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A magyar felsôoktatás jogszabályi háttere 2002-ig nem tette lehetôvé, hogy

felsôoktatásunk lépést tartson a nemzetközi trendekkel, választ adjon a gyorsan

változó társadalmi és gazdasági környezet kihívásaira.  A tömegképzés az elitképzés

struktúrájába zártan mûködött. Az egyetemi rendszer zártsága, a gazdaság világához

fûzôdô kapcsolatok hiányosságai, az alulfinanszírozottság valamint a racionális

gazdasági döntések hiánya miatt egyre kevésbé számított vonzó terepnek a fiatal

kutatók és oktatók  csakúgy mint  a diákok egyes rétegei számára, ezért sok

tehetséges fiatal oktató, kutató, hallgató külföldön keresi a boldogulását. Az oktatási

tárca Magyar Universitas Program címmel dolgozta ki azt a kormányciklusokon

átívelô felsôoktatási reformprogramját, amely nem csak tartalmi, szerkezeti és

szervezeti megújulást, hanem a korábban nem látott mértékû infrastrukturális

fejlesztést is magában foglalja. A program keretében 2005-ben – több évig tartó és

teljes körû egyeztetést követôen - megszületett az új felsôoktatási törvény. 

Az egyetemek autonómiája kiszélesedett, gazdasági lehetôségeik kibôvültek, 

a gazdasági tanácsok létrejöttével szorossá válik a felsôoktatás és a gazdaság

kapcsolata. Ebben a kormányzati ciklusban a magyar felsôoktatás „bolognai folyamat”

révén, évtizedek múltán, az európai felsôoktatási térség szerves részévé vált, a PPP

programokkal pedig nemzetközi színvonalú, modern infrastruktúra épül.
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■ 1999. június 19.
Huszonkilenc ország, köztük

hazánk képviselôi aláírták 
a Bolognai Nyilatkozatot. 
Ebben az aláíró államok 
leszögezik: „intézményi 

kompetenciáink keretén 
belül, de kellô tekintettel 

a kultúrák, nyelvek, nemzeti
oktatási rendszerek 

sokféleségére és az egyetemi
autonómiára, vállaljuk 

a kitûzött célok 
megvalósítását, hogy 

megszilárdítsuk 
a felsôoktatás európai 

térségét”. Az aláíró államok
fô célkitûzése, hogy 2010-re

létrejöjjön az egységes 
Európai Felsôoktatási 

Térség. 

292

■ 1998. május 25.
A párizsi egyetem 

megalapításának 800 éves
évfordulója alkalmából 

Franciaország, az Egyesült
Királyság, Olaszország és

Németország oktatási 
miniszterei aláírják 

a Sorbonne-i Nyilatkozatot. 
A nyilatkozat a hallgatói és

oktatói mobilitás 
megteremtésének, valamint

a végzettségek 
összehasonlíthatóságának 

és kölcsönös elismerésének
szükségességét 

hangsúlyozza. 
Kiemeli az egyetemeknek

Európa kulturális 
dimenzióinak fejlesztésében
betöltött központi szerepét.

Határozottan állást foglal 
az európai felsôoktatási 

térség létrehozása mellett.

Kronológia
nemzetközi

1998 1999 2001
■ 2001. május 19.

Az elsô miniszteri találkozón
immár 33 ország 

képviselôje írja alá a Prágai 
Nyilatkozatot. A prágai 

miniszteri találkozó 
megerôsítette a bolognai 

célokat, s három ponttal ki is
bôvítette azokat: 

1. az egész életen át tartó 
tanulás támogatása; 

2. a hallgatói részvétel
növelése az Európai 

Felsôoktatási Térség 
kialakításában, 

3. az Európai Felsôoktatási
Térség vonzerejének 

növelése.

