti, előirányzatai 
között átcsoportosíthatja, 

• gazdasági kudarcok esetén az intézmények belső életébe érdemben beavatkozni 
nehéz, megszüntetni szinte lehetetlen (Polónyi, 2007c). 

A finanszírozási feltételeket vizsgálva úgy látszik, hogy a felsőoktatás, és azon belül 
különösen a nagy múltú, tradicionális egyetemek olyan gazdálkodási rendszert alakíttattak ki 
a kormányzattal, amely megfelel a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalat szervezeti 

tulajdonságainak (Andor Gy., Csőke R., Szabó T., Ormos M., Vő I., Dér K., -Pázmándi K., 

2007): 

• A nagy, többkarú egyetemeknek kedvez, ahol magas tudományos fokozatokkal bíró, 
idősebb és jó kapcsolati tőkével rendelkező oktatókat-kutatókat foglalkoztatnak, mert 
a támogatások nagy része nem teljesítményhez, hanem státuszhoz kötődik. Ahol pl.: 
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kutatási teljesítményhez, ott a teljesítményt legtöbbször nem a piac, hanem az említett 
oktatói kör által erősen befolyásolt bürokrácia (pl.: a Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal, OTKA) méri, a forrásokat is e szervezetek osztják szét.  

• Az egyetemek megszüntethetetlensége, a rengeteg csatornán adható számos címzett- 
és céltámogatás támogatja a puha költségvetési korlát alkalmazását, az 
árérzéketlenséget, így az intézményeknek nem kell tartaniuk attól, hogy kudarcot 
szenvednek.  

• A finanszírozás számtalan csatornája, és a versenyhelyzetek eredményes tompítása 
(pl.: a mesterképzés hallgatói létszámára már pályázni kell) támogatja, hogy a piacról 
kilépni nehézkes legyen. 

• Az ár meghatározásában az intézmények jobban képesek érvényesíteni a 
költségszerkezetük által determinált költségszintet, az autoriter kormányzati eszközök 
erőtlenek. 

• Számíthatnak névleges túlkeresletre, ha ez még sem következik be, akkor 
mesterségesen elő tudnak állítani ilyen állapotot (pl.: hároméves finanszírozási 
megállapodással), vagy ki tudnak kényszeríteni kutatási vagy más jogcímen 
támogatásokat. 

• Kaméleonként képesek viselkedni, hiszen az államilag támogatott képzésekben ugyan 
nincs névleges túlkínálat és többletkapacitás, viszont az államilag nem támogatott 
képzéseknél, kutatásoknál szinte bármilyen mennyiségben tud többletfeladatot 
vállalni250. 

• A finanszírozásban a bürokratikus koordináció formálissá és egyirányúvá (csak bővít, 
sohasem szűkít) tétele, a piaci koordináció csekély súlya lehetővé teszi, hogy a 
finanszírozási modell még a hagyományos szocialista vállalatoknál is jobban 
támogassa az inputok elszaladásának lehetőségét. 

• Az alkalmazott államszámviteli rendszer alkalmatlan a finanszírozó és az intézményi 
menedzsment számára egyaránt arra, hogy valós információkat mutasson. Nem tudja 
kezelni az időbeli elhatárolásokat, pénzforgalmi szemlélete miatt eleve nem mutathat 
hiteles képet. Teljesítmény-mutatószám-kezelésre nem használható251, vezetői 
számviteli rendszer kialakítása szóba sem kerül ilyen körülmények között. A 
minisztériumban kontrolling nincs, e sorok írásáig a Műegyetemen sem telepítettek 
kontrolling-rendszert. Ormos (In: Andor Gy., Csőke R., Szabó T., Ormos M., Vő I., -
Dér K., Pázmándi K., 2007) a hazai felsőoktatási intézmények számviteli rendszerét 
vizsgálva az alábbi következtetésekre jutott: „A költségvetési beszámoló pénzforgalmi 

                                         
250 A BME – közvetlen állami támogatás mellett realizált – saját bevételeinek nagy része (mintegy 80%-a) ilyen 
állami támogatás (megbízás). 
251 Bár az Oktatási Minisztérium 2005-ben hozzákezdett. 
(http://www.allamreform.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Osszefoglalo_a_vezetoi_donteseket-tamogato_adattar.pdf)  
valami ilyen jellegű rendszer kiépítéséhez, a munkálatok leálltak., és az információk szerint 
(http://www.felvi.hu/bin/content/dload/rangsorkonf/KerekesGabor_ofikuj.ppt#19) a második Nemzeti Fejlesztési 
Terv-be kerültek bele.  
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jelentése a felhasználói oldal egyetlen szereplőjének, az államnak készül. A 

pénzforgalmi jelentéshez kapcsolódó számtalan űrlap kitöltésével megvalósuló 

adatszolgáltatás és az űrlapok kitöltését előkészítő könyvvezetés is komoly feladat elő 

állítja a résztvevőket. Az előirányzat-maradvány kimutatás és az eredménykimutatás a 

tényleges teljesítmény mérésére nem alkalmas, mert alapvetően pénzforgalmi 

szemléletet tükröz. Mivel az előirányzat-maradvány és az eredménykimutatás az 

előirányzott és teljesített bevételeket, illetve kiadásokat, a keletkezett és megmaradt 

pénzeszközöket mutatja, az előirányzatokkal való gazdálkodás eredményessége igen, 

de a valós teljesítmény eredménye nem állapítható meg. A könyvviteli mérleg, az 

előirányzat-maradvány kimutatás és az eredménykimutatás egyes sorainak, 

kategóriáinak értelmezése még egy a vállalkozói számvitelben jártas szakembernek is 

nehézséget okoz. A vállalkozásokhoz képest jóval kevesebb használható információt 

tartalmazó és nehezen értelmezhető beszámoló összeállításához szükséges erőforrás 

jóval meghaladja a gazdasági társaságok könyvvezetési és beszámolási 

kötelezettségéhez szorosan kapcsolódó erőforrásigényt. Meg kell még említeni azt is, 

hogy a felsőoktatási intézmények által összeállított beszámolót a szenátusi jóváhagyást 

megelőzően vagy akár azt követően nem kell auditálni, könyvvizsgáló azt nem 

ellenőrzi. A felügyeleti szerv elvégzi mindennek az ellenőrzését, azonban a fenntartó 

függetlensége nem magyarázható”. Fontos megállapítása még a következő: „(...) arra 

kerestük a választ, hogy valójában kik is az információ címzettjei, ha a valóságban a 

számviteli adatok csak a fenntartóhoz jutnak el. Kétségbeeséssel tapasztaltuk, hogy az 

érintettek köre sokkal tágabb, mint sem azt első ránézésre gondolhattuk volna, és hogy 

e szereplők döntéseikben rendre mellőzik az ilyen jellegű adatok alkalmazását.” 

8.2. Az intézményen belüli finanszírozási kérdések 

Az alábbiakban a BME példáján mutatom be az intézményi finanszírozási modellek 
jellegzetes típusait252: 

1. Tárgyalásos intézményfinanszírozás intézményi szintű megvalósítása 

A típust a BME 2004-ig alkalmazta, amelynek lényege a tárgyalásos intézményfinanszírozás 
intézményi szintű megvalósítása. Központi figurája a gazdasági vezető, aki lefolytatja az alkut 
a többi szervezeti egységekkel, ügyelve egyúttal (1) a költségvetési korlát keménységének 
megőrzésére, valamint (2) a vezetett egyetemi szervezetben végzett, és az általa fontosnak 
tartott feladatok megfelelő finanszírozására. A szervezetben folyamatos politikai alkuk 
zajlanak, a vezetők feladata annak elérése, hogy a vezetett szervezeti egység mindenki másnál 
kedvezőbben kerüljön ki az alkufolyamatból, illetve legalább az általuk elégségesnek vélt 
személyi költségek fedezetével. A döntéshozatal tipikusan szemetesláda-modell szerinti, a 

                                         
252 Az intézményen belüli finanszírozási modellek vizsgálatához Polónyi 2007-ben gyűjtött adatokat, melyben az 
értekezés szerzője is közreműködött. Az adatgyűjtésből leginkább az derült ki, hogy az intézmények többsége 
bázisfinanszírozást alkalmaz, a bevételek egy részében bonyolult elvonási, és újraelosztási rendszerrel 
kombinálva. 
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szabályokat nem tartja be senki, bármelyiket felrúghatja valamely „aznapra érvényes” 
megállapodás. A döntéshozatal technológiája állandóan változó, a szereplők céljaikat 
homályosan fogalmazzák meg, maguk sem tudják, hogy éppen mire (általában több 
„személyi”-re, de esetenként ezt kiválthatja „dologi”, vagy valami azonosíthatatlan 
céltámogatás stb.) alkudjanak, a folyamatos háttéralkuk miatt részvételük a döntéshozatalban 
cseppfolyós. Hol a dékánhelyettesek, hol a dékánok vesznek benne részt, de nem ritka a 
tanszékvezetőkkel folytatott különalku, vagy bizonyos szervezeti egységek külön kezelése, 
vagy akár különböző alkalmi érdekszövetségekkel, elosztási koalíciókkal folytatott 
háttértárgyalások. Az ilyen jellegű költségvetés-tervezés sajátossága, hogy: 

• a szereplők egymással szemben bizalmatlanok, nincsenek világos elosztási elvek, 
ahhoz kapcsolódó nyilvános adatbázisok, 

• a költségvetés indoklása szűkszavú, és csak a tárgyalások eredményét, a minisztériumi 
irányelveket (vagy azt sem) ismerteti, a csatolt számok levezetését nem, 

• a költségvetés nem zárt, a legerősebb érdekcsoportok számára tartalékokat rejt, 

• az előző évhez viszonyított terv/tény adatokat nem tartalmazza, általában is 
összehasonlíthatatlan a szemetesláda-modell meghatározta döntések miatt változó 
feladatok és számítási alapok miatt, 

• a beruházási-fejlesztési feladatok a gazdasági szervezethez telepítettek, a költségeket 
ugyanazok becsülik meg, akik az elköltésében érdekeltek. 

2. Klasszikus input-költségvetések253 

2005-ben a BME új gazdasági vezetővel és rektori költségvetési biztossal kezdte meg a 2005-
ös költségvetés elkészítését. E felállásban készültek a 2006-2007-es költségvetések is. E 
költségvetések klasszikus input-költségvetések, azzal, hogy a tárgyalásos részt 
„értéktámogatások”254 helyettesítik, illetve „tárgyalásos” elemek szinte kizárólag a felújítási 
források felosztásában, és az inputparaméterek kialakításában jelennek meg.  

A költségvetés előkészítése előtt szükség volt a helyzet áttekintésére, az évtizedeken át 
„politikai” alapon készített költségvetések teremtette helyzet rögzítésére. Ennek megfelelően 
a későbbi költségvetési biztos által vezetett bizottság a 2005. novemberi egyetemi tanácsi 
ülésre készített jelentésben megállapította, hogy a BME mintegy másfél milliárd forint – 2001 
óta megjelenő és folyamatosan növekvő – hiánnyal és kb. ugyanakkora összegű fedezetlen 
pályázati megelőlegezéssel, valamint lényegében szintén másfél milliárd forintnyi fedezetlen 
növekedési dinamikával bír. Ez utóbbi azt jelenti, hogy, ha 2005-ben a tavalyihoz hasonló 

                                         
253 Meg kell jegyezni, hogy az input-költségvetések csak a karoknál tekinthetők ilyennek. A nem kari 
(kiszolgálói) oldalon éppen ellentétes folyamat indult be! Mivel ez utóbbi esetetben cost-centerekről van szó, 
ezért itt a cél a költségek emelkedésének visszafogása. Ennek megfelelően a kiszolgáló szervezetek 
költségvetése folyamatosan egyre több bürokratikus koordinációs elemet, korlátot tartalmaz. Ebben az esetben 
önérdekkövetésre nem lehet, illetve egyáltalán nem célszerű építeni, ezért a kiszolgáló szervezeteknél 
folyamatosan napirenden van azok összevonása, a szervezeti és működési szabályzatukban leírtak és a 
költségvetésükben szereplő tételek közelítése.  
254 Külön paraméterezett kisköltségvetések, amelyeket a főáramtól eltérő elvek alapján paramétereznek és a 
végeredményt az adott szervezet költségvetéséhez adják. 
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ütemben költekezik, akkor az említett másfél milliárd összegű hiány kétszeresére duzzad. Az 
itt nem részletezett okok miatt a bizottság megállapította, hogy a gazdasági teher a BME 
akkori költségvetésének nagyjából ötöde, 5 milliárd forint. A hiányban bizonyítékát látom a 
(tekintélyelvű önigazgató) szocialista vállalat szervezeti viselkedését meghatározó szervezeti 
tulajdonságának, a puha költségvetési korlátnak.  

A bizottság255 számos racionalizálási elképzelést fogalmazott meg a hiány lefaragását 
segítendő. Ezek közül figyelemre méltó a karok és nem karok költségvetési szétválasztása és 
annak megállapítása, hogy „A „nem kari” egységek ilyetén elválasztása annyiból látszik 

indokoltnak, hogy ezen egységek működésének, gazdálkodásának számos olyan negatív 

részlete mutatkozik, amelyek gyaníthatóan a szerényebb kontroll melletti működésből és/vagy 

a tisztázatlan célokból, szerepekből fakadnak.” 

Roppant jelentősek a kari gazdálkodásra és közvetetten a szervezeti viselkedésre tett, 
szemléletváltozást sürgető javaslatok is: 

• „Egy-egy tanszék gazdasági problémáit elsősorban karon belül kell megoldani, nem a 

többi kar, illetve az Egyetem felé továbbhárítani.” 

• „El kell fogadni, hogy a felsőoktatásban is a termékek ára determinálja az 

előállításukra áldozható költségeket, nem pedig fordítva, így nem úgy általában kell 

magasabb színvonalra törekedni, hanem adott költségkeretek mellett.” 

• „Nem arról kell vitatkozni, hogy hány főre, eszközre, laboratóriumra vagy oktatási 

kabinetre van szüksége egy-egy karnak, hanem azt kell vizsgálni, hogy egy-egy karhoz 

korrektül eljut-e az oda eső forrás, illetőleg az adott kar korrektül megtéríti-e az 

„egyetemi közösből” felhasznált erőforrások költségeit.” 

• ”Javasolt rendszerünk annyiból jelent alapvető szemléletbeli változást is, hogy a karok 

elosztásánál szakítanánk az igen homályos „igényekből” való kiindulással, majd az 

ehhez képesti többletek és hiányok kimutatásával, ezek százalékos elvonásával, 

kompenzálásával. Attól tartunk ugyanis, hogy a mai rendszer a jelentősebb 

forráscsökkenések mellett már végképp erélytelenül fog ösztönözni az esetenként 

szükséges – bár igen fájó – kari lépések megtételére, ehelyett a gazdálkodási 

feszültségek karok közötti olyan szövevényes levezetéséhez vezet majd, ami végképp 

követhetetlen „igazságosságú” lesz, anarchikus állapotokat teremt.” 

• „Hangsúlyozottan egy bizonyos összeg karok közötti felosztásáról kell dönteni. Ezen 

felosztás során azonban a közösen lényegesnek tekintett értékek (személyi állomány 

összetételéhez kapcsolódó értékek; kisebb csoportokban, gyakorlatorientáltan való 

oktatás; tudományos minősítések; stb.) támogatását érvényesíteni kell vagy a teljes 

összeg bizonyos százalékait felosztó alrendszerekkel, vagy a számítási algoritmusnál 

megjelenő tételekkel.”  

2006-ban figyelemre méltó fejlemény, hogy a mintegy 38 oldalas, tárgyévi költségvetési rész 
több mint 10 oldal szervezetelméleti fejtegetéseket tartalmaz. Olyan kérdéseket tárgyal meg, 

                                         
255 Ténylegesen Andor (2005). 
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mint az önigazgatás, gazdálkodási önállóság, stratégiai önállóság szintjei, szervezeti 
alapszintek, bevételalapú gazdálkodás, költségalapú gazdálkodás, transzferárak, 
értéktámogatás, piaci koordináció-piaci környezet. Az anyagban „Szervezetfejlesztési 
alapirányok” pont „szakmai alapok” alpontjából kiragadott alábbi részlet jól mutatja meg az 
egyetemi szervezet és működés gazdálkodási alapösszefüggéseit: 
„Összességében mintegy 3000 fős szervezetről van szó. Tudható, hogy a szorosabb baráti, 
szakmai közösségek természetes módon néhány főtől tíz fő körüliig terjednek. Ezeket nálunk 
leginkább tanszékeknek hívják, és kétségtelen, hogy az „igazi egyetemi munka” (tananyag-
kialakítások, oktatói-kutatói munka, ezek koordinálása, szervezése stb.) ezekben a 
közösségekben folyik. Hiába növeljük szervezeti eszközökkel ezek méretét, az ilyen jellegű 
csoportosulások akkor is fellépnek (klikkek, műhelyek, szakcsoportok stb.), a szervezet 
osztódni kezd. Ma a BME-n százas nagyságrendű ilyen csoport lehet (90 tanszék van, ezek egy 
része nagyobb létszámú). Nyilvánvaló, hogy az Egyetem színvonalát, teljesítményét e kis 
csoportosulások színvonala, teljesítménye határozza alapvetően meg, és emellett persze az is, 
hogy mennyiben sikerül ezek munkáját jól összehangolni. 
Minderre kétirányú szervezeti válasz születik: egyrészt e kisebb csoportok munkájának 
összehangolására az egyre nagyobb és nagyobb szakmai csoportokba allokálás (több 
csoportból álló tanszék, intézet, kar, rektori hivatal), másrészt a kis mértekben hatékonyan 
nem ellátható, kiszolgáló jellegű közfunkciók ezekről való leválasztása. Amikor az egész BME 
működésének, szervezetének keressük a helyes formáját, valójában mi is e kétirányú 
szerveződés dilemmáiról, részletkérdéseiről vitatkozunk. A leghatékonyabban működő 
szervezeti rendszert keressük, amihez viszont először meg kell ragadjuk, hogy mit tekintünk 
eredménynek, minek elérésében kívánunk hatékonyak lenni. Most ezt tegyük egy időre félre 
azzal, hogy ez a cél a „színvonalas oktatás és kutatás”. Ezután olyan koordinációs 
mechanizmusokat keresünk, amelyek az egyetemi erőforrásokat e cél szerinti eredmények 
maximalizálása érdekében használják fel.  
A koordinációnak két alapvető lehetősége adódik, az egyik a piaci jellegű, önérdekkövetésre 
építő, a másik a terveken és hierarchikus struktúrákon keresztül érvényesülő. Természetesen 
egyetlen gazdálkodó szervezet sem működhet vagy az egyik vagy a másik szerint: még a 
legpiacibb mai vállalatoknál is van valamilyen központi koordináció és a legszélsőségesebb 
kommunista vállalatoknál is építenek valamelyest a dolgozók önérdekkövetésére. Nyilván a 
helyes arányok megtalálása a feladat, de itt a szakmailag értelmesen felvethető mozgástér 
jóval szűkebbnek tűnik annál, mint ami egyetemi vitáink során néha előkerül. Egy ilyen több 
ezer ember, több száz kisebb csoportosulás alkotta szervezet önérdekkövetését, 
öntörvényűségét óriási hiba lebecsülni, ezzel együtt nem kihasználni. Az önérdek mindenfajta 
központi irányítás nélkül, sőt annak ellenére is, napról napra rendkívüli erővel készteti a 
szereplőket arra, hogy képességeiket és erőforrásaikat eredményesen használják fel, az 
eredményességet persze saját maguk által értelmezve.  
A vezetés (legyen az bármelyik nagyobb aggregáltsági szintű) szerepe, mozgástere, 
jelentősége ettől egyáltalán nem kisebb, csak erejét nem az önérdekkövetés ellen kell 
fordítania (ez úgy is jórészt szélmalomharcnak fog bizonyulni), hanem az önérdekkövetés 
ügyes terelgetésére, az egyéni célok közösségi célok (vezetői célok) szolgálatába fésülésére. 
Az egyéni, önérdek által vezérelt viselkedést meg kell érteni, jórészt el kell fogadni ahhoz, 
hogy az általunk kívánt irányba terelhessük.  
Diktatórikus háttérrel, pártállami vagy tulajdonosi erővel még csak-csak elképzelhető 
erőteljesebb központi akaratérvényesítéssel célt elérni, azonban a mai egyetemi világban 
sokszor még azok a központi irányítási elemek is csalódásokhoz vezetnek, amik a modern 
üzleti életben alkalmasnak bizonyultak a szervezet tagjai önérdekkövetésének erőteljesebb 
formálására. (Gondoljunk csak arra, hogy az Egyetemen teljesen általános a határidők, 
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szabályok be nem tartása, a szolgálati utak megszegése, a felelősségek elhomályosítása stb.) 
Úgy tűnik tehát, hogy nálunk még az üzleti szervezetekhez képest is érdemes a vezetésnek 
jobban az önérdekek szelén vitorláztatnia az egész szervezetet. 
A BME szervezeti alapfelépítését szemlélve nem nagyon látszanak lényegi reformlehetőségek. 
Az első modern vállalatok funkcionális szerveződésűek voltak, ami kifejezett központi 
irányítást és felügyeletet takart. A különböző részlegek a különböző vállalati alapfunkciók 
szerint voltak rendezve (termelés, pénzügy, beszerzés, logisztika, marketing stb.). Ha ennek 
analógiájára szerveződnénk, lényegében a teljes egyetemi oktatást az oktatási igazgatóság 
irányítaná, a teljes kutatói tevékenységet a tudományos igazgatóság stb. Ez a forma azonban 
alkalmatlannak bizonyult a nagyobb, különböző termékeket előállító vállalatoknál, a 
„központ” túl messze volt a tényleges tevékenységektől, csak lassan jutottak fel az 
információk, lassú volt a reagálás, a vezetés belefulladt a problémák tengerébe. A mérettel és 
a sokszínű termékpalettákkal ez a szervezési rendszer tehát már nem bírt el, és minden 
bizonnyal ez nálunk is így lenne. A másik végletként jelentkező holdingrendszerben egymástól 
szinte teljesen független vállalatok alakultak ki, amelyeket szinte csak a név és persze a 
profitok összesöprése tartott egyben. Egyetemi világunkat tekintve ez lenne a teljesen 
független karok összességére építő rendszer. Ezeknél a szervezeteknél a probléma az, hogy az 
egyes önálló egységek közötti koordináció elvesztésével az erőforrások kihasználása a 
holding egészét tekintve alacsony volt, disszonánssá kezdtek válni egyes egységek 
tevékenységei (indított beruházások, marketingprogramok stb.). Így juthatunk el a 
többrészleges szervezethez, ami az Egyetem mai szerveződésének is megfeleltethető. Az üzleti 
világban alapvetően egy-egy termék, piac vagy terület mentén hoznak létre minivállalatokat 
(részlegeket), amelyek ezután már kellően kicsik ahhoz, hogy funkcionálisan szervezhetőkké 
váljanak. (Mint ahogy nálunk is kari szinten már sokkal hatékonyabban működhet az oktatás 
vagy a kutatás szervezése.) De a lényeg ezeknél a többrészleges szervezeteknél az, hogy bár a 
döntések és felelősségek igen széles körében felhatalmazást kapnak a részlegek, azonban 
viszonylag erős központi irodák hangolják össze a részlegek tevékenységét. 
A központok azonban igen akkurátusan választják meg azt, hogy mivel foglalkozzanak és 
mivel nem. Azért e felépítés ugyanis, hogy az ügyek döntő része a részlegeknél „oldódjon 
meg”, és csak azok kerüljenek központi szintre, amelyeknek valóban ott a helyük. 
Máskülönben a központ vagy hatástalan, vagy ugyanúgy megroppan a napi ügyek alatt, mint 
történt ez a tisztán funkcionális vállalatok hatalmas központjaival. 
Azt persze nem lehet trivialitásként kezelni, hogy a „részlegek”, azaz a nagyfokú önállósággal 
működő szervezeti egységek éppen a karok. Hasonlóan az üzleti szervezetekhez nyilván az 
azonos termék (esetünkben szak, szakterület) az egyik lényeges szempont. A másik azonban a 
méret, a létszám. A mai egyetemi tanszéki felaprózódottság mellett nem lehet ez a szint az 
önállóság szintje, azaz a tanszék – egyetem szervezeti gerinc nem reális így. Tisztán szervezeti 
kérdésként kezelve lehet persze jóval nagyobb tanszékekben, intézetekben gondolkodva ilyen 
rendszert kiépíteni, de a vagy száz egység hatékony központi koordinálása (önálló 
költségvetésekkel, személyi és létesítményállománnyal, problémákkal stb.) elképzelhetetlen. A 
100-200 fős méret, ami nagyjából megfelel a mai kari méreteknek, éppen az ideálisnak tartott 
szervezeti méret ahhoz, hogy hatékony belső koordináció alakulhasson ki. Ez az a méret, 
amelynél még nagyjából mindenki mindenkit ismer, kialakul csoportszellem, összetartás, 
szolidaritási szándék. 
Az üzleti életben azonban a részlegek és vezetőik teljesítményét szinte kizárólag pénzben, azaz 
termelt profitban mérik. Ez az a pont, ahol egyetemünk alapvetően eltér az ilyen jellegű üzleti 
szervezetektől. 

A most tárgyaltak szerint tehát a szervezeti felépítés, a decentralizálás – központosítás 

kérdése tisztán menedzselési kérdés. Egyetemünk nem azért decentralizál döntéseket, mert 
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segíteni akar az alacsonyabb szinteken dolgozóknak, nem is pusztán szabadságot akar 

biztosítani, pláne több forrást. Pusztán így szervezi, építi fel a szervezetet, hogy azt jobban 

elérendő céljai szolgálatába állítsa.” 

Az elemzés alátámasztja a vezetői magatartásnál, illetve a műegyetemi divizionális szervezet 
kialakításánál leírottakat, megerősíti és kiegészíti azok érveit. Jól mutatja meg, hogy a piaci 
koordináció, a decentralizáció olcsó és hatékony szervező ereje az önérdekkövetésre építve 
hogyan alakítja át az egyetemi gazdasági gondolkodás alapjait. Az érvelő Andor György 
ráadásul remek technikát választott: az alapvetően hatalmi harcokban, szervezetekben, 
hatáskörökben, alá- és fölérendelt viszonyokban gondolkozó közösségnek új, az 
egyetempolitikai helyett szakmai (közgazdasági) megközelítést ajánl. Ezt a közösség – az első 
sokkból felocsúdva, képzetlensége és felszínessége miatti átmeneti akceptálás után – aztán 
egyre nehezebben fogadja el. 2008-ban Andor már így fogalmaz (valamely 2006-os 
anyagával összefüggésben): 

„Két éve próbálkoztam egyszer azzal, hogy egy egyetemi anyagom egyik fontos elvi részét – 

lehivatkozva – kizárólag három Nobel-díjas kortárs közgazdász alapkönyveinek idézeteire 

építettem. Azt reméltem, hogy ezt így komolyabban veszik majd annál, mintha csak én 

interpretálom ezeket. Sikerem nem volt átütő, és azóta is igen furcsán élem meg azokat a 

helyzeteket, amikor alapból hülyeségnek tartanak, „leandoroznak” olyan dolgokat, amik ezen 

a területen általános tudományos tételnek számítanak, és megértésükhöz sem kellene pár 

óránál több (annyi viszont kell256).” 2007-ben ismét számos változás következett be az 
Egyetem költségvetésében, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy két év alatt – a szervezet és 
működés alapvető feltételei megváltozása nélkül – mekkorát lehetett előrelépni. Ezt tükrözi a 
2007-es költségvetést előkészítő indoklás alábbi részlete is: 

„Az akkortájt megfogalmazott „terápia” elemek közül (likviditásstabilizálás, humánpolitika, 

létesítményracionalizálás, bevételösztönzés, költségvetés-tervezés, szervezetracionalizálás) 

talán csak a létesítményracionalizálás területén nem sikerült számottevő eredményt 

felmutatni. Áttekintve a 2005-2006-os év főbb gazdálkodási átalakítási elemeit, nem tűnik 

túlzásnak az „egyetemi gazdálkodási reform” fordulat használata. 

Ezzel együtt figyelemre méltó a 2008-as helyzetre vonatkozó előretekintés is: 

• „Maradványok, tartalékok 2008-ra áthúzódó költéseinek megszüntetése, általában az 

ezekkel való sokkal szigorúbb gazdálkodás. 

• Gyermekintézmények 2008-as támogatásnak megszüntetése. 

• A BME-OMIKK-nál 2008-ban 2007-hez képest 150 mFt-tal kevesebb személyi 

támogatás (a szervezeti változások következményeként). 

                                         
256 Polónyi István, Tímár János (Polonyi I., Tímár J., 2006) a jelenségről így ír: „A sokféle, nagyrészt egymásnak 
is ellentmondó válaszok legfontosabb általános tanulsága - szerintünk -, hogy a kiváló professzorok 
kompetenciája is csak saját szakmájukra terjed ki. A más tartalmú és interdiszciplináris ismereteket igénylő 
oktatáspolitikai vélemények azért voltak annyira eltérőek, mert a problémák helyes megítélése tőlük is külön 
elemzést és felkészülést igényelt volna.” (http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0638&article=2006-
0924-1959-06RWLS) 
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• A nem kari oldal személyi kifizetései 2008. március 31. utánra átnyúló – akkor 

megvonható – tételeinek „befagyasztása”, a személyi kiadások szigorúbb kimutatása, 

kezelése. 

• A felújításoknál energiaracionalizálási beruházások betervezése.  

• A nem kari oldali saját bevételek elvonásának – karoknál szokásos szintre – emelése, 

pontosabb költségvetési kimutatása. 

• A saját bevételek 2007. év során jelentkező esetleges többletbefizetéseinek 2008-as 

költségvetési főösszeghez rendelése. 

• A nem kari egységek tételes, mereven betartandó költségvetés szerint gazdálkodása. 

• Újra fel kell hívni a figyelmet, hogy amennyiben ezen intézkedések végrehajtásai 

erélytelenek, elégtelenek lesznek, azzal kezelhetetlen gazdálkodási problémák elé 

sodródhat az Egyetem 2008 kezdetére.” 

Az utolsó mondat külön is fontos. Megmutatja a gazdálkodás re-engineeringje, a szemléletben 
megújult gazdálkodási kultúra, a méréseken, számításokon alapuló költségvetési rendszer 
„hibáját”: a zárttá alakult költségvetésben már csak úgy lehet eredményesen gazdálkodni, ha a 
szereplők a költségvetés magukra vonatkozó részét betartják, és elsősorban a saját 
költségeiket csökkentik (saját bevételeiket növelik). Nem lehet abban bízni, hogy az egyetem 
„gazdasági vezetése” úgy is alultervezi a költségvetést, és „jó célokra mindig akad egy kis 

pénz”257. – azaz a befolyásolható egyetemi vezetés valamely más szervezettől elvesz. 
Másrészt az alkalmazott matematikai, közgazdasági elvek, módszerek nem változtatják meg a 
szervezet alapvető tulajdonságait, az állandó költségnövekedésre való hajlamot. Pusztán – a 
pontos információrendszer, a nyilvános adatbázisok, a korrekt számítások, a szilárd 
közgazdasági, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi alapvetések segítségével – 
némileg korlátozzák ebben, gyengítve, de nem megszüntetve az (egyetemi) politikai szervezet 
politizálási hajlandóságát, a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalat összes kedvezőtlen 
tulajdonságát258. 
2006 októberében elkészült a BME karainak, illetve kari hallgatóinak költségelemzése 
(Andor, 2006a). Az elemzés igen fontos szervezeti tulajdonságokra mutat rá, azokra, 
amelyeket eddig más megközelítésben feltételeztem. Az elemzés összefoglaló 
megállapításaiból az alábbiakat idézem: 

                                         
257 A korábbi műegyetemi gazdasági vezető (Török Imre) szavajárása volt. 
258 Kitűnő példa erre a 2008-as műegyetemi költségvetés körül kialakult helyzet. A Szenátus, - a dékánok és a 
rektor teljes konszenzusával – úgy döntött, hogy a rektorválasztásra tekintettel a 2007-es költségvetést veszi 
alapul, melynek alkalmas átalakításával a Szenátus a 2008-as kari oldali költségvetést ellenszavazat nélkül és 
minimális tartózkodással fogadta el. Az újraválasztásában már nem érdekelt rektor első hívó szavára (szóbeli 
közlésére) a nyolcból hat kar azonnal módosító javaslatokat fogalmazott meg, az alig néhány napja elfogadott 
költségvetéssel szemben. A javaslatok számításokat, levezetéseket nélkülöztek, indoklásuk igénytelen, 
semmitmondó, néhány esetben alapvető jogszabályok, gazdálkodási szabályok, elvek ismeretének hiányára 
utaltak. „Több mint tíz javaslat érkezett, közülük egyik sem vonatkozik se bevételeink, se költségeink korrektebb 
elszámolására, hanem – eltekintve az egy-két általánostól – mindegyik éppen arra tesz kísérletet, hogy 
valamilyen más karoknak járó bevételből kiszakítson egy részt, illetve a saját karuk által okozott költségek egy 
részét másokra hárítsa. Mindezt úgy becsomagolva, olyannyira felületesen levezetve, hogy aztán dékántárs 
legyen a talpán, aki megfejti, utánajár, utánaszámol mindennek. Mindeközben egyetlen egy olyan javaslat sem 
érkezett, ami bármiféle költségcsökkentési ösztönzést javasolna.” (Andor, 2008b). 
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„Az elemzés jól mutatja, hogy – a kari különtámogatáson felül – három igazán lényeges belső 

értéktámogatási mozzanat van: 

- a személyi állomány szelektív támogatásának belső átalakításai259 (az első két lépcső), 

- a saját kari oktatás felértékelése az átoktatással szemben, 

- a létesítmény-használat támogatása. 

