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Nagyobb
versenyre 
van szükség
Be kellene vezetni a tandíjat, 
hogy az egyetemek nagyobb 
versenyre kényszerüljenek 
a hallgatókért – mondta az 
Aktív Szemeszternek Bojár 
Gábor, az Aquincumi Tech-
nológiai Intézet (AIT) és a 
Graphisoft igazgatója, aki 
szerint az emberek tisztában 
vannak vele, hogy a legjö-
vedelmezőbb befektetés 
a gyermekek oktatásának 
támogatása, csak a kormány-
zat nem tudja ezt.

Aktív Szemeszter: Egy korábbi 
interjújában kijelentette, hogy 
ön szerint az oktatásügyben ma 
tapasztalható problémák nem 
is nyolc vagy húsz, de inkább 
ötven évre visszavezethetőek.
Bojár Gábor: Úgy vélem, leg-
alább ötven. A Kádár-rendszer 
kezdetén még volt tisztelete a 
tanári szakmának, Rákosi alatt 
is. Persze nem innen származott 
ez, hanem a háború előttről, 
Klebelsberg vagy Eötvös József 
idejéből, amikor kialakult egy 
nagyon magas szintű oktatási 
rendszer Magyarországon. 
Ennek voltak maradékai, sokáig 
tart, mire egy ilyen rendszer 
eltűnik, hiszen a tanárokat 

(folytatás a 7. oldalon)

Az akadémiai kutatóhálózat 
igen jelentős bázisa a kutatás-
fejlesztésnek, Magyarországon 
azonban számos tekintetben 
fejlesztésre szorul. A kutatóhe-
lyek minőségével, az eredmé-
nyességgel nincsen gond, ebben 
európai szintű mutatókat pro-
dukál hazánk, számos területen 
azonban kevés a jó szakember, 
ezért a vállalatoknak sokszor 
külföldön kell partnert keresniük, 
és a finanszírozás is elmarad az 
uniós számoktól mind a válla-
lati, mind az egyetemi hátteret 
tekintve.

Nem került le a magyar felsőoktatás az európai palettáról csak azért, mert az európai felsőoktatás legtekin-
télyesebb nemzetközi minőségbiztosítási szervezete (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education – ENQA) hiányosságokat tárt fel. Balázs Ervint, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 
(MAB) elnökét kérdeztük a helyzetről. 

Nincs bajban a magyar 
akkreditáció

ingyenes Xi. évfolyam 2–3. szám
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(folytatás a 4. oldalon)

Van még hová fejlődnie a 
magyar egyetemi-vállalati 
együttműködéseknek
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Nincs bajban a magyar akkreditáció
(folytatás az 1. oldalról)

Aktív Szemeszter: Ön szerint jo-
gos lépés volt az ENQA-tól, hogy 
felfüggesztette a MAB tagságát?
Balázs Ervin: Nem vagyunk 
felfüggesztve, ez egy óriási téve-
dés, a szocialista párt fogalma-
zott így, mert kampány van. 2002 
óta vagyunk tagja az Európai 
Minőségbiztosítási Szervezetnek, 
amely ötévente minden ügynök-
ség működését értékeli a megfe-
lelő sztenderdek alapján. A jelen-
legi vizsgálat szerint teljes jogú 
tagok vagyunk, bár felülvizsgálat 
alatt állunk. Full member under 

review, amely technikailag annyit 
jelent, hogy 2015-ben meg-
vizsgálják, a kifogásolt pontok 
terén, ahol nem teljesítettük száz 
százalékig a sztenderdeket, 
történt-e változás.

ASZ: Mely pontokban nem felel-
tek meg az elvárásoknak?
B. E.: Az egyik a MAB finanszí-
rozása volt, pontosabban annak 
mértéke és megbízhatósága, 
kiszámíthatósága, a másik pedig 
az úgynevezett függetlenségi 
kérdés. Mind a kettő a MAB 
hatáskörén kívül esik, nekünk 
ugyanis a felsőoktatási törvény 
szerint kell működnünk, bár az 

igaz, hogy a törvényben füg-
getlen ügynökségként vagyunk 
deklarálva. A tényleges függet-
lenség kérdését azonban nagyon 
nehéz megítélni: az ENQA mindig 
a politikai függőséget nézi, ami 
valahol jogos. Egyebek között 
azt kifogásolják, hogy a 18 
plénum tag felét a miniszter fel-
terjesztésére nevezik ki, és csak 
a másik felét nevezik ki különbö-
ző, a felsőoktatásban érdekelt 
intézmények vagy szervezetek.  
A Magyar Tudományos Aka-
démia, a Magyar Művészeti 

Akadémia, a Magyar Rektori 
Konferencia, az egyházak, a 
diákszervezetek közül a Dokto-
randuszok Országos Szövetsége 
delegál összesen kilenc főt, a 
másik kilencet pedig a minisz-
ter. Szakmai kifogás azonban a 
MAB működésével kapcsolatban 
nincs, sőt kifejezetten pozitív a 
vélemény. A MAB plénum tagjait 
és a szakértőink egy részét más 
országokba is meghívják bíráló-
nak: a litván minőségbiztosítási 
ügynökség legutóbb például 
a plénum egyik tagját, Kóczy 
Lászlót kérte fel szakértőnek. 
De más szakértőink is dolgoztak 
Litvániában, és a lengyeleknél is 

járt egy munkatársunk az elmúlt 
időszakban. Nem estünk ki tehát 
a nemzetközi rendszerből, a 
jelzett problémák törvénymódo-
sítással megoldhatók.

ASZ: Milyen változásokkal 
lehetne megnyugtatni az európai 
szervezetet?
B. E.: Politikai befolyásolásnak 
tekintik, illetve nem tartják sze-
rencsésnek, hogy magát az elnö-
köt is a miniszter felterjesztésére 
nevezik ki, függetlenül attól, hogy 
a plénum kialakítását az ezen 

szervezetek közötti konzultáció 
alapján döntik el. Ennek ellenére 
nem jó, hogy a miniszter ennyi 
tagot delegálhat – ezt személy 
szerint én is kifogásolom. Mi is 
jeleztük, hogy jobbnak tartanánk, 
ha a tagok delegálásában pél-
dául a mérnöki kamara is részt 
venne, olyanok, akik használják 
a felsőoktatást. Jobb lenne, ha 
kilenc tag helyett a miniszter 
csak három-négyet delegálna, a 
többiek delegálását pedig ezen 
szervezetek között arányosan 
osztanák el. 

ASZ: Közben az európai orszá-
gokban a legkülönbözőbb mó-

don állítják fel az ügynökségeket. 
B. E.: Például a lengyel ügynök-
ség elnöke a Szejm tagja is egy-
ben, és ez szerintem közvetlen 
politikai irányítást jelent. A fran-
cia ügynökség élére az elnököt a 
mindenkori miniszterelnök nevezi 
ki, valamint a kormányzópárt-
ból és az ellenzékből is tagja 
egy-egy parlamenti képviselő a 
plénumnak. A legkülönbözőbb 
variációk álltak fel tehát. Nálunk 
a működés politikailag független, 
de optikailag nem, azáltal, hogy 
a miniszter ilyen mértékben kap 

szerepet a delegálásban. De az 
is problémás, hogy a plénum 
tagjai indoklás nélkül bármikor 
felmenthetők, ami szintén füg-
gőséget jelent. Egyik MAB-elnök 
alatt sem volt azonban politikai 
intervenció. 

Sokkal nagyobb problémát 
jelent viszont az, hogy a MAB 
szakértői testülete az elbírálás 
során biztosítani tudja-e az igazi 
függetlenséget. Magyarország 
egy kis ország, mindenki ismer 
mindenkit, szakmai barátságok, 
konkurensek és ellenségek 
állnak egymás mellett. Ha az el-
lenlábas kapja meg a professzori 
pályázatot, a szakindítási kérel-
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met, vagy értékel egy doktori 
iskolára vonatkozó engedélyezési 
eljárást, az nem biztos, hogy 
objektív bírálathoz fog vezetni, de 
ugyanez vonatkozik arra, ha egy 
jó barátnak adom oda ugyanezt. 
Ezekben látok nehezen felold-
ható függetlenségi problémát, 
nehéz ilyen körülmények között 
biztosítani egy pártatlan minő-
séget. 

ASZ: Van erre megoldás?
B. E.: Meg kell próbálni kiszűrni 
ezeket az embereket, megis-
merni a különböző felsőoktatási 
szegmenseket, hogy lássuk, „ki 
kit utál, ki kit szeret”. Ezt akkor 
lehetne jól megoldani, ha a MAB-
nak nemcsak a magyar egyetemi 
tanári, szakértői körből választa-
nánk bírálókat, hanem a szom-
szédos országokból is. De ahhoz 
plusz forrás kellene. Korábban a 
MAB központi támogatása önálló 
költségvetési soron jelentkezett, 
a felsőoktatásra szánt pénz két 
ezrelékében állapította meg a 
támogatást a felsőoktatási tör-
vény. Ez azonban csak papíron 
létezett, sosem kapta meg a 
MAB ezt az összeget, a költség-
vetési törvény felülírta. 2009-ig 
mindazonáltal megfelelő mértékű 
volt a finanszírozás, azt követően 
azonban évről évre jelentősen 
csökkent, és így 2012-ben már 
a fennmaradást is nagyon nehéz 
volt biztosítani. Ezt az elmúlt évi 
költségvetés korrigálta valameny-
nyire, ugyanakkor a támogatás 
rendelkezésre bocsátása sem 
zökkenőmentes. Benyújtjuk a 
megkapott keretre a költségter-
vet, de mire a szerződést aláírják, 
és megérkezik az első támo-
gatási részlet, hosszú hónapok 
telnek el. Ez a bürokrácia komoly 
bizonytalanságot okoz a MAB 
finanszírozása tekintetében.  
A korábban felhalmozott tarta-
lékot éltük fel a 2012-es költség-
vetés zuhanásánál, amely akkor 
a 2009. évinek az egynegyedére 
esett. 

ASZ: Lehetett rá számítani, hogy 
ezen a két ponton akadályokba 
ütközik a MAB?
B. E.: Már akkor világos volt, 
amikor a felsőoktatási törvény 
kihagyta, hogy a MAB független 

szervezet, de ezt később korri-
gáltatni tudtuk a törvény 2013. 
évi módosításánál. Megjelent a 
függetlenség mint jelző, valamint 
az is, hogy be kell tartanunk az 
európai felsőoktatási sztender-
deket (ESG). Ennek két pontját 
nem tudjuk maradéktalanul 
teljesíteni, ugyanis azok nem 
hozzánk tartoznak. 2013 febru-
árjában részletes szövegszerű 
javaslatot tettünk a minisztéri-
umnak a törvény módosítására, 
hogy teljes mértékben megfe-
lelhessünk a sztenderdeknek, 
javaslataink azonban sajnos nem 
találtak meghallgatásra.

ASZ: Jelezték, hogy ezen a két 
ponton probléma lehet az érté-
kelésnél?
B. E.: Ezt már akkor megtettük, 
amikor kijött a törvény, majd a 
vonatkozó kormányrendelet. 
Az ENQA látogató bizottsága 
találkozott a tárca képviselőivel, 
a helyettes államtitkár úrral és az 
államtitkár úrral is. A törvényke-
zés Magyarországon, függetlenül 
a kormányzatoktól, egyet bizo-
nyít: nagyon komoly problémák 
vannak a jogászképzéssel. Úgy 
jönnek ki a végzett jogászok, 
hogy nem tudnak törvényt 
kodifikálni és értelmezni. Hab a 
tortán, hogy egyes paragrafusok 
egymás ellen szólnak, amit hiába 
kifogásolunk, majd jönnek az 
egyéni képviselői módosítások, 
amellyel utána az egészet fel-
boríthatják. Ezek azok, amelyek 
miatt a MAB-ról szóló minőség-
ügyi kormányrendelet az ESG 
szempontjából lukakat tartalmaz. 

ASZ: Pedig a változás sürgető.
B. E.: Amikor a tárca informáli-
san tudomást szerzett az ENQA 
döntéséről, december volt. 
A hivatalos ENQA-értesítést 
idén január 17-én kaptuk meg. 
Választások előtt megfelelő 
törvényt jól előkészíteni azon-
ban nem nagyon lehet. Emel-
lett a felsőoktatás átalakítása 
nem lehet kampánytéma, egy 
meggondolt és kiforrott állás-
pontot kell képviselni. A 2005-ös 
felsőoktatási törvényt 35-ször 
módosították, a 2011-es törvényt 
vagy 15-16-szor, az állandó mó-
dosítások viszont nem jelentenek 

jogbiztonságot. A felsőoktatás 
átalakítása folyamatban van, és 
ha a kormányzat ezzel a minőség 
alapú felsőoktatást kívánja 
megteremteni, a MAB munkájá-
nak még nagyobb szerepet kell 
szánnia. 

ASZ: Ön szerint ilyen irányba 
halad a felsőoktatás átalakítása?
B. E.: Az a koncepció, amelyet 
szeptemberben a Felsőoktatási 
kerekasztal nagyjából elfoga-
dott, előremutató a minőség 
szempontjából. Amikor egy ilyen 
nagyobb horderejű átalakítást 
kell végrehajtani, akkor érdekek 
fognak sérülni, de ezt min-
denképpen fel kell vállalnia a 
kormányzatnak, mert különben a 
felsőoktatás nem éri el a célját, 
és ráomlik a társadalomra. 

ASZ: De nyilván voltak olyan 
pontok is, amelyeket nem kifogá-
solt az európai szervezet.
B. E.: Teljes mértékben átlátható 
a működésünk, minden hatá-
rozatunk ott van a honlapon. 
Semmi nincs eltitkolva. Csak 
azok nem elérhetők, amelyek 
személyiségi jogokat sértenének. 
Anonim bírálunk, tehát nem tud-
ják, hogy Nagy Péter bírálta Kiss 
Jánost, vagy Kiss János bírálta 
Nagy Pétert. Nyilvánosak viszont 

a minőségi elvárásaink, az, ho-
gyan értékelünk egy intézményt, 
szakot, infrastruktúrát, milyen az 
egyetemi tanártól elvárt minőség. 
Az is meghatározott, hogy milyen 
pontrendszerrel dolgozunk, mit 
várunk el egy egyetemi tanártól: 
nemzetközileg ismert legyen, 
oktatási gyakorlattal, kutatási 
eredménnyel rendelkezzen. Vilá-
gos kritériumok alapján döntünk 
arról is, hogy valaki előreléphet, 
és egyetemi tanár lehet, vagy 
sem. 

ASZ: Az ENQA-s intézkedések 
gátolják a MAB munkafolyama-
tát?
B. E.: Egyáltalán nem, minden 
megy tovább. A probléma csak 
az, hogy értelemszerűen ez nem 
vet jó fényt ránk. Mint Pilátus a 
Credóba, úgy estünk ebbe bele, 
mert nem rajtunk múlt. Nagyon 
megszigorították egyébként az 
ügynökségi értékeléseket: a 
svédek ugyanebben a cipőben 
járnak, mint mi, pedig ők sem 
utolsók az európai felsőokta-
tásban. Sorolhatnám továbbá 
azokat a nemzeti ügynökségeket, 
melyek be sem kerültek az ENQA 
tagjai közé, mert nem feleltek 
meg az európai sztenderdeknek.

RUPRECH BARNABÁS
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Van még hová fejlődnie a magyar egyetemi-vállalati 
együttműködéseknek
(folytatás az 1. oldalról)

Napjainkban gyakorlatilag nincs 
is olyan nagyvállalat – legalább-
is olyan, amely komoly ipari 
potenciált tudna maga mögött 
–, amely ne működne együtt 
bizonyos szinten a felsőoktatási 
intézményekkel, egyetemi kuta-
tóközpontokkal. A szakemberek 
között széles körben elfogadott 
nézet, hogy a munkaerőpiac 
befolyásoló ereje igen pozitív ha-
tással lehet az oktatásra, hiszen 
közvetlen állami beavatkozás 
nélkül, egyszerűen piaci alapon 
képes arra, hogy „szabályozza” 
a képzések számát és összeté-
telét, milyenségét. Az együttmű-
ködésnek azonban létezik egy 
ennél mélyebb, szintén hatalmas 
előnyökkel járó szintje – a közös 
K+F fejlesztések.

Nyer vele egyetem, 
vállalat és társadalom
Az egyetemek fejlesztési po-
tenciálja, kiváltképp a nagyobb, 
kiépített infrastruktúrával és 
megfelelő szintű finanszírozással 
rendelkező tudományegyeteme-
ké, piaci szemmel nézve igencsak 
számottevő. A vállalatok számára 
ugyanakkor sokszor gondot jelent 
a piacon kedvező lehetőséget 
találni arra, hogy kutatásaikat 
lefolytassák. Ennek számos 
oka lehet, kezdve a megfelelő 
létesítmények, laborok, eszközök 
hiányától a piacon elérhető, jól 
képzett szakemberek alacsony 
számáig. Éppen ezért Európában 
már évtizedek óta nagyon komoly 
szerephez jut a K+F területén a 
két szektor együttműködése – a 
vállalatok pénzügyi hátterével és 
az egyetemek szakembergárdája 
tudásbázisának kombinálásával 
olyan közös kutatásokat folytat-
nak, amelyek mindkét fél és a 
társadalom számára is egyaránt 
előnyösek. A vállalatok bizonyos 
kutatások támogatásával olcsób-
ban juthatnak hozzá a kívánt 
eredményekhez, mintha maguk 
hoznák létre minden esetben a 
szükséges hátteret, az egyetemek 
pedig finanszírozáshoz jutnak ku-
tatási projektjeik végig viteléhez.

Európában elterjedt és bevett 
módszer ez, és már Magyaror-
szágon is meggyökeresedett, 
bár a nemzetközi innovációs 
hálózat az egykori szocialista 
blokkra csak késve terjedt ki. Ma 
ugyanakkor a Magyarországon 
működő nagyvállalatok – mint 
például a Richter Gedeon, a 
Bosch vagy az Audi – több 
tucatnyi, esetenként akár több 
száz egyetemi kutatás-fejlesztési 
projektben vállalnak kisebb-na-
gyobb szerepet évente, amely-
nek célja általában vagy a jobb 
szakemberek képzése, akik 
később, a diploma megszerzése 
után a céget erősítik majd, vagy 
közvetlenül a kutatások kedvező 
körülmények közötti lefolytatása.

Az ilyen együttműködések-
nek számtalan példáját lehetne 
felsorolni. Az Electrolux például 
a tavalyi évben a Miskolci Egye-
temmel írt alá együttműködési 
megállapodást, amelynek célja a 
szakemberképzés hatékonyabbá 
tétele, a Richter Gedeon pedig 
az idei év elején a vele már 
hosszú ideje számos sikeres 
kutatási projektben együttműkö-
dő Pécsi Tudományegyetemmel 
létesített egy új viselkedéstudo-
mányi kutatóközpontot Kővágó-
szőlősön, de komoly új poten-
ciált jelent például a Szegeden 
létesített ELI szuperlézeres 
kutatóközpont vagy éppen az 
Edutus Főiskola új lézertechno-
lógiai laboratóriumai is.

Ez a szektor azért is kiemel-
kedően fontos, mert általános-
ságban tekintve az innovatív 
vállalatok – azaz azon cégek, 
amelyek önálló fejlesztéseket 
folytatnak, szabadalmakat 
jegyeznek be – száma más 
európai országokhoz képest ala-
csony. Békés Gábor, a Magyar 
Tudományos Akadémia Közgaz-
daság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpontjának szakértője 
2013 októberében a HVG-
nek elmondta, „amikor saját 
kutatás-fejlesztést kell csinálni, 
Magyarország nagyon gyenge: 
a vállalati K+F költés az európai 
átlag harmada-negyede”.

A minőséggel nincsen gond
Az egyetemek és vállalatok kuta-
tás-fejlesztési együttműködését 
a kormányzat sem támogatja 
kifejezetten lelkesen, legalábbis 
volt példa olyan intézkedésre az 
elmúlt években, amely hátráltatta 
a fejlődést. A Direct-Line egy 
2011-es jelentése alapján például 
az ezredfordulót követően fejlő-
désnek indult egyetemi-vállalati 
kapcsolatok néhány évvel ezelőtt 
hanyatlani kezdtek, azokból pe-
dig nagyrészt egyébként is csak 
a multinacionális vállalatok része-
sedtek elsősorban, a kisebb cé-
gek csak jóval kisebb arányban. 
Utóbbiak szerepvállalását pedig 
e téren hátráltatta például az 
innovációs járulék felhasználási 
lehetőségének megszüntetése 

is, amely közvetve az akadémiai 
kutatóhálózat finanszírozásának 
csökkenéséhez vezetett.

A magyar cégek több szem-
pontból is hátrányban vannak a 
külföldi versenytársakkal szem-
ben a K+F területén. A Nem- 
zeti Innovációs Hivatal (NIH) 
főosztályvezetője, Szabó István 
szerint például a statisztikák azt 
mutatják, hogy az átlagos kutatói 
létszám a hazai vállalatok eseté-
ben 5,4 fő, míg külföldön ez 31,4 
fő. Az innovatív cégek aránya 
pedig mindössze 26 százalék, 
miközben az uniós átlag 49 
százalék. Még a nagyvállalatok 
között is csak 70 százalék ez az 
arány, amely az európai számok-
hoz képest 9 százalékpontos 
lemaradást jelent.

A téma a tavaly júniusban 
megrendezett Svéd-Magyar 
Innovációs Napokon tartott 
konferencián is előkerült, ahol a 
szakértők arról beszéltek, hogy 
bár a kutatóhelyek minősége nem 
marad el az európai színvonaltól, 
a kutatás-fejlesztési együttmű-
ködések száma már nem éri el 
az innovációs együttműködések 
átlagos mennyiségét.

Dr. Pázmány Tamás, a Richter 
Gedeon kutatási igazgatója 
szerint ugyanakkor nem az ilyen 
projektek számában vagy minő-
ségében keresendő a probléma, 
sokkal inkább az a gond magyar 
szemszögből, hogy a vállalatok-
nak sokszor külföldre kell men-
niük, ha jó szakembert akarnak 
találni. Az egyetemek kínálata a 
szakember szerint nem homo-
gén, vannak olyan területek, ahol 
igen nehéz megfelelő szakem-
bert találni, és ezért a nagyvál-
lalatok a külföldi intézmények 
között kényszerülnek keresgélni 
megfelelő partner után. Megvan-
nak az erősségei ugyanakkor a 
magyar egyetemeknek, kutató-
helyeknek is, amelyeknek hála 
számos külföldi nagyvállalat 
keresi meg közvetlenül a hazai 
intézményeket.

BENYÓ DÁNIEL
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Aktív Szemeszter: Év elején 
adták át az egyetemmel közösen 
létrehozott új központot, amely 
a magasabb rendű agyműködés 
vizsgálatát célozza a hírek sze-
rint. Pontosan milyen tevékeny-
ség folyik majd itt?
Dr. Pázmány Tamás: Amit a 
Pécsi Tudományegyetemmel 
közösen nemrég létesítettünk, az 
valójában egy magatartástudo-
mányi központ, ahol az emberi 
idegrendszer betegségeivel ösz-
szefüggő tudományos magatar-
tásvizsgálatokat végeznek. Ez a 
Grastyán Endre Kutató Központ 
lényege.

ASZ: Tehát például a demencia 
gyógyításával kapcsolatos vizs-
gálatok zajlanak majd itt?
P. T.: Az emberi öregedéshez 
kapcsolódó, a kognitív funkciók 
demenciájából adódó betegsé-

geket, az ezek gyógyításához 
felhasználható módszereket és 
a hozzájuk kapcsolódó viselke-
dési tulajdonságokat vizsgálják 
ebben a központban, elsősorban 
állatmodelleken keresztül.