Belső támogatási rendszerünk annyiból bizonyosan kétarcú, hogy miközben számos valóban 

relevánsnak tűnő mozzanatot értékként támogatni kíván, az oktatásal-kutatással kapcsolatos 

olyan alapvető tényezők teljesen hiányoznak, mint pl.: a felvett hallgatók felvételi pontszámai, 

jelentkezettek/felvettek aránya, hallgatói elégedettség (OHV), végzettek utókövetésének 

eredményei, illetve a nemzetközileg jegyzett tudományos eredmények, hogy csak néhányat 

említsünk. 

A BME-n egy átlagos hallgató x (felvett) kredit ára 13-14 eFt. Ezzel szemben a 

költségtérítéses hallgatók 7-9 eFt-ot fizetnek felvett kreditenként. 

Szemléletes közelítésnek tűnik, hogy csak nagyságrendben 300 és 30 fős tanterem-

kategóriákat tekintve, egy átlagos BME hallgató oktatásának nagyjából 10%-a zajlik 300 fős 

csoportban, míg 90%-a 30 (20-40) fős csoportban. 

A BME átlagát tekintve, egy főállású, egyetemi korhatárokon belüli oktatóra-kutatóra 7-8 

tanóra és vizsgaóra esik hetente (45 perces tanóra, illetve vizsga hetente, 40 héttel számolva, 

PhD és egyéb képzések nélkül). (Nem tekintve, hogy az itt számított órákból a korhatáron 

kívüliek, a nem teljes állásúak, a doktoranduszok, illetve a külső munkatársak is tartanak.) 

Az egy hallgatóra eső éves költségeket mintegy 200 eFt-tal tovább növelik a hallgatói 

(pénzbeli és egyéb) juttatások. Ezekkel együtt nagyjából évi 1,2 millió Ft-ba kerül egy átlagos 

hallgató.” 

A költségelemzésből és a költségvetési anyagok indoklásaiból összességében megállapítható: 

• a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatnak feltételezett organizáció belső 
szervezetei is átveszik a szervezet egészének legfontosabb tulajdonságait, mert 
szervezetén belül sem a teljesítményeket, hanem a minél költségesebb feladatellátást 
támogatják. A „céhek céheinek szövetsége” – a klasszikus tanszék-kar-egyetem – 
modell esetében ez várható is volt, mert a hagyományoknak megfelelően a kar és a 
tanszék is260 önigazgatásra és tekintélyelvre épül. 

• Kézenfekvő párhuzamnak találtam, hogy – a kisvárosszerűen működő egyetemen - 
mindazon konfliktusok-viták megjelennek az intézményi költségvetés készítésben261, 
amelyek az állami költségvetés felsőoktatási részében262. 

                                         
259 Nagyrészt az oktatói ranglétrán elfoglalt magasabb hely, és kisebb részben a fiatalabb korosztály 
támogatásáról van szó. 
260 Pontosabban a tanszék, és ebből kiindulva az intézet, a kar, az egyetem, az MRK stb. 
261 A 3. pontot Andor György a BME Balatonlellei Ifjúsági Táborban, 2006. augusztus 2-án elhangzott 
előadásának (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem néhány gazdálkodási alapkérdése) anyagai 
alapján írtam. 
262 Például a „vegyük le fölülről” elve azonosítható a kormányzati szervek által az egyetemek helyett kifizetett 
folyóiratok esetében, vagy „egyenlőség eszményűek”, mint a közalkalmazotti bérelemelések, 13. havi juttatások 
elkülönített kifizetése. A költségalapúak közül például a finanszírozási kormányrendeletekben rendszeresen 
megjelenő „tangazdaság” külön támogatása említhető. Az „inkubációs jellegűek” közé lehet sorolni a számtalan, 
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3. Az állami költségvetést kísérő konfliktusok megjelenése az intézményi költségvetésnél 

o A „Vegyük le fölülről” gondolata, mely máig népszerű, s mely lényegében azt jelenti, 
hogy mindenki (minden kar) járuljon a költségekhez bevételei arányában. Ez persze csak 
akkor igazságos, ha a karok által igénybevett szolgáltatások költségei is a bevételekkel 
arányosak. Mivel általában nem így volt (van), folyamatos a törekvés a „mindenki 
pontosan azt fizesse, amit okoz” módszerére. 

o Különböző „értékviták”, melyek legtöbbje hazug, valójában csak valamilyen burkolt 
érdekképviselet. („Lássuk előbb a számokat!”) Ideológiagyártás a több pénzért, 
hatalomért, „békéért” vagy azért, hogy ne kelljen változtatni. Ilyenek jellemzően: 

a) egyenlőség-eszményűek. Ezek szokásos érvkészletei: „támogatni kell a 
szegényebbet!” (transzferálni), amely jelenthet: 

• egyes karok külön támogatását, akik „szegényebbek” (valójában szakmai-piaci 
kudarcokat szenvedtek),  

• a jóléti intézmények (bölcsőde, óvoda, orvosi rendelő, stb.) támogatását, mint, ha 
azok igénybe vevői „hátrányos helyzetűek” lennének,  

• kompenzációt a saját bevételek újraelosztásán keresztül, szintén kudarcelhárítás-
megelőzés céljából.  

Ezekben az esetekben rendre felvetődik, hogy feladata-e ez az egyetemnek? 
Erkölcsös, igazságos-e? Nem vezet-e pazarláshoz? Egyáltalán: ki a rossz és ki a jó 
helyzetben lévő az egyetemen? Rossz helyzetben lévőnek kell tekinteni azt, aki 
amúgy a saját bevételekből sokszorosát realizálja a többiekénél, vagy azokat, akik 
csak félnapokat töltenek benn az egyetemen, ezért nem elégséges a teljesítményük? 

b) Költség-alapúak. Jellemző mondanivalójuk: „támogassuk, ami drága!” A támogatás 
jelenthet kari külön személyi támogatást, területtámogatást, bármit. A fő probléma, 
hogy a karok (szolgáltatók) maguk döntenek a költségekről. Természetes, hogy 
máshol (más karokon, szervezeti egységekben) is tudnának drágábban működni, és 
ezzel együtt felvetődik a kérdés, hogy miért nem a piac és/vagy az állam fizeti ezt ki? 
Azaz miért nem aki „kéri”? Az is világos, hogy a költség-alapú finanszírozás olyan 
költségversenybe hajszolja a szolgáltatókat, ami egyértelműen a költségvetési korlát 
felpuhulásához vezet, és koránt sem biztos, hogy egyben minőségjavuláshoz is. 

                                                                                                                               
központilag meghirdetett ösztöndíjat. Ez utóbbiakat többnyire olyan egyetemi oktatókból-kutatókból álló 
testületek ítélik oda (más egyetemi oktató-kutatónak), melyeket alkotó személyek eredeti foglalkoztatási 
helyükön is általában vezető beosztásúak. Érdekes, de a megfigyelési időszak tíz évében egyszer sem 
találkoztam olyan dokumentummal, megszólalással, hogy a különböző hivatalok által bürokratikus 
koordinációval kiválasztott támogatás-odítélő testületek súlyosan sértik az Egyetem autonómiáját, azzal, hogy 
nem az egyetemi polgárok közösségére bízzák, hogy a támogatások mely egyetemi polgárokat illessenek. E 
jelenségben egyik bizonyítékát látom abban, hogy a szervezet valójában inkább járadékvadász önérdekkövetők 
közössége, akik az etikai koordinációval képviselt közérdeket jobbára álcának használják törekvéseik mögött 
álló valódi szándékaik leplezésére.A „fel nem ismert érdek” kategóriájának tipikus jelenségének tartom a 
külföldi hallgatók hazai egyetemekre vonzásának rendszeresen fölbukkanó politikusi óhaját. A tagadhatalanul 
elszánt törekvéseket (lásd pl.: itt: http://www.educafe.hu/index.php?cikk=4547) sohasem kíséri ezzel kapcsolatos 
empírikus kutatás, hogy milyen áron, és kik jönnének, ehhez mekkora befektetésekre lenne szükség. Mikor, 
kinek, mennyire térülne meg, illetve azokon az egyetemeken, ahová áthallgatnak külföldi hallgatók, ott ezt miért 
teszik, és miért sikertelenek a többiek, akik hogyan, mikor, mivel próbálkoztak stb. 
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c) Inkubációs-jellegűek. Jellegzetes megfogalmazásaik: „Támogassuk, ami később érik 
csak be!” Jellemző példák: kutatás és innováció, fiatalok foglalkoztatása stb. Ezekkel 
az akciókkal fő gond, hogy nem véletlen, hogy kari szinten sem látnak bennük 
fantáziát, mert valószínűleg nincs is. Nem meglepő, hogy „kölcsön”-t (előleget) nem 
akar adni az adott karon belül sem senki, mert ott már valószínűleg kiszámolták, 
tapasztalták az ilyen jellegű inkubációk eredménytelenségét. 

d) ”Fel nem ismert érdek” érvényesítésének segítése. Leggyakrabban az „erőltessük ki” 
kifejezéssel tálalják a kapcsolódó eszméket. Erőltessük ki pl.: az idegen nyelvű 
oktatást, kiscsoportot, „jó” tantervi struktúrát, költségszerkezetet, ilyen-olyen 
foglalkoztatási formát stb. Ezek mind olyan „értékek”, amik „kellenének”, de nem 
csinálják. Na, de ha nem csinálják, akkor nyilván nem kell nekik. Miért erőltessenek 
önmagukra olyat, amit maguktól nem tesznek? Talán mert nem mindenki teszi, csak a 
többség, vagy csak azok, akik üzletet remélnek tőle, illetve a meggyőzéshez kevés az 
érv, ezért egyszerűbbnek tűnik „kierőltetni”. 

Jellegzetes konfliktus még a saját bevételek-állami támogatások eltérő adóztatása, a beoktató 
karok társként, vagy alvállalkozóként kezelése, a „ki a tulajdonos” (akit ezért a bevételből 
részesedés illet) problémája – megannyi, a felsőoktatás költségvetésében és jogszabályaiban 
szintén megjelenő dilemma. 
Az óraterhelések és az egy hallgatóra jutó kiadások jól mutatják az állami szervezet lobbi-
képességeit: a felsőoktatási törvényben előírt óraszámok (alapesetben a nem számított 
megbízási szerződésesekkel és doktoranduszokkal együtt) mintegy felét teszik ki a tényleges 
oktatási terhelések.  
Az egy hallgatóra jutó tényleges képzési költség jóval magasabb, mint a rendeletekben 
rögzített képzési és fenntartási normatíva arányos része, mert valójában a tudományos célú 
normatíva is erre megy el. Ezért jogosnak tűnik Polónyi (2007c) megállapítása, aki szerint a 
tudományos célú normatíva pusztán a nagy egyetemek különtámogatását, a hatékonysági 
problémák elfedését szolgálja263. Más megközelítésben viszont fontos kellék (a tudományos 
célú normatíva), hiszen e nélkül nehéz lenne fenntartani a szocialista vállalat 
tekintélyelvűségét. Többletforrások nélkül a magasabb rangú oktatók óraszámát is emelni 
kellene, feltételezve, hogy az alacsonyabb beosztásúaké minden határon túl nem növelhető. 
A döntően kiscsoportos oktatás mutatja, hogy a hallgatói létszám radikális növekedésével 
párhuzamosan az alapvető oktatási technológia nem változott. 
Összességében megállapítható, hogy a tipikus „nagy egyetem”264 kategóriájába eső BME az 
oktatói terhelések, állami finanszírozás, értékei tekintetében sikeresen mentette át a 
tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalat fő tulajdonságait, alapvető, szemléletbeli 
változásokra nem kényszerült. 

                                         
263 Semjén (2004) szerint egyértelműen a neves, elit egyetemek tudjak a legtöbb lobbipénzt összeszedni 
Magyarországon (is). 
264 Hallgatói létszámát tekintve ma már inkább közepes méretű. 
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9. Az állam szerepe a felsőoktatás menedzselésében 

A 80-as évek elejétől új koncepció (New Public Management) jelent meg a fejlett államokban 
az állam szerepéről, és általában véve kívánatos méretéről, valamint a közigazgatás optimális 
működéséről alkotott közvélekedésben – fokozatosan kiszorítva a hagyományos 
(államközpontú, bürokratikus, paternalista, elitista stb.) felfogásokat265. A koncepcióváltást 
több, különböző irányból érkező nyomás kényszerítette ki. A koncepcióváltást a jóléti állam 
válsága okozta, az alant megadott elemzési szempontok a válságjelenségeket és azok okait 
mutatják be. A hazai államszocialista berendezkedést felváltó társadalmi rendszer hasonló 
problémákkal néz szembe, mint amit a New Public Management diagnosztizált, azzal a 
különbséggel, hogy a felsőoktatás robbanásszerű bővülése együtt járt az államháztartás 
méretének csökkentésével. Az alábbiakban ismertetem, hogy a New Public Management 
megalapozásához használt öt problémakör a hazai felsőoktatást hogyan érintette266. 
Tekintettel arra, hogy megfigyeléseimet a BME-n folytattam, a vizsgálatokat kiterjesztem az 
egyetem szintjére is. A párhuzam megtehető, mert a (többkarú) egyetemek – mint valamiféle 
sajátos jogállású (települési) önkormányzatok – az államszervezetekhez hasonló igazgatási-
szolgáltatási rendszert működtetnek, valamint az „egyetemi szint” a karokkal és más 
szervezeti egységekkel összefüggésben hasonló funkciókat lát el, mint az állam, saját 
szervezetei vonatkozásában.  

1. Fenntarthatatlan fiskális pálya 

A legfontosabb válságjelenség a költségcsökkentésre, a költségvetési egyensúly javítására 
irányuló nyomás volt, amely különösen az egyre nagyobb jelentőségű nemzetközi pénzpiacok 
hatására erősödött meg. A stagflációs évek nyilvánvalóvá tették, hogy a korábbi ütemben 
növekvő jóléti kiadások finanszírozása lehetetlen. A kötelezettségvállalások átgondolása, a 
szolgáltatások szűkítése vagy költséghatékonyabbá tétele szakmailag elkerülhetetlenné, 
politikailag pedig legitim, vállalható célokká váltak. 

E kérdéskör felsőoktatási aktualitása kétségtelen, az uniós csatlakozással az államháztartás 
egyensúlyára vonatkozó feltételrendszer is szigorúbbá vált. A 90-es évektől rohamléptekben 
bővülő hallgatói létszámú felsőoktatás, azaz a felsőoktatási intézmények – az ágazati 
bürokratákon keresztül – hatalmas költségnyomást fejtenek ki a központi kormányzatra. A 

                                         
265 Barakonyi (2004a) is említi a vállalatosodás jelenségeit:„Vilalta öt európai országban (UK, Hollandia, 
Dánia, Finnország és Svédország) egyetemein elemezte az egyetemi kormányzás aktuális kérdéseit. A felmérés 
megállapította, hogy a korábban stabilnak tekinthető, átlátható egyetemi környezet az utóbbi évtizedekben 
alapvetően megváltozott. Az üzleti élethez hasonlóan a tudáspiaci környezetben is dinamikusak lettek a 
változások, ugyanakkor az egyetemeket körülvevő közeg komplexitása is nagyságrendekkel bonyolultabbá vált. 
Mind nehezebb az egyetemi vezetők számára eligazodni ebben a bonyolult közegben. A felmérések azt is 
igazolják, hogy ezzel együtt a felsőoktatási kultúra is jelentős változásokon megy keresztül: számos olyan vonás 
jelenik meg, amely korábban az üzleti kultúrák sajátossága volt.” 
 (http://www.univpress.hu/2004/data/ea_barakonyi_karoly_2.doc) 
266 Az NPM-mel összefüggő részek a KPMG Consulting Kft „NPM bemutato 040209.doc” (szerk.: Vincze M., 
2004.) anyaga részbeni átvételére épülnek, több helyen is jelentősen kiegészítve azt. 
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fenntartón keresztüli közvetlen támogatások reálértékben nem nőttek (Polónyi, 2005), 
ugyanakkor: 

a) külön K+F alap (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap) létrehozásával, a Nemzeti 
Fejlesztési Terv felsőoktatás-specifikus programjaival, a költségtérítéses képzések 
bevezetésével, adókedvezményekkel, kötelező központi befizetések eltörlésével, a 
gazdasági társaságoknak kötelezően befizetendő, felsőoktatást kedvezményező 
járulékokkal stb. a fiskális nyomás nőtt. Ugyanide tartozik, hogy a rendre elhalasztott 
felsőoktatási felújítások, beruházások folyamatosan – bár kevéssé látható módon – 
növelik a fenntartóra háruló fiskális nyomást. Intézményi szinten is alkalmazott 
technológia, hogy néhány szolgáltatást a fenntartó közvetlenül fizet, tart fenn, ezzel 
ugyan csökkenti a szolgáltatásból leginkább részesedő intézmények nyomását, de a 
központi költségvetésre irányulót nem. A fiskális nyomás ezekkel a módszerekkel nem 
csökken, csak kisebb mértékben koncentrálódik (az oktatási tárcára) és jóval nehezebb 
számszerűsíteni, mint az egyvonalas szervezetrendszerben tervezett kiadásokat. A 
folyamat jól mutatja az állami felsőoktatás alkalmazkodóképességét, amelynek 
keretében az intézmények „diverzifikálták portfóliójukat” – kihasználva a közpénzek 
gyenge kontrollját. A BME-n is megfigyelhető, hogy a források a közpénzek körében 
diverzifikálódtak: a mindenkori oktatási tárcát és más, állami, félállami pénzosztó 
szervet sikerrel meg lehet győzni újabb közvetlen és közvetett támogatási fajtákról, 
melyek valamilyen másik tárcától, előirányzatból, alapból, közalapítványból stb. 
származnak. A felsőoktatás erős érdekérvényesítő képességét mutatja, hogy nem csak, 
hogy időről-időre felbukkan az ágazat állami támogatásainak stabilizációs, inflációt, 
átlagkeresetet követő igénye, de az óhaj a 2005-ben a felsőoktatási törvénybe- 
eredetileg - be is épült.  

b) Hasonló tendencia figyelhető meg a Műegyetemen belül is. 2001 és 2005 között 
mintegy másfél milliárd forintos hiányt, ugyanennyi fedezetlen kölcsönt halmozott fel, 
azzal együtt, hogy olyan mértékben dinamizálta kiadásainak növekedési ütemét, hogy 
az 2006-ra automatikusan egy milliárd forintos többletkiadást jelentett a 2005-ös 
költségszinthez képest. A műegyetemi fenntarthatatlan fiskális pálya úgy kapcsolódik 
a szervezeti viselkedéshez, hogy: 

• az egyetemen belül működtetett decentralizált gazdálkodási rendszer a 
választott vezetőkkel, az egyesületi jellegű felelősségi rendszerrel és nem 
utolsósorban a személyi érdekeknek a szervezetiek fölé rendelésével együtt 
nem párosul megfelelő érdekeltségi rendszerrel, amely az egyetem szervezeti 
egységeit és vezetőit ne a költségvetési korlát puhítására ösztönözné.  

• megjelentek a költségvetési korlát puhítására használt, (a túlköltéssel azonos 
értékű, és a fenntartó által az egyetemmel szemben alkalmazott logikának 
megfelelő) ún. „központi források”, vagy „központi szolgáltatások” igénylése 
az „egyetem vezetésétől”. Valójában az egyetem-állam újraelosztó szerepét 
akarják növelni a különböző szervezeti egységek, az ott dolgozók jólétét a más 
egyetemi szervezeti egységek rovására gyarapítva. Jellegzetes példái a 
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„központi felújítások” (valójában a központi címszó alatt az egyetemi 
vezetésben nagyobb súllyal részt vevők jólét-növeléséről van szó), „központi 
folyóirat-beszerzések (valójában annak elkendőzése, hogy ennek leple alatt 
valamelyik karra jóval nagyobb összeget költenek /lásd még „vegyük le 
fölülről” a finanszírozási részben/).  

• a költségvetési nyomás akadályozza a funkcionális szervezet divízionálissá 
alakítását is. A magasabb vezetők – a korábban ismertetettek miatt - hatalmuk 
forrásának elsősorban a rendelkezésre álló erőforrások felhalmozását tekintik. 
A rájuk nehezedő fiskális nyomás támogatja is őket ebben, mert erre 
hivatkozva mini-költségvetéseket gyárthatnak. Ennek következtében egyre 
több vezető szeretne kisköltségvetéseket, olyan pénzforrásokat, amelyekről - 
testületek, vagy felettesek felhatalmazása nélkül - dönthetnek.  

2. Globalizációs nyomás 

A globalizálódó gazdaság erősödő befolyása megváltoztatta az erőviszonyokat az állam és a 
gazdaság között. Míg korábban az államok szuverén döntése volt szerepkörük és feladataik 
meghatározása, a globalizáció előrehaladtával (ideértve az európai és egyéb nemzetközi 
integrációk mélyítését is) a kormányok mozgástere egyre szűkült. A személyek, a tőke, az 
áruk és szolgáltatások szabadabb és gyorsabb nemzetközi áramlása lehetővé teszi egész 
iparágak számára is gazdasági tevékenységeik pillanatokon belüli áthelyezését, amennyiben 
máshol jobb feltételeket találnak. A globális piacon működő vállalkozások 
telephelyválasztásukkor, beruházási döntéseik meghozatalakor józanul hasonlítják össze az 
országok, régiók sajátos üzleti környezetét, „teljesítményét”. Az államoknak egyre több 
figyelmet kell szentelniük annak, hogy minőségi állami szolgáltatásokat nyújtsanak 
viszonylag alacsony költséggel, jogszabályrendszerük „befektetőbarát”, átlátható és rugalmas, 
közigazgatásuk ügyfélorientált legyen. Ez azt eredményezte, hogy a versenyképesség hosszú 
távú fenntartása, az üzleti környezet folyamatos javítása egyre inkább megkerülhetetlen 
kényszerként jelent meg a kormányzati cselekvésben. A fejlett államok elsősorban nem az 
„olcsóságra” törekedtek, hanem az üzleti környezetnek (képzett munkaerő, jó infrastruktúra, 
hatékony egyetemi-kutatói szféra, innovatív vállalkozások, fejlett és rugalmas beszállítói 
hálózatok stb.) átgondolt stratégia alapján történő hosszú távú fejlesztésére, ennek ügyes 
marketingjére. Az állam által kínált szolgáltatások tehát ugyanúgy (súlyánál fogva még 
inkább) részei a befektetési döntéseknek, mint a lehetséges piaci szereplők alkotta beszállítók 
által nyújtott feltételrendszer. 

A globalizációs nyomás megjelenése a felsőoktatás ágazati környezetében: 

a) A globalizációs nyomás úgy értelmezhető, mint a felsőoktatás szolgáltatásainak vevői 
által kifejtett nyomás. A hazai munkaerőpiacon az aktív multinacionális cégek 
nyomása erős, hogy a felsőoktatás olyan szakemberekből képezzen sokat, amelynek 
következtében a nekik fizetett béreket lenyomhatják. Az oktatási kormányzat – 
figyelemmel a globalizációs nyomást megtestesítő multinacionális vállalatok és a 
szakembereket képzők jelentős politikai befolyására – ezeket a törekvéseket rendre 
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azonosítja a társadalmi, vagy munkaerő-piaci igényekkel267. A globalizációs 
nyomással kialakuló szakember-igény mérése ugyanakkor nehézkes: gyorsan változik, 
szezonális, helyfüggő.  

b) A kutatási szolgáltatásoknál hasonló a helyzet, a globális vállalkozások igénylik, hogy 
a K+F szolgáltatásokat nyújtó egyetemek üzleti partnerként (alvállalkozóként) 
viselkedjenek. A szocialista vállalatként működő egyetemeknek ez érthetően nem 
tetszik, ezért az államot, az állami támogatások folyósítóit sikerrel győzik meg arról, 
hogy keresletélénkítő politikával (az egyetemeknek juttatott nagy összegű, célzott, 
vissza nem térítendő állami támogatásokkal268) lehet a piaci kutatási igényeket „magas 
színvonalon” kielégíteni. Az elképzelés nyilvánvalóan találkozik a K+F pénzeket 
szétosztó bürokraták és a multinacionális cégek elképzelésével, mert így úgy juthatnak 
állami támogatásokhoz, hogy azt a „tudományos kutatás” altruista, „nemes célokat 
szolgáló” szólamai mögé bújtathatják. Jellemző támogatási formái a Bay Zoltán 
kutatóintézeti hálózat, tudásközpontok, kooperációs kutatóközpontok, az innovációs 
alap létrehozása, a felsőoktatási intézmények szellemi tulajdona értékesíthetőségének 
megengedése stb.  

c) A szocialista vállalatokként működő állami egyetemek számára nem csak, és nem 
elsősorban az a fontos, hogy a globalizációs nyomás hatására újabb állami forrásokhoz 
jussanak, hanem az is, hogy ettől (a globalizációs nyomástól) magukat megvédjék. A 
védelem módszerei: 

• megakadályozni, hogy a globalizáció piacorientált megközelítései a 
finanszírozásban és a menedzsmentben elterjedjenek. Ennek részeként (1) 
rákényszeríteni a kormányzatot, hogy keresletoldali finanszírozás helyett 
„nemzeti bajnokok”269-at, finanszírozzanak (természetesen kínálatoldali 

                                         
267 Tipikus megjelenési formájának tartom pl.: a műszaki-természettudományos képzések kormányzati 
favorizálását, hiszen az ilyen jellegű képzésekben végzettek a világ minden részén alkalmazhatók, leginkább az 
igen költséges k+f+i, és gyártási folyamatokban. (http://www.felvi.hu/index.ofi?mfa_id=446&hir_id=8245) 
268 „Pázmány Péter Program”, Jedlik Ányos” program stb. Ezek a programok, a jóléti állam kritikájának 
mintapéldányai. Az Élet és Irodalomban Lázár György – hivatkozva a támogatásosztó NKTH honlapján 
található Arnold-Busch jelentésekre – e programokról így ír: „Ebből azt tudjuk meg, hogy a vizsgált projektek 
céljai tisztázatlanok, vezetésük szakszerűtlen, felügyeletük gyakorlatilag nem létezik, és működésük is rosszabb, 
mint bárhol másutt a világon. (…) (...) Ráadásul a kutatási pénzek kifizetése annyira kusza, hogy még az Arnold 
Busch-jelentés sem tudta megállapítani, pontosan mennyit fizettek ki és mire. Nem tudni azt sem, hány forint 
hasznot hoznak ezek a kutatások a magyar adófizetőknek. Nincsenek hitelesített költség-haszon (Cost-Benefit 
Analysis) vagy kockázati (Risk Analysis) elemzések.” 
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0732&article=2007-0813-0948-26ESCN, a jelentések itt 
olvashatók: 
http://www.nkth.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=4919, 
http://www.nkth.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=4918.  
Hasonló a megállapításra jutottam az e programokból pénzelt műegyetemi tudásközpontok esetében is, lásd a 
felsőoktatás társadalomfilozófiai kritikájánál. 
269 Jellegzetesen e mellett szóló érvelést hangoztat Mátyás László a CEU egyetemi tanára a vele készült 
interjúban. (http://index.hu/politika/belfold/maty070702/). Gondolatai között ugyanakkor nem fejti ki, hogy 
milyen érdekek vezethetnek oda, hogy a tandíj helyett eltervezett egyetemi, kari feltőkésítés a szolgáltatás 
magasabb színvonalában jelenik meg. Lényegében az értekezésben hatékonytalanul működőnek aposztrofált 
etikai és bürokratikus koordinációtól várja a hatékonyságnövekedést a piaci helyett, az adófizetők költségén. 
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alapon270), illetve (2) meghiúsítani, hogy az intézményi szervezeti és működési 
modell továbbra is ne önigazgatáson és tekintélyelven alapuljon, a most 
vevőknek tekintetteken kívül mások ne szerezhessenek tulajdonosi és 
menedzsment-jogokat – ennek indoklását az alkotmánybírósági határozattal 
összefüggésben kifejtettem. 

• Gátolni a felsőoktatások piacán a versenyhelyzet kialakulását, hogy alternatív 
szolgáltatók elégítsék ki az oktatási-kutatási igényeket. Ennek érdekében 
fenntartani a céhes logikán felépülő Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottságot, ahol a tradicionális felsőoktatási intézmények súlya meghatározó. 
Ilyennek tekinthető például a normatív (input) finanszírozás keretében 
mesterségesen oktatási-kutatási-fenntartási normatívákra felosztott normatíva 
elemek közül a fenntartásiból a magánintézmények kizárása, illetve a már 
többször említett tudományos célú normatíva.  

Intézményi környezetben – tapasztalataim szerint – a globalizációs nyomás többnyire 
költségnyomásként jelenik meg. Az egyetemet alkotó szervezetek közvetlenül is találkoznak a 
multinacionális vállalatok igényeivel, és ha az abból fakadó271 erőforrás-többletet nem tudják, 
vagy nem akarják valamilyen más finanszírozóra (az adott cégre, állami pályázati forrásra) 
hárítani, akkor az egyetem menedzserein (közösségi döntéseken) keresztül a többi szervezeti 
egységgel kívánják megfizettetni.  

3. Alapfeladatok tisztázatlansága 

Az állami szerepvállalás csökkentését szorgalmazó közgazdasági-társadalomtudományi 
kritika alapeleme az állam krónikus szerepzavarának bírálata. Az állam egyre több jóléti 
funkciót halmozott fel feladatai között. Az állami beavatkozásokat, és azok konkrét formáit 
(pl.: saját szolgáltatás, ösztönzés, kényszerítő erejű szabályozás) a neoklasszikus 
közgazdaságtan „piaci kudarcokra” vonatkozó elméleteivel igyekeztek igazolni. Az elméletek 
azonban nemigen foglalkoztak az „állami kudarcok” lehetőségének vizsgálatával, amelyek 
leggyakrabban az állam újraelosztó-koordinációs szerepével kapcsolatos különböző egyéni 
elvárások és motivációk konfliktusaiból erednek. Az erre koncentráló „közösségi döntések 
elmélete” és a „megbízó-ügynök elméletek” csak a 80-as évekre váltak igazán ismertté a 
politika és közigazgatás számára. Az állam által egyszerre betöltött szerepek (szabályozó, 
szolgáltató, megrendelő-finanszírozó, ellenőrző stb.) között természetszerűleg belső 
konfliktusok alakultak ki: a különböző szerepekhez különböző célkitűzések és alapelvek 
tartoztak. Az állam egyik szerepében sem volt maradéktalanul eredményes és hatékony, és a 
szerepkonfliktusok nem erősítették az állam kiszámíthatóságát sem. A kormányzat, a 
közigazgatás figyelmét és erőforrásait lekötötték a közvetlen szolgáltatásnyújtással, a sokszor 

                                         
270 Különösen a 70-es években és a 80-as évek elején népszerű makrogazdasági iskola, amely a kínálati oldalt 
hangsúlyozza a kereslet-kínálat párosából. Központi gondolata Say törvénye, mely szerint „a kínálat megteremti 
a saját keresletét”, illetve az a felfogás, hogy valakinek előbb termelnie kell ahhoz, hogy valaki más vásárolni 
tudjon. A közpolitikák elemzésekor a kínálati oldal iskolájának képviselői sokkal inkább azt figyelik, hogy 
valamely beavatkozás milyen mértékben változtatja meg a termék- és szolgáltatás-előállítók ösztönzőit és 
képességeit, szemben azzal, hogy milyen keresletet indukál közvetlenül. 
271 Szocialista vállalatként nincs névleges többletkapacitás. 
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egészen a részletekbe menő szabályozással, a hatósági felügyelettel és ellenőrzéssel 
kapcsolatos teendők. Égetően hiányzott viszont annak végiggondolása, hogy mik is lennének 
alaptevékenységei, azaz azok a feladatok, amelyeket más szereplők nem tudnának teljesíteni, 
vagy nem lenne rá demokratikus legitimációjuk.  