ASZ: Miért éppen Pécsre került 
ez a létesítmény?
P. T.: Ennek a projektnek az 
előzménye az egyetemmel évek 
óta zajló, nagyon termékeny 
tudományos együttműködés, 
amelynek lényege, hogy meg-
osztjuk az erőforrásainkat, a 
tudásunkat, a két fél az erőssé-
gei révén működik együtt külön-
féle K+F-projektekben. Ez egy 
kipróbált kapcsolat, tudtuk, hogy 
van ott egy olyan kutatócsoport, 
amely rendelkezik a szükséges 
szakértelemmel. Ezért Pécsen, 
pontosabban Kővágószőlősön 
építettük ki ezt az új infrastruktú-

rát, amelynek az átadására most 
nemrég került sor. Ezt a jelen-
legi szakmai elvárásoknak és 
műszaki feltételeknek megfelelő, 
világszínvonalú kutatóhelyet 
tehát mi építettük, az egyetem 
pedig azokat a munkatársakat 
adja, akik a kutatást végzik. Ez 
egyébként egy kis létszámú léte-
sítmény, jelenleg négy diplomás 
kutató és négy-öt technikus adja 
a létszámot.

ASZ: Tehát nem egy nagy köz-
pontot kell elképzelni.
P. T.: Nem, de tervezzük a 
kibővítését. Egyelőre ez az első 
lépés, nem kell túl sokat mögé 
képzelni.

ASZ: Korábban voltak már Pé-
csett komolyabb projektjeik?
P. T.: Hogy nagyon messzire  
ne menjünk vissza az időben,  
a pécsi egyetemen nagyon erős 
fájdalomkutatás folyik, és zajla-
nak olyan, a központi idegrend-
szer betegségeivel kapcsolatos 
kutatások, amelyek az egyetem 
számos karát érintik, így például 
a Természettudományi Kart, 
az Általános Orvostudományi 
Kart és a nemrég átadott, új 
Szentágothai János Kutatóköz-
pontot.

ASZ: Milyen más egyetemekkel 
működnek együtt? 
P. T.: A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem-
mel, a Debreceni Egyetem és a 
Szegedi Tudományegyetemmel 
például, ezeket emelném ki. De 
jó az együttműködésünk Vesz-
prémben a Pannon Egyetemmel, 
a Miskolci Egyetemmel és a 
Semmelweis Egyetemmel Buda-

pesten. Évente százas nagyság-
rendű azoknak a kutatási projek-
teknek a száma, amelyeket az 
egyetemekkel közösen végzünk.

ASZ: Hogyan zajlik pontosan egy 
ilyen együttműködés megalapo-
zása? Az egyetemek ajánlkoznak, 
vagy önök keresgélnek?
P. T.: A Richternek minden 
nagyobb magyarországi egye-
temmel van együttműködési 
szerződése, ami alatt azt kell 
érteni, hogy lehetőséget adunk 
egymásnak jobban megérteni 
azokat a kutatási projekteket, 
amelyek az egyes feleknél zajla-
nak. Az egyetemek rendszeresen, 
fél- vagy egyévente készítenek 
egy-egy riportot. Ebből mi álta-
lában kiválasztunk négyet-ötöt 
– ami persze lehet egy vagy akár 
tíz is –, amelyekről aktuálisan úgy 
gondoljuk, hogy beletartoznak 
az érdeklődési körünkbe. Ekkor 
végzünk egy helyszíni vizsgála-
tot, meglátogatjuk a helyszínen 
a kutatócsoportot, és aztán a 
tárgyalások során kiderül, hogy 
ez a terület valóban érdekes-e 
számunkra. Ha igen, akkor egy 
megbízási szerződés keretében 
megállapodunk velük, hogy 
milyen kutatásokat, méréseket, 
eredményeket várunk, a munka 
fedezésére pedig pénzt adunk az 
intézménynek. Egyes esetekben 
a mi kollégáink is részt vehetnek 
a munkában, de döntő részben 
mindig az egyetem infrastruk-
túrájára épül, a méréseket az ő 
helyszíneiken végzik el.

ASZ: És ha egy projekt esetleg 
nem a kívánt eredményeket 
hozza, egyszerűen kiszállnak a 
finanszírozásból?

Jók, de sokszor kevesen vannak 
a magyar szakemberek
A Pécsi Tudományegyetem és a Richter Gedeon nemrég új, közösen létrehozott kutató-
központot adott át Kővágószőlősön. Ennek apropóján dr. Pázmány Tamással, a Richter 
Innovációs és Pályázati Irodájának igazgatójával beszélgettünk a magyarországi vállalati-
egyetemi együttműködésről, a szakemberképzés minőségéről és arról, milyen helyzetben 
van e szempontból Magyarország Európában.
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P. T.: Igen. Ez egyébként gyakori, 
a kutatási projektek nagy része 
más eredménnyel zárul, mint 
amelyre a kutatók számítanak. 
Ekkor mi általában úgy döntünk, 
hogy megpróbáljuk még egyszer, 
más módszerekkel, esetleg 
bevonunk mást is a kutatásba 
– azaz nem adjuk fel, tovább 
kísérletezünk, és ez általában 
eredményre vezet. Néha persze 
ez is kevés, és kénytelenek va-
gyunk úgy határozni, hogy más 
témákra koncentrálunk.

ASZ: Kiemelkedően sikeres pro-
jekteket tudna esetleg említeni az 
elmúlt évekből?
P. T.: Pécsnél maradva ilyenek 
például a fájdalomkutatás vagy 
a molekuláris biológia terén 
végzett kutatások, vagy éppen a 
magatartástudományi tevékeny-
ségünk, amely kiemelten sikeres, 
és a mi saját kutatásaink szem-
pontjából is nagyon hasznos.

ASZ: Mi a véleménye, általános-
ságban Magyarországon sok 
vagy esetleg kevés vállalati-egye-
temi együttműködési program 
működik?
P. T.: Az ilyen projektek meny-
nyiségével szerintem nincsen 
probléma. Tudomásom szerint 
minden nagyobb, Magyar-
országon működő vállalat jó 
együttműködést tart fenn az 
egyetemekkel. Emellett a magyar 
egyetemek fontos tudásbá-
zist biztosítanak az itt működő 
iparnak. A másik oldala ennek 
ugyanakkor, hogy sajnos nem 
mindegyik terület reprezentált 
megfelelően az egyetemeken, 
sok esetben előfordul, hogy 
külföldre kell menni ahhoz, ha 
jó szakembert akarunk találni. 
Erről az oldalról nem elégséges 
a száma vagy az intenzitása az 
ilyen kapcsolatoknak, sok olyan 
terület van, amelyek esetében 
örülnénk, ha lenne Magyarorszá-
gon megfelelő szaktudás.

ASZ: Általánosságban kevés a 
jó szakember, vagy ez bizonyos 
tudományterületeken jelentkezik 
csak?
P. T.: Ezt nem tudom pontosan 
megmondani. Az látható, hogy 
vannak olyan területek, ahol az 

egyetemi képzés nem tűnik ver-
senyképesnek, és persze olyan 
klasszikus képzési területek is, 
ahol viszont teljesen kielégítő. 
Ott, ahol van megfelelő bázisa 
a tudásnak, a mennyiség és a 
minőség is rendben van. Ilyen 
például hazánkban az idegtudo-
mány, amely esetében a képzés 
nagyon erős és jól reprezentált, 
az egyetemek nagyon magas 
színvonalon tudnak a segítsé-
günkre lenni. Nem azt akarom 
mondani, hogy más területeken 
gyengébbek volnának vagy 
kevésbé hasznosak, de azért 
érzékelhető, hogy nem homogén 
a kínálat.

ASZ: Ha külföldre kell menniük 
a szaktudásért, szakembereket 
vagy intézményeket keresnek 
meg elsősorban?
P. T.: Mindig intézménye-
ket, nem jellemző a gya-
korlatunkra, hogy külföldön 
fejvadászkodnánk. De sokszor 
megesik, hogy az egyes projek-
tekkel kapcsolatos fejlesztési 
kérdésekben külföldön találunk 
megfelelő partnert, vagy éppen 
eleve külföld felé fordulunk.

ASZ: Elsősorban tehát önök 
keresik meg a külföldi intézmé-
nyeket, és nem fordítva?
P. T.: Így van.

ASZ: A magyarországi és a 
külföldi kutatók, intézmények 
munkájának minőségében, 
sikerességében van érezhető 
különbség?
P. T.: Nincs, egyáltalán nincsen. 
Én a munka minőségében, 
intenzitásában, sebességében, 
módszertanában sem látok 
döntő különbséget a külföldi 
és a magyar egyetemi szféra 
között.

ASZ: A külföldiek keresik a ma-
gyar intézményeket?
P. T.: Hogyne, erre bőven lehet 
példát találni. Ott van például a 
Bosch, az Audi, a gyógyszeripar-
ban a Sanofi vagy az Aegis, akik 
nagyon erősen támaszkodnak a 
magyarországi egyetemekre.

ASZ: Az elmúlt éveket tekintve 
többször vagy kevesebbszer 

kellett külföldön szakembert 
keresniük?
P. T.: Nem látok e téren különö-
sebb változást, és ezen nem is 
vagyok meglepve.

ASZ: Miért nem?
P. T.: Mert mostanra kialakultak 
azok a tudásbázisok, amelyek-
re szükség van. Manapság a 
kommunikációs csatornák által 
biztosított lehetőségeknek hála 
a hálózatok nagyon kiterjedtek, 
tudást és információkat tudunk 
cserélni, a kapcsolati rendszer 
összehasonlíthatatlanul dina-
mikusabb és kiterjedtebb, mint 
mondjuk húsz évvel ezelőtt volt. 
Tudják rólunk a környezetünk-
ben, hogy miben vagyunk jók, 
és mi is tudjuk, hogy miben jók 
mások. Nagyon nagy fejlesztés 
kell ahhoz, hogy valaki újként 
lépjen be egy területre. Ilyen 
például az ELI Szegeden, ami 
új elemet hoz be, de nagyon 
ritka a tudományos közösség 
életében, hogy technológiájában 
és kapacitásában is ennyire 
jelentős új szereplő jelenjen meg 
a színpadon. Mindig vannak 
persze új technológiák, de ezzel 
a magyar kutatóhelyek lépést 
tartanak, a térbeli és intenzitás-
beli eloszlás ugyanaz az ilyen 
együttműködések tekintetében, 
mint korábban volt.

ASZ: Az elmúlt év egyik köz-
ponti témája volt a felsőoktatás, 
az egyetemek finanszírozása, 
pontosabban az, hogy egyre 
szűkösebb forrásokkal gazdál-
kodhatnak. Ez megjelenik valaho-
gyan az együttműködésekben is? 
Nem szorulnak az intézmények 
többször a vállalatok pénzügyi 
segítségére? 
P. T.: Az én személyes tapasz-
talatom, hogy az egyetemek 
nagyon nagy fejlődésen mentek 
keresztül az utóbbi tíz évben. 
Egészen más most bemenni egy 
egyetemre, mint tíz évvel ezelőtt, 
és ez igaz Pécsre, Debrecenre, 
a budapesti egyetemekre is. 
Én nem ismerem az ő költség-
vetésüket, de számomra úgy 
tűnik, mintha sokkal jobb anyagi 
helyzetben lennének, mint akkor. 
És azt tapasztalom, hogy a 
képzés is jobb - az élettudo-

mány, a műszaki tudományok 
területén a most végző hallgatók 
jobbak, mint mondjuk a húsz 
évvel ezelőttiek. Ez a szubjek-
tív benyomásom, szerintem a 
magyar egyetemek jók, megfele-
lően dinamikusak, és ha mi egy 
problémával jelentkezünk náluk, 
akkor azt megfelelően tudják 
kezelni. Az én tapasztalatom sze-
rint van elegendő finanszírozás, 
de természetesen folyamatos a 
forráskeresés, hiszen nincs annyi 
pénz, amennyi a kutatásban elég 
lenne. Az egyetemek folyama-
tosan próbálnak pályázatokat 
nyerni, különböző forrásokat 
bevonni, és érezhető, hogy ebből 
kevesebbet sikerül realizálni, 
mint amennyit szeretnének. 
A mi pályázati rendszerünk 
esetében is, amellyel az egyes 
területeket akarjuk erősíteni, azt 
tapasztaljuk, hogy nagyon nagy 
a túljelentkezés, nyilván azért, 
mert a pályázók a finanszírozást 
elégtelennek tartják, és próbál-
nak új pénzeket bevonni. De azt 
hiszem, ez a rendje a dolgoknak, 
így jön létre a verseny.