A felsőoktatás kormányzati szervei egyszerre szabályoznak, finanszíroznak, felügyelnek és 
ellenőriznek, valamint időnként operatívan be is avatkoznak, ha az eredménnyel 
elégedetlenek. Az állam akképpen viselkedik, mint akik ”úgy mennek a harcba, hogy kétféle 

szándék van a gyomrukban és sokféle hang a torkukban”272. Hatékonyságjavítás miatt 
versenyt szeretnének, ezért szabályt hoznak a teljesítményösztönző finanszírozásról 
(szabályozó szerep), aztán amikor a versenyben valamelyik egyetem-főiskola alulmaradni 
látszik, akkor visszamenőleg póttámogatásokat ítélnek meg (közvetlen állami beavatkozás). 
Hasonló okokból gazdálkodási önállóságra ösztökélnek, majd ezzel párhuzamosan központi 
béremeléseket hajtatnak végre, növelik a címzett és céltámogatások arányát, terjedelmes 
szerződésekben állapítva meg jogokat és kötelezettségeket, majd tartalmában szinte sohasem 
ellenőrizve e szerződések teljesítését, sőt leggyakrabban maga az állam szegi meg e 
szerződéseket, visszaélve erőfölényével. Erről bővebben a piaci szocializmust tárgyaló rész 
szól. Átgondolatlan az állami felsőoktatás alapfeladata: 

• ha ügyfeleiknek érdekük felsőoktatási szolgáltatásokat igénybe venni, akkor miért kell 
állami intézményeket fenntartani, mi az a fontos és szükséges feltétel, amit a 
magántulajdonú gazdasági társaságként működő egyetem nem elégít ki? Ha az 
államnak ilyen szolgáltatást szerveznie kell, akkor miért nem elég az esetleges piaci 
kudarcokat orvosolni, és a szolgáltatásokat igénybe vevőket támogatni, azaz 
keresletoldali finanszírozással esélyegyenlőséget segíteni? Ha a felsőoktatás 
bonyolultsága miatt a szerződéses kapcsolatok kudarcának helyzete veszélyeztet, 
akkor miért hagyja az állam az állami intézményeket profithoz jutni, miért nem 
avatkozik be, vagy vezet be eljárásokat és szabályokat a profitsemlegesség 
megtartására? 

• A permanens felsőoktatási reformok mind állami kudarcokra indulnak és enyésznek el 
– mi lehet az oka, hogy az állandó szakmai és pénzügyi kudarcokat pont újabb állami 
beavatkozással lehet orvosolni? A rendkívűl sűrűn változtatott felsőoktatási 
jogszabályok és finanszírozási modellek, a valóságban alkalmazott, és jogszabályban 
leírt eszközök kirívó eltérései miért győzi meg mégis minduntalan az állami 
döntéshozókat, hogy a dolgokat csupán „nem jól csinálják”, és miért nem jutnak 
sohasem arra a következtetésre, hogy valószínűleg „nem a jó dolgokat csinálják”? 

• Az állam – önérdekéből és az állami felsőoktatási intézmények nyomására – hajlamos 
saját kudarcainak eljelentéktelenítésére, észre nem vételére. Minden jel arra mutat, 
hogy a szerződéses kapcsolatok kudarcából, az intenzív marketing és PR 
tevékenységből, adminisztrációból és az információs asszimetriából fakadó költségek 
az (autonóm módon működő) állami intézményeknél, illetve fenntartójánál is 

                                         
272 Forrás: Kipling R. (1969): A Dzsungel könyve 
 (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/kulfoldi/kipling/dzsungel/html/02.htm#v6)  
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megjelennek. Az állami beruházások, intervenciók, megrendelések, szándékok még 
sokkal inkább kiszámíthatatlanok, mint a piaci szervezetek viselkedése. Az államnál – 
ahogy a piaci szocializmusról Kornai (1993) megírta - folyton keveredik a homo 
oeconomicus önérdekkövetése valamiféle altruista attitűddel, így aztán nincs olyan 
felsőoktatási tevékenység, amire ne járna előbb-utóbb valamilyen állami támogatás. 
Ha ezek a kudarcok – különösen a kvázi-vállalati működés révén – szintén léteznek, és 
az állam képtelen kiküszöbölésükre, akkor mi indokolja a felsőoktatást állami 
szolgáltatássá tenni? 

Az előző két bekezdés állításainak igazolására az alábbiakat hozom: 

• a felsőoktatás iránti kereslet permanensen nagy, a kutatások azt bizonyítják, hogy a 
diplomával elhelyezkedők életesélyei jobbak273 OECD (2002), 

• Kutatások (Polónyi I., Tímár J., 2001) bizonyítják, hogy a társadalmi integrációnak 
nem a felsőoktatás a terepe. A középfokú végzettséggel nem rendelkezők körében ölt 
veszélyes mértéket a munka világának elhagyása, a társadalmi normák megsértése, 

• A Báger Gusztáv (2004) egyetemi tanár által jegyzett: „A felsőoktatás átalakulása, a 
finanszírozás korszerűsítése” című ÁSZ FEMI tanulmányban274 az állam szerepét az 
alábbiakban fejti ki: „A tapasztalatok szerint az is nyilvánvaló, hogy a kormányzati 

kontroll gyengítése önmagában nem javítja az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, 

de az intézményi autonómia, a dereguláció és a privatizáció sem biztosítja önmagában 

a megfelelő intézményi szerkezetet és oktatási kínálatot. Fennáll ugyanis a veszélye 

annak, hogy csak néhány pénzügyileg-gazdaságilag bármely okból jobb helyzetben 

lévő intézmény fejlődik, a többi pedig alacsony költségű, de kétes minőségű oktatást 

nyújt, s továbbra is hiányozni fognak a piaci igényeket kielégítő, költséghatékony és jó 

minőségű képzést nyújtó intézmények. Az államnak tehát az intézményi autonómia, a 

dereguláció, a privatizáció körülményei között is fontos szerepe van (lesz) a minőségi 

oktatás biztosításában. Az intézmények feladatkörének meghatározása, a választott 

intézményi profilhoz illeszkedő új oktatási programok jóváhagyása, a programok és 

diplomák akkreditációja, az oktatási intézmények működési elveinek és felelősségi 

körének jóváhagyása, teljesítményük átfogó értékelése alapvetően továbbra is központi 

funkció marad.” 

Vizsgáljuk meg a fenti állításokat: 

„A tapasztalatok szerint az is nyilvánvaló, hogy a kormányzati kontroll gyengítése önmagában 

nem javítja az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, de az intézményi autonómia, a 

dereguláció és a privatizáció sem biztosítja önmagában a megfelelő intézményi szerkezetet és 

oktatási kínálatot.” A szerző nem jelöli meg, hogy milyen tapasztalatok alapján nyilvánvaló, 
különösen hazánkban.  

                                         
273 Kimutatható, hogy a magasabb végzettséget bérprémiummal jutalmazza a munkaerőpiac (Varga, 2001). 
274 A szerző az ÁSZ FEMI főigazgatója, honlapja szerint két helyen egyetemi tanár. 
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„Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy csak néhány pénzügyileg-gazdaságilag bármely 

okból jobb helyzetben lévő intézmény fejlődik, a többi pedig alacsony költségű, de kétes 

minőségű oktatást nyújt, s továbbra is hiányozni fognak a piaci igényeket kielégítő, 

költséghatékony és jó minőségű képzést nyújtó intézmények.” Az állítás könnyen cáfolható. Ha 
a többi alacsony költségű, de kétes minőségű oktatást nyújt, akkor azok kinek kellenek? 
Nyilván azoknak, akik rossz minőségű oktatást szeretnének kapni. Azok miért iratkoznának át 
”piaci igényeket kielégítő, költséghatékony és jó minőségű képzést nyújtó intézmények”-be? 
Egyáltalán, milyen eszközökkel garantálja az állam a jó minőséget, no pláne a „piaci igények 

kielégítését”? Nézzük meg, hogy mit tesz most: 

• támogat mindenféle felsőfokú képzést, függetlenül attól, hogy a hallgatók azzal 
mennyire elégedettek. De nem mindegyiket, hiszen számos olyan költségtérítéses 
szakirányú továbbképzést, vagy alapképzést nem támogat, amelyek népszerűek, a 
hallgatók sokat hajlandók értük fizetni, és ezért feltételezhető, hogy ezekkel a 
hallgatók elégedettek. Támogat viszont sok olyan szakot, amelyekre csekély az 
érdeklődés, és olyanokat is, ahol igen sok a pályaelhagyó (pl.: pedagógusképzés). 
Ezek szerint az állam olyan képzéseket is támogat, amelyek semmiféle piaci igényt 
nem elégítenek ki, még akkor is, ha a piaci igényeket némileg hibásan azonosítjuk az 
aktuális munkaerő-piaci igényekkel. Más szerzők (Kováts, 2006) is megerősítik, hogy 
semmi nem mutatja, hogy a hallgatói elégedettséget, „a piaci igényeket” a központi 
tervezés, vagy önmagában az állam, mint szereplő jobban ki tudja elégíteni, mint a 
„fogyasztó” (a hallgató). 

• Nem tudni, hogy az állam mit ért jó minőségű képzésen, általában azt a képzést 
tekintik ilyennek, amelynek végén a hallgató elégedett. Feltételezhető, hogy a 
hallgatók különböző preferenciákkal akarnak felsőfokú képzésekben részt venni. A 
többség a munkaerőpiacon akar a végzés után érvényesülni, mások hivatásos 
háziasszonyok, anyák, szüleiket gondozók stb. kívánnak lenni, végülis mindegy, az a 
fontos, hogy az egyén elégedett legyen a nyújtott képzés után. Az elégedettséggel 
ellentétes eredményeket mutatnak mind a FIDÉV275, mind a műegyetemi vizsgálatok: 
a végzettek nagyobbik fele a végzés után tovább akar tanulni. (Szabó T., Finna H., 
Kövesi J., 2005) Varga Júlia (2006) tanulmánya alapján arra a következtetésre lehet 
jutni, hogy az első felvételinél választott szak és a (legtöbbször fizetős) második 
diploma megoszlása nagyon hasonló. Mindez azzal jár, hogy a társadalom kétszer fizet 
(először az adófizetők, aztán a hallgató) a felsőoktatásáért, és a diák legalább 
másfélszer több időt tölt képzésben (és nem foglalkoztatásban), mint szükséges lenne. 
Ebből az derül ki, hogy az állami intézmények képzése nem jó minőségű. Hasonló 
megállapításra jut Friedman (1998) is, azzal, hogy (az állami felsőoktatásban) „az 

                                         
275 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Emberi Erőforrások Tanszék FIDÉV 
Kutatócsoport: Jelentés az állami felsőoktatás nappali tagozatán 1998-ban végzett fiatal diplomások munkaerő-
piaci életpálya-vizsgálatának eredményeiről, Budapest, 2000. 
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Emberi Erőforrások Tanszék FIDÉV 
Kutatócsoport: Jelentés a felsőoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzett fiatal diplomások munkaerő-piaci 
életpálya-vizsgálatának eredményeiről, Budapest, 2001. 
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igyekvő tanulók és tanárok mindenütt megtalálják a módját, hogy egymásra találjanak 

és elérjék céljukat. De ez is csupán kis részben ellensúlyozza a diákok elvesztegetett 

idejét és az adófizetők elvesztegetett pénzét.” Közvetett bizonyítékként korábban 
megmutattam, hogy bár az Alma Materben, a graduális mérnökképzésben szerzett 
üzleti ismereteket a mérnökhallgatók nem sokra értékelik, mégis, a posztgraduális 
menedzserképzés legnépszerűbb helyszíne a BME, a mérnökök közül sokan 
választják. Ennek fő oka feltehetően kettős és mind az oktatók, mind a hallgatók 
részéről hasonló: az államilag finanszírozott képzésekben sem a hallgatók, sem az 
oktatók nem vesznek részt olyan erőfeszítéssel, mint a külön és jól megfize(tte)tett 
tandíjas (költségtérítéses) kurzusokon (Szabó T., Finna H., Kövesi J., 2005). 

• Különösen nem tudni, hogy mit érthet az állam minőségen, amikor a minőségirányítás 
legfontosabb testületének a felsőoktatás egyetemi tanárai által dominált MAB-ot tette 
meg, valamint a minőséget a kormányzati bürokrácia díjazza, nem a felhasználók. 
Polónyi (2007b) 2007-ben így ír erről: „A hazai akkreditáció tizenöt éve alatt nem 

sikerült a hazai felsőoktatás minőségét megőrizni, az alacsony színvonalú szakok és 

intézmények megalakulását és alkalmatlan egyetemi tanárok kinevezését 

megakadályozni. Ennek oka, hogy az akkreditációs bizottság szinte kizárólag a 

felsőoktatási szféra képviselőiből áll. Joggal tekinthetjük úgy, "mint egy 

összekacsintgató és bólogató jó öreg fiúk zártkörű társaságát - egy kölcsönös 

hátvakaró társaságot", amelynek működési elve, hogy én akkreditállak téged, te 

akkreditálsz engem276. A törvény nem változtatott ezen, sőt a bizottság lett a 

felsőoktatási ágazati minőségirányítás legfontosabb aktora. Pedig ha a felsőoktatás 

minőségbiztosításában nem kapnak döntő szerepet a hallgatók és a munkaadók, akkor 

a minőség sem kap szerepet a felsőoktatásban”. A megállapítással egyetértek, a MAB 
személyi összetételére vonatkozó megállapítás összevethető azzal a ténnyel, hogy a 
felsőoktatási minőségi díjra is valójában a szféra tesz javaslatot. Ebből újra inkább arra 
a következtetésre lehet jutni, hogy a felsőoktatás a minőséggel sokkal inkább 
azonosítja alkalmazottai, mint a hallgatók elégedettséget277. 

• Tisztázatlan és érthetetlen már az is, hogy a szerző szerint nem elég, hogy a 
privatizáció nem termel ki megfelelő számú, jó minőségű és piaci igényeket kielégítő 
képzéseket nyújtó igényeket, de, hogy azt a kijelentését mire alapozza, hogy az 
államiak költséghatékonyak, végképp nem tudni. Az állam jelenleg a 
költséghatékonyságot sem méri, nincs is erre rendelkezésre álló semmilyen adat.  

                                         
276 Bársony János idézi Kay McClenney írását 
http://www.dunantulinaplo.hu/index.php?apps=sorozat&amp;a=3&amp;sorozat_id=4&amp;reszlet_id=4  
277 Lásd erről pl.: Harker, D., Slade, P., Harker, M. (2001): Exploring the Process of ’Scholl Leavers’ and 
’Mature Students’ in University Chice – Journal of Marketing for Higher Educational Institutions, Vol. 11(2), 
The Haworth Press, NY, pp. 1-20.; Shash, A., Zeis, C., Regassa, H., Ahmadian, A. (1999): Expected Service 
Quality as Percieved by Potential Customers o fan Educational Instituion – Journal of Marketing for Higher 
Educational Institutions, Vol. 9(3), The Haworth Press, NY, pp. 49-72.; Liu, S. (1998): Integratiing Marketing 
on an Institutional Level – Journal of Marketing for Higher Educational Institutions, Vol. 8(4), The Haworth 
Press, NY, pp. 17-28. 
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„Az intézmények feladatkörének meghatározása, a választott intézményi profilhoz illeszkedő 

új oktatási programok jóváhagyása, a programok és diplomák akkreditációja, az oktatási 

intézmények működési elveinek és felelősségi körének jóváhagyása, teljesítményük átfogó 

értékelése alapvetően továbbra is központi funkció marad.” - írja a szerző, miután előző 
állítása indoklása helyett a következő mondatban megismétli a nyitó gondolatot. De miért is 
lennének ezek állami feladatok, és most mennyiben azok? 

Az intézmények feladatkörét most is az intézmények határozzák meg, és nehéz lenne arra 
érvet találni, hogy a felsőoktatási autonómia, és legfőképpen az információ helybeni 
megjelenése (továbbá az ezzel összefüggő szubszidiaritás) okán mi ebben az állami feladat? 
Olyannyira nem állami feladat, hogy az állam, minden felsorolt feladattal – legfeljebb - 
formálisan foglalkozik, lényegében a felsőoktatás képviselőire bízva az érdemi döntést.  

„Választott intézményi profilhoz illeszkedő új oktatási programok jóváhagyása, a programok 

és diplomák akkreditációja”. Bár nehezen megfoghatónak tartom a jóváhagyás kifejezést, az 
állítást akkor is cáfolnom kell. Az oktatási programokat formailag-tartalmilag a felsőoktatás 
aktorai dolgozzák ki, ideértve azok jogszabályi alapjait is, amellyel kapcsolatban 2005-től már 
egyetértési joguk (Magyar Rektori Konferencia) is van. Ezen nincs mit vitatkozni, az állami 
szerep lényegében kiadói, regisztrációs, és ha papíron éppen nem, akkor sem tartalmi. Nem 
önálló, mert az állam legfeljebb azért avatkozik be a programkészítés-akkreditáció tartalmi 
kérdéseibe, mert valamelyik, korábban érzése szerint nem kellőképpen méltányolt véleményű 
felsőoktatási érdekcsoport az eredménnyel elégedetlen, és a minisztériumon keresztül 
érvényesít érdeket. A minisztérium nem foglalkoztat külön – egy-egy képzési, vagy 
tudományterülethez kapcsolódóan – szakértőket, ilyen jellegű igényét a felsőoktatásból elégíti 
ki. Az akkreditációt a felsőoktatás által dominált MAB végzi, az állam szerepe ott is névleges. 
Józanul végiggondolva ez nem is lehet nagyon másképp, hiszen minden ehhez szükséges 
információ kizárólag az intézményekben állhat rendelkezésre.  

„Az oktatási intézmények működési elveinek és felelősségi körének jóváhagyása, 

teljesítményük átfogó értékelése alapvetően továbbra is központi funkció marad”. De miért? 
Mi az, hogy működési elv, mit jelent a felelősségi kör? Autonóm intézmény esetében milyen 
elveket kell tisztázni és miért? Egyáltalán, milyen bizonyíték a központi feladatok 
szükségességére, hogy kellenek és kész? És miért nem a hallgatói érdeklődéssel hordozott 
értékítélet, vagy valamilyen független testület értékel, miért kell a bürokrácia bölcsessége? 
Ráadásul a gyakorlat sem igazolja e téziseket: 

a) az állami intézmények működési elvét kimondó alapító okiratban a tartalmi részeket a 
felsőoktatási intézmények állítják össze. Ami fenntartói korlátozás, azok pont nem 
elvek (hallgatói létszám korlátozása, képzési területek felsorolása stb.) egyébként 
mind vitathatók, semmivel meg nem indokolt, egyszerű bürokratikus koordinációs 
eszközök.  

b) Az állami szerepvállalás álszent, cinikus abszurditása egyik kiugróan erős 
bizonyítékának látom, hogy a tíz éves megfigyelési időszakban a fenntartó által 
rendelkezésre bocsátott költségvetés egyetlen egy esetben sem tartalmazott – a 
hatályos kormányrendelet előírásai szerinti – levezetéseket, pontosabban semmilyen 
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levezetést nem tartalmazott. Sohasem mellékelték, hogy a közölt számok hogyan 
jöttek ki, a felbukkanó új támogatási jogcímek miért és hogyan kerültek oda, miért 
akkorára becsülik a tervezett saját bevételeket stb. Az áttekintett funkcionális és elemi 
költségvetések semmilyen magyarázatot, indoklást nem tartalmaztak. A 
minisztériumba beküldött, intézményben lebontott elemi költségvetéseket ennek 
megfelelően teljesen hasraütésszerűen állították össze, a tárca útmutatói csak 
jogszabályi idézeteket közölnek – ha közölnek. Az így összeállított elemi 
költségvetéseket a fenntartó mindig elfogadja, soha, egyetlenegy alkalommal nem 
vizsgálja teljesülésüket, azok okait. Az előző évi költségvetésekkel összevetve 
megalapozott állítás, hogy a kialakuló számokat bázisalapon tervezték. Ezzel szemben 
e költségvetéseket rendre felrúgták „zárolások278”, közalkalmazotti béremelések stb.. 
A bázisalapú tervezés ugyanakkor nem akadályozta meg a minisztériumi bürokratákat, 
politikusokat és intézményvezetőket, hogy minden évben hosszan tárgyaljanak a 
normatívák fajtájáról, nagyságáról, elemezzék azokat, mint, ha lenne jelentősége. 

c) Az állami intézmények teljesítményét az állami szervek nem értékelik. 

• Az elmúlt tíz évben a BME szöveges beszámoló jelentését a fenntartó egyetlen 
egyszer sem értékelte, semmilyen gazdasági elemzés erről nem született, még 
azt sem üzente meg, hogy elfogadja, vagy sem. 

• Az 1999-ban készült MAB BME-akkreditációja senkit sem érdekel, sem az 
egyetem, sem a fenntartó nem hivatkozik rá, mint releváns dokumentumra, 
fejlesztéskor, a szakok népszerűsítésekor, bármikor. 

• A különböző, rendszeresen ismétlődő hatósági vizsgálatok (APEH, KVI, OKM 
Ellenőrzési Főosztálya stb.) kizárólag jogszabályi megfelelőségi 
menedzsmentet alkalmaznak, jelentéseik semmilyen tartalmi értékelést nem 
tartalmaznak. A fenntartói ellenőrzéseknél több esetben tapasztaltam, hogy az 
ellenőrzést végzők nem függetlenek, és/vagy valódi céljuk a feltárt problémák 
formális megoldása, a szabálytalanságok eltusolása.  

• A szerződéssel megkötött kutatási, és más projektek esetében a bürokraták – 
érthető módon, hiszen nem értenek hozzá – kizárólag pénzügyi ellenőrzést 
alkalmaznak, a kutatási projektek oktatási, ipari hasznosulását egyáltalán nem 
értékelik, ha értékelik, akkor „jó szándékúan”, személyi, anyagi 
konzekvenciájuk soha sincs. Utókövetés szinte egyetlen projektnél sincs, ha 
van, akkor érthetően igen gyenge az ügynök-megbízó kapcsolat: mindkét 
félnek az az érdeke, hogy minden „rendben” legyen, a finanszírozó 
legközelebb is finanszírozzon, a finanszírozott legközelebb is költhessen. 

• Az Egyetem 2006-ban készült 5 éves középtávú fejlesztési tervét a fenntartó 
másfél oldalas véleménnyel kommentálta, és fogadta el. A vélemény egyáltalán 
nem tartalmazott kvantitatív módszereken alapuló értékelést, csupán 

                                         
278 Szemantikai bravúr, mert az elvonás szót a felsőoktatási törvény használja, és nem engedélyezi a finanszírozó 
számára. 
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kijelentések halmaza, láthatóan azzal a megrendeléssel írták, hogy el kell 
fogadni. 

• Az eltérő okokból-célokra készülő rangsorok egyikét sem állami szerv rendeli 
meg, magas rangú állami tisztviselők rendszeresen kijelentik, hogy a 
teljesítmény-értékelés nem az oktatási tárca dolga279 (ami természetesen nem 
akadályozza meg ugyanezen tisztviselőket különböző támogatások 
osztogatásában) 

Egyetértve Friedman-nal (1998), nem látom annak okát, hogy az állam értékeljen, különösen 
úgy nem, hogy az értékelés jogát valójában a szférára hagyja. Ellenvetéssel élek akkor is, ha 
kiépíti saját ellenőrző rendszerét. A munkaerőpiaccal, civil szervezetekkel, a hallgatókkal és 
családjaikkal szemben az állam képes monopolárakat kínálni az ellenőrzéshez, így az nagyon 
drága lesz. Eredménye pedig mindig kétséges, nem csak a gyenge ügynök-megbízó kapcsolat 
miatt, hanem a felsőoktatás nyilvánvaló információs és szellemi fölénye okán. Az olyan 
összetett szolgáltatás esetén, mint a felsőoktatás, mindig lehet olyan stakeholder-t találni, aki 
az eredménnyel, teljesítménnyel elégedett, és igazolja a (legtöbbször saját magára) költött 
források hatékonyságát és eredményességét280. 

A tanulmány más helyen így szól az állam szerepének szükségességéről: 

”Amennyiben ugyanis a felsőoktatás közfeladat és annak állami finanszírozása is a közösség 

összefogására alapozódik, akkor ezen közfeladat döntésmechanizmusában meg kell 

nyilvánulnia a közérdeknek. A köz érdeke pedig az, hogy a közösség igényeinek megfelelő 

számban és szakmai eloszlásban történjen a képzés. Alapvetően hibás az az álláspont, hogy a 

piac majd eldönti, hogy a közösség milyen képzéseket finanszírozzon. A piac ezt önmagában 

nem képes eldönteni. A piac mindenhatóságát kritikátlanul hirdetők – úgy tűnik – nem 

ismernek (vagy nem vesznek figyelembe) egy nagyon fontos fogalmat: a reakcióidő fogalmát. 

Ez a fogalom a természetben jól ismert. Az ún. „felsőoktatási piac” reakcióideje – egy ember 

aktív életéhez képest – olyan hosszú, hogy beavatkozás nélkül a piac nem képes egyensúlyi 

állapotot létrehozni. Amennyiben pusztán a hallgatói érdeklődés alapján alakítanák ki a 

felvételi keretszámokat, akkor ma Magyarországon bizonyos szakmákban egyszerűen nem 

lenne képzés. Például mire kiderülne, hogy a piac nem „igazolja vissza” a jogi beiskolázás 

iránti indokolatlanul magas igényt, a nemzeti érdek szempontjából alapvető (például 

kémiatanár-) képzések szűnnének meg.”  

Vizsgáljuk meg ezeket az állításokat: 

                                         
279 Például itt: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=720&articleID=230094&ctag=articlelist&iid=1  
280 Azonban nemzetközi példák hívják fel arra is a figyelmet, hogy akár a kutatás-fejlesztés, akár a felsőoktatási 
kapacitás egyoldalú fejlesztése, anélkül, hogy a kereslet erre adott lenne csak magas kiadásokat okoz, az elvárt 
eredmények nélkül. A Világbank jelentése szerint ebbe a csapdába estek olyan nagy országok is, mint Brazília, 
India, vagy néhány volt szovjet köztársaság. Amennyiben a felsőoktatás elébe megy a gazdasági változásoknak, 
azzal olyan potenciált teremt, amelyre rövidtávon nincs kereslet, ennek az elvándorlás lehet a következménye. 
Ugyanakkor, ha sikerül a potenciált megtartani, akkor éppen ez jelenthet vonzerőt a technológia-intenzív 
termelés megtelepedésének – vagyis a szektor fejlesztése könnyen válhat „veszteséges nagyberuházássá”, ha 
nem készül fel a rendszer arra, hogy az oktatás által kiépített potenciált miként tartja fenn. 
(Stern S., Porter M.M., Furman F.J. [2000], idézi World Bank [2002] pp. 25.) 
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• „A köz érdeke pedig az, hogy a közösség igényeinek megfelelő számban és szakmai 

eloszlásban történjen a képzés.” Valóban, de ez tautológia, ez a mondat semmivel sem 
bizonyítja, hogy a felsőoktatás szolgáltatásaira áhítozók egyéni döntéseinek 
összessége alacsonyabb rendű, vagy rosszabb, mint valamilyen közösségi 
döntéssorozattal meghozottak. Ráadásul ez esetben nem tudjuk, hogy ki a köz.  

• Elsőként megemlítem, hogy az állami beavatkozáshoz egyáltalán nem szükséges 
állami intézményeket fenntartani, ezért ebben az esetben pusztán az állami 
beavatkozás helyességét próbálom meg cáfolni. Tegyük fel, hogy a hallgatók nagy 
része azért megy el kémiatanár-képzésre, mert azt hirdetik meg, nem a jogit. Egyrészt 
ennek az a következménye, hogy a legrosszabb képességűek választják a 
tanárképzőket, és azok közül is csak a még rosszabbak mennek el valóban tanárnak, 
hiszen az alacsony fizetés, az el nem kötelezettség elriasztja őket. Utána jó részük 
abbahagyja a tanári munkát és elmegy valamilyen másik foglalkozási ágba. (Varga 
J.úlia, 2007) Másrészt nem világos, hogy a kémiatanári fizetések felemelésével a 
nemzeti érdek miért nem fejezhető ki jobban, mint a képzési kapacitások 
fenntartásával. Ha igaz lenne Bágerék állítása, akkor eleve elrendeltetettnek kellene 
tekinteni, hogy az állam által menedzselt foglalkozásokban az a foglalkoztatáspolitikai 
szempont, hogy ugyan alacsony a fizetés, és rosszak a munkakörülmények, de 
könnyen (olcsón) diplomához lehet jutni, amit a jobb képességűek és szerencsések 
konvertálhatnak, kiegészítve más piacon értékesíhetnek. Semjén (In: Temesi, 2004) e 
problémára szintén felhívja a figyelmet, egyértelműen minőségrontónak értékelve a 
Báger által jónak tartott elv alkalmazását. Amúgy már Bágerék megfogalmazásaival is 
baj van („a piac nem igazolja vissza a jogi beiskolázás iránti indokolatlanul magas 

igényt” megfogalmazás erősen emlékeztet Bacsó Péter: A tanú c. filmjének azon 
jelenetére, amikor a bíró a tanúnak vallomása helyett az ítéletet adja oda), ráadásul 
szélsőségesen eltúlozzák a reakcióidő hosszát. Más természettudományos szakokon 
képzettekből 1-2 év alatt lehet kémiatanárokat képezni, de 4-5 év alatt bármelyik erre 
vágyó érettségizettből. Figyelemmel arra, hogy az ilyen munkakörben eltöltött idő 
átlagosan 30-40 év, egyáltalán nem látszik indokoltnak, hogy miért kell a piac 
egyensúlyi állapotához permanens állami segítség. Arról nem is beszélve, hogy ha 
például az egységesülő Európában megnő az igény a kémiatanárokra, akkor adófizetői 
pénzzel kell támogatni a nálunk sokkal jobb módú országokat azáltal, hogy sok tanár 
ott fog állást vállalni? Ezen felül a gyakorlat sem igazolja Bágerék tételét. Az állami 
intézmények éppen, hogy kapacitásaikat akarják értékesíteni, számukra lényegében 
közömbös, hogy a munkaerőpiac milyen képzettségű, végzettségű szakembert igényel. 
Az állami intézményeknek – saját foglalkoztatottaik érdekéből fakadóan – igen lassú a 
reakcióidejük, és szinte sohasem képesek követni a munkaerőpiac igényeit (Polónyi, 
2006b). Általánosságban is fölvethető az a kérdés, hogy mennyiben erkölcsös az 
államnak az emberek érdeklődési körét korlátozni, olyasvalamit nemzeti érdeknek 
hívni, ami valójában nem az, hiszen milyen nemzeti érdek az a foglalkozás, amelyet a 
nemzet polgárai nem akarnak űzni – és megfizetni? Ugyanaz a gondolat jelenik meg, 
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mint a műegyetemi költségvetés készítéséhez kapcsolódó értéktámogatásoknál 
(„erőltessük ki”). 

• Fenti gondolatmenetet tovább fűzve eddig – az állam által meghatározott és 
kínálatoldalon finanszírozott felsőoktatásról – sokkal inkább az derült ki, hogy nem a 
piaci kudarcokat kompenzálja, hanem sajátjait is képtelen. A pedagógus-képzés (és 
más, államilag finanszírozott, de a hallgatók által nem kedvelt képzések) problémája 
évtizedek óta a magyar felsőoktatás egyik gondja, megoldására átütő eredmény nem 
született (Polónyi I., Tímár J., 2006a). Azon már talán vitát sem érdemes nyitni, hogy 
„Például mire kiderülne, hogy a piac nem „igazolja vissza” a jogi beiskolázás iránti 

indokolatlanul magas igényt”- mondat megfogalmazója mire alapozza azt a 
feltételezést, hogy a jogi képzési iránti igény indokolatlanul magas, ha még maga sem 
tudja, hogy visszaigazolta-e a piac. És az sem tisztázott, hogy mit jelent a 
visszaigazolás, mikor tekinthető visszaigazoltnak, ha egyáltalán állásban van, vagy, ha 
olyan állásban van, amilyenre vágyott. Persze azt is lehetne mondani, hogy, ha a piac 
nem igazolja vissza, akkor majd elmegy az illető kémiatanárnak, mert az ezek szerint 
„nemzeti igény”. Reális feltételezés, hogy jogi végzettséggel kevesen választanak 
természettudományos pályát, ugyanakkor az is felvetődik, hogy miért méltányosabb 
valakit érettségi után valamilyen, érdeklődésnek nem megfelelő pályára kényszeríteni, 
amit még ráadásul valószínűleg azért is elhagy, mert rosszul fizetik (és/vagy nem 
szereti művelni)?  