ASZ: Mit gondol, más orszá-
gokban hatékonyabb a vállalati-
egyetemi együttműködés, mint 
hazánkban?
P. T.: Azt mondanám, hogy ez 
iparágfüggő. Ilyen tekintetben 
nincs nagy különbség Magyar-
ország és a többi európai ország 
között. Azon iparágak esetében, 
ahol a szellemi tulajdon jogvéde-
lem alatt áll, ami az innovációnak 
egy kritikus tényezője, ott mindig 
korlátozottabb az együttműkö-
dés, mindig szűkösebbek a meg-
határozott keretei. Ahol viszont 
a szellemi tulajdon védelme 
egyszerűbben megoldható, ott 
nyitottabbak a kutatóhelyek és 
maga az innovációs lánc. Így van 
ez Magyarországon is. Ha van 
egy tudásigény, amely nem áll 
rendelkezésre, de kívül megvan, 
lehet szerződést kötni a kihasz-
nálására. Ezekre a folyamatokra 
ma már nagymértékben jellem-
ző a globalizáció, ezért nem is 
érzékelünk jelentős különbséget 
a hazai és például a lengyel vagy 
az osztrák kutatási szféra között.

SOLT KRISZTIÁN
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még abban az időben képezték. 
Kedvenc példám a Fasori Gim-
názium, ahol több Nobel-díjast is 
neveltek, ahol olyan tanárok taní-
tottak, mint Rátz tanár úr, akinek 
a nevét a Graphisoft részvételével 
alapított díj is viseli. A fiatal taná-
rok között sajnos ma már kevés 
az igazán jó, mert a megbecsü-
lés hiánya kontrakszelekcióhoz 
vezetett. Minden tiszteletem a 
keveseké, akik mindezek ellenére 
ennek a szakmának élnek, és 
ezért is indítottuk el a Rátz Tanár 
Úr Életműdíjat, hogy valameny-
nyire pótoljuk ezt a társadalmi 
megbecsüléshiányt.

ASZ: A felsőoktatásban tevé-
kenykedő szakemberek, peda-
gógusok számos konferencián, 
interjúban említették az elmúlt 
időszakban, hogy a társadalom-
ban több tévhit is él az oktatással 
és a diplomásokkal kapcsolat-

ban, például az, hogy túlságosan 
sok jogászt, közgazdászt kép-
zünk. Mi erről a véleménye?
B. G.: Ez úgy működik, hogy leg-
először kialakul egy hiányszak-
ma, amire az oktatás csak igen 
lassan reagál. Utána azonban a 
kereslet kielégül, majd kialakul 
egy túltermelés, ami szintén 
lassan szűnik meg. Ez történt ná-
lunk a marketinges, a pénzügyes, 
a kommunkációs és a jogász-
képzéssel például – ezeken a 
területeken korábban nagy volt 
a hiány, éppen ezért majdnem 
nyugati szinten is lehetett keres-
ni. Aztán odatódultak a hallga-
tók, kialakult a túltermelés, és a 
végzett jogászok közül sokan ma 
már nem találnak állást.

ASZ: Tehát ön támogatja az 
állami támogatás megvonását 
bizonyos szakok esetében?
B. G.: Azért az, hogy a jogász- 

és közgazdász képzésekre 
egyáltalán nem ad az állam 
támogatást, durva beavatkozás. 
Azt viszont, hogy a támogatási 
rendszeren keresztül próbálják 
meg valamennyire terelgetni a 
felsőoktatást, alapvetően jó ötlet-
nek tartom. Ezt nagyon sokan 
szidják, de szerintem nem any-
nyira rossz az elképzelés. A gond 
inkább a központosítás és az, 
hogy számos más intézkedést 
szakmai szempontból csapniva-
lóan valósítottak meg.

ASZ: A tankönyvpiac állami 
kézbe vétele is központosító 
jellegű intézkedés. Erről mi a 
véleménye?
B. G.: Ez tipikusan olyasmi, ami 
szerintem nem helyénvaló.

ASZ: Mi az, ami az átalakítások 
közül egyáltalán nem nyerte el a 
tetszését?

B. G.: A központosítás. Az, 
hogy mindent előírnak és egy 
poroszos rendszert alakíta-
nak ki. Megindultak a korábbi 
rendszerben azért pozitív irányú 
változások is, de most ezeket is 
visszafordítják, a kompetencia 
alapú képzés helyett megint a 
lexikális képzésen van a hang-
súly. Az olyan intézkedésekkel, 
hogy legyen lovaglástanítás, 
meg testnevelésóra minden nap, 
miközben nem jut elég óraszám 
nylevtanulásra és informatikára 
például, nem tudok egyetérteni.

ASZ: Mit gondol, milyen állapot-
ban van jelenleg az oktatás?
B. G.: Megdöbbentő, hogy a 
magyar diákok tudása ennyire 
mélyre süllyedt, mint azt a PISA-
jelentés megmutatta. Ugyanak-
kor még mindig van egy élcso-
port, köszönhetően a kevés, de 
nagyon jó tanárnak.

Nagyobb versenyre van szükség
(folytatás az 1. oldalról)
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ASZ: Mit gondol, hogyan lehetne 
az intézmények eredményeit 
javítani?
B. G.: A felsőoktatásban én 
nagyon régen tandíjpárti vagyok. 
Egyetértek azzal, hogy az 
esélyegyenlőség kiemelt cél, 
és tudom, hogy a társadalom 
nagy része a tandíjat nem tudná 
kifizetni, valamint a társadalmi 
mobilitás érdekében fontos, hogy 
ők is tanulhassanak egyetemen. 
De ezt a két problémát szerintem 
szét kellene választani. Az, hogy 
a kormány mennyi pénzt ad a 
diákok támogatására ösztöndíj 
vagy akár diákhitel formájában, 
teljesen független attól, hogy az 
oktatásnak ára van. A tandíj nem 
lehet tabu, mert kifejezi a termék 
árát. A tandíj ki tudja fejezni a mi-
nőséget, és ez segíti az egyete-
mek közötti verseny kialakulását.

ASZ: Több szakembertől is 
hallottam az elmúlt időszakban, 
hogy nem jó versenyre kényszerí-
teni az egyetemeket.
B. G.: Ebben nem értünk egyet. 
Valószínűleg azért gondolom 
így, mert a Graphisoft verseny-
helyzetben érte el mindazt, amit 
elért, de hiszem, hogy a verseny 
jó dolog és része az emberi ter-
mészetnek, nélküle az evolúció 

sem működne. Az oktatásban 
is helye van a versenynek, jobb 
teljesítményre ösztönöz. Ennek 
nyomán alakul ki az intézmények 
jó híre, reputációja is, mint aho-
gyan az AIT például képes volt 
az Egyesült Államokban négy év 
alatt nevet szerezni magának.

ASZ: Sok szakembertől úgy hal-
lottam, hogy ez csak finanszíro-
zási kérdés, mivel az intézmények 
színvonala egyébként megfelelő, 
csak éppen nincs elég forrásuk 
a megfelelő területek felfuttatá-
sára.
B. G.: Nagyon igaz az, hogy 
messze alulfinanszírozott mind  
a köz-, mind a felsőoktatás.  
A tandíj nem jelenti azt, hogy az 
államnak ne kellene sokkal töb-
bet beletennie. Hadd meséljek el 
egy történetet! Amikor 1998-
ban bevezettük a cégünket a 
tőzsdére, sokkal jobb értékelést 
kaptunk, mint azt legmerészebb 
álmainkban gondoltuk, és hát 
ez még az internet-lufi felmenő 
ágában volt. Így én magam és 
alapító társaim jelentős vagyon-
hoz jutottunk. Ekkoriban volt egy 
beszélgetésem San Francis-
cóban két hasonló helyzetben 
levő cégvezető kollégával. Arról 
beszélgettünk, hogy tulajdonkép-

pen anyagi vágyaink teljesültek 
– egy üzletember ugyanis abban 
különbözik egy futball- vagy 
mozisztártól, hogy bármennyi 
pénze van, nem szeret pazarolni. 
Különben nem lenne jó üzletem-
ber. Van egy természetes határa 
a fogyasztásunknak, amit mi 
elértük, és ebben a kontextus-
ban arról beszéltünk, hogy mi 
volt a legdrágább, amire valaha 
vágytunk és most meg tudjuk 
magunknak engedni. Mind a 
hármunknak ugyanaz volt: hogy 
a gyerekeinket elküldhessük a 
legjobb egyetemekre és ezt gond 
nélkül ki tudjuk fizetni. Ekkor 
gondoltam bele, hogy a gazdag 
emberek tényleg erre költenek 
a legszívesebben? Ennek kell, 
hogy legyen jelentősége. Körül-
néztem a saját baráti körömben, 
ahol nagyon szegény emberek is 
vannak, és az oktatástól ők sem 
sajnálják a pénzt. 

ASZ: Ön szerint hogyan teljesít-
hetnének jobban a felsőoktatási 
intézmények?
B. G.: Kell, hogy legyenek top 
egyetemek, elitoktatás, de a fi-
nanszírozás javítása önmagában 
nem elég. Arra is szükség van, 
hogy ne a kormányzat, hanem a 
piac mérje a teljesítményt. Ezért 

is lenne fontos a tandíj, mert ha 
csak a lakosság tíz százaléka 
képes arra, hogy támogatások 
nélkül kifizesse a tandíjat, akkor 
az a tíz százalék óriási értéket 
képvisel majd. Mert ők el tudják 
küldeni a gyerekeiket akár kül-
földre, Amerikába is, és ha mégis 
a magyar intézményeket választ-
ják, annak nagy jelentősége van. 
A kereslet nagyon jó értékmérő, 
a piac választása többet ér, mint 
a kormányzat megítélése.

ASZ: Lát arra esélyt, hogy ma-
gyar egyetemek így bekerüljenek 
a legjobbak közé a nemzetközi 
rangsorokban?
B. G.: A jelenlegi helyzetben 
nem. Csak azért, mert a kor-
mányzat azt akarja, ez még nem 
fog megtörténni. Ahhoz, hogy ez 
lehetővé váljon, tisztelni kellene 
a versenyt és a piacot, de ez 
sajnos ma nincsen meg.

ASZ: Lát esélyt arra, hogy bekö-
vetkezik egy szemléletváltozás 
ebben a kérdésben?
B. G.: Rövid távon semmiképpen 
sem. Hosszú távon pedig csak 
annyit tudok mondani, remélem, 
hogy másképp lesz, mint eddig.

BENYÓ DÁNIEL
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Az IT-szektor után a gazdasági 
és a mérnöki-műszaki szektor 
több év szakmai tapasztalattal 
rendelkező álláskeresőinek leg-
magasabb a bérigénye – derül ki 
a HVG Állásbörze felméréséből, 
amely a 2013-as karrierrendez-
vényre kiérkezett 12 ezer látogató 
által megadott válaszok alapján 
készült.

A legmagasabb bért, nettó 
389 ezer forintot az IT-szektor 
legalább hét év releváns szakmai 
tapasztalattal rendelkező állás-
keresői szeretnék kapni, őket a 
gazdasági területen dolgozó (348 
ezer forint) és a mérnöki-műszaki 
szférában tapasztalatot szerzett 
szakemberek (346 ezer forint) 
követik. Érdekesség, hogy az IT-
szektorban szakmai gyakorlatra 
sem szeretnének nettó 150 ezer 
forint alatt elmenni a megkér-
dezettek. A beosztások közötti 
legdrasztikusabb eltérések is az 
informatikai területen vannak, 
ugyanis itt a legnagyobb (232 
ezer forint) a különbség a szakmai 
gyakorlatot, illetve a senior pozíci-
ót keresők bérigénye között.