Polónyi (2007c) szerint – Friedmanra támaszkodva – a felsőoktatás pozitív externáliáira való 
hivatkozás támadható, inkább elfogadható a Jánossy-féle rendszerelméleti aspektus, amely az 
ország „optimális gazdasági fejlődését szolgáló felsőfokú szakember-kibocsátás elősegítése” 
céljából tartja helyesnek az állami beavatkozást. Ebből és más megfontolásokból levezetve 
Polónyi  

a) egyrészt lehetséges állami feladatnak tartja az államilag finanszírozott létszám 
kiképzését, abban az esetben, ha az állam állami intézményrendszert hoz létre és tart 
fenn. Annak boncolgatásától eltekintek, hogy miért nem értek egyet az állami 
intézményrendszerre alapozott felsőoktatással. Részben azért, mert az értekezés több 
bizonyítékot is fölsorol, hogy a közösségi döntéssorozatokon keresztül elosztott 
jószágok allokációs hatékonysága alacsonyabb, mint a piaci koordinációval, részint 
azért, mert arra is meglehetősen erős igazolások léteznek, hogy ugyanazt a feladatot az 
állami szervezetek kevésbé hatékonyan és eredményesen oldják meg, mint a 
magántulajdonúak (Voszka, 2005). 

b) másrészt az állam, mint megrendelő szerepét, amely szervezet érdekelt a „a hatékony 

és jó minőségű képzésben”. Az már érdekesebb kérdés, hogy miért pont az állam, és 
miben megnyilvánulóan érdekelt a hatékony és jó minőségű képzésben, különösen 
úgy, hogy Polónyi (2007c) szembeállítja az állami érdeket, a hallgatóival, amely 
szerinte a hatékonysággal szemben közömbös, a minőséggel szemben pedig változó, 
bizonytalan érdekű. Az első állítás igaz, de igaz bármi másra is, hiszen egyikünk sem 
vizsgálja a söröző, vagy a bank, sem a teniszpálya hatékonyságát, ha sört inni, 
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befektetni, vagy sportolni akar. A fogyasztók aggregált preferenciáit az említett 
szervezetek menedzserek értékelik, valamely szervezet szolgáltatási minőségéért ők a 
felelősek. A minőséggel kapcsolatos problémák már inkább tárgyalásra érdemesek. Az 
való igaz, hogy az államilag támogatott képzésben a hallgató vevői attitűdjei gyengék, 
mint, ahogy az eladó sem szolgáltató, hanem hivatalnok, mindketten másodlagosnak 
tekinthetik a képzés olyan értelmű színvonalát, mely annak munkaerő-piaci értékével 
függ össze. Az állami támogatáshoz a hallgató kapcsolhat kellemes fiatalságot, tanulás 
helyett, de elutasíthatja azért is az együttműködést, mert az oktató nem szimpatikus, 
nehezen érthető, kellemetlen viselkedésű, vagy az oktató által tanított ismereteket 
valamiért haszontalannak tartja, vagy csak egyszerűen lusta és/vagy gyenge 
képességű. Az oktató ugyanígy feleslegesnek érezheti a hallgató jelenlétét, mert 
akadályozza őt kutatásaiban, különböző pénzszerző akcióiban, és különösen, mert 
érdektelenséget mutat, vagy egész egyszerűen nem szeret tanítani, nem szereti az 
embereket, elvégre nem pedagógus-pályára készült, illetve szintén említhetők 
motivációs, vagy képességbeli problémák ez esetben is. Az állami támogatás a 
hallgatót infantilizálja, az oktatót elidegeníti feladataitól, különösen, ha az kínálati 
oldalú, hiszen a nem piackonform megoldás miatt sohasem világos, hogy mit is 
akarnak a szereplők egymástól.  

c) Más a helyzet az államilag nem finanszírozott, vagy kereslet-oldalon és alapvetően 
nem vissza nem térítendő támogatással, hanem hitellel élénkített felsőoktatás esetén. 
Azon felül, hogy a tisztán keresletoldali finanszírozás megoldja a hatékonysági 
problémákat, a minőségbiztosítással kapcsolatban is érdekes következtetésekre lehet 
jutni. (Kövesi J., Finna H., Szabó T., 2005) Ebben az esetben is problémát okoz a 
minőség definíciója, mert piaci környezetben a minőség az, amit a vevő annak tart, 
azaz az a szolgáltatás, amiért a hallgató hajlandó pénzt adni. Ez nem jelenti feltétlenül 
azt, hogy a hallgató által megkívánt minőség alkalmas arra, hogy őt magát akár 
akadémiai életpályán, akár a munkaerőpiacon, akár máshol sikeressé tegye, de nagyon 
valószínű, hogy az elképzelt minőség mögött életpálya-elképzelések is vannak – ha a 
hallgató (és családja) ilyen nagybefektetésbe fog. Különösebb értékelés nélkül 
helyesnek tartom Friedman álláspontját a hallgató – az állami és magán 
felsőoktatásban betöltött – különböző szerepéről. Ami talán még érdekesebb, hogy 
miért gondolja Polónyi (2007c), hogy az államnak érdeke lenne a jó minőség a 
felsőoktatásban, ugyanis 

• az állami tisztviselők rendelkeznek a legkevesebb releváns információval arról, 
hogy a hallgatók mennyire elégedettek a képzéssel, továbbá őket erősen 
befolyásolja az állami intézmények menedzsereinek és oktatóinak értékítélete 
egyaránt281. Ráadásul, ha rendelkeznek is információval, akkor is a döntést 
helyesebb lenne a saját sorsukban sokkal inkább érdekelt hallgatókra (és 
családjaikra) bízni, hogy döntsék el a rendelkezésre álló elégedettségi, 
munkaerő-piaci adatok alapján, hogy mit tartanak minőségnek. 

                                         
281 Lásd még Friedman-mátrix! 
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• a minőséggel kapcsolatos problémák döntően abból fakadnak, hogy az állami 
támogatás mindkét felet megóvja attól, hogy a minőségre koncentráljon. Kissé 
furcsa, hogy állami beavatkozással próbálnak olyan problémákon segíteni, 
melynek gyökere maga az állami beavatkozás. Ilyenekre példa a tanulmányi 
eredményhez kötött ösztöndíjrendszer, a különböző, „minőséget segítő” oktatói 
ösztöndíjak, minőségi bérpótlék282, minőségi díjak stb. Állandó a forgolódás 
különböző minőségügyi akciók körül, amelyek célja többnyire nem más, mint 
újabb, címzett és céltámogatások kikényszerítése, hogy az állam nyújtson 
olyan célokra extra támogatásokat, melyeket már egyszer támogatott – igaz, az 
állami támogatásokat költők véleménye szerint akkor éppen nem eléggé, a 
minőséget nem megfelelően értékelve. 

• a tapasztalatok sem azt bizonyítják, hogy a folytonos és egyre erősebb állami 
beavatkozás nem, hogy hatékony, de legalább eredményes eszköz lett volna. A 
különböző felsőoktatási érdekcsoportok könnyűszerrel verték vissza az állam 
minőségjavításra (is) szánt intézkedéseit, és az erre kapott támogatásokat 
alacsony hatékonysággal használták fel283. Polónyi más írásaiban (például a 
2007b-ben) remekül mutatja be, hogy sem az ezzel felruházott testületek 
(MAB), sem az alkalmazott finanszírozási modell, sem az intézményi 
menedzsment nem tartja szem előtt a minőség folyamatos javítását. A kialakult 
helyzetben ugyanakkor ugyanazon állami szereplők beavatkozását tartaná 
helyesnek, akiknek felelőssége világos, egyértelmű azért, hogy a korrekcióra 
érett helyzet egyre rosszabb. 

Az alapfeladatok tisztázatlansága az intézményi szinteken szintén érdekes kérdéseket vet fel, 
és nagyjából párhuzamot is mutat az államival. A Műegyetemet vizsgálva az alábbi 
problémákra bukkantam: 

a) a szervezet minden dokumentuma ugyan a lehető legmagasabb színvonalú oktatás-
kutatás gondolatkörét írja körül, ugyanakkor a menedzsment ennek megvalósításával 

                                         
282 Hogy mennyire nem veszi komolyan maga az állam sem saját minőségpolitikáját, jól mutatja, hogy ugyan a 
2005-ös felsőoktatási törvényben kötelező jelleggel bevezették a minőségi bérpótlék rendszerét, de egyetlenegy 
intézmény sem alkalmazza, a finanszírozó – a rendelkezésekkel szemben – elkülönítetten nem támogatja, sőt 
még arra sem vette a fáradságot, hogy a felsőoktatási törvényből a minőségi bérpótlékra vonatkozó 
rendelkezéseket kivegye. 
283 Ide sorolom a külön finanszírozott doktori iskolák alacsony eredményességét, vagy azokat a speciális 
ösztöndíjakat (Széchenyi, Békessy stb.), melyek egyike sem hozott a minőség tekintetében érdemi javulást, 
legalább is erre utaló, nyilvánosságra hozott értékelést nem találtam. A Bolyai ösztöndíjat a Magyar Tudomány 
2004-ben pl.: így értékelte: „Hat év tapasztalata alapján elmondható, hogy az ösztöndíj beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Egyrészt növelte a legkiválóbb fiatal kutatók hazai egzisztenciális lehetőségeit (és ezáltal 
hozzájárult ahhoz, hogy kevesebben távozzanak külföldre), másrészt az alapos döntési eljárás lehetővé tette a 
legjobbak kiválasztását.”. Ezek szerint a munkahelyi vezetők nem alkalmasak a tehetségesek kiválasztására, és 
megjutalmazására, csak, ha külön kuratóriumba tömörülnek, és külön állami forrást osztanak szét. „Cserni 
Gábor volt Bolyai-ösztöndíjas fogalmazta meg sokuk pozitív vélekedését a Bolyai-ösztöndíjról: "Az ösztöndíj 
elsősorban azzal segített munkámban, hogy családos ember lévén, nem azzal kellett törődnöm, hogy miből élünk 
meg, hanem a második vagy harmadik munkahely helyett kutatási feladataimra tudtam az időt szánni.” Az 
ösztöndíjat elnyerők mindannyian felsőoktatási, vagy kutatási intézményben dolgoztak, nem lenne valamivel 
egyszerűbb és olcsóbb ott megfizetni őket, mint a szocializmusból ismert módokon, másod- és harmadlagos 
(ugyanúgy állami) forrásokon keresztül? (http://www.matud.iif.hu/04jan/012.html) 
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keveset foglalkozik. A szervezetet alkotó munkavállalókat, hallgatókat, menedzsereket 
sokkal inkább áthatja az életkörülményeik minőségének javítására tehető stratégiai-
szervezési-technikai szintű intézkedéseket megelőző és követő vita. A tulajdonság az 
önigazgató tekintélyelvű szocialista vállalat érdekeltségével, stabil piaci helyzetével 
függ elsősorban össze: ha a szervezet érdeke elsősorban a kliensek igényeinek 
kiszolgálása és ráadásul megszüntethetetlen, akkor azért foglalkozik feltehetően 
keveset az oktatás és kutatás paramétereivel, mert az – erőfeszítésekre késztetése okán 
– kevéssé kelt érdeklődést a kliensek között. Nem világos, hogy mik az egyetemi 
vezetők, a szervezetek céljai. Állandó a pongyola társadalomból megismert 
szereptávolítás.  

b) Ezzel szemben stratégiai tervek nem készülnek, a szabályok be nem tartását, nem 
csak, hogy nem szankcionálják, de éppen a vezetők járnak élen abban, hogy e 
szabályok rájuk, az ő intézkedéseikre nézve nem kötelezők. A karok által igénybevett 
szolgáltatásokat többnyire nem piackonform módon biztosítja az egyetemi vezetés, 
hanem a hagyományoktól és a hozzá való lojalitástól függően. A karok érdekeinek 
(piacainak) védelmét ugyanezzel a módszerrel kezeli, kiegészítve azzal, hogy 
magukkal a karokkal ritkán konzultálnak arról, hogy milyen képviseletet, 
piacvédelmet kérnek, így sokszor a kari törekvésekkel ellentmondó vezetői döntések 
születnek284. A szakmailag legmagasabban képzett munkavállalalók oktatnak-kutatnak 
a legkevesebbet, ellenben szívesen és sokat foglalkoznak menedzsmenttel, 
adminisztrációval. A menedzserek hol a profit (bevételek) növelését szorgalmazzák 
(jellemzően befelé), hol a profitsemlegességet hangsúlyozzák (jellemzően kifelé). 
Hangsúlyos a magas színvonalú kutatás, ugyanakkor az erre irányuló törekvések a 
doktori tanácsokban rendre megbuknak285. (Andor, 2008). A feladatok 

                                         
284 Ilyen pl.: szerződés aláírása a vietnámi kihelyezett képzés ügyében, cserébe a rektor és a rektorhelyettes 
színvonalas vendéglátásáért. 
285 „Csak példaként játszanék el a „kutatóegyetem” stratégiai gondolattal. Vajon hogyan kellene egy ilyen 
felvetést értelmezni? Vajon ezt az elképzelést miként vezették le a rendelkezésünkre álló erőforrásainkból, külső 
környezetünk várható alakulásából? Vajon hol vannak annak jelei, hogy az állam vagy a piac a mai – egyébként 
évi több milliárdos – szinthez képest ennek többszöröséért szeretne tőlünk kutatást vásárolni? Vajon a jelenlegi 
egy-két ezres oktatói-kutatói gárdánk éppen ennek lehetőségét hordozza? Ha ez inkább csak jövőbefektetés 
jellegű gondolat, akkor vajon miből, honnan elvonva fektetnénk ebbe be? Vajon egy talán 500. hely környéki 
kelet-európai nagyegyetemnek éppen a kutatóprofil adná a kiugrási lehetőséget? Vajon minden karnál ugyanúgy 
ez lenne a jövő legfőbb iránya? Ennek kifejlődését, kialakulását vajon ki, mi akadályozta meg eddig 
egyetemünkön? És még hosszan sorolhatnám a kérdéseket. Nem akarom egyszerűen azt állítani, hogy ez minden 
realitást nélkülöző, értelmetlen felvetés. Annyit viszont igen, hogy egy ilyen felvetéshez előbb ezekre a kérdésekre 
kell ezt az irányt támogató válaszokat találni. Vagy csak pontatlanul fogalmazunk? Lehet, hogy csak arra 
gondolunk, hogy az egyetemnek azért kellene lobbyznia, hogy több pénz költsön az állam kutatásra, ezen 
keresztül pedig ránk? Mert ez egészen mást jelent, minthogy mi elhatározzuk, hogy kutatóegyetem leszünk. Vagy 
lehet, hogy csak arra gondolunk, hogy a kutatási oldal erősítésével erősíthetnénk oktatási oldalunkat? Na, de ez 
is egészen mást jelent. Végül, vajon tényleg akarja ezt az egyetem? Mert ha erre nincs jelenleg nagyobb külső 
igény, akkor ez csak úgy menne, hogy mi konokul hiszünk ennek a jövőjében, abban reménykedünk, hogy később 
ez megtérül majd. Ha viszont megvan ez a hitünk, akkor miért nem látni kari szinteken számottevő kutatás-
támogatási programokat? A minden bizonnyal az egyetemi kutató-elit jelentős részét képviselő doktori iskolák 
nagy részénél miért nem látjuk ennek az eltökéltségnek a nyomait? (Én legalábbis azt látom, hogy a nemzetközi 
publikálási követelmények alapszintjeit is elutasítja doktori iskoláink legalább fele, pedig az európai és/vagy 
kutatóegyetemi irányban való elmozdulásnak nehéz lenne ennél minimálisabb lépését megnevezni.) Még egyszer 
hangsúlyozom, se pro, se kontra nem kívántam éppen a „kutatóegyetem” kérdésköréhez hozzászólni, inkább csak 
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tisztázatlanságára, az általános szereptávolításra és szerepzavarra jellemző példának 
találtam az idegennyelvű képzéseket szervező TANOK (Tanfolyami és Nemzetközi 
Oktatási Központ) munkájához kapcsolódó egyetemi értékrendet.  

a) Míg az államilag támogatott képzésekben a különböző tanácsokban és 
vezetők között rendszeresen késhegyig folyó vita zajlik a képzéseket 
meghatározó jogszabályokról, a kapcsolódó szabályzatokról és 
tantervekről, addig például a külföldieknek szervezett angol nyelvű 
képzésekben két évtizedig úgy nyújtottak az angolszász modellnek 
megfelelő kétszintű képzést, hogy annak semmilyen honi jogszabályi 
háttere nem volt, a tanulmányi és vizsgarendet és a tanterveket sem kísérte 
a szokásos koordinációs mechanizmus. Az intézményi tanácsok nem is 
tárgyalták a képzési dokumentumokat, és föl sem merült, hogy a hazai 
előírásoknak megfelelő minőségbiztosítási intézkedéseket bevezessék. 

b) Ugyanez igaz az oktatókra is, akiknél elsősorban az volt fontos, hogy 
tudjon angolul, egyáltalán nem számított, hogy a magyar nyelvű képzésben 
az általa oktatott tantárgyat másik kar, vagy tanszék gondozza. 

c) A MAB végig „jóindulatúan” kezelte a kérdést, amikor megállapította, 
hogy a hazai jogszabályokkal a képzés nem konform, azonnal úgy tett, 
mint, ha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, és külön akkreditációs 
szabályokat állapított meg. A szervezeti magatartás okának azt tudom be, 
hogy ebben az esetben a többi céh (egyetem-főiskola) által fel nem 
osztható bevételekről van szó, így az adott céh érdekvédelme 
(jövedelemtermelő képességének megtartása, fokozása) fontos.  

d) Minden ilyen eset mögött azt fedeztem fel, hogy a kapcsolódó döntések az 
adott vezetőnek, érdekcsoportnak kívánnak kedvező helyzetet előállítani. 
Ilyenkor a szervezet rendszeresen előbújik egyesületi, vagy hivatali álarca 
mögül és a szereplők leplezetlen önérdekkövetéssel, piaci koordinációval 
igyekeznek érvényt szerezni érdekeiknek. (Szervezet)racionalizálási 
programok akkor és csak akkor indulnak, ha pénzügyi sokk éri a 
szervezetet286.  

Az egyetem-állam gyenge hatásfokú működésének, az állandó szerepzavar legfőbb indokait 
az alábbiakban látom: 

o gyenge az egyetemi vezetők és a nem egyetemi szint közötti ügynök-megbízó 
kapcsolat, ugyanúgy, ahogy gyenge a kiszolgáló szervezetek és a kiszolgáltak között. 
A – zömmel egyetemi oktatókból álló – vezetők egzisztenciája kevéssé függ a 
szervezeti sikerességtől, címnek tekintik a vezetői állásokat, és vezetési szervezési 
ismereteik sem elégségesek ahhoz, hogy bonyolultabb összefüggéseket megértsenek, 

                                                                                                                               
arra hoztam példának, hogy milyen felületesek ilyen jellegű céljaink átgondoltságai, megfogalmazásai, 
alátámasztásai, ezáltal milyen üres kijelentések maradnak ezek”. 
286 A legkisebb tanszéki méretnagyság meghatározására csak a korábban említett belső hiány feltárását követően 
„fogalmazódott meg igény”, ugyanezen okból építették le a BME-OMIKK veszteséges háttérvállalkozásait. 
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ilyen szituációkat megoldjanak. Valójában nem tudják, mit nem tudnak (Vö. 
szemetesláda-modell, vezetői viselkedések). 

o A szervezet legfontosabb célfüggvénye a bérjellegű juttatások maximalizálása, a 
professzori érdekek védelme. Ilyen körülmények között az egyetemi vezetők is 
leginkább e törekvéseket támogatják, az alapító okiratban, jogszabályokban, 
küldetésnyilatkozatban stb. leírtak helyett. 

o Az egyetemi felsővezetők jellemzően professzorok, vagy legalább docensek – a céhes 
hagyományoknak megfelelően287. A címhez közönségesen olyan egyéni magatartás 
kapcsolódik, amely a szervezet erőforrásait állítja a saját szolgálatába és nem fordítva. 
Ennek megfelelően a szervezet gyengén, vagy egyáltalán nem szankcionálja, ha az 
egyetem vezetői saját jólétük növelésére használják a szervezet erőforrásait, különösen 
a karoktól távol esőket, azaz a karok kiszolgálására létrehozottakat és az irányítást 
segítőket, mert az ott végzett pénzeltérítés a velük – céhes szempontból - 
egyenrangúak érdekeit kevésbé és közvetve sértik. Tűrt, hogy a szervezetek egy-egy – 
az egyetemi értékrend szerint magas rangú – személy kiszolgálására koncentrálnak, 
nem az oktatás-kutatás hatékonyságának és eredményességének növelésére – ez utóbbi 
ráadásul ellenkezik is a szervezet költségmaximalizáló érdekeivel (Szabó T., 2003a). 
A szervezet a szervezeti érdeket alárendeli az egyénieknek, ezért valamely döntéshozó 
professzort hiányos tudásáért felelősségre vonni sokkal nagyobb bűnnek számít, mint, 
a döntés súlyos anyagi (erkölcsi) következményei. 

4. Társadalomfilozófiai kritika 

Elsősorban a skandináv országokban volt érezhető az az erős társadalomfilozófiai kritika, 
amely az állam fontos társadalmi deficitjeire, beváltatlan ígéreteire mutatott rá. Eszerint az 
állam jóléti szerepvállalásának van néhány általános káros mellékhatása. Ilyen például az, 
hogy az állami beavatkozást egyfajta elidegenedés és normavesztés kísérte, mivel olyan 
funkciókat vett át, amelyek korábban a családok vagy a kis helyi közösségek feladata volt 
(pl.: önkéntes biztosítás). Ezzel párhuzamosan gyengült az egyéni felelősségtudat, amely 
részben a munkavállalásra nem ösztönző, túlságosan is kiterjedt szociális háló létrehozásának 
következménye. Az állami beavatkozások a társadalmi igazságosság alapvető céljainak sem 
feleltek meg maradéktalanul, hiszen a jóléti juttatások nem mindig azokat érték el, akiknek 
leginkább szükségük lett volna rájuk, ráadásul korrupcióval és jelentős hatékonyság-
vesztéssel is jártak. A felsőoktatással kapcsolatos társadalomfilozófiai kritika az alábbiakban 
foglalható össze: 

a) A liberális bírálatok (Hayek F. [1996]; Friedman M. [1996]) szerint a politikai elitek a 
modernizáció okozta társadalmi problémák kezelésében vélik megtalálni új 
legitimációs bázisukat. A jóléti állam – a liberális bírálat szerint – az öntevékeny 
állampolgárokból passzív, az államtól függő klientúrát hoz létre, aminek 

                                         
287 A megoldás munkavállalói (állami egyetemen: vevői) szempontból előnyös, mert 1) valamely érdekcsoportot, 
személyt (másodállás) közvetlenül kedvezményezhet, 2) nem egyesületi tag (külsős) speciális szaktudásával 
és/vagy kapcsolatrendszerével „túl erőssé” válhat és a szervezetben magát vevőknek tartók helyett valamely más 
érdeket szolgálhat (ilyen szempontból jellemzően veszélyes poszt a gazdasági vezetőé). 
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következtében a társadalomszerkezet meghatározó dimenziója a közösségi forrásokból 
való részesedés mértéke lesz. A jóléti állam válságának két kimenetét írják le a 
liberális irányultságú elemzések: (1) egyfelől a növekvő gazdasági terhek és a jóléti 
állam túlbürokratizálódása a magánszféra előretörését, a döntési folyamatokban az 
erősödő társadalmi részvételt hozza magával, (2) másfelől a jóléti állam növekedése az 
új autoritárius hatalomhoz vezet, amelynek meghatározó szereplői a disztributív elitek 
és a kialakuló klienscsoportok. (Bartal, 2005) A rendszerváltás óta eltelt néhány évben 
világosan látszik a liberális kritika létjogosultsága. A felsőoktatási intézményeket 
meghatározó hazai felsőoktatási térben a legfontosabb kérdés az állam – különböző 
csatornákon keresztül folyósított – támogatásai, annak mértéke. Az egyetemek-
főiskolák vezetői tipikusan a disztributív elitek legfontosabb klienscsoportjai, 
bizonyos tekintetben, ott, ahol a támogatások elosztásában nagy befolyással 
rendelkeznek, maguk is a disztributív elitek tagjai. A felsőoktatásban az állami 
újraelosztás olyannyira erős, és annyira az eliteket tömörítő egyetemeket 
kedvezményezi, hogy magánkezdeményezések288 eleddig csak a főiskolai képzésben 
jelentek meg, ugyanakkor megjelentek, ezzel is igazolva a liberális kritika 
előrejelzését. A finanszírozással kapcsolatos megfigyelésemnél már említettem, hogy 
a szereplők többsége nem a szabályok (ha vannak szabályok) betartásában hisz, hanem 
a döntéshozó korrumpálásában, megtévesztésében (Vö. konzervatív bírálatok). Ezért 
az egyetemi vezetők nagy része a saját szervezetének racionalizálását érintően passzív. 
A Műegyetemen belül tipikus, hogy a különböző érdekcsoportok az elosztási 
koalíciókba bekerülésre, újabbak létrehozására, a szabályok nekik kedvezően 
folytonos változtatására jóval nagyobb hangsúlyt helyeznek, mint a normakövető 
magatartással összekötött szakmai munkára. Tipikus következménye, hogy a 
Gazdálkodási Szabályzat, vagy a Tárgyi Eszköz Kezelési Szabályzat megfelelő 
rendelkezései évek óta meg sem születnek, vagy a hatályosakat a döntéshozók 
egyszerűen semmibe veszik. A gazdálkodás – egyetemen belüli – feltételei évente 
többször is változnak, vagy akár adott ügyhöz is kapcsolódhatnak, attól függően, hogy 
az ügyben érintett melyik disztributív elit, vagy elosztási koalíció tagja (tagja-e 
egyáltalán). 

b) A konzervatív bírálatok (Flora, 1986) középpontjában a jóléti államnak a társadalmi 
integrációban és legitimációban játszott szerepe áll. A jóléti állammal megvalósuló 
modernizáció – városiasodás és iparosítás – csökkenti és lazítja a család tradicionális 
szerepét, aminek következtében az egyének a jóléttel kapcsolatos elvárásaikat 
mindinkább az állammal szemben fogalmazzák meg. Mindez azzal a következménnyel 
jár, hogy egyfelől kialakul egy olyan társadalmi réteg, amely a hosszú távú 
befektetések helyett a rövid távú fogyasztást részesíti előnyben („jóléti hedonisták”), 
másfelől a különböző érdekcsoportok és elosztási koalíciók növekvő befolyása a 
kormányokat eltéríti attól, hogy a „közjót” tartsák szem előtt, és mindinkább ezen 

                                         
288 Ide nem számítva az egyházi egyetemeket, amelyek kedvező alkupozíciójuk révén az államiaknál is 
bőségesebb finanszírozásban részesülnek (Polónyi, 2005) 



 175 

érdekcsoportok „kiszolgálóivá” válnak (Bartal, 2005). A felsőoktatásban jól 
érzékelhető az állam jóléti hedonistákat támogató eleme: a szabályozásban az 
államilag finanszírozott időszak egyre kiterjedtebb. Tipikus példa még a jóléti 
hedonizmusra a felsőoktatási felújítások elhanyagolása is, a szféra ezermilliárdokban 
mérhető felújítási forrást igényelne. A Műegyetemen belül végzett megfigyeléseim is 
azt mutatják, hogy az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek, és különösen a karok 
vezetői mennyivel nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy különböző elosztási 
koalíciókat kössenek, az egyetemi vezetésbe képviselőket juttassanak, mint, hogy 
például azokat az oktatókat jutalmazzák, akiknek hallgatói véleményezése 
kiemelkedően jó, vagy, hogy gondot fordítsanak arra, hogy az általuk minőséginek 
tartott képzés, kutatás mellett szóló érveket kifejtsék, az igazolásokat összegyűjtsék. 
Az állami szervezet - kiegészülve az önigazgatással - akár egész extrém helyzeteket 
állít elő a rövid távú fogyasztás előtérbe helyezésekor. Ilyen környezetben sokkal 
fontosabb lehet a karok zászlóinak színe, mint az egyetemi költségvetés milliárdos 
hiányának pótlása; a főépület elé kerülő szobor ügye, mint a főépület tantermeiben és 
folyosóin omló vakolat és az alagsor világháborús légópincéket idéző elhanyagoltsága; 
vagy a Mérnökbál időpontja, mint a mesterképzésekkel kapcsolatos marketing-akciók 
stb. 

c) A (neo)marxista bírálat szerint (Csaba I., Tóth I. Gy., 1999) a jóléti állam válsága 
szükségszerű következménye a kapitalista fejlődés logikájának. Egyfelől a jóléti állam 
szociális programjainak célja a tőke és a munka közötti antagonisztikus ellentmondás 
folytán fellépő tömeges elégedetlenség leszerelése. Másfelől a közösségi kereslet 
folyamatos növekedése – mivel a monopoltőkések az üzleti költségek egyre nagyobb 
hányadát az államra hárítják – és az állampolgárok lojalitása mindinkább függelmi 
viszonyt alakít ki az állam közjavakat előállító tevékenységével, ami a 
termelőeszközök magántulajdonának fenntartásával ütközik (Bartal, 2005). Ennek jó 
példájára találtam a különböző állami forrásokból osztott kutatási támogatásoknál. 
2005-ben szinte egy időben öt pályázat is nyert, amelyek az Egyetemen keresztül 
finanszíroztak olyan konzorciumokat, amelyek legalább egy tagja valamilyen 
multinacionális cég. E konzorciumi tagok vállalatainak adózás utáni nyeresége minden 
esetben meghaladta a konzorciumnak nyújtott támogatást, így a kutatási támogatást 
nehéz nem úgy értékelni, hogy két befolyásos érdekcsoport összefogott az adófizetők 
pénzének magánhaszonná konvertálására. Az állami intézményekben foglalkoztatott 
oktatók kötelező óraszáma ugyanis – elvileg – azért kevesebb, mint fele a középfokú 
oktatási intézményekben dolgozókénak, hogy mellette kutassanak. A milliárdos 
adózott nyereséggel rendelkező nagyvállalatoknak ugyanakkor nem indokolt „kutatás” 
jogcímen támogatást adni, pusztán azért, mert propaganda-szempontból az sokkal 
könnyebben indokolható, mint, ha a vezetői fizetések megemelésére kapnának 
céltámogatást. A neomarxista kritika álláspontja minden olyan intézkedésre 
értelmezhető, ami engedélyezi a köztulajdonú egyetemek-főiskolák vagyonának 
hasznosítását, hiszen például a jelentős állami támogatással értékesített emberi 
erőforrás a jellemzően a kutatásokat-fejlesztéseket megrendelő, a felsőoktatási 
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intézményektől helyiséget bérelő stb. vállalkozások költségeit csökkenti, így azok – 
burkolt formában – közpénzhez jutnak. A megrendelést elfogadó állami egyetemek-
főiskolák ugyanakkor – ebben a helyzetben - közpénzzel segített vállalkozások. 
Jellemző a hazai elitek állapotára, a liberális kritika helyességére hogy az első 
bekezdésben említettek közül egyik (nyertes) pályázatban sem voltak az erőforrás-
fajlagosok beárazva, az egyik tudásközpont pályázatából egyáltalán nem derült ki, 
hogy a saját erőt a konzorciumi tagok egymás között hogyan osztják meg, sőt, 
valamelyik másik nyertes tudásközponti pályázatba beágyazva – ugyanazzal a szakmai 
programmal - felfedeztem egy korábban nyertest. Valamelyik harmadik pályázat 
összesen 1,9 milliárd forintos támogatási kérelmét mintegy másfél oldalon keresztül 
indokolta, és így is csak 680 millió forintig jutott el – az értékelők fantáziáját talán az 
ragadhatta meg, hogy a pályázat készítője milyen nagyvonalúan rájuk bízza a további 
költségelemek kalkulációját, vagy esetleg mégis inkább az, hogy a döntés már a 
kiíráskor megszületett. Figyelemre méltó, hogy az akkor nyertes műegyetemi 
tudásközpontokból négy alacsonyabb (feleakkora) rezsitérítési díjat vállalt 
pályázatában, mint a hatályos szabályzatok szerinti. A liberális-konzervatív kritika 
(redisztributív elitek-elosztási koalíciók) szép példájaként azt is meg lehet említeni, 
hogy a pályázat beadásakor a tudásközpontok gründolásában két rektorhelyettes is 
érintett volt. Egyikük éppen a pályázatok egyetem nevében történő aláírásért volt 
felelős, másikuk azonnal sikerrel lealkudta a többiekénél nagyobb, a pályáztató által 
elismert rezsitérítést főnökénél – miközben mindhárom szereplőt elméletileg a „közjó” 
növelésére, az egyetem szabályainak betartására alkalmazta az egyetemi közösség. 