A fizetési igények éves alakulá-
sát tekintve minimális növekedést 
láthatunk az elmúlt években. 
„2012-ben átlagosan 217 ezer fo-
rint volt a felsőfokú végzettségűek 
által elvárt nettó bér, 2013 őszén 
ez az összeg 221 ezer forintra 
nőtt, amely 2 százaléknál kisebb 
emelkedést jelent. Az átlagnál 
nagyobb mértékben növekedett 
a tapasztalt mérnökök (5,9 száza-
lék), és a műszaki területen vezető 
beosztást betöltők (5,5 százalék) 
fizetési igénye” – mondta el a 
felmérés kapcsán Toldi Gábor, a 
HVG HR Center igazgatója.

Az informatikai vezetőknél 
ugyanakkor csökkenő tendenciát 
figyelhettünk meg: amíg 2012 
őszén nettó 392 ezer forint volt 
a fizetési elvárásuk, egy évvel 
később 30 ezer forinttal kisebb 
összeget jelöltek meg átlagosan 
(362 ezer forint).

A HVG Állásbörze tapasztala-
tai szerint sok fiatal, jellemzően 
pályakezdő álláskereső azon-
ban nem tudja felmérni, hogy 
elvárásai mennyiben csenge-
nek egybe a munkaerő-piaci 
kereslettel. Elsősorban nekik, 
azaz a pályaválasztás előtt állók 
számára nyújt fontos információt 
az Educatio Nonprofit Kft. által 
készített Frissdiplomások 2012 
című tanulmány, amely szerint 
a legjobban és a legrosszabbul 
kereső pályakezdő diplomások 
nettó jövedelme között csaknem 
100 ezer forintos az eltérés.  
A Diplomás Pályakövetési 
Rendszer országos kutatásának 
eredményei szerint egyébként 
a legjobban kereső pályakez-
dők az informatikai (nettó 212 
ezer forint), a műszaki (190 ezer 
forint) és a gazdaságtudományi 
(183 ezer forint) végzettségű 
frissdiplomások, hiszen irántuk a 
legnagyobb a kereslet a munka-
erőpiacon.

A február 26–27-én 14. 
alkalommal megrendezett HVG 
Állásbörze több száz kiállítója 
közül több mint 80 cég gazdasá-
gi és pénzügyi, 70-et meghaladó 
számú vállalat IT-, több mint 60 
cég mérnöki és 50-nél is több 
kiállító pedig elsősorban nyelvtu-
dást igénylő állásokat kínál.

EDUPRESS

Továbbra is az informatikusok 
bérigénye a legmagasabb
Az elmúlt két évben alig növekedett, több területen pedig stagnált vagy csökkent a diplomás magyarok fizetési 
igénye – derült ki a HVG Állásbörze felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők által elvárt bér 2013-
ban alig kétszázalékos növekedést mutat az egy évvel korábbihoz képest. Az egyes területeket tekintve továbbra 
is az informatikusok fizetési igénye a legmagasabb. Noha sokaknak van konkrét elképzelése az elvárt munka-
bérről, a HVG Állásbörze tapasztalatai szerint sok fiatal, jellemzően pályakezdő álláskereső nem tudja felmérni, 
hogy elvárásai mennyiben csengenek egybe a munkaerő-piaci kereslettel.

Fizetési igények

392273

317572

311027

361725

335189

326177

vezetői karrier

379308

326612

345792

389723

345920

348425

Senior

257418

246620

222900

267133

251525

235429

tapasztalatot igénylő lehetőségek

167944

173825

155713

179285

177595

157815

Pályakezdő

151066

154429

133475

157310

159346

134133

Szakmai gyakorlat

124244

143527

151524

118574

150233

148370

Diákmunka
■ Informatikusok – 2012 ősz 
■ Informatikusok – 2013 ősz
■ Mérnökök – 2012 ősz
■ Mérnökök – 2013 ősz
■ Gazdasági szakemberek – 2012 ősz
■ Gazdasági szakemberek – 2013 ősz

Forrás: HVG Állásbörze
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Év Írása 2013 
Pályázni négy kategóriában lehet: publicisztika, 
interjú, riport és kritika. Pályázhat minden egyetemi 
és főiskolai hallgató, akinek írása megjelent valame-
lyik felsőoktatási periodikában, campus portálon.
Az írásokat digitálisan, pdf formátumban az  
evirasa@meseonline.hu e-mail címre kell elküldeni.

Az Év Campus Honlapja 2013
A MESE célja, hogy a pályázat révén a hallgatói 
lapok szakmai képviselete mellett teret biztosítson 
a campusok online kommunikációs tevékenysé-
gének bemutatására, valamint, hogy lehetőséget 
teremtsen a felsőoktatási portálok megméretésére, 
népszerűsítésére is.

A beküldött pályaműveket 3 kategóriában lehet 
nevezni:
•  Intézményi portál
•  Campus portál
•  Oktatás és ifjúság tematikus oldal  

(intézménytől független) 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  a felsőoktatási intézmény/kiadó nevét
•  a főszerkesztő nevét, telefonszámát, e-mail címét
•  a honlap direkt linkjét
•  a kategóriát
•  legfeljebb 1 oldal szöveget, amely bemutatja a szer-

kesztőséget és annak tagjait, a portál struktúráját, 
tematikáját és működését.

A pályázat benyújtásának helye:  
evhonlapja@meseonline.hu 

Az értékelési szempontok a következők: a honlap felépí-
tettsége, a betöltés gyorsasága, az információ mennyi-
sége és minősége, a navigáció könnyedsége, az interak-
tivitás mértéke, a szolgáltatások fejlettsége, valamint a 
kitűzött cél tartalmi és képi megvalósulása.

Év Campus Videója 2013
Az Év Videója címmel pályázat célja, hogy teret 
biztosítson a campusok digitális kommunikációs 
tevékenységének bemutatására, lehetőséget nyújt-
son a felsőoktatási videó anyagok megméretésére, 
népszerűsítésére. Két kategóriában lehet pályázni: 
intézményi és hallgatói videók. 

Pályázhat minden egyetemi és főiskolai hallgató, akinek 
videója megjelent valamely médiumban, nem csak felső-
oktatási kommunikációs felületeken. Pályázhat továbbá 
bármilyen felsőoktatási intézmény is, amelynek videója 
kiíráshoz mérten üzenetet tartalmaz. Olyan pályázatokat 
várnak, ahol azt a változatos életet mutatják be saját 
eszközeikkel, amely az egyetemek sajátja. A pályázó le-
gyen hallgató, gondolkozzon, forgasson, akarjon valamit 
megmutatni a világból és magából.

A youtube-ra feltöltve, annak direkt linkjével az 
evvideoja@meseonline.hu e-mail címre kell elküldeni a 
pályázatokat.

A videó hossza maximum 5 perc lehet, technikai 
megkötés nincs. 
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A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület (MESE) hagyományainak megfelelően 
idén is meghirdeti pályázatait az egyetemi és a főiskolai sajtó munkatársai számára.

Év Fotója 2013 
Pályázni három kategóriában lehet: hír- és ese-
ményfotó, portré, művészet és tudomány.

Pályázhat minden egyetemi és főiskolai hallgató, akinek 
fotója megjelent valamely médiumban, nem csak felső-
oktatási periodikában. Olyan pályázatokat várnak, ahol 
azt a változatos életet mutatják be saját eszközeikkel, 
amely az egyetemek sajátja. A pályázó legyen hallgató, 
gondolkozzon, fényképezzen, akarjon valamit megmu-
tatni a világból és magából.

A fényképeket e-mailben, digitalizálva, 300 dpi 
felbontásbal az evfotoja@meseonline.hu e-mail cím-
re kell elküldeni. Papírformátumú és digitális géppel 
készített fotókkal egyaránt lehet nevezni, a papírképeket 
azonban digitalizálni kell.

Pál Imre-emlékdíj 2013 
Az Év Írása pályázatok mellett a Pál Imre-emlékdíjat 
is meghirdetik. Pál Imre, a Hökkentő című szegedi 
hallgató lap lelkes sportújságírója és fotósa 29 éves 
korában, súlyos betegségben hunyt el. Az ő emléke 
előtt tisztelegve hirdette meg a MESE a Pál Imre-
emlékdíjat. A díjra az egyetemi és főiskolai lapok 
munkatársai sport kategóriában küldhetnek be cik-
keket, egy szerző maximum két írással pályázhat.
Az írásokat digitálisan, pdf formátumban a  
palimre@meseonline.hu e-mail címre kell elküldeni.

Pro Sperare 2013 
A Pro Sperare Díj célja, hogy minden évben kiemelje 
azt a hallgatói lapot, amely lehetőségeihez képest a 
legtöbbet küzdött, fejlődött, munkatársai a legtöb-
bet tették azért, hogy környezetükben és így orszá-
gosan is növekedjen a hallgatói újságírás szerepe. 
Nem az év legjobb hallgatói lapját keresik. Pályáz-
hat minden egyetemi és főiskolai hallgatói lap.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  egy-egy példányt az újság 2013-ban megjelent min-

den számából
•  a pályázó hallgatói lap nevét
•  e-mail címét
•  a főszerkesztő nevét, telefonszámát, e-mail címét
•  a felsőoktatási intézmény nevét
•  egy rövid írást (legfeljebb 1 oldal), amely bemutatja a 

szerkesztőséget és annak tagjait, a lap struktúráját, 
tematikáját, működését és a tavalyi évben történt vál-
toztatásokat, újítási törekvéseket.

A pályázás feltételei:
A pályázatokat postán és elektronikusan is el kell külde-
ni, az alábbiak szerint: 
•  cikkenként 4 példányban, külön-külön fedőlappal, 

összefűzve a MESE címére kell postán eljuttatni, a 
fotókat digitalizálva, az egyetemi lapok támpéldányait 
mellékelve: 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület 
1066 Budapest, Teréz körút 34., III. em. 19., 

Egy dokumentumban szerepelnie kell továbbá:
•  a pályázó nevének
•  telefonszámának
•  e-mail címének
•  diákigazolványa számának
•  a kategóriának
•  a cikk/fotó/kép címének
•  a hallgatói újság, médium, portál neve, ahol az írás/

fotó/videó megjelent
•  a felsőoktatási intézmény nevének.

E-mailben minden pályázat esetében a megadott 
címre a megadott szempontok szerint kell elküldeni 
az anyagokat.

A pályázat benyújtásának határideje:  

2014. március 21. 
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Tudásalapú társadalmakat akar 
létrehozni az Arab Liga
Az arab országokat tömörítő szervezet 
új programot indít, amelynek részeként 
felállítanak egy tanácsot a tudományos és 
technológiai fejlesztések, illetve kutatások 
támogatására. Feladata lesz a kutatási 
projektek nyomon követése, a diaszpórá-
ban munkálkodó kutatók pártolása és a 
felsőoktatás, valamint a tudományos munka 
finanszírozása. A Liga Oktatási, Kulturális 
és Tudományos Szervezete (ALECSO) azt 
szeretné, hogy a tudományos eredményeket 
felhasználják a térség társadalmi, gazdasági 
és környezeti problémáinak gyakorlati 
megoldásához. A szervezet szerint a tudás 
és annak alkalmazása közötti szakadék az 
állami, magán és kutatási szektorok közötti 
regionális és interdiszciplináris együttmű-
ködés hiányából fakad. Az új tervezet ezt 
kívánja megteremteni.

Sikeres üzletasszonyokká képeznék 
a mediterrán térség női hallgatóit
Az önfoglalkoztatást és a vállalkozói 
szellem erősítését célzó programot indított 
hét európai és négy észak-afrikai ország, 
amelynek célja, hogy növelje a régióban a 
nők foglalkoztatottságát. Bár az arab or-
szágokban a diplomás nők és férfiak száma 
csaknem ugyanannyi, sőt a tudományos 
területeken még többségben is vannak a 
nők, foglalkoztatottsági mutatóik a legala-
csonyabbak között találhatóak. A nemek 
közötti egyenlőséget és a nők szerepét 
erősítendő a Mediterrán Unió 11 országá-
ban valósítják meg a Young Women as Job 
Creators programot, amelynek keretében 
felsőoktatási intézményekben látják majd el 
vállalkozási és munkavállalási tanácsokkal 
a diploma előtt álló nőket. A várakozások 
szerint a projekt során legalább 10 ezer fő 
képzését hajtják végre. 