Az állami felsőoktatás társadalomfilozófiai kritikájának példái: 

az állami gyámság szinte a végsőkig infantilizál, az állam felelős azért, hogy nincs a 
felsőoktatási intézmények között verseny, de azért is, ha piacosít és a versenyben egyes 
szereplők alulmaradnak. Az állam felelős az „igazságtalanul” elosztott állami támogatásokért, 
a hatékonysági, eredményességi problémákért, a közalkalmazotti rendszer merevségéért, az 
alacsony bérekért stb. Pedig az állítások csupán részben igazak, mert jelen körülmények 
között a munkáltató a közalkalmazottnak bármekkora bért is fizethetne, a menedzsment 
hatékonysági, eredményességi kritériumok alapján lényegében bárhogy oszthatná az 
intézményen belüli költségvetést. Az előző gondolatot folytatva intézményi szinten is 
hasonlókat tapasztaltam. A karok vezetői előszeretettel várnak más karoktól szolidaritást 
olyan ügyekben (pl.: egy-egy tanszék kiugró bérköltsége, nagy területhasználata, stb.), amit 
elsősorban a kari tanszékek között kellene rendezni. Állandóan „központi források”-at 
(kedvelt másik fordulatként az adott kérdést „központilag kellene megoldani”) emlegetnek, 
amelyek szükségesek munkájuk segítésére – az azonban minden esetben világos, hogy 
ilyenkor nem valami tanácsról, hanem az egyetem többi szervezeti egységének pénzéről van 
szó.  

A normavesztés és elidegenedés másik jellemző viselkedés-csoportja a piacon vásárolható 
jóléti szolgáltatások egyetemtől kikényszerítése, annak elvárása, hogy az egyetem – 
valamiféle kisvárosként – állítson elő kulturális, szociális, és egyéb jóléti szolgáltatásokat, és 
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ezzel juttassa jövedelem-transzferekhez az ott dolgozókat, hallgatókat. Jellemző példái az 
óvoda-bölcsőde, üdülők, éttermek, színház fenntartásának, parkolók ingyenessé, büfék 
kedvezményessé tételének, valamint a hallgatók részéről a hallgatói (kollégiumi) 
szórakozóhelyek kialakítása, „jóárasítása”, stb. A törekvések mögött nem csak az egyéni 
költségek társadalmasításának („egyetemesítésének”) eszméje áll, hanem az a gondolat is, 
hogy ha az egyetem az éppen ott dolgozók-hallgatók érdekeit kell szolgálja, akkor szervezeti 
érdekből sem racionális, ha például a forgalmi adóval sújtott szolgáltatást a dolgozók adózott 
jövedelmükből veszik meg.  

Kutatások bizonyítják, hogy a legjobb állami felsőoktatási intézményeket elsősorban a 
magasabb társadalmi státuszú családok gyermekei érik el (Majer, 2004). „Fordított Robin 
Hood”-nak lehet azt is értékelni, hogy a legtöbb kedvezmény, kiváltság a felsőoktatási 
intézményeknek kedvez (pl.: az ország egyetlen szakiskolája sem fogja olyan hatékonyan 
begyűjteni a szakképzési hozzájárulásokat, mint valamely fővárosi felsőoktatási intézmény289, 
az ő oktatóik sosem fogják „kiharcolni” a „sabbatical year” éves keresettel jutalmazott 
„feltöltődési időszakát”, még ha keresetük mintegy fele akkora, elfoglaltságuk átlagosan 
kétszerese is a felsőoktatási oktatókénak). 

5. A szolgáltatásminőség gyengesége 

További jelentős nyomást jelentettek a (választó)polgárok megnövekedett elvárásai az állam 
által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve általában a közigazgatás működésével szemben. Az 
üzleti életben kialakuló új szolgáltatási filozófia nyilvánvalóvá tette a minőségbeli és 
hatékonyságbeli különbségeket (főként, hogy egyes területeken közvetlen verseny is kialakult 
az állam, illetve a magán- vagy közösségi szolgáltatók között). A magánszféra ügyfél-
orientáltabban működött, szolgáltatásai sokkal jobb minőségben voltak hozzáférhetők, ami 
megemelte a polgárok elvárásait: a „value-for-money” elv alapján a közszférától is minőségi, 
testre szabott szolgáltatásokat kezdtek igényelni, alacsonyabb áron. Általánosságban az állam 
működéséről alkotott kép egyre negatívabb lett: ígéreteit nem tudja teljesíteni, túlzottan 
bürokratikus, nagy az erőforrásigénye (lásd növekvő adóteher), nem hatékonyan használja fel 
a közpénzeket, szolgáltatásai nem felelnek meg az egyéni igényeknek és a minőségi 
elvárásoknak. A változtatások fő irányai a kezdetekben a „karcsú állam” neoliberális jelszava 
alatt pusztán csak a közösségi szolgáltatások leépítése, a privatizáció, a piacosítás voltak. 
Később a „méret” leegyszerűsített kérdésének középpontba állításáról a hangsúly eltolódott az 
állami alapkompetenciák alaposabb végiggondolásán nyugvó, komplexebb megközelítések 
felé. A reformokat előkészítők gondolkodásában érezhető volt az elmozdulás a korábbi 
„szolgáltató” állam felfogásától a minimalista „szabályozó” („regulator”), vagy a „támogató” 
(„enabler”) állam koncepció felé. Ezek természetesen egészen más állami feladatkört 
jelentettek. Az államok üzleti jellegű tevékenységeiket (pl.: beruházás-finanszírozás, 
tömegközlekedés, infrastruktúra-fenntartás- és fejlesztés, postaszolgáltatások, energetika) 

                                         
289 Valószínűleg ennek felismerése vezette oda a munkaügyi- és szociális tárcát, hogy 2008. január 1-jétől 
számos (például a műszaki) képzési területet kizárt a szakképzéi járulék fejlesztési támogatásként nyújtható 
részéből. (2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, 
1.§.) 
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többé-kevésbé szigorúan üzleti alapon, a magánszféra követelményrendszere szerint működő 
vállalatokba szervezik ki, még ha ezeket meg is őrizték tulajdonukban. Az üzleti 
megfontolásokon túlmenő „társadalmi célokat” (pl.: méltányossági tarifák, veszteséges vasúti 
mellékvonalak fenntartása, stb.) világosan megfogalmazzák és „megvásárolják” a piacon 
működő, saját vagy magántulajdonú vállalatoktól, az átláthatatlan keresztfinanszírozást 
korlátozzák.  

Megkerülhetetlen annak megemlítése, hogy a NPM elvei alapján kialakított új gazdasági 
szerkezet, állami szerepvállalás elsősorban a mai társadalom egyik legerősebb 
érdekérvényesítési képességekkel rendelkező rétegét, az állami alkalmazottakat érintené – 
többnyire hátrányosan. A kulturális-, tudományos-, egészségügyi elitek döntő többsége ma 
költségvetési szerv, állami tulajdonú vagy finanszírozású – esetenként többnek is – szervezet 
vezető tisztségviselője. A politikai-hivatalnoki elit összefonódása következtében e szervezetek 
nagy része olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek – az államilag előírt és finanszírozott 
feladatok rovására – engedik, hogy alkalmazottjai és különösen vezetői az állami vagyont 
használva piaci szereplőként lépjenek fel, értékesítsék kapacitásaikat, illetve kihasználják a 
puha költségvetési korlátból fakadó előnyöket (Andor Gy., Szabó B., Szabó T., Ormos M., 
2004). Ennek megfelelően egyszerre igyekeznek – egyébként természetes szervezeti 
viselkedésként – az államilag finanszírozott feladatokkal összefüggő munkaköri 
ráfordításokat csökkenteni, és az így felszabaduló erőforrásokat értékesíteni (Vö. piaci 
szocializmusról szóló rész). Ezért a „Lincoln-kritérium290” utolsó mondatrésze („Az állam azt 

tegye meg az emberek számára, amit meg kell tennie, de amit ők maguk egyéni erőfeszítéseik 

révén egyáltalán nem vagy nem olyan jól tudnak megtenni.”) feltehetően elsősorban ezen 
állami szervezetek befolyásos foglalkoztatottjai – paradox módon tehát nem az ügyfelei – 
számára iránymutatók az államhoz való viszonyuk meghatározásakor. Mindaddig 
ragaszkodnak az állami szervezethez, finanszírozáshoz, amíg az állami támogatásból és 
vagyonból, valamint a szervezet fennmaradó kapacitásainak értékesítéséből származó összes 
személyes jövedelmük vélhetően nagyobb, mint piaci szervezetként történő működés esetén. 
(Szabó T., 2007) A változásokat hazánkban lassítják még az államközpontú feudális-
szocialista társadalmi berendezkedés évszázadokra visszatekintő hagyományai291. A 
felsőoktatás szolgáltatásminőség-gyengeségére a 2003-ban született CSEFT anyag (OM, 
                                         
290 Abraham Lincoln (1809-1865) amerikai államférfi, az USA elnökétől származó, az állami szerepvállalás 
kívánatos mértékére utaló definíció. 
291 Szalai Erzsébet: Az újkapitalizmus intézményesülése és válsága című írásában (Népszabadság Online), 2003. 
október 25. http://www.nol.hu/cikk/132276/) találóan a következőképpen fogalmaz: „(…) a privatizáció fő 
folyamatainak lezárultával a politikai elitek gazdasági klientúrájukat már nem jutalmazhatják vállalatok és más 
vagyontárgyak osztogatásával, a kliensek kielégítésére ezért nem marad más út, mint az állami pozíciók 
szaporítása és osztogatása.” Más cikkeiben (pl. itt: http://nol.hu/cikk/483466/) ezt a gondolatmenetet 
megismétli, majd hozzáteszi, hogy „Saját kutatásaim alapján a fent vázolt összefüggés nagyon is reális, még azt 
feltételezve is, hogy a kormányzatok magatartása talán nem teljesen tudatos. Logikájában hasonló, bár még 
durvább "összeesküvés-elmélettel" írható le a volt "szocialista" menedzsereknek a termelőszféra privatizációja 
során tanúsított viselkedése is: az első menetben vállalatuk legnagyobb értékű részeit bonyolult áttételeken 
keresztül önmaguk számára átszivattyúzták, majd széttárták kezüket, mondván: a vállalaton már csak a 
privatizáció segíthet. Így, ezen az úton váltak sok esetben az egész vállalat tulajdonosává.” Csak azt az egyet 
nem magyarázza meg, hogy, ha a szocialista vállalatok és vezetőik cselekvési logikája ez, akkor miért jobb 
egyszeri privatizáció helyett e döntések után konszolidálni, és más szereplőkkel ugyanezt a darabot újra 
eljátszatni. 
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2003) egyértelműen a regulator és enabler állam koncepcióját hirdette meg. A végeredmény 
ismert, 2007-ben az állam, mint finanszírozó és fenntartó minden eddiginél több feladatot 
vállal, a korábbiaknál seregnyivel nagyobb számú jogszabállyal a felsőoktatás több 
szegmensét és részletesebben szabályozza, mint annak előtte. Az állam számos új 
finanszírozási csatornát nyitott, és projektet menedzsel (felújítások, hallgatói pályakövetés, 
vezetői információs rendszer) ugyanakkor nehéz meghatározni, hogy a teljes mértékben a 
szolgáltatók privilégiumának adott minőség-meghatározási jogosítvány tükrében valójában 
milyen célt szolgálnak az állami támogatások. 

Egyetemi szinten (BME) a szolgáltatásminőség gyengesége kevésbé feltűnő, tekintettel 
néhány körülményre: 

• A BME számos területen monopolhelyzetben van, legtöbb profiljában piacvezető. Az 
általa képzett szakemberek iránt a kereslet élénk, ezért az elmúlt évtizedben a hallgatói 
kereslet is folyamatosan nőtt: ezzel együtt a végzett hallgatók véleménye292 - kilenc 
éves trendet figyelembe véve – alátámasztani látszik az értekezésben korábban a 
képzés kevéssé munkapiac-orientáltságára utaló megállapításokat. 

- már a frissen végzett hallgatók között is óriási az igény a továbbtanulásra, 

- a hallgatók kevésnek tartják a szakmai gyakorlatokat, a gyakorlatban 
hasznosítható ismeretekkel kapcsolatban a frissen végzettek véleménye 
rendszeresen megoszlik, 

- a műegyetemi tanulmányok hasznosítására vonatkozó értékelések közül az 
„elengedhetetlen”, illetve a „részben hasznosítható” válaszok együttesen alig 
haladják meg az ötven százalékot. A maradék részben használhatónak, vagy 
annál rosszabbnak ítélte meg – pályája kezdetén! – a műegyetemi tanulmányok 
hasznosságát. 

• A hallgatók és oktatók nem elhanyagolható része a kellemes életkörülményekért 
választja a felsőoktatást, a leggyakrabban alkalmazott etikai koordináció alkalmatlan 
tömegméretű minőségi szolgáltatásra (Kornai, 1993). Az említett csoportok nem 
szentelnek figyelmet a szolgáltatási minőségnek, különösen, mert romlása többnyire 
rövid távon életminőségük emelkedésével jár (kevesebbet kell dolgozni). 

• Más helyen már kifejtettem az állami támogatás infantilizáló hatását, itt pusztán annyit 
jegyzünk meg, hogy a „nyugodt” környezet arra is lehetőséget ad, hogy azok az 
oktatók és hallgatók egymásra találjanak, akik érdeklődési köre azonos – 
természetesen ez lehet akár a tudomány művelése, munkaerő-piaci ismeretek stb. (lásd 
még Friedman (1998) állami felsőoktatási intézményekről írott gondolatait). 

• A menedzseri-tulajdonosi pozíciókat általában felsőoktatási szolgáltatással foglalkozó 
munkavállalók (oktatók-kutatók) töltik be, kiválasztásukkor fontos szempont az 
alkalmazotti (hallgatói) közösség véleménye. A szolgáltatásminőség gyengülése 
ugyanakkor egyértelműen párhuzamba állítható az oktató-hallgatói életkörülmények 

                                         
292 A felmérések itt elérhetők: http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0  
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javulásával, ezért e tulajdonos-menedzsereknek nem érdekük a jobb szolgáltatás 
kikényszerítése, arra a tapasztalatra is építve, hogy aki akarja, az önérdekét követve 
előbb-utóbb úgy is elsajátítja az őt érdeklő ismereteket, készségeket. 

• A szolgáltatásminőség gyengesége nehezen mérhető, figyelemmel arra, hogy a 
felsőoktatás speciális szolgáltatás. Egyrészt vannak, akik azt állítják, hogy a hallgatók 
a rendelkezésre álló információk alapján téves döntést hozhatnak, ezért döntésükbe 
bele kell szólni293. Ezt az érvet azonban Tóth Ágnes  (2004) cáfolja, bizonyítva, hogy 
sem a szolgáltatás különös volta, sem annak (állami) támogatása nem indokolja, hogy 
a hallgatókat ne tekintsék fogyasztóknak. Másrészt a hazai felsőoktatásra jellemző, 
hogy minőségen a hagyományos elitképzést érti, és oktatói-kutatói minőségromlásról 
beszélnek, ha a hallgatók nem kérik a jobbára kizárólag tudományos életpályán 
használható képzési módszereket és tartalmat (Barakonyi, 2002). Polónyi (2007a) a 
honi felsőoktatás minőséggel kapcsolatos dilemmáiban arra a következtetésre jut, hogy 
„Vizsgálatok tanúsága szerint a vállalati megítélés szerint a felsőoktatás minőségét 

sokkal inkább az oktatás, az oktatók, a hallgatók és a tananyag 

gyakorlatorientáltsága, mintsem az akadémiai ismérvek jelentik. Ez arra mutat rá, 

hogy nélkülözhetetlen az elmozdulás – az akkreditációtól a munkapiac által orientált 

felsőoktatás felé.” 
Az intézményi és az intézményen belüli gazdálkodási-finanszírozási, valamint az állam 
szerepével összefüggő kérdések elemzése után fogalmazom meg harmadik tézisemet 
előkészítő hipotézisem. A hipotézis szerint a honi állami egyetemekben honos szervezeti 
magatartás az üzleti alapú megközelítéseket nem támogatja, eliminálásukra törekszik. 

III. tézis 

A tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatként működő magyarországi állami 
egyetem számára legkedvezőbb finanszírozási modell a tárgyalásos 
intézményfinanszírozás. Az olsoni érdekcsoportként294 működő állami 

intézmények eredményesen befolyásolják az államot. Az olsoni érdekcsoport 
befolyását a keresletalapú finanszírozás csökkentheti. 

                                         
293 Hirschman (2000) javaslata nyomán írja ezt Polónyi (2007c), ugyanakkor rögtön meg is jegyzi, hogy a 
beleszólás intézménye nem ritkán a szakma (a szolgáltatók) sajátos érdekképviseleti szervévé válik. Mások 
szerint a hallgatók nem igazán tekinthetők tényleges fogyasztóknak, mert részint az információs aszimmetria 
miatt az intézmények jobban tudják, hogy mi kell a hallgatóknak, részint a hallgatók nem, vagy csak részben 
fizetnek a felsőoktatási szolgáltatásért (Bay, D., Daniel, H. (2001): The Student Is Not the Customer – An 
alternative Perspective – Journal of Marketing for Higher Educational Institutions, Vol. 11(1), The Haworth 
Press, NY, pp. 1-19.) 
294 A közösségi választások elméletének a vizsgált téma szempontjából legfontosabb megállapítása, hogy a 
szabályozás – vagy tágabb értelemben a kormányzati beavatkozás – a monopoljáradékok és más újraelosztási 
javak megszerzésére törekvő érdekcsoportoknak az állami döntéshozókra gyakorolt befolyását tükrözi, azaz a 
politikusok, a vállalati menedzserek és a szavazók közötti járadékvadász játszma eredménye (Stigler, 1971). Az 
egyes szereplők érdekérvényesítési képessége különböző: a kisebb, szervezett csoportok – elosztási koalíciók – 
esélye jobb, így nő a csak nekik kedvező, az összhatékonyságot csökkentő döntések valószínűsége (Olson 
[1965], Peltzman [1976]). (Ez a megközelítés gyakran a szabályozás politikai vagy gazdasági elmélete, az állam 
foglyul ejtésének elmélete (capture theory), a magánérdek vagy érdekcsoportok elmélete elnevezéssel szerepel.) 
A gazdag szakirodalomból lásd még az említetteken kívül többek között Posner (1974), Olson (1987), Laffont J., 
J., Tirole J. (1991), Shleifer A., Vishny R. (1994)., Voszka [2005]. 



 181 

10.  A 2005. évi CXXXIX. törvény (a felsőoktatásról) menedzsmentben 
hozott változásainak értékelése 

A jogszabály mintegy két éves előkészítés után született meg, és több mint 12 évvel a 
humboldti hagyományokon alapuló elődje megalkotása után, először tett kísérletet a 
tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalat szervezeti modelljének átfogó korrekciójára. 
Elsőként a szervezeti és működési modell átalakításában leginkább érintettek érdekeit 
mutatom meg: 
A bürokrácia érdekeit a piaci szocializmust taglaló résznél taglaltam, most a 
törvényalkotáshoz kapcsolódó szándékait foglalom össze. 

• a bürokrácia legfontosabb szándéka, hogy az állami egyetem ne elsősorban 
alkalmazottait, hanem a bürokratákat tekintse vevőknek. Hajtsa végre a bürokraták 
utasításait és alkalmazkodjon a minisztériumi tisztviselők és politikusok által alkotott 
(jog)szabályokhoz. Legyen nagyobb „rend”, a bürokrácia által nemkívánatos 
folyamatokba a hivatalnokok-politikusok képesek legyenek beavatkozni. E tekintetben 
a legnagyobb ellenségnek az önigazgató működést tartották295. Fontos szándéka volt - 
elsősorban a pénzügyi – a kormányzatnak, hogy a fiskális nyomásra legnagyobb 
hatású puha költségvetési korlát legyen keményebb. Olyan szervezeti konstrukció 
szülessen, amely képes legyen kezelni az ebből származó konfliktusokat.  

• Az előző francia bekezdéshez kapcsolódva a felsőoktatás közelítsen a bürokrácia által 
lényegesen jobban szabályozott, kevésbé önigazgató közoktatáshoz. Eljárásai, 
folyamatai vetkőzzék le a munkavállalók és hallgatók önérdekeihez kapcsolódó etikai 
koordinációból – és a kialakult szemetesláda-modellből – fakadó súlyos koordinációs 
zavarokat296. Ezen fölül az intézmények legyenek kiszolgáltatottabbak, alárendeltként 
kelljen velük tárgyalni, és így „az erősebb jogán” a bürokrácia felsőbbrendűségét, 
jogsértéseit, beavatkozásait az intézmények ne kérdőjelezhessék meg. 

                                         
295 Jun Oba (2006) a „Japán felsőoktatás változásai” c. tanulmányában így ír erről: „Ugyanakkor az utóbbi 
években az elnökök oktatók általi megválasztása, illetve a kari tanácsokon belüli tanácskozások bírálat tárgyává 
váltak, többek között az oktatók korporatív magatartása miatt, amely lelassítja a döntéshozást és nehezebbé teszi 
a társadalmi igényekhez való alkalmazkodást. Végül egyes egyetemeken megszüntették a szavazásos rendszert. 
Ezen túlmenően 2004 óta az állami egyetemek elnökeit egy szűkebb bizottság választja ki, amelynek tagjai 
felerészben külső személyekből tevődnek össze. (Ugyanakkor a szavazásos rendszer a legtöbb állami egyetem 
esetében megmaradt, de a szavazásokon egyre inkább csak azok vesznek részt, akik irányítómunkát is végeznek 
az egyetemen belül.)” 
296 Az ezzel foglalkozó anyagok bővebb indoklást nem tartalmaztak, mégis valószínűsíteni lehet, hogy az etikai 
és bürokratikus koordináció keveréke legnagyobb hátrányának a „stratégiai” döntések hiányát vélték. Vélhetően 
– mind a mai napig – ezért hangsúlyozzák a gazdasági tanácsok „stratégiai” szerepét, e szerep megerősítésének 
szükségességét. A hivatali szervezetben működő egyetem esetében különösebb indoklást nem igényel, hogy 
miért nincs a szervezetnek „saját” stratégiája (miért lenne, a felettes szervek közlik vele). A civil szervezetként 
(önigazgatóként) működő egyetemen a konszenzussal elfogadott stratégiák szinte automatikusan az erőforrások 
szétforgácsolásához vezetnek, hiszen minden program bizonyos módon érinti az alapvető küldetést. Ez az egyik 
ok, ami miatt valamely ezzel foglalkozó szakértő a nonprofit szervezetek számára négylépéses stratégiát javasol. 
(V. Kasturi Rangan (2004. október): Magasztos küldetések, józan tervek Harvard Businessmanager, 37-45. o.)  
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Az intézményi menedzserek (elsősorban a rektorok) szabadabb kezet, nagyobb mozgásteret 
(és fizetést) óhajtottak kapni, egyúttal garanciákat, hogy a szocialista vállalat azon jellemző 
tulajdonságai, amelyek lehetővé teszik, hogy a vezetői szereppel azonosított hagyományos 
„képviseleti” szerepek, kiváltságok tovább éljenek, megmaradjanak. Másképpen fogalmazva: 
hatáskörük úgy nőjön, hogy felelősségük ne változzon. 297 Korábban említettem, hogy Voszka 
(2005) bemutatta az állami tulajdonlás problémáit, hazai és nemzetközi tapasztalatokkal 
támasztva alá a vélelmezett hatékonysági dilemmákat. Említett cikkében, és Kornai (1993) 
piaci szocializmusról írott gondolataiban foglaltakkal párhuzam húzható. E párhuzamokat 
műegyetemi, és a felsőoktatás elmúlt tíz évére vonatkozó megfigyeléseim alátámasztják. 
Voszka állami vállalatok menedzsereire tett megállapításai között fontosnak tartom kiemelni, 
hogy meglátása szerint az állami tulajdonú vállalatokban:  „Arról megoszlanak a vélemények, 

hogy mindez a menedzseri önállóság növekedéséhez, a közösségi érdek érvényesítésének 

álarca mögé rejtett, járadékvadász önérdekkövetés megkönnyítéséhez és a vezetői pozíciók 

stabilitásához vezet-e, vagy ellenkezőleg, a tulajdonosi jogokat gyakorló politikai döntéshozók 

hatalmi helyzete és a hierarchia által elősegített beavatkozási lehetőség bizonytalanná teszi a 

posztokat, korlátozza a vállalatvezetők diszkrecionális elhatározásait
 
(azaz a piaci kockázat 

csökkenését a politikai kockázat növekedése ellentételezi).” Racionális rektorokat feltételezve 
tehát a politikai kockázat kizárása, illetve minimalizálása lehet a törvénybefolyásoló 
célfüggvény298, hiszen ebben az esetben a járadékvadász önérdekkövetés és a vezetői pozíciók 
stabilitását célzó vezetői magatartás gátjai csökkennek. Ennek megfelelően az alkalmazotti-
hallgatói közösség és a bürokrácia beavatkozásai – az információs asszimetriákra alapozó - 
optimálisnak tekinthető egyensúlyának megkeresése ésszerű taktikának tűnik299. A 

                                         
297 E tekintetben fontos Boda (2005) „A munkavállalói tulajdonban lévő szervezetek gazdálkodása és tulajdonosi 
érdekképviselete” doktori értekezése összefoglalójának azon megállapítása, hogy „Kevés helyen tapasztalhattuk 
meg, hogy a tulajdonos-munkavállalók érdemi módon befolyásolták volna a döntéshozatal vállalati 
mechanizmusait. Sem a számukra kedvezőtlen, létszám leépítéssel, vagy átszervezéssel kapcsolatos költségkímélő 
intézkedéseket nem akadályozták meg, sem pedig a vállalat jövője szempontjából veszélyesen alacsony 
teljesítményű vezetőt nem távolították el posztjáról. A munkavállalók részéről a hatékony tulajdonosi 
érdekképviseletre alig-alig találtunk példát.” A hasonlóan működő egyetemek – minden bizonnyal évtizedes 
tapasztalataik birtokában - vezetői jól számítanak tehát, ha a jóvel gyengébb ösztönzöttséggel rendelkező, még 
inkább munkavállalói szemlélettel rendelkező „egyetemi polgár”-okat igyekeznek kizárni a döntséhozatal 
mechanizmusaiból, mert ebben nagy ellenállással nem találkoznak. 
298 A törvényalkotás során – a kiváltságok adományozása ellentételezéseként – párhuzamosan erősödő 
bürokratikus koordináció egyik elemeként a rektori fizetések a törvény végrehajtása során megemelkednek. A 
munkáltatói jogok megfoghatatlanná válnak (szenátus választ, visszahív, de a miniszter gyakorol munkáltatói 
jogokat, viszont a munkaköri leírást, javadalmazást, jutalmat a gazdasági tanács javaslatára). 2007-ben az 
országgyűlés – egyesek szerint rektori nyomásra – 65-ről 70 évre emeli a felsőoktatásban a magasabb vezetők 
korhatárát. 
299 A feltételezésemet erősíti meg a Világgazdaság 2007. december 13-i számában megjelent „Bőkezűbbek az 
állami cégek” című cikkben bemutatott kutatási eredmények. Ezek szerint „az állami tulajdonú német 
nagyvállalatok vezetőinek jövedelme még nagyobb mértékben meghaladja az egyszerű dolgozókét, mint a 
magáncégek esetében”. A berlini Humboldt Egyetem közgazdászprofesszora, Joachim Schwalbach számításain 
alapuló anyag a DAX Indexben szereplő 30 társaságra terjed ki. A jelentés szerint „a nagyrészt állami tulajdonú 
nagyvállalatok felügyelőbizottságaiba több tagot is delegál a szövetségi kormányzat, akik az üléseken 
rábólintanak az emelésekre, a parlamentben és a sajtóban viszont támadják azokat. A dolog pikantériája az, 
hogy nemcsak ők, hanem a felügyelőbizottságokban helyet kapó szakszervezetek is rendre jóváhagyják a 
menedzseri jövedelmek emelését.” Feltételezem, hogy az intézményvezetők (rektorok) nyomására változott úgy a 
felsőoktatási törvény, hogy a szenátusok helyett a gazdasági tanácsra ruházza át munkáltatói jogát a miniszter, 
hiszen az utóbbinál az ügynök-megbízó jogviszony még gyengébb. A szenátusokban helyet foglaló hallgatók, 
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járadékvadász önérdekkövetés megkönnyítéséhez a politikai szervezetként működő 
felsőoktatási intézmények szenátusánál hagyni fontos döntéseket kevésbé kívánatos, mint a 
közvetlen fenntartói beavatkozás lehetőségének megnyitása, mivel ez utóbbi okozta 
egyensúly-bontás könnyebben magyarázható. 

A fenti szándéknak megfelelően nyilvánvaló törekvésük volt, hogy az intézményi erős 
érdekcsoportokkal leszámoljanak, befolyásukat csökkentsék: elsősorban az önkormányzati 
modellben önkormányzatként működő karokkal, tanszékekkel. A rektorok számára a teljesen 
bizonytalan szakmai-politikai legitimációjú gazdasági tanácstagokhoz képest több 
információval, jobban artikulált érdekekkel rendelkező független belső közösségek jóval 
erősebb kontrollt, kötöttségeket jelentenek, ezért természetes, hogy a törvényalkotás folyamán 
igyekeztek szerepüket minimálisra csökkenteni, a hivatalokra, vagy a vállalatokra jellemző 
szervezeti egységekké degradálni őket.  

A nagyobb mozgástérhez, a vállalatszerű működés közelítéséhez szükséges a költségvetési 
szervekre vonatkozó szabályok alóli kikerülés. Ennek keretében elsősorban az államháztartási 
és közalkalmazotti szabályok alóli mentességek elnyerése volt cél. Kifejezetten kerülendő 
célnak számított a privatizáció, vagy akár a gazdasági társasági forma megjelenése, hiszen 
ezzel a szocialista vállalatot meghaladó, a vezetők számára kellemetlen élethelyzeteket 
teremtő szervezeti forma és működés alakulhatott volna ki. Tényleges tulajdonos nélküli 
helyzetben (az alkalmazotti-hallgatói közösség már nem, a magántulajdonos még nem 
tulajdonos) ugyanakkor megnő a veszélye annak, hogy az egyébként is hatalmi harcra 
szocializált egyetemi menedzserek a kedvező helyzettel visszaélnek, és a szervezet a rossz 
vállalatirányítási gyakorlat tipikus hátrányait szenvedi el. Felelős szervezetirányítás nélkül az 
ügyvezetés, a tulajdonosi jogot gyakorlók és az egyéb érintettek könnyebben köthetnek 
részrehajló szerződéseket, élhetnek vissza információkkal, és folytathatnak más 
tevékenységet. Erről a törvényalkotás folyamán természetesen senki sem tett említést, az 
ágazati bürokraták és politikusok minden józan vállalatgazdasági szabályt feláldoztak a 
„reform” oltárán. 

E szándékok a törvényben az alábbiak szerint öltöttek testet: 

a legsúlyosabb problémának tartott önigazgatásra a jogalkotó az osztrák felsőoktatási 
törvényben található megoldáshoz hasonlót (Ladányi, 2005300) választott, és szétválasztotta az 
„akadémiai” és „gazdasági” döntéseket. Ennek keretében a szenátus jogköréből kivette a 
gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket, valamint a rektor munkáltatói jogát. Valójában a 
piaci szocializmus szocialista vállalatát óhajtotta megalkotni, azzal, hogy a minisztériumi 
döntések meghozatalának egy részét közbenső szervezetre, a gazdasági tanácsra bízta. Ennek 

                                                                                                                               
alkalmazottak, vezetők saját maguk, családtagjaik jövedelmével hasonlítják össze a rektorét, míg a gazdasági 
tanács tagjai a hasonló méretű piaci formációk vezetői jövedelmeihez viszonyítanak. Ezen felül a szenátusi 
tagoknak valamivel több az információjuk is a vezető tényleges tevékenységéről, mint az intézmények életében 
részt nem vevő, vagy a rektornak lekötelezett gazdasági tanácstagoknak. 
300 http://efok.mrginfo.com/hvg1.htm 
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oka, hogy csökkenteni kívánta a minisztériumra nehezedő költségvetési nyomást, másrészt 
úgy vélte, hogy a gazdasági tanácsban megjelenő vállalati felsővezetők tekintélyükkel, 
menedzsment-tapasztalataikkal hozzájárulnak az intézmények piac-orientáltabb, vagy 
legalább a gazdasági gondolkodás jegyeit magán viselő működéséhez. 