Először csökkent a külföldi hallgatók 
száma az Egyesült Királyságban
A brit kormány bevándorlásellenes intézke-
dései miatt a 2012/13-as tanév lett az első, 
amikor csökkent a szigetország felsőok-
tatási intézményeiben tanuló, az Európai 
Unión kívülről érkezett diákok száma. Az 
egyébként csekély, egyszázalékos csök-
kenésért nagyrészt az indiai és pakisztáni 
vendégdiákok elmaradása felel, akiknek 
száma 25 és 17 százalékkal csökkent. Az 
első statisztikák óta, tehát az 1994/95-ös 
tanév óta csökkenésre még nem volt példa. 
Ez azért érinti érzékenyen a brit intézménye-
ket, mert az elmúlt időszakban hazai és uni-
ós hallgatóik mintegy ötödét elveszítették, 
amit az Unión kívülről érkezőkkel akartak 
kompenzálni.

A munkaerőpiachoz idomítanák a 
dán felsőoktatást
A dán tudományért, innovációért és felső-
oktatásért felelős miniszter csökkentené 
a képzések és az egyetemek számát az 
országban, mivel szerinte a jelenlegi több 
mint 1500 képzés közül szinte lehetetlen 
megfelelően választaniuk a felvételizőknek 
és a munkaadóknak. A miniszter elsősorban 
a Termelékenységi Tanács decemberi je-
lentésére reagált, amely szerint a gondokat 
elsősorban az okozza, hogy a legtöbb 
diplomást a legkisebb termelékenységet 
produkáló akadémiai területeken képzik. 
A rektorok szerint ugyanakkor a képzési 
kínálatot évekre előre a gyorsan változó 
munkaerő-piaci igényekre alapozni nem 
csak veszélyes, de a finanszírozás terén is 
nehézségeket okozna, így elkerülhetetlenül 
az oktatás színvonalának csökkenéséhez 
vezetne.

Hárommilliárddal támogatják a „kvázi diplomások” 
nyelvvizsgázását
Mintegy tízezer fiatalnak segíthet a kormány által tervezett Diplomamentő program, amely azok 
nyelvtanulását támogatja hárommilliárd forintos forrásból, akiknek csak a nyelvvizsga hiányzik a 
diplomához. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára a programot ismertető január 22-ei budapesti sajtótájékoztatón elmondta: arra 
olyan magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nyelvvizsga hiányában nem rendelkeznek diplo-
mával, de már leállamvizsgáztak, nincs hallgatói jogviszonyuk és legfeljebb 35 évesek. Hozzáfűzte, 
hogy a gyesen, gyeden lévőknél nincs életkori korlátozás, és az elbírálásnál előnyben részesítik 
majd a regisztrált álláskeresőket.

Az MNB milliárdos tudomány- és oktatásfejlesztési  
programot indít
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) évi kétmilliárd forint ráfordítással olyan programot indít, amelynek 
középpontjában a művelődés, az oktatás és a tudomány, főként a közgazdaságtudomány támo-
gatása és a pénzügyi kultúra fejlesztése áll. A jegybank MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az 
első öt évben évi kétmilliárd forintot fordít a Pallasz Athéné Közgondolkodási Programra, amelynek 
különböző elemei a tudományos fokozattal rendelkező kutatók, PhD-hallgatók, egyetemisták és 
szakkollégiumok mellett a nem pénzügyre szakosodott érdeklődők számára is elérhetők lesznek.
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Az MNB egyidejűleg több területen kívánja segíteni a magyarországi közgazdasági és pénzügyi tudás gyarapítását: pénzügyi 
ismeretterjesztő programokat indít országos rendezvényekkel, versenyekkel, a felsőfokú szakképzésben a banki, biztosítási szak-
emberek, brókerek oktatását és továbbképzését segíti, az egyetemi képzés keretében országos előadás-sorozatokat, szakkollégi-
umokat támogat, valamint közgazdasági elemzések megjelentetését, szakkönyvek megírását, tudományos kutatások felvállalását, 
konferenciák szervezését, nyári egyetem létrehozását ösztönzi.

Székesfehérváron marad a NyME geoinformatikai kara
Megszülettek azok a kormányzati döntések, amelyek értelmében a Nyugat-magyarországi Egyetem (NyME) geoinformatikai kara 
Székesfehérváron marad – jelentette be Cser-Palkovics András polgármester, amikor részt vett a kar nyugdíjba vonuló dékánja, 
Mélykúti Gábor búcsúztató ünnepségén. A városvezető köszöntőjében kiemelte: az elmúlt időszakban hozott kormányzati döntések 
amellett szólnak, hogy a képzés hosszú távon Székesfehérváron maradjon. Az erről szóló bejelentéseket rövid időn belül hivatalosan 
is megteszik – tette hozzá. „A város, a kar, az itt tanulók és oktatók érdekei egyértelműen egybeesnek.” A Magyar Nemzet tavaly 
májusban számolt be arról, hogy több száz millió forintos adósságállománya miatt nem tudja tovább finanszírozni Székesfehérváron 
működő geoinformatikai karát a NyME, ezért az oktatók és dolgozók többségét elbocsátják, a képzést pedig Sopronba költöztetik 
át. Faragó Sándor rektor akkor azt mondta, hogy az átszervezésre azért van szükség, mert az intézmény állami támogatása 60 szá-
zalékkal csökkent, és nincs pénz a kari infrastruktúra működtetésére.

Magyar animációs film Amerikában
„Hatalmas élmény volt egy teltházas moziteremben, nagyvásznon, tüdőrengetős hanggal viszontlátni a munkámat” – mondta el 
Andristyák Marcell az Edupressnek. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) Média Design szakának tanársegédjével 
a San Franciscó-i Dance Screen Festivalra eljutott animációs filmjéről, a SKIZM-ről beszélgetett a portál. A fiatal elmondta: „Amikor 
nekiálltunk a SKIZM elkészítésének, bíztam benne, hogy sikerül valami olyat létrehozni, ami egy szélesebb közönséghez is el tud 
majd jutni. Az első megméretés az Országos Művészeti Diákköri Konferencián (OMDK) volt, ahol sajnos úgy éreztem, nem igazán 
tudták hova tenni a filmet. Ez kicsit meg is rengette az önbizalmam, hogy jó-e, amit csináltunk.” 

EDUPRESS
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A hazai rangsorokat éppen azért 
bírálják gyakran, főképpen a 
szakmabeliek, mert javarészt 
olyan szempontokat vesznek 
figyelembe, mint az egyetemekre 
felvett hallgatók meglévő kompe-
tenciái vagy az oktatók kiválósá-
ga. Olyan, egyébként igen fontos 
tényezőkkel viszont ritkábban 
számolnak, mint az elhelyezke-
dés esélye a munkaerőpiacon. 
Emellett arra sem adnak választ, 
valójában milyen képzést kapnak 
a hallgatók az egyes karokon 
és szakokon, maga a képzési 
folyamat minimálisan jelenik csak 
meg a listákban.
Nemzetközi összehasonlításban 
a kép még többet torzul, mivel 
a legnevesebb összesítések el-
sősorban a publikációk, a sokat 
hivatkozott vagy éppen díjnyer-
tes akadémikusok számát veszik 
figyelembe, vagy azt, hogy egy 
egyetem mennyire ismert és 
elismert világviszonylatban.

Stabilan a legjobb 
500 között
Az egyik legtöbbet hivatko-
zott nemzetközi rangsor a 
Quacquarelli Symonds (QS) 
listája. Ennek 2013/2014-es 
kiadásában például négy magyar 
egyetem is helyet kapott – a Sze-
gedi Tudományegyetem (SZTE), 
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem (ELTE), a Debreceni 
Egyetem (DE) és a Budapesti 
Corvinus Egyetem (BCE) –, ami 
önmagában óriási eredmény. 
Attól azonban, hogy a legjobb 
200 közé bekerülhessenek, még 
igen messze járnak. Közülük a 
legjobb az SZTE lett, amely az 
501-550. helyezést érte el, az 
ELTE, őrizvén korábbi helyezé-
sét, az 551-600. helyen áll, míg 
a DE 601-650., a BCE pedig 
651-700. lett.
A QS-t ugyanakkor teljesen 
más mutatók alapján állítják 
össze, mint a hazai intézményi 
sorrendeket. Ebben az esetben 

sokkal nagyobb hangsúlyt kap, 
mennyire aktív egy egyetem 
nemzetközi szinten. A pontszám-
ba 40 százalékot ad ugyanis 
maga a nemzetközi ismertség 
(a felsőoktatásban részt vevők 
kérdőíveken keresztül jelölhetnek 
30 általuk ismert egyetemet), míg 
az oktató-hallgató arány csak 20 
százalékkal esik latba. További 
20 százalékot ad, hogy milyen 
gyakran hivatkoznak az adott 
egyetem oktatóinak publikációi-
ra, a külföldi hallgatók és oktatók 
számát pedig öt-öt százalékban 
számítják be. A maradék tíz 
százalékot a munkaerő-piaci 
mutatók adják.
A másik legtöbbet hivatkozott 
rangsor a sanghaji (Academic 
Ranking of World Universities, 
ARWU), amelynek indikátorai 
tartalmazzák a Nobel-díjak 
és a Fields-érmek számát, az 
intézmény akadémikusainak 
publikációira való hivatkozások 
gyakoriságát és a publikációk 

számát. Ezen a listán az SZTE 
jelenleg a 401-500-as bolyban 
tartózkodik, bár 2003-ban még a 
201-300-as csoportban állt. Az 
ELTE ugyanakkor a 301-400. hely 
között található egyetemek közé 
tartozik, míg a BCE és a DE még 
egyszer sem jutott be a legjobb 
500 közé.
Ebből is látszik, a metodika mek-
kora különbségeket eredményez-
het, hiszen míg a nemzetközi QS 
rangsorban az SZTE a legjobb a 
magyar egyetemek közül, addig 
például a HVG összesített rang-
sorában az ELTE és a BCE állnak 
az élen, utánuk következik csak 
a szegedi intézmény, a DE pedig 
mindössze a 8. helyet szerezte 
meg. A Heti Válasz összesített 
listát nem is készített, hiszen az 
egyes szakok esetében mind 
különböző tényezőket vettek 
figyelembe, így az eredmények 
bajosan lettek volna összehason-
líthatóak. (Ha ragaszkodunk ah-
hoz, hogy győztest hirdessünk, 

A magyar felsőoktatás rengeteg vita tárgya, a legtöbben azonban egyetértenek abban, hogy annak 
színvonala kiváló. Egyetemeink jó szakembereket képeznek, akik értenek szakmájukhoz, és többnyire 
külföldön is probléma nélkül megállják a helyüket. Mi lehet hát az oka, hogy a hazai egyetemek soha-
sem szerepelnek a világ legjobbjai között?

Miért nincsenek magyar 
egyetemek a világ élvonalában?
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akkor ebben az összeállításban 
a BCE diadalmaskodott, hiszen 
a tizenöt vizsgált szakból hat 
esetben ők a legjobbak.)

Átgondolt 
finanszírozás kell
Az ELTE Pedagógiai és Pszi-
chológiai Karának Társadalmi 
Kommunikációs Kutatócsoportja 
és a Magyar Rektori Konferen-
cia (MRK) a kérdésben közösen 
rendezett konferenciát, amelyen 
az előadók – többségükben 
rektorok, egyetemi és főiskolai 
vezetők – szintén azt hangsú-
lyozták, milyen sok múlik a mód-
szertanon. Fábri György, az ELTE 
közkapcsolati és kommunikációs 
ügyekért felelős rektorhelyettese 
arra világított rá, hogy nemzet-
közi viszonylatban a magyar 
egyetemek, folyjék a falaik között 
bármilyen magas színvonalon az 
oktatás, esélytelenek arra, hogy 
a legjobbak közé kerüljenek.
Ennek oka a szakember szerint 
az, hogy a nemzetközi rangsor-
ban nagyon nagy hangsúlyt fek-
tetnek az olyan változókra, mint a 
tanárok publikációi, a kutatások, 

és amíg például az élvonalbeli 
Harvard kutatási költségvetése 
önmagában akkora, mint a teljes 
magyar felsőoktatás büdzséje, 
addig abszurd gondolat, hogy 
egy hazai intézmény bekerül-
het az élbolyba. Ez a másik, az 
elsőtől egyáltalán nem független 
válasz arra, hogy miért vagyunk 
„lemaradva”.
A hazai intézmények egész 
egyszerűen nem engedhetik meg 
maguknak, hogy annyit áldozza-
nak e mutatók feltornászására, 
hogy felvehessék a versenyt 
a „nagyokkal”. Még akkor is 
problémás volna ez, ha a felső-
oktatási támogatást egyik évről a 
másikra jelentősen megemelnék, 
a szakemberek szerint ugyanis 
a kapacitás megteremtésének 
hosszú távú stratégia útján kell 
megvalósulnia, akár két évtized 
alatt. Másképpen a gyorsan 
megszerzett jó helyezések 
egy-két év alatt ismét semmivé 
válhatnak.
E tekintetben többek szerint 
pozitív változás érzékelhető a 
kormánystratégiában az elmúlt 
évben, Klinghammer István 

felsőoktatásért felelős államtitkár 
kinevezése, illetve a diáktünteté-
sek óta, amikor is a felsőoktatási 
érdekképviseletek képesek vol-
tak hatékonyan együtt dolgozni, 
és a rektorok a hallgatókkal 
szolidaritást vállalva foglaltak 
állást a negatív hatásúnak tartott 
reformok ellen. Bár hosszú távú, 
átgondolt stratégia egyelőre még 
nem körvonalazódott, a felsőok-
tatási vezetők szerint az elmúlt 
évben a tárca már jobban hajlott 
a konzultációra, az álláspontok 
egyeztetésére, ami reménykeltő 
a jövőre néyzve.

Az aránytalan 
fejlesztés káros lehet
A konferencián az is nagy hang-
súlyt kapott, milyen káros volna 
az, ha az állam politikai indít-
tatásból szorgalmazná a jobb 
nemzetközi helyezések elérését 
a finanszírozásért cserébe, még 
akkor is, ha ennek összegét 
számottevően megemelnék. 
Ez ugyanis arra szorítaná az 
intézményeket, hogy arányta-
lanul nagy hangsúlyt fektesse-
nek bizonyos területekre, így a 

kutatásra és a publikációra. Bár 
ennek kétségtelenül volnának 
pozitív hozadékai is, összessé-
gében valószínű, hogy az oktatás 
rovására menne, így a színvonal 
annak ellenére csökkenne, hogy 
az egyetemek látszólag jobban 
teljesítenének.
A kulcs az lehet, hogy megfe-
lelő kontextusba helyezzük a 
jelenlegi eredményeket. Nem 
érdemes olyan intézményekkel 
összehasonlítani a teljesítményt, 
amelyek nagyságrendekkel töb-
bet fordíthatnak minden értékelt 
terület fejlesztésére. Arányaiban 
a magyar felsőoktatás nincs 
jelentősen rosszabb helyzetben, 
így saját súlycsoportunkban, a 
közép-európai egyetemek között 
volna érdemes „versenytársakat” 
keresni. Így a szakembereken túl 
a közvélemény is elfogadhatja, 
hogy magyar viszonylatban a 
legjobb 500 közé tartozni is nagy 
eredmény, és hogy ez nem azt 
jelenti, hogy egyetemeink ennyi-
vel rosszabbul teljesítenének.

BENYÓ DÁNIEL

A világ legjobb egyetemei a 2013/14-es QS rangsor 
alapján
1. Massachusetts Institute of Technology (USA)
2. Harvard University (USA)
3. University of Cambridge (UK)
4. University College London (UK)
5. Imperial College London (UK)
6. University of Oxford (UK)
7. Stanford University (USA)
8. Yale University (USA)
9. University of Chicago (USA)
10. California Institute of Technology (USA)

A világ legjobb egyetemei az ARWU 2013-as 
rangsora alapján:
1. Harvard University (USA)
2. Stanford University (USA)
3. University of California, Berkeley (USA)
4. Massachusetts Institute of Technology (USA)
5. University of Cambridge (UK)
6. California Institute of Technology (USA)
7. Princeton University (USA)
8. Columbia University (USA)
9. University of Chicago (USA)
10. University of Oxford (UK)
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Aktív Szemeszter: Hogyan áll 
általában az olvasás, olvasott-
ság kérdése, mit lehet tudni a 
célközönségről, mit mutatnak a 
nemzetközi vizsgálatok, például a 
PISA-felmérés – ezekről szólt az 
előadása.
Péterfi Rita: Ez utóbbiak azért 
is nagyon érdekesek, mert képet 

adnak a társadalom fejlődési 
lehetőségeiről, a következő öt-tíz 
évben várható tendenciákról. 

ASZ: Milyen szempontból fonto-
sak ezek a vizsgálatok?
P. R.: A gazdasági teljesítmény 
jövőbeni alakulása szempontjá-
ból az oktatás egy indikátor.  

A most vizsgált 15 éves gyerekek 
öt év múlva már a munkaerőpia-
con lesznek, és azok a vállalatok, 
amelyek most döntenek arról, 
hogy melyik földrészen, régió-
ban és országban nyissanak új 
üzemet vagy központot, ezek 
alapján mérlegelnek. Az alapján 
hozzák meg a stratégiai dönté-

seket, hogy az adott országban 
rendelkezésre áll-e képzett vagy 
átképezhető munkaerő, ez pedig 
szorosan összefügg a mostani 
fiatalok teljesítményével, olvasási 
készségeivel. Az OECD részben 
éppen ezért is kezdeményezte a 
felméréseket.

Egy könyvtárnak mindenkit 
meg kell szólítania
Miért romlanak a magyar PISA-eredmények, miben áll valójában a „finn csoda”, és ho-
gyan lehet a szülőket becsalogatni a könyvtárakba? Többek között ezekről beszélgettünk 
Péterfi Rita szociológussal, a Pest Megyei Könyvtár munkatársával, aki az V. Országos 
Múzeumpedagógiai Konferencián beszélt arról, milyen lehetőségei vannak a közgyűjtemé-
nyeknek az olvasásnépszerűsítés és a készségfejlesztés terén.
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ASZ: A legfrissebb PISA-
felmérés adatait decemberben 
hozták nyilvánosságra, ezek alap-
ján a magyar diákok eredményei 
gyengültek a korábbi évekhez 
képest. Ön szerint mi ennek az 
oka?
P. R.: Magyarországon igen nagy 
a szórás a diákok eredményeit 
tekintve. Vannak egyrészt azok 
a gyerekek, akik a legnevesebb 
gimnáziumokban, elit iskolákban 
tanulnak, és kiváló eredményeket 
produkálnak. Közülük sokaknak 
már nyelvvizsgája is van, idegen 
nyelven olvasnak az interneten, 
otthon rendelkezésükre áll a csa-
ládi könyvtár, lapokat járatnak, 
rendszeresen vásárolnak nekik 
könyveket a szülők. És akkor ott 
vannak azok, akiknél a tanárok 
még a szakközépiskola első osz-
tályában is az olvasási készség 
hiányával küzdenek, és igyekez-
nek ezeket a gyerekeket szinten 
tartani, sőt inkább szintre hozni. 
A gyengébben teljesítőket az elit 
„viszi a hátán” a statisztikákban. 
A szűk elit réteg a skandináv 
országok, míg az utóbbi masszív 
csoport a latin-amerikai orszá-
gok szintjén áll. Nemcsak az 
anyagi javakhoz való hozzáférés 
tekintetében van itt hatalmas 
szakadék, hanem a kultúrához 
való hozzáférés tekintetében is.

ASZ: És a múzeumok, könyvtárak 
mennyit tudnak tenni a felzárkóz-
tatásért?
P. R.: Nos, mi azért vagyunk 
szerencsés helyzetben, mert 
nincsen teljesítési kényszer az 
irányunkban, nincs értékesítési 
kötelezettség. Sokféle programot 
tudunk szervezni, elfoglaltságot 
adni a gyerekeknek, amelyekbe 
aztán becsempésszük a könyve-
ket, az írott és hallott szövegeket, 
miközben szereplési lehetősé-
get és sikerélményt is kínálunk. 
Nálunk az a gyerek is teljesíthet 
jól, aki az iskolában egyébként 
csendben ül a leghátsó padban.

ASZ: Mérhető az valamiképpen, 
hogy összességében jobban 
teljesítenek-e azok a gyerekek, 
akik könyvtárba járnak?
P. R.: Ezzel kapcsolatos pontos 
adatokat sajnos nem ismerek, 
talán a pedagógusokat kellene 

megkérdezni, hogy mennyi-
re segíti ez a munkájukat. Ott 
van viszont például a PIRLS-
vizsgálat, amely a tízéves korosz-
tályt vizsgálja. Ennek keretében 
azt is felmérik, hogy a gyerekek 
otthonában van-e családi könyv-
tár, hogy az iskola rendelkezik-e 
könyvtárral, és ha igen, akkor 
ezekben hány kötet található.

ASZ: Hogyan lehetne ezt a réte-
get rászoktatni az olvasásra?
P. R.: Ezeknek a vizsgálatok-
nak az első éveiben rendre azt 
mutatták az adatok, hogy a 
finnek kiválóan teljesítenek, ez 
volt az úgynevezett „finn cso-
da”. Ebben az időben oktatási 
szakemberekből álló delegációk 
látogattak hozzájuk, és végül 
egy 13 pontos listával tértek 
vissza. Ezen pedig olyan dolgok 
szerepeltek, amelyek meglepe-
tésre magával az oktatással nem 
is voltak közvetlen kapcsolatban. 
Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy 
ez azért van, mert az olvasási 
készséget számos tényező segíti 
és támogatja közvetett módon. 
Ilyen az, hogy azok a gyere-
kek teljesítenek jobban, akik 
rendesen étkeznek, és nem üres 
hassal kóvályognak az iskolában. 
Vagy ott volt köztük például az 
egységes oktatási rendszer, hi-
szen a finneknél a gyerek 15 éves 
koráig nem hagyja el az iskoláját, 
míg Magyarországon eddigre 
már három kilépési ponttal is 
találkozik.

ASZ: Tehát stabilabbak az okta-
tás körülményei?
P. R.: Így van. Ennek is köszön-
hető többek között, hogy egy 
finn sarkköri kisiskola és egy 
helsinki nagy intézmény között 
közel sincs akkora különbség, 
mint nálunk egy megyeszékhelyi 
és egy tanyavilágban működő 
iskola között.

ASZ: Ez nem is kifejezetten 
oktatáspolitikai, hanem átfogóbb, 
szociális kérdés?
P. R.: Igen. Ahogy a PISA je-
lentés fogalmaz, Magyarország 
számára az egyik legfontosabb 
üzenet, hogy a tanulók ered-
ményét szociális, kulturális és 
gazdasági hátterük erősebben 

befolyásolja, mint a legtöbb 
országban. A bennünket érintő 
legfontosabb kérdés, hogy van-e 
iskolai könyvtár, hogy a gyerekek 
tudnak-e könyvtárat használni, 
hogy a gyerekek életkoruknak 
és érdeklődésüknek megfelelő 
olvasnivalóhoz jutnak-e, vagy 
hogy kapnak-e internethaszná-
lattal összefüggő feladatokat. 
Nagyon fontos lenne, hogy eb-
ben a pedagógusokat ne hagyjuk 
magukra.