Az új szervezeti és működési modell körül két évig folyó vitában a minisztérium egyszer sem 
hozott bizonyítékokat, igazolásokat arról, hogy az alkalmazott, leváltani kívánt tekintélyelvű 
önigazgató szocialista vállalati modell miért nem jó. Nem mutatta be, hogy a szervezet 
célfüggvénye gyakran nem a magas színvonalú oktatás-kutatás, hanem a kliensek és ezen 
belül is különösen az idős, magas státuszú (jellemzően docensek-tanárok), a belőlük álló 
vezetők jólétének maximalizálása (azaz az internáliák301). Nem bizonyította be, hogy ez a 
szervezeti és működési modell eredendően alacsony hatékonyságú és eredményességű, 
tömegtermelésre alkalmatlan. Nem is tehette, hiszen a helyette alkalmazni tervezett is csak 
abban különbözött, hogy az önigazgatást meghatározó etikai koordináció helyett a 
bürokratikus koordinációt helyezte előtérbe, figyelmen kívül hagyva azt, hogy az ilyen 
konstrukciót alkalmazó hazai nagyvállalatokkal (MÁV, BKV) kapcsolatos tapasztalatok 
egyáltalán nem voltak kedvezőek. Ennek megfelelően a minisztérium mindvégig adós maradt 
a válasszal azokra a kritikákra, amelyek számon kérték az alkalmazotti közösség szerzett 
jogainak elvételét és helyettük a minisztérium által közvetlenül befolyásolható személyek 
kinevezését. E tekintetben nem túl meggyőző a szakirodalom sem302. Joseph Stiglitz szerint a 
nagyméretű szervezetekben (akár állami, akár nem) jellemző a megbízó–ügynök típusú 
kapcsolatok hosszú láncolata, a napi tulajdonosi ellenőrzés hiánya, a felelősség delegálása, a 
menedzsment jelentős autonómiája és önérdek követése a közösség, illetve a részvényesek 
érdekeinek rovására, ami magántulajdon esetében sem zárja ki a járadékvadász magatartást 
(Stiglitz [2000] 221–222. o., [2001] 36. o.). Egyes szerzők nem fogadják el, hogy az állami 
cégek versenypiacon ugyanolyan hatékonyak lennének, és elméletileg is megkérdőjelezik, 
hogy az állami tulajdon együtt járhat-e a versennyel. Érvelésük szerint egyrészt a politika 
beavatkozásai ilyen feltételek között is eltérítik a vállalatokat a piaci racionalitástól (Shleifer 
A., Vishny R. [1994], Boyco M., Shleifer A., Vishny R. [1996]). Az állami tulajdon 
létrehozásának-fenntartásának főszabályként éppen az a célja, hogy a versenyt és az autonóm, 
profitmaximalizáló vállalatvezetést kiküszöbölje (Nellis, 1994). Ráadásul maguk az állami 
cégek is sokszor sikerrel szorgalmazzák a piacra lépési korlátok megemelését és a 
konkurencia kiszorítását (Sappington D.E., Sidak G.J., 1999). Vagyis a verseny hatása a 
politikai befolyás érvényesítésétől függ. Márpedig a politika nagy valószínűséggel 
beavatkozik, mert ez ebből származó hasznokat learathatja anélkül, hogy ennek közvetlen és 
közvetett (a támogatásokkal és a hatékonysági veszteséggel mérhető) költségeit viselnie 
kellene (Boyco M., Shleifer A., Vishny R., 1996). Konfliktus esetén tehát a tulajdon szerepe 
erősebb, mint a versenyé. Voszka (2005) cikkében részletesen elemzi az állami tulajdonú-
magántulajdonú vállalatok működéseihez kapcsolódó dilemmákat. Az értekezés 

                                         
301 Szalai Ákos is utal a jelenségre (In: Temesi 376. o.) 
302 A következő bekezdésig tartó részt Voszka Éva (2005. január): Állami tulajdonlás – elvi indokok és 
gyakorlati dilemmák Közgazdasági Szemle LII. évf., 1. - 23. o.) tanulmányából emeltem át, kevés változtatással. 
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szempontjából leginkább figyelemre méltónak a magyarországi helyzetre303 vonatkozó 
megállapításai, amelyeket érdemes szó szerint idézni: „A külső, a vállalaton és a tulajdonosi 

szervezeten kívülről jött igazgatók zöme – akik a magyar állami vállalatok esetében a 

többséget adják – induláskor keveset tud a cégről. Mivel a tagság számukra többnyire 

második vagy sokadik állás, sem idejük, sem energiájuk nem marad arra, hogy menet közben 

alaposan tájékozódjanak. Aki egyáltalán elolvassa az ülések előtt néhány nappal kiküldött 

vaskos paksamétákat, az is hozott anyagból dolgozik. A kérdéseket a menedzsment 

előterjesztései „tematizálják”, és a válaszok fő irányát is azok szabják meg. A tagok inkább 

csak kérdezni tudnak, s ha a válaszokat nem tartják kielégítőnek, átdolgozásra visszaadják a 

javaslatot. Az igazgatóság az információs aszimmetria – a kevésbé elegáns magyar zsargon 

szerint a „megvezetés” – közismert jelensége miatt is óvatos. Döntési alternatívák 

beterjesztése nem gyakori, s akkor is csak egy-egy részmegoldást érint. Még ritkább, hogy az 

igazgatóság a menedzsment egyértelmű javaslatától gyökeresen elérő határozatot hoz. A 

kívülről kinevezett tagoknak érdekeltségük sem fűződik ahhoz, hogy nagyobb aktivitásukkal 

rendszeres konfliktusokat vállaljanak; fő törekvésük a poszt és az ezzel járó, fix összegű 

díjazás megtartása. Ez a cég eredményeihez nem kapcsolódik – csak a kinevező állami 

tulajdonos jóindulatának a megtartásától függ. A ellentmondásos célok közül nehéz 

választani: mindig bizonytalan, hogy a főrészvényes éppen melyiket részesíti előnyben. A 

racionális magatartás így az akadékoskodás és az összeütközések elkerülése, különösen 

azokban az általánosnak tekinthető esetekben, amikor feltételezni lehet a menedzsment és a 

tulajdonos közötti háttér-megállapodást. (Nem véletlen, hogy az igazgatósági határozatok 

túlnyomó többségénél egyhangú a szavazás.). A tulajdonosi képviselet hatékonyságát gyengíti 

a kétlelkűség, a tulajdonosi és a vállalati érdekek keveredése. Az igazgatósági tagok – 

csakúgy, mint az ÁPV Rt. ügyintézői, sőt a más intézményekhez fűződő kapcsolatokban a 

vezetői is – előbb-utóbb a menedzsment (a cég) ügynökeivé válnak ahelyett, hogy ellenőriznék 

őket; s ezért a menedzsment mindent meg is tesz.” Ezek a megállapítások intő jelek azok 
számára, akik abban hisznek, hogy az igazgatóságok viselkedését bemutató, előbbi 
idézetekkel meglehetősen nagy hasonlóságot mutató alkalmazotti-hallgatói szenátusi 
viselkedés e jellegzetes jegyei a gazdasági tanácsok (irányító testületek) felállításával 
megszüntethetők. Ahogy korábban utaltam rá, nem tekinthető feltétlenül jobb megoldásnak az 
önigazgatást (etikai koordinációt) felváltó bürokratikus koordináció, mert: „Mindez azt jelenti, 

hogy az állami tulajdon304 nem szünteti meg a menedzserek piacát, csak azt a politikai piac 

részévé teszi.” Voszka (2005) tanulmánya számos megállapítást tesz még az ösztönzés-
elismerés, vagy a finanszírozás-költségvetési korlát puhasága témakörében, melyek minden 
lényeges ponton párhuzamot mutatnak Kornainak a piaci szocializmusra tett 
megállapításaival. A módszerek, eszközök némileg kifinomultabbak, a célok és folyamatok 
azonban nem. A tanulmány legfontosabb megállapításának azt vélem, hogy „Az állami 

vállalatok csak különleges, ritka esetekben működhetnek piaci racionalitás szerint. (…) 

                                         
303 Ettől függetlenül általános érvénnyel megállapítja: „Az állami vagyonkezelés céljai, ha megjelennek is, az 
általánosságok szintjén mozognak. A köztulajdon fenntartásnak mindmáig hiányzik a tételes indoklása.” 
304 Itt az állami tulajdon természetesen azt jelenti, hogy az eddig az állam képviselőit a hatalmi játszmákból 
többé-kevésbé sikeresen kizáró önigazgatás helyére a klasszikus szocialista vállalati státusz lép. 
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Elemzésünk azt mutatta, hogy az állami vállalatok piaci típusú viselkedését akadályozó 

tényezők mindegyike visszavezethető a törvényi keretek meghatározásán és azok betartásának 

ellenőrzésén túllépő, rövid távú hatalmi érdekeket követő politika közvetlen befolyásra. Az 

állami cég tehát akkor és csak akkor működhet piaci módon, ha ezt a politikai hatást kívül 

lehet rekeszteni a vállalatirányításon, mégpedig hosszú távon és kiszámíthatóan, azaz hiteles 

elkötelezettség alapján.” Véleményem szerint az olsoni érdekcsoportként azonosított, a 
politikai elittel ilyen szorosan összefonódott állami felsőoktatási intézmények esetén ez az 
eshetőség (a politikai hatás) egyáltalán nem kizárható. E tekintetben különösebb eltérést nem 
látok abban, hogy a „klasszikus” állami vállalatok által végrehajtott politikai döntések inkább 
„felülről”, azaz a politikusoktól befolyásolva, vagy „alulról”, az alkalmazotti-hallgatói 
közösség egyéni és kollektív jogait érvényesítő döntéssorozatokon keresztül térítik el az 
állami felsőoktatási intézményeket a piaci racionalitástól. 

Az „akadémiai” és „gazdasági” döntések szétválasztásakor a koncepció alkotója nem vette 
figyelembe, hogy az elválasztás mesterséges305. Valójában az érdemi döntéseket szerette 
volna kivonni az alkalmazotti közösség hatásköre alól, azonban nem volt elég bizonyítéka, 
vagy azokat nem merte bemutatni, hogy ezen érdemi vitát nyisson. Ebből fakadóan – 
kendőzve valódi szándékát – végig azzal érvelt, hogy az alkalmazotti-hallgatói közösség 
hozzon „szakmai” döntéseket, a gazdasági tanácsok (irányító testületek) adta gazdasági 
keretek között306. Ezzel szemben - a műegyetemi tapasztalatok alapján – a szenátusok, kari 
tanácsok nem szakmai-tudományos testületek307. Ezeken a szervezetben ritkán beszélnek 
tantervszerkesztési elvekről, hogy deduktív, vagy konduktív tanterveket építsenek, melyik 
képzési területen mit kellene inkább tanítani a hallgatók, a munkaerő-piaci szereplők vagy a 
professzorok szerint. Nem azt vitatják meg, hogy melyik tudományág, vagy tudományterület 
művelése fontosabb az egyetemen belül, vagy, hogy az egyes szervezetek által elért 
tudományos eredmények értéke mekkora és azt miért ismerhetik el jobban a másokénál. 
Tudományos-oktatási kérdésekkel (általában azok stratégiai elképzeléseket igénylő részeivel 
sem) nem foglalkoznak. E testületek különleges döntéshozó szervezetek, amelyek ráadásul 
kvázi-tulajdonosokból állnak, akik így közvetlenül érdekeltek a rövid távú, azonnal hasznot 
hozó szempontok érvényesítésében. A testületekben érdekcsoportok küzdenek a hatalomért, a 
megszerzett pozíciók megtartásáért és kiterjesztéséért, azért, hogy bevételeiket, bevételszerző 
képességeiket növelhessék, a közösen használt szolgáltatásokért fizetendő költségeiket 
csökkentsék. A lefolytatott viták sokkal inkább hasonlítanak valamiféle parlamenti vitákhoz, 
ami nem is véletlen, a szervezet politikai szervezet308. Az érvelők, döntők érdekeket 

                                         
305 Ahhoz hasonlóan mesterséges, ahogy annak idején, a szocializmusban mesterséges volt az ágazati szintű 
tervezés a vállalati szintűhöz képest. 
306 Technikai értelemben valójában pusztán arról a menedzsment alapvetésről van szó, hogy az alsó-közép-felső 
szintű vezetők menedzseri feladatai között óriási a különbség.  
307 Az egyetemi tanácsi, szenátusi napirendek és ülések tíz évre visszamenő áttanulmányozása, valamint 
titkárkodása után azt a következtetést szűrtem le, hogy a tudományos kutatással és oktatással összefüggő 
kérdések pénzügyi-gazdasági aspektusai váltanak ki érdeklődést, és ezek is csak másodsorban. Elsősorban a 
kitüntetések, címadományozások, valamint az általános gazdálkodási, továbbá az egyetem jóléti-szociális 
szolgáltatásaival összefüggő kérdések okozták a legélesebb vitákat és ezek a kérdések tematizálták legtöbbször a 
többi testületi döntéshozatalt is. 
308 Angyal Ádám személyes közlése a Pannon Egyetem Menedzsment konferenciáján (2006. augusztus 22-24.) 
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képviselnek, az általuk képviselt szervezetek (vagy egyének) hasznát kívánják maximalizálni. 
Nem valamiféle „tiszta tudomány” tudományos kérdéseit kívánják tudományos 
módszerekkel309 megvitatni – a döntően társadalomtudományi problémákat tárgyaló 
előterjesztések310 többsége a terület tudományos-szakmai eszközeit és eredményeit egyáltalán 
nem használja311. Műegyetemi tapasztalataim ezért azt mutatják, hogy az alkalmazotti-
hallgatói közösséget az „akadémiai” (szakmai menedzselési) kérdések jórészt nem érdeklik. 
Nem érdeklik, mert egy-egy tantárgy, vagy kutatási program szakmai részét az adott oktató-
kutató, kisközösség ügyének tartják, a testületeket az ehhez kapcsolódó erőforrás-elosztási 
kérdések izgatják. Az oktatási-kutatási programokat az állam finanszírozza, ugyanakkor 
hiányzik a visszacsatolás, ezért önmagában sincs sok értelme az oktatás-kutatás tartalmi 
részeit elemezni, azon vitatkozni. Ráadásul az érintett oktató bármilyen kritikát könnyedén 
visszaverhet azzal, hogy a tudományos ranglétrán elfoglalt helye azt mutatja, hogy az adott 
témához ő ért a legjobban. A fentiek azon megközelítés cáfolata, hogy az „akadémiai 

                                         
309 Ilyen körülmények között (például az egyetemi tanári munkaköri kinevezések vitájakor) még csak nem is 
karhoz, hanem inkább egy-egy tanszékhez kötődő egyetemi oktató véleményezése nem szakmai szempontokat 
tükröz. Tükrözheti  

- a tagok közömbösségét, akik elfogadják az előterjesztők értékítéletét – tekintettel hiányos ismereteikre és 
életkörülményeik változása szempontjából nem releváns információkra, 
- a testületi erőviszonyokat: „ha Te megszavazod az én jelöltem, én is megszavazom a Tiédet, ha Te nem 
kifogásolod az én tantervemben a szakmailag ugyan Hozzád tartozó, Általad is oktatható tantárgyak saját 
kapacitású tanítását, én sem kötök bele a professzornak jelöltedbe, bár a szabályzat szerint még csak egy év 
múlva lehet kinevezni” (Vö. Polónyi gondolatait a MAB-ról), illetve tetszőleges formában alkalmazható a 
politikai bruttó elszámolás elvét, 
- a szavazóknak az érintett pályázó egyetemi közéleti szerepvállalással kapcsolatos értékítéletét, bár ez van 
talán a leginkább messze az eredeti céltól: az egyetemi döntéshozók és döntéshozó testületek körében 
többnyire ismeretlen pályázókat (akik szinte kizárólag egy adott tanszék docensei) általában jóindulatú 
közömbösség fogadja (hiszen a szavazók életkörülményeire a legtöbb esetben nincsen hatással 
előléptetésük).  

Ezzel szemben a már valamilyen egyetemi közéleti szerepben, területen ismertté vált „fiatalok” feltehetően 
korábban valamelyik érdekcsoporttal ütköztek, így „ismeretlen” társaikkal szemben biztosan begyűjtenek néhány 
ellenző szavazatot is (és persze legalább ennyire abszurd lenne, ha ezen tevékenységükkel támogató 
szavazatokat nyernének). Sokféle szempont előkerülhet például az egyetemi tanári pályázatok szenátusi 
elbírálásakor, ugyanakkor egyiknek sincs köze ahhoz, hogy az illető milyen színvonalon oktat-kutat. 
310 A profiljában legjobbnak tartott hazai egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem 2005. évi szöveges 
beszámolója (http://okm.gov.hu/letolt/minisz/eves_beszamolo_2005/budapesti_corvinus_egyetem.pdf) 44. 
oldalán – a költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése keretében – így ír erről: „Jelentősége kiemelt e 
tekintetben a Kockázatértékelési szabályzatnak és az Önköltség számítási szabályzatnak. Míg az előbbi 
elsősorban előírás, a másik szükségszerűség is. A szükség ugyanakkor kockázat is, hiszen ma egy mesterségesen 
fenntartott működési és költségvetési rendszer van az egyetemen, ahol a források és a kiadások erőforrásokon 
vannak, és nem feladatokon, s így korrekten nem mutatható ki, hogy mi mennyibe kerül. Elfogadott vélemény, 
hogy az állami képzés veszteséges, valójában azonban ez csak a jelenlegi finanszírozás és működtetés 
következménye. Az állami feladatok viselik a közvetlen és közvetett költségeket, míg a költségtérítéses képzések és 
feladatok egy része nem téríti meg a vele szemben felmerülő közvetett költségeket, s jó, ha a közvetlen költségek 
egészét viseli. Ez tarthatatlan, s nemcsak azért, mert a kormányrendelet ezt írja elő. A korrekt költségelszámolás 
alapja a gazdálkodásnak, ugyanakkor félő, számos képzésről derül ki, hogy veszteséges. Ma egyetlen indítandó 
képzéshez sem készül üzleti terv, bár a Gazdálkodási szabályzat (előterjesztési feltételként) ezt írja elő. Nem 
rendelkezik az egyetem kellő információval a szakmai intézkedések gazdálkodásra való hatásáról, s ez jelentős 
kockázatot jelent.” 
311 A szakindítási előterjesztésekhez sosem készül önköltségszámítás, nem mutatják be, hogy miért és kik 
választanák az érintett képzést, visszacsatolt output-mutatókat nem vesznek figyelembe, az szinte teljességgel 
elképzelhetetlen, hogy a tantervben indoklások legyenek, hogy mely tantárgy milyen ismereteket, készségeket 
ad, és a szolgáltatást nyújtó szervezeti egységekben milyen tudományos kutatási eredmények kapcsolódnak az 
egyes tantárgyakhoz, vagy képzési ágakhoz. 



 188 

közösség” ugyan nem ért általános menedzsment kérdésekhez, de a „szakmai” ügyekben 
felkészült és felelősségteljes. Különösen a tudományos kutatási ügyekben erőltetett a törvény 
azon törekvése, hogy bizottságokon, a szenátusokon (kari tanácsokon) keresztül menedzselje 
a tudományos kutatás szakmai kérdéseit. A tudományos kutatási programokat az állami 
finanszírozók külön pályázat útján hirdetik (ebből következően nem szokás a közvetlen, 
paraméterezett állami támogatás terhére kutatással foglalkozni), ebben az esetben különösen 
nincs értelme az intézményen belüli vitának, értékelésnek, hiszen azt megteszi a finanszírozó 
(ha akarja312). 

Ezen felül azt is szakszerűtlennek gondolom, hogy, ha pl.: tantervszerkesztési kérdéseket 
programfinanszírozási ügyektől elválasztanak. A szakmai-gazdasági döntéseket együtt kell 
meghozni, ezek mesterséges szétválasztása nehézkes, mert a kettő összefügg, egyik sincs a 
másik nélkül313. A jogalkotó feltehetően racionálisabb döntések meghozatalát, és 
mindenekfelett a költségvetési korlát felkeményedését várta a szétválasztással, ugyanakkor 
valószínűbbnek tartom, hogy, ha a modell megvalósult volna, sok helyen az ellenkezője 
következik be314. Egyik döntéshozatali fórumot sem kötötték volna a másik elképzelései, így 
éppen, hogy az irracionális döntések veszélye nő meg, hiszen nincs együttműködési kényszer. 
Reális feltételezés, hogy tantervek, kutatási programok beható ismerete nélkül meg lehet 
tervezni azok emberi erőforrás-igényét, kiadásait-bevételeit, a programok lényeges pénzügyi 
és más mutatóit? És fordítva? A műegyetemi tapasztalat ezzel ellentétes, például úgy nem 
lehet valamely kar, vagy tanszék bármilyen (személyi, dologi, beruházás) szükségleteit 
megtervezni, hogy ne az oktatási terheléseket vennénk alapul. Az emberi erőforrás tervezése 
akadémiai vagy gazdálkodási kérdés? Az akadémiai kérdés jelentheti tehát a tantervek, 
tantárgyi programok, kutatási programok stb. kidolgozását? És az is akadémiai kérdés, hogy 
milyen folyóirat kell az adott terület kutatási eredményeinek követéséhez, mert az biztos 
gazdálkodási kérdés is, amíg azok nem ingyenesek. Nagy intézményekben az akadémiai 
kérdés sem szenátusi kérdés, még csak nem is kari tanácsi: a testületek tagjai nagyjából 
annyira értenek jobban az oktatásszociológiához, oktatásszervezéshez a pénzügyeknél, 

                                         
312 De nem akarhatja, mert az egyetem autonóm. 
313 Közvetve igazolja ezt a szakirodalom: „Egy, a felsőoktatási menedzsment problémáinak átfogó elemzését 
célzó újabb kutatásból született publikáció (Whitchurch, 2006) szerzője szerint a menedzsment szerepek 
lehatárolása a felsőoktatásban egyre bonyolultabbá válik. Az egyetemek feladatainak és belső szervezetének a 
változásai nyomán – ami összefügg a tanítás, a kutatás és külső megrendelők számára végzett szolgáltatások 
feltételeinek az átalakulásával – a belső munkamegosztásban olyan új formák jelennek meg, amelyek a korábbi 
distinkciókat használhatatlanná teszik. A hagyományos akadémiai és az azon kívül lévő szerepek közötti 
határvonalak elbizonytalanodtak: az előbbi szerepek betöltői bonyolult menedzsment feladatok elé kerülhetnek 
(például, amikor komoly erőforrásokat megmozgató projekteket kell irányítaniuk), az utóbbiaknak viszont 
gyakran olyan magas szintű és komplex tudást igénylő munkát kell végezniük, ami elkerülhetetlenül közelíti őket 
az akadémiai szerepeket betöltőkhöz.”(http://www.univpress.hu/pdf/halasz_gabor_tanulmany.pdf) 
314 Az egyetemeken – mint például a megfigyelt Műegyetemen – az elképzelt gazdasági tanács-szenátus 
modellhez képest hasonló működik a doktori tanácsok-egyetemi, kari tanácsok párhuzammal. Ebben az esetben - 
némileg meglepően – a gazdasági racionalitást és keményebb költségvetési korlátot az intézményi tanácsok 
képviselik, a doktori tanácsokkal szemben. Figyelmeztető jelnek tartom, hogy a megfigyelési időszakban a 
doktori tanácsok, azok különböző szintű vezetői sem „szakmai”, hanem elsősorban „gazdálkodási” és „hatalmi” 
kérdésekkel foglalkoztak, foglalkoznak. A doktori tanácsok n(s)em mérik a programok eredményességét, 
hatékonyságát, az értékelés rendre elmarad. E helyett az egyetemi (kari) költségvetésből minél nagyobb szelet 
kihasítására koncentrálnak, kiváltságaik (az egyetemi szokásos döntéshozatal alóli kikerülés) jogszabályban 
rögzítésért lobbiznak, adminisztrációjuk, döntéshozatali mechanizmusaik elkülönítésért lépnek fel stb.  
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amennyire a mérnökök jobban értenek valamely iparvállalat vezetéséhez az orvosoknál. 
Akkor mi lesz a szenátus dolga? Ha marad az állami támogatás, akkor az ún. akadémiai 
kérdésekben nincs piaci visszajelzés, vagy nem fontos, mert az állami támogatást többé-
kevésbé függetleníteni lehet a munkaerőpiac, a hallgatók értékítéletétől. A gazdasági tanács-
szenátus konfliktus lényegében redukálódik az „ugyanazt kevesebbért” vitára.  

A jogalkotó a törvény indoklásában, és más kutatók is (például Polónyi 2006d, Barakonyi, 
2004a) makacsul úgy érvelnek, hogy a gazdasági tanács tagjai birtokában vannak olyan 
vezetési-szervezési ismereteknek, melyeknek a szenátus tagjai nem. Ennek megfelelően a 
gazdasági tanács átvesz menedzsment-funkciókat. Ezzel szemben ennek feltételezése már 
elméletileg is gyenge lábakon áll. Menedzseri funkciókat a szervezetekben a menedzserek 
gyakorolnak, azok a vezető beosztású munkavállalók, akik a gazdálkodás- és 
szervezéstudományok terén szerzett általános ismeretek mellett rendelkeznek speciális, 
szervezet- és területfüggő ismeretekkel, és elkötelezettek, mert számukra a menedzseri feladat 
állás, egzisztenciális kérdés. A gazdasági tanács tagjaitól még némi általános vezetési-
szervezési ismeret megkívánható, ugyanakkor a szervezet beható ismerete nem, felelősségük 
épp olyan nehezen megfogható, akár a szenátusi tagoknál. Aligha várható el tőlük, hogy 
hetente hosszú órákat szánjanak a szervezet problémáinak elemzésére, a bonyolult 
jogszabályi-szabályzati környezet és szervezeti kultúra megismerésére. A havi egy 
alkalommal találkozó gazdasági tanácstagok, akik menedzserek, de többnyire egészen 
felületesen ismerik az adott intézmény szakmai-gazdálkodási paramétereit, tulajdonságait 
milyen jó tanácsokat tudnak adni? Legfeljebb általános stratégiai jellegűeket, de a 
gazdálkodás- és szervezéstudománynak csak kis szelete a stratégiai menedzsment. Ha ennyire 
fontosak a menedzseri kvalitások, akkor a törvény eredeti változatában (és egyáltalán) miért 
nem pályáztatták ezeket a posztokat? Mi van, ha ezek a menedzserek úgy viselkednek, mint 
most az intézményen belüli érdekcsoportok és saját (delegáló) szervezetüknek (vagy akár 
saját maguknak) akarnak előnyöket kicsikarni – ráadásul még profik is. A menedzseri munka 
döntő részét az intézményben foglalkoztatott menedzserek végzik. Nekik nem szükséges, 
hogy megfelelő végzettségük és felelősségük legyen, csak a gazdasági tanács tagjainak? Az 
intézmény stratégiai fejlesztési kérdései ráadásul a különböző minisztériumi és más 
finanszírozókkal folytatott alkukban dőlnek el. Ott alakul ki, hogy mekkora lesz az intézmény 
támogatása, kap-e fejlesztésekre, egyes tevékenységekre különtámogatást, milyen 
kedvezményeket, jogszabályi könnyítéseket tud kiharcolni. Ilyen körülmények között kell 
külön stratégiai menedzsmenttel foglalkozó tanács, hiszen semmi nem ott dől el? Ennek a 
tanácsnak mi a dolga? Ha az a dolga, hogy a minisztériumi elképzeléseket érvényesítse, akkor 
nincs könnyű helyzetben: a minisztériumnak évtizedek óta nincs koherens, és különösen 
intézményi szintű stratégiája. Mindig elfogadja az egyes intézmények fejlesztési elképzeléseit, 
legfeljebb támogatást nem ad hozzájuk. Ha az a gazdasági tanács feladata, hogy az intézményi 
menedzserek által megfogalmazott fejlesztési (folyó finanszírozási) célokat képviselje a 
különböző (állami) finanszírozók előtt, akkor mennyiben különbözik szerepe a jelenlegi 
szenátusokétól? 
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A felsőoktatásra értelmezett piaci szocializmusban a gazdasági tanács (irányító testület) 
tagjaitól is az a racionális magatartás, hogy különböző állami források felkutatásában, és 
megcsapolásában segédkezzenek az intézményi menedzsereknek. A BME jelenlegi gazdasági 
tanácsának nem műegyetemi polgár tagjai közül ki mondaná azt, hogy egy új épület 
megépítése helyett inkább a régieket újítsák fel, amikor ők sem a saját pénzükről döntenek? 
Egyáltalán, miért kellene privát tőkét bevonni, ha támogatja az állam? Vagy melyik az a tag, 
aki megvétózna valamilyen nagy állami kutatási programban való részvételt, azzal az 
indokkal, hogy akkor a legjobban kutató oktatókkal a hallgatók sohasem találkoznak?  

Ha a gazdasági tanács tagjai nem stratégiai menedzsmenttel foglalkoznak, akkor talán 
szervezési és operatív ügyekkel? Ezek szerint átveszik a technikai szintű és a középvezetők 
feladatát? Ha igen, akkor azokra mi szükség? Ha ilyen feladatokat látnának el, azokat hogyan 
lehet havi egy alkalommal végezni, amikor e feladatok jellemzően napi szintű elfoglaltságot 
takarnak? Ha átveszik ezeket a feladatokat, azokat hogyan oldják meg apparátus, szakértők 
nélkül? Az állam által ilyen elementárisan befolyásolt környezetben hogyan értelmezhető a 
gazdasági tanács tagjának felelőssége? Komolyan lehet venni azt a feltételezést, hogy 
mondjuk valamely később hibásnak tekintett PPP beruházás miniszteri, rektori, és a gazdasági 
vezetők kézjegyével ellátott szerződésért a gazdasági tanács valamely tagja felelősségre 
vonható? A felsőoktatási törvény eredeti gazdasági tanácsi konstrukciója megvalósulása 
esetén a gazdasági tanácsok inkább hasonlítottak volna az állami, önkormányzati 
részvénytársaságok igazgatótanácsaira, ahová a politikai delegáltak éppen kezdésre beesnek, 
az anyagokat a helyszínen olvasgatják, szavazáskor pedig követik a menedzsment javaslatait 
– ha ezzel éppen ellentétes utasítást nem kaptak a megbízó minisztériumtól, politikustól, 
befolyásos egyéb személytől. 

Az Alkotmánybíróság a gazdasági tanácsok (irányító testületek) eredeti funkcióját 
megsemmisítette, véleményezésnél erősebb hatáskörei visszakerültek a szenátushoz. Mások 
(Polónyi [2007b]315, Magyar316) szerint is ennek legfőbb oka volt, hogy az Alkotmánybíróság 
kivétel nélkül egyetemi tanárként is foglalkoztatott tagjai tartottak attól, hogy kasztjuk 
elvesztheti kiváltságait317. A gazdasági tanács tagjai már jóval kisebb mértékben lettek volna 

                                         
315 „Az Alkotmánybíróság vezetés-korszerűsítést elvető döntésének indíttatása világos, hiszen lényegében az AB 
minden tagja kinevezett egyetemi tanár. (Akik alkotmánybíróskádásuk idejére sem mondanak le kinevezésükről 
és fizetésükről, s talán tanítanak is néhány órát.)”  
(http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0721&article=2007-0527-2059-16YQOI) 
316 „Az egyetemek lehetőséget kaptak, hogy kutatásra, innovációra gazdasági társaságokat hozzanak létre. 
Magyar Bálint fájlalja, hogy ez a folyamat nem teljesedhetett ki azért, mert az AB az egyetemek autonómiájára, 
tanszabadságára hivatkozva visszadobta az erre vonatkozó törvényjavaslatot. ("Az Alkotmánybíróság tagjai 
majd mind egyetemi tanszékvezető tanárok, én ennek tudom be ezt a rossz döntést" – jegyzi meg malíciával 
Magyar Bálint.)” (http://nol.hu/cikk/476125/)  
317 Az alkotmánybírósági érvelés alapja az volt, hogy a tudományos kutatáshoz tartozó speciális kommunikációs 
jogból levezetve tudományos kutatási kérdésekben csak a tudomány művelői dönthetnek. Ebből következően az 
egyetemek irányítási ügyeiben sem dönthet olyan személy, aki nem az „akadémiai közösség” tagja. Szabadelvű 
megfontolásból persze lehet mondani, hogy mindaddig az egyesület belügye, hogy tagjai miről mit döntenek, 
állítanak, amíg az másnak pénzébe nem kerül. Mások pénzéből élő, foglalkoztatotti, hallgatói jogviszonyok 
esetén az érvelés inkább tűnik a céh tagjai józan önérdekkövetésének, kiváltság-szerző akciójának, amelyben 
kihasználják az alkotmánybírák egyetemi tanári címét és az alkotmánybírósági döntés 
megfellebbezhetetlenségét.  
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kiszolgáltatva az intézményi belső érdekcsoportoknak, mint a választott vezetők. Önmagában 
annak a lehetősége is riasztóan hatott, hogy létezhet olyan kritikus tömeg, amely képes 
megbontani a status quo-t, a tekintélyelven nyugvó, sajátosan demokratikus intézményi 
berendezkedést.  

A bürokratikus koordináció növelését – az önigazgatás súlyának csökkentése mellett – még 
számtalan intézkedés segítette: 

• vezetői állások számának limitálása, 

• oktatói óraszám minimális nagyságának megállapítása,  

• karok, tanszékek önkormányzati működésének megszüntetése, 

• alapító okiratokban a maximális felvehető és kezelhető hallgatói létszám, egyéb 
korlátozások megállapítása, 

• a törvényben (egyébként logikátlanul, mert például az informatikai szolgáltató miért 
szolgáltató szervezeti egység, míg a műszaki szolgáltató miért funkcionális, amikor 
ráadásul a néven kívül más megkülönböztető jegyük nincsen) oktatási-kutatási, 
funkcionális, szolgáltató szervezeti egység-típusokra osztották fel a szervezetet, 
besorolva minden feladatot valamelyikbe, 

• szövevényes eljárások a karalapításra, kollégiumalapításra, új képzési programok 
indítására, a képzési programok regisztrálására stb. 