ASZ: Ezek szerint a gyengébb 
eredményekért sem elsősorban 
az olyan tényezők felelősek, mint 
például az alaptanterv megvál-
toztatása?
P. R.: Az olvasástanítás nem 
csak az alsó tagozat feladata, 
hanem a felsőé és a középiskolá-
ké is. Itt persze nem olvasásórá-
ra gondolok. Össztantárgyi fel-
adat ez, az olvasás ösztönzésére 
minden tárgy kínál lehetőséget.  
A leckét mindenképpen el kell 
tudnia olvasni a diáknak, a leckét, 
a szöveges feladatokat értelmez-
ni, enélkül gyengébb eredménye-
ket produkál majd. Lehet persze 
valakiből enélkül is matekzseni, 
de erre kicsi az esély.

ASZ: Van különbség a fiúk és a 
lányok olvasási szokásai között?
P. R.: A nemeket tekintve az 
derül ki a vizsgálatokból, hogy a 
nők intenzívebb könyvolvasók, 
többet és gyakrabban olvasnak. 
Ez már a gyerekeknél is megje-
lenik. Mi is vizsgáltuk a könyvtá-
runkba járókat. Kiderült, hogy a 
kétharmaduk nő.

ASZ: És milyen a korosztálybeli 
megoszlás?
P. R.: A legintenzívebb könyvol-
vasók mindig a 20-30 év közötti 
fiatalok, közülük is elsősorban a 
húszas éveik elején állók. Ennek 
oka elsősorban az oktatás részé-
ről generált igény.

ASZ: Valótlan tehát az az 
elterjedt vélekedés, hogy a mai 
fiatalok nem olvasnak?
P. R.: A félévek elején mindig 
megjelennek a diákok a tantár-
gyaikhoz tartozó listáikkal, ha 
azonban túl vannak a tanulmá-
nyokon, és a 30-as éveik felé 

közelednek, a családalapítás,  
a munkavállalás szakaszába  
lépnek, tehát az egzisztencia-
teremtésre fókuszálnak, így az 
olvasás gyakorisága csökken.  
A gyerekeseknél azonban megint 
fellendül, hiszen a szülők az 
utódokkal együtt olvasnak.  
A legnagyobb katalizátor tehát az 
oktatás. Aki persze kedvére ol-
vas, az más kategóriába tartozik. 
Problémát jelent egyébként az 
ilyen jellegű felméréseknél, hogy 
a digitális platformokat kevésbé 
veszik figyelembe, pedig ha va-
laki a számítógépen olvas, akkor 
ugyanazt a tevékenységet végzi, 
csak éppen a hordozó más.

ASZ: Hogyan igyekeznek elérni, 
hogy a fiatalok később szívesen 
járjanak könyvtárba?
P. R.: Elsősorban a kisgyere-
keket célozzuk meg, az óvodá-
soknak például foglalkozásokat 
szervezünk, hozzászoktatjuk 
őket ehhez a környezethez. 
Mondják, hogy olvasó felnőtt a 
történet iránt fogékony gyerekből 
lesz, ezt igyekszünk serkenteni. 
Szerencsés helyzetben vagyunk 
azonban abból a szempontból, 
hogy a magyar könyvpiacon 
jelenleg nagyon színes a kínálat 
és sok a jó minőségű kiadvány. 
A választást segíti például a 
Magyar Olvasástársaság által 
létrehozott Gyermekirodalmi 
adatbázis, ahová a szakemberek 
olyan könyveket töltenek fel, 
amelyeket a saját gyermekeiknek 
is szívesen adnának. 

ASZ: Az idősebbek számára is 
indult ilyen kezdeményezés?
P. R.: Nálunk, a Pest Megyei 
Könyvtárban létrejött egy mun-
kacsoport, amelynek az volt a 
feladata, hogy összeállítson egy 
listát olyan könyvekről, ame-
lyeket mi olvasásra ajánlanánk 
számukra. Éppen, mielőtt a listát 
közreadtuk volna, érkezett meg 
hozzánk az a kutatás, amelyből 
kiderült, mennyire más a fiúk 
érdeklődése, mint a lányoké. 
Ezt szem előtt tartva ismét 
átnéztük a listánkat, és valóban. 
Arra jutottunk, hogy az tökéle-
tesen lefedi a gimnazista lányok 
érdeklődési köreit. Hiszen mi, 
akik ezen dolgoztunk, mind nők 
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voltunk, és akaratlanul is a saját 
élményeinket, tapasztalatainkat 
használtuk fel. Úgyhogy úgy 
döntöttünk, teljesen újraírjuk a 
listát, hogy a fiúkat is megcéloz-
zuk. Emellett a foglalkozásainkat 
is igyekszünk úgy felépíteni, hogy 
azok a fiúk és a lányok érdeklő-
dését is felkeltsék.

ASZ: Van arra irányuló törekvés, 
hogy a szülők körében is népsze-
rűsítsék az olvasást?
P. R.: Igen, ez egy nagyon fontos 
szempont. Family literacynek, 
családi írás- és olvasásfejlesz-
tésnek hívjuk ezt. A vizsgálatok 
szerint a tanítók csak akkor 
képesek elérni valamit, ha ebben 
a család is közreműködik. Török-
országban végeztek egy kutatást 
70 ezer család bevonásával, 
ahol az óvodáskorú gyerekeket 
vizsgálták olvasásfejlesztési 
szempontból a szülők bevonásá-
val. Ez már húsz éve kezdődött, 
így követéses vizsgálatban nagy-
szerűen megfigyelhető, mi lett 
ezekkel a gyerekekkel, ezekkel 
a családokkal. Azok a gyerekek, 
akiknél annak idején elkezdték 
az olvasásfejlesztést, nagyobb 
eséllyel kerültek be a felsőok-
tatásba és szereztek diplomát, 
könnyebben helyezkedtek el a 
munkaerőpiacon, egészsége-
sebb életmódot folytattak, de a 
szülők közül is sokan visszatér-
tek az iskolához, vagy folytatták 
korábban félbehagyott tanulmá-
nyaikat. És ezeknél a családoknál 
csökkent a gyermekbántalma-
zások száma is – talán a szülők 
megtanulták konfliktusaikat más 
módon, szavakkal kezelni.

ASZ: Az ilyen jelenségek gyako-
riak?
P. R.: Több komplex vizsgálat 
is kimutatta már, hogy a többet 
olvasó emberek általában fonto-

sabbnak tartanak olyan dolgo-
kat, mint például a tolerancia, 
a kreativitás, a lelki békesség 
és a harmónia. Persze, hogy mi 
volt előbb, a tyúk vagy a tojás... 
Szerintem a két jelenség erősíti 
egymást. Azok, akik olvasnak, 
olvasmányaik során belehe-
lyezkedhetnek olyan élethelyze-
tekbe, amelyben a világot más 
nézőpontból látják és ismerik 
meg, így kiszélesedik a néző-
pontjuk, megváltozik a gondol-
kodásmódjuk.

ASZ: Úgy tartja a mondás, aki 
olvas, ezernyi életet él, aki nem, 
az csak egyet.
P. R.: Igen, erről van szó. Ezért is 
nagyon fontos, hogy az olvasás-
fejlesztést, a könyvtárakat, a köz-
gyűjteményeket, a múzeumokat 
megfelelően finanszírozzák.

ASZ: Hogyan lehet megszeret-
tetni az olvasást?
P. R.: Egy könyvtárban sokféle 
rendezvényt lehet tartani, és ha 
az iskolai szervezésben érkeznek 
a gyerekek, akkor egyrészt nem 
lesz más választásuk, más-
részt még örülni is fognak neki, 
hiszen nem az iskolapadban kell 
ülniük, nincs feleltetés. Ilyenkor 
eljön egy egész osztály, nekünk 
pedig meg sem kell az ese-
ményt hirdetni plakátokon vagy 
a Facebookon. És azt is tudjuk, 
mi érdekelheti az adott korosz-
tályt. De ha másfajta, hétvégi 
rendezvényeket tartunk, akkor 
is igyekszünk készülni többféle 
programmal: az arcfestés vagy 
az ételkóstoló mellé mindig 
odakerül a könyv, a történet, a 
mese, vagyis maga az olvasás. 
A lényeg, hogy az egész család 
eljöjjön, és a szülők is jól érezzék 
magukat. Aztán itt találkoznak 
írókkal, irodalmárokkal, és ez jó 
irányba tereli őket.

ASZ: Tehát a diákoknak az 
iskolában kell feladatul szabni az 
olvasást?
P. R.: Igen, ez jó kiindulópont. 
Meg kell ismertetni a diákokkal 
a magyar szerzőket, át kell adni 
az alapműveltséget. Fontos, 
hogy olyan dolgokat olvassanak, 
amelyek az érdeklődési körükbe 
tartoznak, hogy mondjon nekik 
valamit. Nem a klasszikusokkal 
van a baj, nem szabad kidobni 
Jókait, de oda kell arra figyelni, 
hogy mikor találkozzanak vele. 
Mire odáig eljutnak, sok olvas-
mányon, sokféle szövegen kell 
túllenniük.

ASZ: És a szülőket hogyan von-
ják be?
P. R.: Ott vannak erre például az 
Őszi Könyvtári Napok, amikor 
egy héten keresztül tematikus 
rendezvényeket tartunk szinte 
minden könyvtárban. Legutóbb 
az emberi kapcsolatok volt a 
téma: Zacher Gábortól kezdve 
Soma mamagésán keresztül Pál 
Feri atyáig számos előadót si-
került eljuttatni még a legkisebb 
településekre is. Így a könyvtá-
rakba lehet csábítani azokat az 
embereket, akik irántuk érdek-
lődnek, és valóban, rengeteg 
olyan embert vonzanak, akik 
egyébként nem járnak könyv-
tárba. Aztán az előadásokon, a 
programokon különféle könyve-
ket ajánlunk nekik.

ASZ: Tehát az alapelv ugyanaz, 
mint a kisgyerekeknél, hogy be-
csalogassák és hozzászoktassák 
őket a könyves környezethez?
P. R.: Igen, így van. Ezért tartunk 
nyitva délelőtt is, mert ilyenkor 
jönnek például azok a szülők, 
anyukák, akik leadták a gyereket 
az oviba vagy az iskolába, és 
idejönnek a kisebbik gyerekkel ol-
vasgatni, magazinokat lapozgatni.

ASZ: Az újságok, magazinok jó 
ugródeszkát jelentenek?
P. R.: Nekünk mint megyei 
könyvtárnak feladatunk, hogy a 
kisebb könyvtárakat ellássuk, 
többüket teljesen mi szolgáljuk 
ki. Sokat gondolkodtunk azon, 
hogy kell-e az újság-előfize-
tés, hiszen ez még egy néhány 
száz fős falunál is több tízezres 
kiadást jelent – de persze kell 
rá költeni, amennyit csak lehet, 
hiszen sokan ezért térnek be 
hozzánk. Mindig azt javasoljuk, 
hogy mérjék fel a településen 
a közönséget, és ezt próbálják 
meg leképezni, mert aki újságot 
olvas, annak előbb-utóbb köny-
vet is tudunk ajánlani.

ASZ: Nehéz megtalálni a min-
denki által jónak tartott könyve-
ket? 
P. R.: Az ’50-es, ’60-as évek-
ben az volt az alapelv, hogy a 
könyvtárakban minél több könyv 
jelenjen meg. Mi viszont azt 
mondjuk, hogy inkább legyen 
minél jobb, egy válogatott állo-
mány. Nálunk, itt a Pest Megyei 
Könyvtárban három évnél régeb-
bi kötet nem kerül raktárba, mert 
az forog, ami a polcon van és 
friss. Nagyon pörög a könyvki-
adás, mindig a legfrissebb kell 
– azok a könyvek, melyekből tíz 
éve nem tudtunk eleget rendelni, 
mára már sokkal nehezebben 
találják meg az olvasójukat. Ezért 
kell megértetnünk a könyvtá-
rosokkal, a polgármesterekkel 
is, hogy nem kell tízezer kötet, 
elég háromezer is, ha az egy jól 
szervezett állomány, hiszen a 
könyvtárközi kölcsönzéssel ma 
már minden elérhetővé válik az 
olvasók számára.
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