• bonyolult foglalkoztatási szabályok, ezek között a rektor munkáltatói jogának a 
fenntartóhoz telepítése, a gazdasági vezetővel kapcsolatos szenátusi erős 
jogosítványok elvétele stb.  

• „államilag” szervezett minőségbiztosítás (MAB szerepének félállamivá tétele, és a 
miniszter által adományozott minőségi díj). 

Megfigyelhető, hogy a bürokratikus koordináció olyan kérdésekre vonatkozik, amit piaci 
viszonyok között a szervezet maga szabályoz, nyilván nem alkalmaz több vezetőt, mint 
amennyi feltétlenül szükséges, annyi hallgatót vesz föl, amennyit ki tud szolgálni stb., illetve 
a változásokhoz rugalmasan illeszti szervezetét-működését. Ilyen tekintetben a felsőoktatási 
intézmények státusza közeledett a hivatali modellhez. 

Az erősebb bürokratikus szabályoknak azonban ára van318, és a felsőoktatás – a közvetlen 
költségvetési nyomást csökkentő - kiváltságokat kap, amelyek közé sorolható, hogy: 

• finanszírozási garanciákat (például inflációkövető normatívák) kap, 

• számtalan kedvezményt (hitelfelvételi lehetőséget, amit később eltörölnek, 
maradványok lekötésének lehetőségét, az ingatlanok forgalmazásában a korábbihoz 
képest kevesebb kötöttséget, vállalkozásalapítási könnyítéseket stb.) szerez, 

                                         
318 A 2005-ös törvény hatására a szervezeten belüli etikai koordináció (tanszéki, kari közösségek) rovására 
növekedő bürokratikus koordináció visszaszorítására, az etikai koordináció (klasszikus humboldti egyetem) 
kulturális elemei visszahozatalának óhajára jó példa Felkai Gábor cikke. 
(http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0728&article=2007-0715-2316-04JVPH). 
A karok autonómiájának elvesztését Nádas (2006) is fájlalja, különösebb indoklás nélkül.  
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• oktatói kedvezményeket (a kereset átlagával finanszírozott sabbatical year a 
„vevőknek” (docenseknek-professzoroknak), oktatói könyvvásárlási támogatás stb.) 
csikar ki, a törvény végrehajtása egyik aktusaként a miniszter az állami 
intézményekben a rektori fizetéseket alaposan megemeli319, 

• a MAB-ban megerősíti pozícióit, az MRK kamarai jogosítványokat (egyetértési jogot 
bizonyos jogszabályok kiadásával szemben) kap, 

• továbbra is arra költi támogatását, amire akarja, alkalmazhat kényszerhelyettesítést, 
módosíthatja az outputját, erőforrásait szabadon allokálhatja, a vállalatokhoz 
hasonlóan. Tekintettel arra, hogy szakmai munkájának értékelésére kizárólag maga az 
intézmény jogosult, ezért már csaknem a vállalatokhoz hasonló szabadsággal 
működik. 

Érdemes megfigyelni, hogy a kapott kedvezmények jóval erősebbek, mint a bevezetett 
bürokratikus korlátozások. Ráadásul, ha a jogszabályi megfelelőségi menedzsment ilyen 
gyenge marad, akkor reális a feltételezés, hogy egy idő után a szabályok pusztán a 
menedzsment hatalmát növelik. Egyetértek Polónyival (2007b) abban, hogy a 2005-ös 
felsőoktatási törvény elsősorban az intézményvezetők (rektorok) érdekét szolgálta. 
Pozíciójukat megerősítették, a felsőoktatási intézmények újabb kiváltságokat, garanciákat 
kaptak, úgy, hogy a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatnak nem feltétlenül kell 
jobban alkalmazkodnia a hallgatói és munkaerő-piaci elvárásokhoz, mint korábban. Az 
alkotmánybírósági döntéssel a bürokratikus koordináció erősítését eliminálták, a 
finanszírozásban – a hallgatói érdeklődés szerinti alapképzési jelentkezések kivételével - 
lényegében sikerült az intézményeknek legkedvezőbb tárgyalásos intézményfinanszírozáshoz 
visszatérni. Jellemző, hogy az így megalakított gazdasági tanácsok működését az intézmények 
általában pozitívan értékelik320.  

                                         
319 A miniszter paraméterezett javaslatot kért és kapott a Magyar Rektori Konferenciáról – azaz a rektorok saját 
fizetésükre tettek javaslatot. A miniszter ezek után – az MRK-tól kapott intenciókon nem változtatva – ajánlást 
adott a gazdasági tanácsok részére a miniszter által megállapított juttatások mértékére, melynek alapján a rektor 
– minisztertől kapott – éves pénzbeli juttatása 2006-ban meghaladhadta az 50 millió Ft-ot. A munkáltatói jog 
miniszterhez kerülése azonban „bizonytalan helyzetet” teremtett, mert így az „oktatóként” szerzett jövedelmeket 
(valójában többnyire a rektori hatalommal kikényszerített egyéb juttatásokat) is miniszteri (gazdasági tanácsi) 
jováhagyással lehetett csak volna realizálni. 2007-ben ezért törvénymódosítással a rektori és oktatói feladatokat 
újra elválasztották, és a rektori részt „korrigáltálására” (megemelésére) tettek javaslatot. 2007 nyarától az állami 
felsőoktatási intézmények rektorai jogosultak a balatonöszödi kormányüdülő igénybevételére. 
320 A legjobb hazai közgazdasági képzőhely, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és egyben GT elnöke szerint 
például racionális változás, hogy a GT előírása szerint nem csak intézményi szintű költségvetésnek kell 
készülnie, de a karokra tagozódó egyetemen kariaknak is (Manager Magazin, 2007). Véleményem szerint a 
megnyilatkozás azt mutatja, hogy ha az ország legkiválóbb intézményeiben a szervezeti kultúrából menedzsment 
alapok hiányoznak (mert karokra tagozódás esetén evidens a kari költségvetés), akkor azon újabb szervezeti 
koordinációs eszköz csak kevéssé segít. Arról nem is szólva, hogy a hatályos rendelkezések szerint a rektorok 
jutalmára a gazdasági tanács tesz javaslatot, ami minden gazdasági tanáccsal kapcsolatos rektori 
megnyilatkozással kapcsolatban óvatosságra int. Műegyetemi tapasztalataim mást mutatnak. A gazdasági 
tanácsok – nem egyetemi foglalkoztatott tagjai – az ülésekre úgy érkeztek, és azokon úgy viselkedtek, ahogy 
Voszka (2005) arra korábban utalt. Érdeklődésük felszínes, jól érzékelhető, hogy akár egzisztenciálisan, vagy 
jövőbeni karrierjüket tekintve nem függenek nem, hogy az egyetem hatékonyságának-eredményességének, de 
ismeretének kritériumaitól sem. 
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Menedzsment szempontból összefoglalva a 2005. évi CXXXIX. törvényt, megállapítható, 
hogy: 

• a jogalkotó eredeti szándéka szerint a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatot 
részvénytársasági formában működő állami vállalathoz leginkább hasonlító szervezeti 
konfigurációvá kívánta transzformálni – költségvetési szerv köntösébe bújtatva. A 
transzformáció eredményeképpen a szocialista vállalat önigazgató volta kisebb lett 
volna321. Az alkotmánybírósági határozat nyomán e szándék kudarcba fulladt.  

• A jogalkotó tovább erősítette a szervezet politikai jellegét a szakszervezetek 
szenátusban szavazati jogúvá tételével. 

• A jogalkotó a finanszírozási rendszert 2 év alatt többször átalakította, a hároméves 
megállapodással újra közel került a tárgyalásos finanszírozáshoz, amely legjobban 
megfelel a szocialista vállalat szervezeti tulajdonságainak. Semjén (In: Temesi, 2004, 
192. o..) e hatást megjósolta, a honi viszonyok között nem sok esélyt adott a 
szerződéses alapú finanszírozási elemeknek322.  

• A jogalkotó a szocialista vállalat szervezetére és működésére különböző szabályokat 
hozott (ezzel egyébként sértve a saját maga által deklarált autonómiát), amelyek 
egyike sem befolyásolja lényegesen a szocialista vállalati tulajdonságokat. 

• A törvény jelen állapotában amatőr, munkavállalói (és ezen belül saját) érdekeket 
képviselő vezetők kinevezését támogatja, a gazdasági vezető egzisztenciális 
bizonytalanságával323 próbálva kompenzálni a hiányzó szakértelmet és felelősséget.  

• A szocialista vállalati forma megtartásával, a gazdasági tanács, a fenntartó 
jogosítványainak formálissá tételével, és az önigazgatáson belüli önigazgató 
szervezetek önkormányzati jogosítványainak megszüntetésével (ez alól a hallgatói 
önkormányzat kivétel) az intézmény menedzsmentjének lényegében nincs kontrollja. 

• A jogszabály olyan mechanizmusokat épített ki és/vagy konzervált, amelyek 
segítségével a felsőoktatás, mint ágazat képes érvényesíteni az érdekeit. Ilyen 
értelemben képes Olson-féle érdekcsoportként viselkedni, akaratát az adófizetők 
közösségét képviselőkre kényszeríteni324. 

                                         
321 „A fenntartói jog szempontjából a 2006. március 1-jén hatályba lépett új felsőoktatási törvény anyagi jogi 
(tartalmi) értelemben nem jelent koncepcionális újítást a korábbi felsőoktatási törvényhez képest.” 
(http://www.univpress.hu/pdf/princzinger_peter_hatteranyag.pdf) 
322 „Az, hogy a normatív finanszírozás féloldalassága megmaradt, az elvonásokat sosem érvényesítették, és végül 
az egész úgy halt el, ahogy, már önmagában is elegendő ok, hogy szkepszissel tekintsünk arra, hogy az oktatási 
kormányzat képes lenne-e ilyen rendszer következetes működtetésére, vagy a szerződések valójában csak egy 
kapcsolatokra, kijárásra és alkukra épülő áttekinthetetlen kézi vezérlés leplezésére szolgálnának. Fő 
finanszírozási modellként épp ezért Magyarországon semmiképpen sem javasolnám a szeződéses alapú 
finanszírozást”. 
323 A gazdasági vezető felmentését kezdeményezheti a gazdasági tanács, a rektor, a fenntartó egyaránt. 
324 Setényi véleménye a szerzőtől eltér. Felsőoktatás-irányítási problémák c. munkájában 
(http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatasok/61) ún. „köztes szervezeteknek” (Kozma is) hívja a 
felsőoktatás azon szervezeteit, melyek nem felsőoktatási intézmények, vagy nem a minisztérium szervezeti 
egységei. Ezeket „új menedzseriális irányítási eszközként” aposztrofálja, és szerinte „A köztes szervezetek 
létrejötte és munkája a magyarországi felsőoktatásirányítás egyik legnagyobb innovációs sikere. A köztes 
szervezetek tagoltsága, hatékony működése és tapasztalata lehetővé teszi, hogy a felsőoktatás szereplői 
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• A jogalkotó – alkotmánybírósági döntés előtti formájában, erősen meggyengítve az 
önigazgatást – lényegében a Kornai (1993) által jellemzett piaci szocializmus 
szocialista vállalatait hozta létre, azok szervezeti, vezetői stb. tulajdonságaival. 

A törvény meghozatala utáni különböző „reform-anyagok” sem hoztak érdemi áttörést325. A 
Sárközy (2006) által írt különböző államháztartási modernizációs koncepciók nem léptek túl a 
költségvetési szervezet reengineering-jén, azon, hogy a szerző a költségvetési szervek 
jelenlegi strukturálását nem tartotta kellően funkcionálisnak. Ennek megfelelően az 
önkormányzattal rendelkező testületi közintézmény fogalma alá javasolja az állami 
egyetemeket besorolni. A költségvetési szerv-típus lényegében érintetlenül hagyja a 
felsőoktatási intézmények szerzett jelenlegi viselkedését meghatározó szervezeti-működési 
feltételeket. A szerző ezzel foglalkozó munkájában – a Magyar Tudományos Akadémia, a 
felsőoktatási intézmények, és javaslata szerint a művészetek és a közgyűjtemények 
tekintetében is – a szakmai-gazdasági autonómia kiterjesztését javasolja, lényegében annak az 
ideológiának nyomán, amelyet Polónyi (2007b) így jellemez: „A 80-as évek közepére 

Magyarországon az oktatás és a tudomány területén a szakmai szuverenitás egyre inkább 

teret nyert. Ennek oka egyes szerzők szerint a jugoszláv típusú önigazgatási modell előtérbe 

kerülése, mások szerint a politika gazdaságellenőrző szerepének meggyengülése és az 

ideológia kudarca volt (…) Nálunk tehát a 90-es évek elején teljesedik ki mind a felsőoktatási, 

mind az akadémiai kisközösségi autonómia, akkor, amikor a fejlett világban azok helyére az 

intézmények hozzáértő menedzsmentje által vezetett egység stratégiája lép”. Érdekesség, hogy 
a költségvetési szervek jogállásáról és finanszírozásáról szóló – Sárközy (2006) koncepcióját 
alapul vevő – pénzügyminisztériumban készített első normaszöveg-tervezet (2007) a 
felsőoktatási intézményeket a közszolgáltatókhoz sorolta, az önkormányzó jelleget 
megkérdőjelezve. További érdekesség, hogy Sárközy (2007) a fejlesztéspolitikai államtitkár 
(korábban oktatási miniszter) felkérésére is készített anyagot a felsőoktatási intézmények 
gazdasági társasággá alakításáról, elenyésző számú közgazdasági, vagy gazdálkodás- és 
szervezéstudományi megfontolásokkal. E munkaanyag szintén nem lép túl az átalakítás jogi 
kérdésein326, pusztán azokat az illeszkedési pontokat, problémákat és párhuzamokat mutatja 
be, amelyek segítségével a költségvetési szervként fungáló önigazgató szocialista vállalat 
részvénytársaságként működő önigazgató szocialista vállalatba transzformálható. A törvény 
adta helyzet és a szocialista vállalati működés plasztikus lenyomata „A felsőoktatási 
intézmények gazdasági szerepének, kapcsolatainak kiteljesedése, megújítása” című, a Magyar 
Rektori Konferencia plénumán elfogadott anyag, mely jól mutatja be a szocialista vállalatok 

                                                                                                                               
eredményes belső és külső kommunikációt folytassanak a változó igényekről és a szükséges alkalmazkodás 
módjáról.” E köztes szervezetek egy része nem más, mint a minisztérium háttérszervezete, melyet a 
szabályozástól elkülönülő funkciókra hozott létre. Más szervezetek (MAB, FTT, MRK, HÖOK, DOSZ stb.) a 
felsőoktatás kormányzati lobbiszervezetei, melyek feladata, hogy a felsőoktatás-politikát a megfelelő intézményi 
érdekcsoport szolgálatába állítsák. Ennek következtében – véleményem szerint – a második esetben 
mindenképpen, valójában igen drága és nem hatékony menedzsment-eszközökről van szó, melyek legfontosabb 
célja az „egyetemi polgárok” kiváltságainak őrzése, újabbak szerzése.  
325 A reform-anyagok döntően mind arról szólnak, hogy az állami intézmények hogyan erősítsék 
alkupozíciójukat a kormányzati bürokratákkal szemben, pl.: ilyen a gyakran fölbukkanó tulajdonosi jog 
követelése kezelői helyett az építmények esetében. 
326 Ahogy a szerző szellemesen aposztrofálja: „Úri szabó kétszáz kilós nőnek is tud miniszoknyát csinálni.” 
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törekvéseit, melyek tovább szeretnék bővíteni a menedzsment jogköreit, a vállalatszerű 
gazdálkodás feltételeit, megtartva az állami támogatás és tulajdon kudarc-feloldó védelmét. A 
tézis megfogalmazása előtt igazolva látom hipotézisemet, mely szerint az állami felsőoktatás 
reformja során használt terminológia, az „akadémiai és a gazdasági vezetés szétválasztása” 
valódi oka sokkal inkább az önigazgató jellegből (is) fakadó erős intézményi érdekek 
gyengítése, mint a döntések tényleges szétválasztásának szándéka volt. 

Fenti megfontolások alapján fogalmazom meg negyedik tézisemet. 

IV. tézis 

A piaci szocializmus környezetében az akadémiai és gazdasági ügyek szétválasztásának 
elve mögött az állami felsőoktatási intézmények – önigazgató és tekintélyelvű 
szervezetéből fakadó - saját érdekeinek gyengítése húzódik meg. A szétválasztás azzal a 
feltételezéssel él, hogy a menedzseri és munkavállalói pozíciók erősebb elkülönítése 
révén a szervezet az alkalmazotti (hallgatói)327 érdekek helyett a „piaci” igényeket 
követi.  

                                         
327 Az értekezésben végig hangsúlyozom a „munkavállalói” érdekeket, figyelemmel arra, hogy a hallgatók 
vezetői, magasabb vezetői megbízást nem kaphatnak. Ezért a szervezeten belül – a tulajdonosi jogosítványok 
egy részét is jelentő -menedzseri pozíciókat nem tölthetnek be, tehát befolyásuk is csekélyebb és jórészt a 
szenátusban (ahol egyharmaddal-egynegyeddel ülnek) és más testületekben /tanulmányi bizottság, fegyelmi 
bizottság stb./) eldönthető ügyekre koncentrálódik, illetve a jogszabályban rögzített hallgatói kollektív 
(egyetértési) jogok gyakorlására helyeznek hangsúlyt. Ennek megfelelően a szervezet célfüggvényeinek 
kialakításában a hallgatói egyéni és kollektív jogok kisebb súllyal szerepelnek, mint a befolyásos menedzser-
alkalmazottak (vezetői, magasabb vezetői megbízással rendelkező alkalmazottak) érdekei. 
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11. Összefoglalás és a magánosítás problémái 

Értekezésemben – a BME-n végzett megfigyeléseimmel kiegészítve – az állami egyetemek 
szervezeti viselkedését elemeztem. Megmutattam a szervezet és működés jellemző 
tulajdonságait, az egyesület-hivatal-vállalat keverékéből fölépülő vezetési-szervezési rendszer 
ellentmondásait. Igyekeztem fölhívni a figyelmet a piacosodó felsőoktatásban alkalmazott 
etikai, valamint bürokratikus koordináció torzításaira328. 

Különösen fontosnak tekintem a piaci szocializmus és a mostani hazai felsőoktatás 
összehasonlítását, párhuzamba állítását. Ennek oka, hogy a hazai felsőoktatás-kutatók közül 
azok, akik a piaci koordináció további kiterjesztése mellett érvelnek, mindannyian fontosnak, 
szükségesnek tartják e folyamatban az állami beavatkozást erősíteni, az állam szerepét 
növelni. Ebben – főként szavakban – többnyire társuk minden állásáért aggódó ágazati 
bürokrata és politikus egyaránt. Álláspontjukat nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy 
piachelyettesítő állami intézkedésekkel (minőségbiztosítás állami megszervezése, 
beruházások, fejlesztések nyilvánossá, kevésbé korrupciógyanússá tétele, a „jó” egyetemek-
főiskolák /valójában legerősebb érdekérvényesítő képességű "nemzeti bajnokok"/, oktatók, 
kutatók, hallgatók stb. külön támogatása, költségvetési szerv helyett vállalati formák 
bevezetése stb.), illetve néhány esetben a piaci koordináció megengedésével (képzési 
költséghez közelítő tandíj bevezetése, hallgatók szabad intézményválasztása stb.) kívánják a 
szféra hatékonyságát és eredményességét növelni. A piaci szocializmus, és a jóléti államok 
gyakorlata ugyanakkor megmutatta, hogy az állami tulajdon és beavatkozás, valamint a piaci 
koordináció elve nehezen összeegyeztethetető, ahogy szerintem összeegyeztethetetlen az 
üzleti megközelítésekre alapozott felsőoktatás az alapvetően hivatalként és egyesületként 
működő, kínálati finanszírozási modell szerint szervezett ágazattal. 

A kettő azért is nehezen kombinálható, mert az autonóm intézmények erős érdekérvényesítő 
képességük miatt a bürokratikus koordinációt képesek legyőzni, erősebbek, mint az (elvileg) 
adófizetőket képviselők. Az állami felsőoktatási intézmények szellemi fölényükkel 
könnyedén akadályozzák meg a jóval gyengébb ügynök-megbízó kapcsolattal rendelkező 
állami bürokraták (utóbbiak más pénzét másra, míg az intézmények más pénzét magukra 
költik) intézkedéseit. A honi felsőoktatás rendszerváltás óta eltelt időszaka megmutatta, hogy 
az állami egyetemek a tömegképzésben sem változtatnak alapvető szervezeti 

                                         
328 Bauer Tamás kitűnő publicisztikában foglalja össze az egészségügy változásainak folyamatait, okait. A 
felsőoktatással számtalan kérdésben párhuzamot mutató, közgazdasági megközelítésű cikkében kitér a feudális 
kapcsolatok dominálta „szolgálat”-tól a szolgáltatásig terjedő megközelítéseket meghatározó fejlődés 
legfontosabb állomásaira – Kornaival azonos módon megkérdőjelezve a piaci szocializmus állami vállalatainak 
„jó kompromisszum”-át. Erről így ír: „Az állami tulajdonú vállalkozással mi, magyarok két évtizeden át 
kísérleteztünk az iparban, a kereskedelemben és a gazdaság más területein az 1968-as mechanizmusreform óta, 
és az eredmények – mondjuk így – nem voltak meggyőzőek. Ha tehát ésszerűen gazdálkodó vállalkozásokat 
tartunk kívánatosnak az egészségügyben, akkor utat kell nyitni az intézmények privatizációjának is.” 
(http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0650&article=2006-1218-0921-55OUWT)  
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magatartásukon329. (Szabó T., 2006) Azt feltételezem, hogy amennyiben az egyetemek-
főiskolák nem magántulajdonú gazdasági társaságokként működő felsőoktatási intézmények, 
akkor az állam állandó szerepkonfliktusba kerül önmagával, és nem tud ellenállni saját 
„vállalatai” nyomásának. 

A műegyetemi példák bemutatásával ugyanakkor azt is érzékeltetni kívántam, hogy a 
gyakorlat sem mutatja, hogy az állami beavatkozás sikeres lehet ilyen erős érdekcsoportokkal 
szemben. Az adófizetőket képviselő állami alkalmazottak a rendszerváltást követő időszakban 
nem tettek olyan intézkedéseket, amelyek alapjaiban befolyásolták volna az állami 
egyetemek, a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatok által meghatározott állami 
felsőoktatást. E szervezetek eddig minden lényeges kérdésben felülkerekedtek, akár a 
finanszírozási, akár – az ezzel szorosan összefüggő – a menedzsment reformot tekintem. A 
piaci koordináció eszközrendszeréhez csak végső esetben nyúltak, és mindvégig 
idegenkedtek, idegenkednek a szerződéses (mellérendelt) viszonyoktól. Ennek megfelelően – 
azt gondolom–, hogy teljes körű és végleges privatizáció nélkül a további hasonló tervek, 
tanulmányok és intézkedések is hasonló sorsra jutnak. Barakonyi (2004a) az egyetemek 
kormányzásával legtöbbet foglalkozó cikkének „Következtetések” című részében többek 
között azzal indokolja a nagyobb kormányzati beavatkozást, hogy „ma már nem egyetemi 

belügy és nem az egyetemi autonómia körébe tartozik, hogy mi folyik az egyetem falain belül”. 
Az állítást azzal egészítem ki, hogy, de nem is elsősorban a kormányzat és az állami 
egyetemek együttes ügye. A kormányzati „reformerek” újra- és újra követelik a gyökeres 
változtatásokat, az állami intézmények státuszának, finanszírozásának alapvető 
megváltoztatását, a felsőoktatási intézmények pedig minden változás mellé felzárkóznak, ami 
nem veszélyezteti a költségvetési korlát puhaságát, és mindazokat a tulajdonságokat, 
amelyekkel a szocialista vállalat jellemezhető. Egyetértek abban Siegfried Barral (2005), 
hogy „Minden nemzedék megreformálja az egyetemeit, és ezekre a reformokra a következő 

megállapítások érvényesek: Sohasem az egyetemtől, mindig az uralkodótól indulnak ki. 

                                         
329  A hallgatók elégedettek a felsőoktatás színvonalával, az oktatók jóval kevésbé - részben a hallgatók 
hozzáállása miatt. Ezért is lehet, hogy a diákok többsége ellenzi, az oktatók többsége viszont támogatja a tandíj 
bevezetését. Ez derül ki abból a kutatásból, amelyet a Medián a Népszabadság megbízásából készített. 
(http://www.nol.hu/cikk/483511/). Az értekezésben jellemzett szervezeti, érdekcsoporti magatartás tükrében az 
eredmények nem meglepők. A hallgatók jó része racionálisan dönt akkor, ha a közösségi érdek mögé rejtett 
járadékvadász magatartás fenntartására szavaz. Ha a friedmani feltétetelezéseket tekintjük kiindulópontnak, 
akkor a többség elégedett is lehet, hiszen a felsőoktatást pusztán az idő kellemes eltöltésére választók is, és a 
képzésben nyújtott ismereteket elsajátítani óhajtók is megtalálják a nekik szánt programokat. Nem nehéz 
levezetni, hogy a hallgatók érzékelik a szocialista vállalat újabb finanszírozási csatornájának a – piaci 
szocializmus keretei között – kínált szolgáltatásra nyilvánvalóan elhanyagolható hatását. A szocialista vállalat 
dolgozói (még inkább vezetői) ugyanakkor – természetesen - nem utasítják el az újabb bevételi forrást. Eddigi 
tapasztalataik szerint a hallgatói létszámnövekedés mögött nem állt jövedelemenövekmény, így okkal-joggal 
valószínűsítik, hogy kevesebb hallgató esetén sem csökken jövedelmük, legfeljebb munkájuk. Ezen felül a 
kevesebb hallgató feltehetően a velük inkább együttműködőkből kerül ki, mert a tanulmányi eredmény lesz a 
döntő az államilag támogatott hallgatói státus megőrzésében. Ezzel összefüggésben Polónyi hivatkozik (In: 
Polónyi: 
http://www.econ.unideb.hu/rendezvenyek/programsorozatok/tanszeki_estek/20070215_Polonyi_Atmenet.doc) 
Barakonyi gondolataira. („(…) a sokat emlegetett, indulatosan bírált minőségromlást nem a Bologna-folyamat 
eredményezi, hanem éppen a régi elitoktatásra kifejlesztett oktatási-tanulási formák tömegoktatási viszonyok 
közötti továbbélése idézi elő.”) 
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Megbuknak a professzorok szívós ellenállásán330 és azon, hogy a reformerek nincsenek 

tisztában az egyetem lényegével” Magánosítás, a piaci koordináció kegyetlensége nélkül a 
hazai felsőoktatási reformok lényeges részei rendre elhalnak, rövid idő elteltével fölülírják 
őket, és ráadásul rendkívül költségesek, mert csak válsághelyzetben történik valami, ha 
történik331 – ahogy azt Polónyi (2007b) Antal nyomán maga is megfogalmazza. 
Következtetéseim szerint tehát a bürokratikus koordináció, az állami befolyás sohasem lesz 
képes megreformálni az egyetemeket, megváltoztatni a tekintélyelvű önigazgató szocialista 
vállalatra jellemző viselkedési jegyeket. Az olsoni erős érdekcsoport mindig legyőzi a jóval 
szerényebb szellemi erővel, információval és elkötelezettséggel támadó „reformereket”. 
Muraközy esszéjében332 az egyes hazai érdekcsoportokat ugyan nem nevezi meg333, 
következtetései azonban jól illeszkednek az értekezés érvrendszerébe: „A túlsúlyos, 

túlköltekező állam, a visszatérő egyensúlytalanságok a Kádár-rendszer felpuhult 

diktatúrájában gyökereznek, amely legitimációját erősítendő egy "kvázijóléti" államot 

alakított ki. Ennek fenntartása makroszinten felpuhította az ország költségvetési korlátját, 

eladósodáshoz vezetett. A demokrácia körülményei között mutáns módon továbbélt a fedezet 

nélküli "jóléti politika", s ez vált a mai bajok egyik fő okává. A puha demokráciában - 

miközben megkeményedett a vállalatok mikroszintű költségvetési korlátja - puha maradt az 

ország makroszintű költségvetési korlátja. Két magyar sajátosság - az évtizedeken átívelő 

túlsúlyos állam és a rendszerváltás folyamatossága - együttesen odavezetett, hogy 

Magyarország jelene (s lehet, hogy jövője is) az olsoni érdekcsoportok uralta társadalom 

hanyatlását példázza.” Ennek a kultúrának gyökeres megváltoztatására csak egyetlen erő 
képes: a privatizáció.  

A magánosítás lépései – hasonlóan a Setényi (2000) által leírt chilei menetrendhez – az 
alábbiak: 

1. a bürokratikus koordináció piachelyettesítő eszközei helyett a felsőoktatás 
privatizálása, a felsőoktatási intézmény jellemző formája a részvénytársaság334. 

                                         
330 Kitűnő példa erre Lányi András, Lovas Rezső, Náray-Szabó Gábor, Pákozdi Imre cikke az Élet és 
Irodalomban (http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0731&article=2007-0805-2329-02JLWF), a 
szerzők például "Javasoljuk: – az egyetemek és szakok akkreditációjának felülvizsgálatát... – költségvetési 
támogatásban csak a szigorú minősítési követelményeknek megfelelő képző intézmények részesüljenek; – az 
oktatói státusok rögzítését, az oktatói fizetések közelítését az európai átlaghoz…– az egyetemi és főiskolai képzés 
közötti különbség helyreállítását, ahol az ésszerűség ezt kívánja;... a képzés nem szolgáltatás, az egyetem nem 
piac." jellegű javaslatokat, megállapításokat tesznek. Kijelentéseiket sem nem indokolják, sem nem fejtik ki a 
javaslatok megvalósításának módját. Hasonló színvonalon ír Joachim Hoefele: Az internacionalizálás és a 
globalizáció hatásai a hármas tagolású oktatás területén című cikkében  
(http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=582&lap=0)  
331 Ugyanez a tapasztalatom a szervezeten belüli ügyekben. Ha a tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatként 
működő BME pénzügyi helyzete 2006-ban (ismét) nem válik kritikussá, akkor sohasem derül ki, hogy pl.: a 
BME-OMIKK évente mintegy 50 millió forintot költ olyan fordítási szolgáltatásokra, melyek megszüntetése 
miatt (a szolgáltatók kivételével) senki sem tiltakozik.  
332 Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. február (149-168. o.) 
333 Kolosi Péter e publicisztikájában részben megnevezi (http://www.nol.hu/cikk/434862/) 
334 „Az a mód, ahogy napjainkban a felsőoktatás koncepcióját meghatározzák, és az a terminológia, ami jellemzi 
az általános retorikát, az egyetemet elég világosan egy speciális vállalkozásként fogja fel. Inputokról és 
outputokról beszélünk, hatékonyságot emlegetünk, súlyt helyezünk az egyetem és az ipar kapcsolatainak 
javítására stb. Az egyetemek irányítási modellje egyre inkább a »menedzser típusú« irányítás felé tolódik el, az 
akadémiai szféra vezetési autonómiájának egyidejű csökkenése mellett. A döntések meghozatalához kiterjedt 
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2. A magánosítással párhuzamosan a kínálat-oldali felsőoktatási támogatások eltörlése. 
Helyette vócser-rendszerű hallgatói támogatás335, kutatások élénkítése az állami 
támogatások tekintetében regionális programokon keresztül, a régiók döntése szerint. 
Hallgatói támogatások közül kizárólag a vissza nem térítendő szociális támogatások336 
és hallgatói hitelek maradnak meg. 

3. Az állam a versenyt ösztönző és a hallgatókat (fogyasztókat) védő jogszabályok, 
elemzések, intézkedések meghozatalára koncentrál.  

Lényegében ugyanezt javasolja a Straubhaar (1995) is a német egyetemekre. Szerinte a 
megoldás az egyetemek privatizálása lenne: állami beavatkozásnak ugyan maradnia kell, 
mert a felsőoktatás külső gazdasági hatást, mégpedig pozitív externáliát hordoz, de az 
államnak elég lenne a keretfeltételek maradását és az esélyegyenlőséget biztosítania. Ennek 
megfelelően nem a kínálatot, hanem a képzési keresletet kellene szubvencionálnia. Az 
egyetemek pedig versenyeznének a hallgatókért, így a hallgatók, a hallgatói választás általi 
kontroll ellenőrizné az egyetemek működését, ez pedig a leghatékonyabb. 

A felsorolt változásokat337 az alábbi tényezők338 akadályozzák: 

                                                                                                                               
információs és értékelő rendszerek szükségesek, ezek megjelenése tovább gyengíti az akadémiai közösség 
tagjainak egyén mozgási szabadságát.” (Felt [2003] 35. o.). Kozma (2004) erről így ír: „A neoliberális 
felsőoktatásnak jellegzetes terminológiája alakult ki, amelyet Magyarországon is – a modernizálódás jegyében – 
kritikátlanul átvettek, s most már kötelezően használnak.” Megjegyzem, hogy ez utóbbi kijelentés miatt is 
fogadjuk minden esetben távolságtartással az egyetemi polgárok által írt, a felsőoktatásról szóló 
eszmefuttatásokat, hiszen az állami intézményben foglalkoztatott oktatók-kutatók (menedzserek) számára a 
piacgazdasági megközelítések egyet jelentenek alkalmazottá degradálásukkal, és ezzel összefüggésben 
mozgásterük, tevékenységük állami támogatásának csökkenésével. Hasonlóan látja Friedman (1998) is annak 
okát, miért tartják az egyetemi vezetők „közjó”-nak, állami támogatásra érdemesnek a felsőoktatást. 
335 Gábor Kálmán szerint „(…) az állami privilégiumok elosztásakor a kedvezőbb származási háttérrel 
rendelkező hallgatók (osztályhelyzettel, iskolázottsággal) felülreprezentáltak, a piaci mechanizmusok révén 
felvettek között viszont alulreprezentáltak.” (http://www.hier.iif.hu/hu/konf/konf0529a.ppt). Más szerzők szerint 
az adóforintok felsőoktatásra költése azért sem megalapozott, mert az érettségi húzza meg a határt a 
társadalomba beilleszkedni nehezen tudók és a többség között, ezért szolidaritási okokból nem indokolt a 
felsőoktatási szolgáltatásokat igénybe vevő generális támogatása. Róbert (2000) szerint az igazi (szociális) 
törésvonal a felsőoktatásba jelentkezettek és nem jelentkezettek között húzódik, nem a felvettek között. Fő 
okának Majer (2003) azt tartja, hogy sok alacsonyabb jövedelmű családból származó diák hullik ki a 
felsőoktatást megelőző oktatás valamelyik szintjén, vagy olyan életutat választ, mely ellehetetleníti a 
felsőoktatáshoz való hozzáférést. 
336 Elsősorban a mindenkori intézményvezetők, és a középosztályból, vagy magasabbról származó hallgatói 
képviselők erőltetik a tanulmányi teljesítményhez kötött tanulmányi ösztöndíj rendszerének fenntartását, 
megerősítését. Politikai érvrendszerük világos, mert az oktatók számára a jobb tanulmányi eredményt elérők 
kívánatosak, mint a gyengébb tanulók, hiszen kevesebbet kell velük foglalkozni, együttműködőbbek, és 
(alacsony bérű) asszisztensnek is felvehetők. Másrészt korábbi kutatások kimutatták, hogy az értelmiségi 
családokból származók tanulmányi eredményei jobbak, mint a munkás-paraszt származásúaké (Sáska Géza, 
2007). Technokratikus eszközként is könnyebben alkalmazható, mint a lényegesen bonyolultabb, költségesebb 
szociális helyzet-mérés – Berlinger Edina e miatt teszi le a voksot a tanulmányi ösztöndíjjal történő kompenzáció 
mellett.  
(http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=13353). Polónyi (2007a) viszont a 
szolgáltatásként értelmezett felsőoktatás miatt nem támogatja a tanulmányi ösztöndíjak rendszerének 
fenntartását, mivel ebben az esetben az eleve jobb helyzetben lévőknek fizetnek azért, hogy minél jobban 
kövessék önérdeküket.  
337 A változásokat akadályozó tényezőket – Polónyi Istvánnak elektronikusan megküldött kézirataim alapján – 
Polonyi I., Szilágyi E. (2008) felsorolja, és tulajdonképpen ugyanarra a következtetésre jut: a privatizáció a 
jelenlegi felsőoktatási aktorok többségének kedvezőtlenebb helyzetet idézne elő, ezért esélye csekély (Andor 
Gy., Csőke R., Szabó T., Ormos M., Vő I., Dér K., Pázmándi K. [2007]). 
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a) A közvetlenül érintettek támogatása nem nyerhető el339, mert: 

• a hallgatók joggal tartanak attól, hogy a felsőoktatási szolgáltatás számukra 
megdrágul, hiszen vócser-rendszerben csak legfeljebb a közepes jövedelmű 
családok gyermekei kapnának közvetlen támogatást, és az sem lenne teljes, 
különösen a költséges, hosszú idejű képzésekre. A felsőoktatás 
nagybefektetéssé válna, ami a korábbiaknál nagyobb anyagi teherrel jár. A 
hallgatói önkormányzat képviselői is okkal feltételezik, hogy a keresletre 
alapozott felsőoktatásban sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a hallgatói 
közösségi programok szervezésében. Ráadásul a hallgatói juttatások 
elosztásában vállalt domináns szerep eltűnésével a szervezet jóval szerényebb 
produkcióra képes. Az intézményi vezetőkkel lefolytatott alkuk miatti hallgatói 
önkormányzati kedvezmények is részben eltűnnek, ha a menedzsment-vezérelt 
egyetemekről a hallgatói képviselők kikerülnek az egyetemek vezetéséből. 

• Az alkalmazottak, és különösen az oktatók (kutatók) közül az idősebb, magas 
beosztásúak, és leginkább a vezetői megbízással rendelkezők pozíciója 
feltehetően romlik – mert menedzseri, tulajdonosi helyzetük gyöngül, 
megszűnik. A teljesítménymániás valódi tulajdonost hidegen hagyják az 
„akadémiai értékek”340 (a tekintélyelvre alapozott bérezési és előmeneteli 
rendszer), annak fizet többet, aki nagyobb mértékben járul hozzá a 
nyereséghez. A privatizáció általános tapasztalata, hogy megszűnik a munkaerő 
másodlagos piacon értékesíthetősége, ami – tekintettel arra, hogy a 
felsőoktatásban a „VGMK (Vállalati Gazdasági Munkaközösség)” is szinte 
kizárólag állami finanszírozást jelent – különösen érzékeny veszteség a 
munkavállalók nagy részének. Fokozottan vonatkozik ez a vezetőkre, hiszen az 
ő esetükben nem egyszerűen motivációs problémáról, de általában 
felkészületlenségről is szó van. Ezen felül a tulajdonos igényt tart a nyereségre 
is, nagy részét feltehetően nem engedi pénzeltérítésként, juttatásként a 
„vevőknek” kifizetni, mert akkor nem maradna elég pénz a fejlesztésekre és 
saját meggazdagodására. 

                                                                                                                               
338 Elsősorban a mindenfajta piacosítás előli elzárkózás, amiben a középosztály privilégiumainak megnyirbálását 
látja. Etatista érvelésüknek (a piac az emberi természettől idegen, tehetősnek, gyermektelennek lenni büntetendő) 
néhány jellegzetes példáját lásd: 
(http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=143460&archiv=1&next=0, 
http://www.mno.hu/portal/544917, http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=143698, 
http://nol.hu/cikk/483345/ )  
339 A piacosítási folyamatok ellen tiltakoznak pl.: Franciaországban (http://www.monde-
diplomatique.hu/spip.php?article213), és az USA-ban (http://www.monde-diplomatique.hu/spip.php?article211) 
is. 
340 2001-ben részt vettem az IAUA finnországi konferenciáján, ahol az egyik referátumot (“What are the 
Academic Values?”) norvég jogászprofesszor (Lucy Smith) tartotta. Az akadémiai értékekről beszélt és 
elmondta, hogy először férjét kérdezte meg erről, aki sokáig szintén a felsőoktatásban dolgozott, hogy hát mit is 
kell ezen érteni. Férje első közelítésben ezt válaszolta: „Academic value - not to get up early in the morning”. 
Ezzel nyilvánvalóan arra utalt, hogy munkavállalóként az önigazgató környezet kedvezőbb körülményeket 
kínált. 
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• az ágazati, pénzügyminisztériumi és más bürokraták számára az állam leépítése 
állásvesztéssel fenyeget, és ők sincsenek felkészülve az új feladatokra. 
Többségük közgazdasági ismeretei hasonlatosak a Pete által bírált egyetemi 
polgárokéhoz341 – csak „kicsit” értik és hiszik a piacgazdaság szabályait – 
hallgatóként, munkavállalóként a „pongyola társadalom” máig élő 
hatalomgyakorlási, életviteli technikái tették rájuk a legnagyobb hatást. A 
felsőoktatás helyettes államtitkárai, szakállamtitkárai között egynek sem volt 
eddig jogi-közgazdasági végzettsége, a honi felsőoktatás meghatározó 
személyiségei közül elenyésző számban rendelkeznek jogi-közgazdasági 
diplomával, társadalomtudományi ismereteiket olyan tananyagból szerezték, 
mely a maga idejében sem volt korszerű, mostanra végképp használhatatlan. 
Szemléletük meghatározó vonása az államszocializmus társadalomszemlélete, 
ezen nőttek föl342. Gyakorló egyetemi vezetőként zavarta őket az egyesületi 
működés szétszórtsága, a kisközösségek kontrollálatlan önérdekkövetése, az 
ebből fakadó állandó működési zavarok, a koordinációra fordított rengeteg és 
elpocsékolt idő. A privatizáció idegensége és kegyetlensége nem hagy 
számukra más alternatívát - az 1993-as felsőoktatási törvény humboldti 
egyetemi modelljének kudarcaira válaszul -, mint a bürokratikus koordináció 
növelését. Erősíti e megoldás kívánatosságát, hogy tekintélyelvű, a hivatali 
előmenetelhez nagyban hasonlító életpályát jártak végig, olyan életkorban 
lettek vezetők, amikor a gazdálkodás- és szervezéstudomány felsőoktatási 
részében, mint új területben elmélyülni nem könnyű és nem szokás. Polónyi I., 
Tímár J. ([2001], 95-96. o.) ezzel összefüggésben így ír a felsőoktatás speciális 
viszonyairól343: „A minisztérium káderpolitikai gyakorlata azt bizonyítja, hogy 

még nem tisztázottak a funkciói, kialakulatlan a szervezete, tisztázatlan a 

fontosabb és bonyolultabb munkakörök ellátásához szükséges differenciált 

szakképzettség és gyakorlat. Szembeötlően mutatja ezt, hogy sok évtizedes 

hagyományként, a közoktatás vezetőivé – ritka kivétellel – az iskolai munkában 

kiemelkedő eredményt felmutató középiskolai igazgatót, tanárt, a felsőoktatás 

irányítására pedig tudományos presztitsű egyetemi professzort neveznek ki, 

függetlenül korábbi szakmai tevékenységüktől. Nem véletlen, hogy a 

minisztérium első vonalbéli szakmai vezetőinek hosszú névsorában szereplők 

szakirodalmi tevékenységéről a könyvtári katalógus, különösen a felsőoktatás 

vezetőinél, gyakran tartalmaz gazdag publikációs teljesítményeket a vezető 

eredeti, az oktatáspolitikától távol álló szakmájában, de csak kivételesen 

                                         
341 http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0639&article=2006-1001-2102-22JRJW A 
cikkben Pete tovább megy, véleménye szerint „Miközben formálisan minden rendben lévőnek látszik, a 
közgazdasági karok végzettjeinek zöme ma is úgy kap diplomát, hogy a közgazdasági gondolkodás nemhogy nem 
válik vérévé, de annak szelleme is csak alig-alig érinti meg.”  
342 E publicisztika szerint a magyar elit nagy része ilyen. (http://index.hu/velemeny/jegyzet/feltud070321/   
343 Berde É., Ványolós I. (2005) szemetesláda-modellel foglalkozó munkájának kritikájánál említettek szerint a 
dolog természeténél fogva ilyen, hiszen – hasonlóan képzetlen - korábbi egyetemi-főiskolai vezetők lesznek 
döntéshozók – ahogy erre közlésében Polónyi is utalt a vele készült, korábbi lábjegyzetben idézett interjúban. 
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találhatók olyan publikációk, amelyek azt bizonyítanák, hogy az illető az 

oktatáspolitika avatott szakértője.” 

b) A közvetetten érintetteket a felsőoktatás szereplői erősen befolyásolják. Korábbi 
részekben már említettem, hogy az állami szerveket pókháló-szerűen szövik át a 
különböző felsőoktatási szereplők: az államháztartás, a félállami „civil szféra”, vagy 
éppen a döntően állami megrendelésekből, kedvezményekből élő vállalati kör 
különböző vezetői-tanácsadói pozícióin gyakran egyetemi oktatókat foglalkoztatnak. 
A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az állami pénzosztó 
pályázatokon jóval kisebb saját erőt kell felmutassanak, mint a vállalatok, e mellett 
számos kedvezményben (adóelengedés, adóátengedés stb.) részesülnek. Gazdálkodási 
kondícióik a vállalatokénál nem rosszabbak, gazdálkodási adminisztrációjuk 
egyszerűbb, lényegében bármilyen vagyonelemükkel szabadon gazdálkodhatnak, 
különösebb rizikó nélkül. Az állami szervek beavatkozásait – deklarált autonómiájuk 
és jó kapcsolatrendszerük miatt – könnyen semlegesítik. A gazdasági társasági forma 
eleve összehasonlíthatatlanul kevesebb kedvezménnyel, kiváltsággal és lehetőséggel 
járna, mint a költségvetési szerv státusában már kivívottak. És nehezebb is lenne 
ezeket megszerezni, hiszen a piaci kudarcokkal szemben a közvélemény és a 
kormányzati bürokraták sokkal kevésbé megértőek, mint állami kudarcok esetén. 

c) A felsőoktatás tudatos és hatásos marketing-kommunikációval elhitette a 
közvéleménnyel, hogy a gazdasági fejlődés záloga a felsőoktatásban éppen részt 
vevők érdekeinek érvényesítése, az erre hivatott állami felsőoktatási intézmények 
alulfinanszírozottak. Az olsoni erős érdekcsoport – az eddigi tapasztalatok szerint – 
eredményesen képes befolyásolni a közvéleményt és a döntéshozókat. A privatizáció 
gondolatának megjelenésekor e felsőoktatási szereplők azonnal a minőség 
csökkenéséről, a szegény hallgatók ellehetetlenüléséről stb. beszélnek344, pedig ezek 
az állítások nem bizonyítottak. Ellentétben azokkal, melyek szerint (In: Temesi J., 
Szalai Á., [2004], 252. o.): ”Az empirikus kutatási eredményeket összefoglalva345 azt 

mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokon kívül a világ minden részében (beleértve 

Európát is) a felsőoktatás dominánsan állami erőforrásokkal finanszírozása a nemzeti 

jövedelmet regresszíven, azaz méltánytalanul osztja el346.”  

d) A közvetetten érintettek közül a felsőoktatásban részt nem vevők, diplomával nem 
rendelkezők érdekérvényesítő ereje csekély. A hazai gazdasági és tudományos-
művészeti elit jellemzően a honi nagy egyetemeken végzett, életének legszebb 
szakaszát ott töltötte, nehezen vehető rá, hogy támogasson piacosító törekvéseket, 
amikor azt az egyetemi vezetés, korábbi tanárai ellenzik. A felsőoktatás termékét 

                                         
344 Például itt: http://www.hook.hu/main.php?folderID=1&articleID=3900&ctag=articlelist&iid=1, vagy itt  
http://www.szabad-europa.hu/online/fmenu/tagozatok/kulturalis/hirek/kulthir7.html.  
345 1969-ben publikálta Hansen és Weisbrod azt a tanulmányát, amely éppen kaliforniai példákkal illusztrálta a 
felsőoktatás állami támogatásának regresszív, azaz méltánytalan voltát az USA-ban. Psacharspolous és Woodhall 
(Psacharopoulos, Woodhall, 1985) arra a következteésre jutott, hogy az oktatás magas állami támogatása nem 
feltétlenül vezet esélyegyenlőséghez, valamint, hogy a szegényektől jövedelmeket csoportosít át a gazdagabbak 
számára. 
346 Gazsó Ferenc (1997) kutatásai is erre mutatnak rá. (http://eszmelet.freeweb.hu/35/gazso35.html) 
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foglalkoztatók számára túl bonyolultak az ilyen kérdések, ráadásul az állami 
keresletélénkítés olcsóbbá teszi számukra a munkaerőt, a minőségi problémákra 
mindig kézenfekvő lehet a válasz, hogy növelni kell az állami szerepvállalást347.  

Nincsenek tehát illúzióim, hogy a felsőoktatás privatizációja még hosszú ideig várat 
magára348 – ahogy a világon is, és különösen Európában. Biztos vagyok benne, hogy minden 
ilyen lépés hatalmas ellenállásba ütközik349, és ha végre is hajtják, akkor is sokáig szinte csak 
kedvezőtlen értékelések születnek róla. Más kérdés, hogy – főleg a szociáldemokrata, vagy 
konzervatív-etatista jóléti államok által – a fenntartott felsőoktatási mini-szocializmusok jóval 
nagyobb egy főre jutó nemzeti jövedelemből részesülnek350, ezért jelen állapotban még a jobb 
európai egyetemek minőségét is csak a rektori és miniszteri beszédekben reális utolérni. A 
globalizáció hatásai azonban ebben az ágazatban is jelentősek351, és ahogy „A felsőoktatás 
trendjei” c. a Valóságban megjelent The Economist cikk záró gondolatai állítják: „Nagy-

Britanniában és a szárazföldi Európában az a veszély áll fenn, hogy a hagyományos jellegű 

egyetemek elerőtlenedését okozó állami támogatás és ellenőrzés folytatódik, mégha a mértéke 

nem is éri el a tűrhetetlen szintet. Ez nemcsak az állami egyetemeknek fog ártani, hanem a 

piacot is el fogja torzítani. Az oktatásügybeli verseny és nemzetközivé válás már hasznára vált 

a gazdag és eszes kisebbségnek. A jövőben sokkal több diáknak kellene hasonlóképpen 

hasznot húznia ebből, feltéve, hogy az egyetemeket engedik szabadon szárnyalni.”  

                                         
347 Erre Higgs (2006) is kitér a Modern problémák – a liberalizmus válaszai című, a politikai gazdaságtanról 
szóló konferencián tartott előadásában (Prága, 2006. április 21-23.). Megjelent a Közgazdasági Szemle LIII. évf., 
2006. július-augusztus (722-727. o.), Tudományos tájékoztató c. részében. Higgs két alapvető okkal magyarázta 
a kormányzat súlyának növekvő tendenciáit. Egyrészt a válságok fontos szerepet játszanak, másrészt ideológiai 
alapjai is vannak a kormányzat növekvő súlyának. A válságok mindig alapot adnak a politikusoknak arra, hogy 
növeljék hatalmukat, ezen keresztül pedig az állam súlyát is. A politikusok ugyanis bizonyos autonómiával 
rendelkeznek, amit válság közepette fokozottabban képesek hatalmuk kiterjesztésére kihasználni azáltal például, 
hogy új intézményeket (kormányzati hivatalok, törvények, szabályozások) hoznak létre. A válságperiódus 
leküzdése után ezeket az intézményeket szinte lehetetlen lerombolni, azaz a kormányzat súlya akkor sem esik 
vissza a válság előtti szintre, ha már nem áll fent a növekedés indoka. Ez egyfajta spirálhatás, s Higgs szerint ez 
okozza a kormányzat súlyának folyamatos növekedését. Mindez azonban nem működne így, ha nem lenne 
ideológiailag is körülbástyázva. Az 1940-es évektől az emberek mentalitása megváltozott: szemben a korábbi 
kormányzatellenes magatartással, ma (az USA-ban, de a trend jellemző az európai országokban is) az emberek 
„hisznek” a kormányban, és sokféle problémájuk megoldását is a kormánytól várják. Mindennek két fontos 
következménye van. Az egyik a politikusok magatartásával kapcsolatos: a politikusoknak az az érdekük, hogy 
eltúlozzák a válságot, sőt válságokat kreáljanak, és a válságoktól való félelmet propagálják. Másrészt, a 
kormányzat szerepének csökkentésében kulcskérdés a bizonytalanságtól való félelem „leépítése”, s e helyett az 
emberek meggyőzése az önkéntes magánszerveződések pozitív szerepéről és saját felelősségükről. Robert Higgs 
szerint tehát döntően nem gazdasági okokkal magyarázható a kormányzat súlyának második világháború utáni 
folyamatos növekedése. 
348 Még, ha időnként föl-föl bukkan, „hivatalos” álláspontként, mint itt: 
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=105800.  
349 Még a viszonylag szabadelvű megközelítések is elutasítják. 
(http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/16/16_tarstud_szabo.html ) 
350 Szalai Ákos (In: Temesi, 2004) lényegében ezzel érvel, hogy miért tart(ott) fenn Németország és 
Franciaország is központosított állami finanszírozást – mert elég pénzük (volt) a decentralizáció okozta 
veszeteségek finanszírozására. (In: Temesi, 355. o.) 
351 A „Kommunista Kiáltványban” (http://www.marxists.org/magyar/archive/marx/1848/communist-
manifesto/ch01.htm#s1) Marx és Engels szemléletesen írta le, hogy a „burzsoázia”, hogyan képes soha nem 
látott teljesítményekre – melynek során „A burzsoázia megfosztotta dicsfényüktől az összes eleddig tisztelt és 
jámbor félelemmel szemlélt tevékenységeket. Fizetett bérmunkásává változtatta az orvost, a jogászt, a papot, a 
költőt, a tudomány emberét.” (Vegyük észre, hogy a megállapítás nem más, mint a clarki 
tudós→tanár→alkalmazott „fejlődési pálya” hivatkozott tipológiája, más megfogalmazásban.) 
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13. FÜGGELÉK 

KUTATÁSI KÉRDŐÍV 
 

1. Az intézmény státusa: � Állami egyetem 

� Állami főiskola 

� Nem állami főiskola 

� Nem állami egyetem 

2. Az intézményben belső, vagy külső hiány 

valamelyike? 

� van 

� nincs 

3. A Mintzberg-féle vezetői szerepek közül 

melyekkel foglalkoznak legszívesebben a magasabb 

vezetők (amennyiben lehetséges, húzza alá a 

kategórián belül is)? 

� Interperszonális (Képviselő, Kapcsolattartó, Vezető) 

� Információs (Információ gyűjtő, Információ-elosztó, 

Szóvivő)  

� Döntési szerep (Vállalkozó, Zavarelhárító, Erőforrás-

elosztó, Tárgyaló) 

� Egyikkel sem 

4. Előfordult, hogy valamilyen (súlyos) vezetői hiba 

miatt felelősségre vontak és megbüntettek vezetőt, 

aki az intézményben egyben egyetemi, vagy 

főiskolai tanár? 

� Nem fordult elő 

� Nagyon ritkán 

� Néha 

� Gyakran 

� Mindig 

5. Az intézményben a magasabb vezetők között 

jellemző vezetési stílus inkább: 

� kapcsolatorientált 
� feladatorientált 

6. Az intézményben a magasabb vezetők között 

jellemző vezetési stílus inkább: 

� beavatkozást elkerülő (Lassez-faire) 

� demokratikus 

� autokratikus 

7. A magasabb vezetők a feladatokat inkább: � közlik, pontosan megmondva a tennivalókat 

� magyarázatot fűzve hozzá, elfogadtatják, 

� bevonják a beosztottakat megoldásába, 

együttműködnek  

� delegálják (hagyják, hogy a beosztott önállóan oldja 

meg), szabad kezet adnak 

8. Az akadémiai magasabb vezetők (rektor, rektor-

helyettesek, dékánok) a gazdálkodás- és 

szervezéstudomány területén, annak felsőoktatási 

részét illetően mennyire képzettek? 

� Képzetlenek 

� Alapfogalmakat ismernek 

� Közepesen képzettek 

� Jól felkészültek 

� Alkotó módon képesek az ismereteket alkalmazni, 

önállóan tudnak előterjesztést, szabályzatot írni 

9. A magasabb vezetők a gazdálkodás- és � Nem érdekli őket 



 221 

szervezéstudomány területén, annak felsőoktatási 

részét illetően képzik magukat? 

� Felszínesen érdeklődnek 

� Kezük ügyébe kerülő ilyen témájú anyagokat 

elolvassák és értékelik 

� Általában figyelik és olvassák a szakirodalmat, 

vezetői munkájukban érezhető a szakirodalmi hatás 

� Folyamatosan képzik magukat, a felsőoktatás 

menedzsmentet területén naprakészek 

10. A vezetői döntésekben érvényesül a 

tekintélyelv? 

� Soha 

� Esetenként 

� Gyakran 

� Mindig 

12. Valamilyen formában mérik a magasabb 

vezetői teljesítményeket? 

� Bonyolult (matematikai) módszerekkel 

� Valamilyen egyszerű módszerrel 

� Elhatároztuk, hogy mérjük, de nem csináljuk,  

� Mérjük, de kozmetikázzuk 

� Nem mérjük 

� Tagadjuk, hogy mérni kellene 

13. A magasabb vezetői teljesítmények mérésének 

eredménye megjelenik a javadalmazásban? 

� Igen, rendszeresen 

� Igen, alkalmanként 

� Nem, de szeretnénk 

� Nem, és nem is szeretnénk 

14. A magasabb vezetők jellemzően tiszteletben 

tartják az intézményi belső szabály(zat)okat? 

� Igen, mindig 

� Néha megszegik 

� Rendszeresen megszegik 

� Szinte sohasem tartják be 

� Jellemzően akkor, ha az rájuk nézve kedvező 

15. A szemetesláda-modell alábbi tulajdonságai 

közül jelölje meg az Ön intézményére jellemzőket! 

� Az intézményben a preferenciák nem egyértelműek. 

Nem létezik olyan intézményi preferenciarendszer, 

mely a döntéselmélet standard konzisztencia-

követelményeinek megfelelően vezérelné a 

szereplők viselkedését. A szervezet pontatlanul 

definiált elképzelések szerint működik.  

� Homályos a technológia. Még ha maga a szervezet 

működőképes is, és átvészeli a felmerülő 

problémákat, tagjai akkor sem értik saját 

szervezetük működési mechanizmusát. A szervezet 

a próbálkozások és tévedések elve alapján működik, 

és legfeljebb a múltbeli kellemetlen helyzetekből 

tanul, de előre sohasem jelzi a lehetséges 

kimeneteket. A szervezet tagjai nem tudják, hogy 

mit nem tudnak. A szereplők a múltbéli történések 

tanulságaként rendelkeznek némi tapasztalattal és 

sejtéssel arról, hogy mi is történhet 

intézményükben, de mindez esetleges. 



 222 

� Cseppfolyós a részvétel. A szereplők különböző 

idő- és erőfeszítés-mennyiséget szentelnek egy 

adott területnek, és mindez az időben is változik. A 

szervezet határai bizonytalanok, az egyes 

döntésekben a részt vevők esetlegesen cserélődnek. 

� Az intézményen belül csoportérdekek küzdenek 

egymással, a kinyilvánított célokat szinte sosem 

valósítják meg. . 

� Az intézményben szervezeti anarchia uralkodik 

� A figyelmetlenségből, vagy röptében hozott 

döntések sokkal gyakoribbak, mint az elhatározás 

eredményeképpen megvalósulók, azaz számtalan 

olyan döntés születik, amely nem old meg 

semmifajta problémát 

� A döntéshozók sokszor érzik úgy, hogy állandóan 

dolgoznak, de semmilyen eredményt nem érnek el 

16. A testületi kormányzás problémáiból melyik 

jellemző az Ön intézményére? 

� Kis horderejű, hétköznapi, csip-csup feladatokkal 

telik el a munkavégzés jelentős része, míg az igazán 

nagy horderejű, komoly energiaráfordítást 

megkövetelő ügyek egyszerűen elsikkadnak. 

� Habár a tervezés és a viszonyítás alapjait a hosszú 

távú szemlélet tükrében kellene kialakítani a 

szervezet irányító testületei esetében, mégis gyakran 

beleütközünk a rövid-távú és korlátolt gondolkodás 

által felállított akadályokba. 

� A testületek valahogy következetesen abban a 

helyzetben találják magukat, hogy a tagok 

kezdeményezéseire reagálnak ahelyett, hogy 

proaktívan működnének. 

� A testületek idejük jó részét azzal töltik, hogy 

ellenőrzik, és ha szükséges, rendbe hozzák a 

vezetők és az alkalmazottak munkáját 

� A magasabb vezetők, valamint az őt körülvevő 

támogató testületek beszámoltatási hierarchiában 

elfoglalt helye gyakorta nem egyértelmű a testület 

tagjai számára  

� Ritkán találkozhatunk csak tisztán körülhatárolt 

felelősségi körökkel, és ahhoz egyértelműen 

hozzárendelt kompetenciákkal a kormányzó 

testületek és a végrehajtó hatalom képviselői között 

17. A nemtörődömség szervezeti jegyei (semmi 

nincs kész határidőre, nem probléma, ha a 

szenátusi előterjesztések hiányosak, ha nem az az 

oktató tartja az órát, akit megadtak, nem 
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szégyellnivaló, ha valaki nem olvasott el valamilyen 

előterjesztést, sőt azt sem veti meg a közösség, ha 

maga az előterjesztő nincs tisztában az általa 

jegyzett anyagban foglaltakkal stb.) mennyire 

jellemzők? (Osztályozza 1-5-ig terjedő skálán, ahol 

az 5 a leginkább jellemző!) 

18. Mennyire jellemző a piaci szocializmus alábbi, 

jellegzetes viselkedésjegye az Ön intézményében? 

„A jogi rendezés kiegészül milliónyi 

„megfoghatatlan” informális lépéssel: értekezleteken, 

személyes beszélgetésekben, telefonon, levelekben 

gyakorolnak nyomást a különböző vezetőkre; hol szép 

szóval, hol jutalom kilátásba helyezésével, hol burkolt 

vagy nyílt fenyegetéssel.” 

� Igen, a szervezeten belül is, és a tárca-intézmény 

viszonylatban is gyakori 

� Nem, a szervezeten belül is, és a tárca-intézmény 

viszonylatban is ritka 

� Intézményen belül gyakori, tárca-intézmény 

viszonylatban ritka 

� Tárca-intézmény viszonylatban gyakori, 

intézményen belül ritka, 

19. Az Ön intézményének szervezeti modellje 

inkább? 

� lineáris 

� funkcionális 

� divizionális 

20. A rektor, rektor-helyettesek, dékánok átlagosan 

napi hány órát foglalkoznak vezetői feladataikkal 

� Kevesebb, mint egy 

� Egy-két órát 

� Legalább napi négy órát, 

� Több, mint négy, de kevesebb, mint nyolc 

� Teljes munkaidőben ezzel foglalkoznak 

� Napi nyolc óránál többet 

21. A magasabb vezetők kapnak valamilyen más 

javadalmazást (pénzben, vagy természetben) a 

jogszabályban meghatározott vezetői pótlékon 

(jelenleg ez: 60 000 Ft) felül? 

� Nem 

� Igen, nem tudom mennyit 

� Igen, átlagos mértéke a jogszabályi pótlék 

kevesebb, mint kétszerese 

� Igen, átlagos mértéke a jogszabályi pótlék 

kevesebb, mint ötszöröse, de több, mint kétszerese 

� Igen, átlagos mértéke a jogszabályi pótlék 

kevesebb, mint hétszerese, de több, mint ötszöröse 

� Igen, átlagos mértéke a jogszabályi pótlék 

kevesebb, mint tízszerese, de több, mint hétszerese 

� Igen, átlagos mértéke a jogszabályi pótlék több, 

mint tízszerese 

22. A magasabb vezetői megbízással rendelkező 

oktatók-kutatók általában rendelkeznek oktatói-

kutatói munkájukon (alapilletményükön) és vezetői 

feladataikon kívül más jövedelemszerző 

tevékenységgel is? 

� Igen, mindegyikőjüknek van más jövedelemforrása 

� Többségüknek van más jövedelemforrása 

� Néhányuknak van más jövedelemforrása 

� Nem, csak az oktatásnak-kutatásnak, és magasabb 

vezetői feladataiknak élnek 

� Nem tudom 

23. Főtitkárként (igazgatási hivatal vezetőjeként) 

oldott meg olyan feladatot, ami nem Önhöz 

� Igen, rendszeresen előfordul 

� Igen, de ritkán 
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tartozik, de az akadémiai értékrend szerint Ön 

alacsonyabb rangú, mint a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező egyetemi vezető? 

� Nem 

24. A magasabb vezetők milyen rendszerességgel 

kommunikálnak egymással? 

� Általában az értekezleteken, 

� Hetente egyszer, vagy kevesebbszer 

� Hetente két-három alkalommal 

� Naponta, vagy naponta többször 

25. A szakmai döntésekben (szakindítás, 

tantervkészítés, kutatási programok indítása stb.) 

mennyire jellemzőek a gazdálkodási, 

gazdaságossági szempontok? 

� Nem jellemzők, 

� Néha figyelembe veszik, 

� Többnyire figyelembe veszik, 

� Szinte mindig figyelembe veszik 

26. Az intézményben kontrolling � Van 

� Nincs 

27. Az intézmény topmenedzsmentjére (magasabb 

vezetőire, testületeire) inkább jellemző, hogy: 

� Hatáskörök és eljárások a gondolkodás 

központjában 

� A folyamat-szervezés eredményorientált, a 

teljesítményelv érvényesül 

 

 