■ 2000 márciusában
az Európai Tanács lisszaboni
ülésén azt a fô stratégiai célt

tûzte ki, hogy az uniónak
2010-re „a világ legverseny-

képesebb és legdinamiku-
sabb tudásalapú gazdaságává
kell válnia, mely képes tartós

gazdasági növekedésre, 
a munkahelyek minôségi és

mennyiségi javítására és 
a nagyobb társadalmi 

kohézió megteremtésére”.
A célkitûzések megvalósítása

érdekében elfogadták 
az „Oktatás és képzés 2010”

címû munkaprogramot,
melyben a 2010-re 

megvalósítandó célok között
kiemelten szerepel 

az európai oktatási, képzési
rendszerek, valamint 

a szakképesítések, 
végzettségek minél teljesebb

összehasonlíthatóságának 
és egybevethetôségének,

vagyis az ún. egységes 
európai oktatási térség 

megteremtésének célja.

2000



■ 2003. szeptember 18-19.
Berlinben megtartják 
a második miniszteri 
találkozót. Ezen már 

negyvenre bôvül a résztvevôk
száma. A hallgatókat érintô
legfontosabb változás, hogy

bevonták a doktori képzést a
bolognai folyamatba, 

s 2005-ig konkrét feladatként
fogalmazták meg 

az oklevélmelléklet 
rendszerének bevezetését.
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■ 2005. május 19-20.
A harmadik miniszteri talál-
kozón  (Bergenben) már 45

ország képviselôje vesz részt.

■ Újabb miniszteri 
találkozóra kerül majd sor,

ezúttal Londonban. 
A folyamat további 

prioritásai: A felsôoktatás és
a kutatás kapcsolata – így

nagyobb hangsúlyt kap a
doktori képzés támogatása,

doktori szintû képesítések 
összehangolása az Európai

Felsôoktatási Térség átfogó
képesítési keretével. 

Különösen a következô 
területeken számítanak 

elôrehaladásra:
❖ minôségbiztosítási 

standardok és irányelvek 
bevezetése az 

ENQA-jelentés alapján;
❖ a nemzeti képesítési 

keretek bevezetése;
❖ közös oklevelek 

odaítélése és elismerése, 
doktori szinten is;

❖ rugalmas tanulási 
útvonalak lehetôségének

megteremtése a felsôokta-
tásban, beleértve a korábbi
tanulmányok elismerésére

szolgáló eljárásokat

■ Az Európai Tanács Oktatási
Tanácsának és az Európai

Bizottságnak a döntése 
értelmében az Európai 

Uniónak a világ 
legdinamikusabban fejlôdô

tudásalapú társadalmává kell
válnia. 

2003 2005 2007 2010
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Néhány aláíró ország 
Bologna szempontú 
jogszabályalkotása 

■ Ausztriában a többciklusú
képzés alapfokozatot (B) és
mesterfokozatot (M) nyújtó

képzési szakaszát 2002-ben
iktatták törvénybe azzal 

a céllal, hogy 2006-ig úgy kell
átalakítani a képzési 

szerkezetet, hogy B vagy 
M szakok alkossák 

az össztantervi kínálat 
legalább 50 százalékát. 

Az újonnan indított 
szakoknak a B/M struktúrát

kell követniük.

■ Franciaországban 
2002-ben iktatták törvénybe 

a többciklusú képzés elsô 
két képzési szakaszának 

bevezetését. A felsôoktatási
intézményeknek 2005/2006-ig
kell tantervi kínálatukat az új

képzési struktúra szerint 
átalakítani és akkreditálniuk.

■ A Szlovák Köztársaságban
is törvénybe iktatták 

az új képzési szerkezetre 
történô átállást.

■ Dániában 2003-tól 
többségében külsô tagokból
álló irányító testület (board)
az egyetem vezetôtestülete.

Jogköre az egyetem 
rektorának, az intézmény

igazgatótanácsának 
kinevezése. (Hollandiában

1997, Norvégiában 1995 óta
irányítják ilyen testületek 

az egyetemek életét. 
Ausztriában 2002-tôl 
rendelkezik törvény 

a hárompólusú – egyetemi
tanács, rektor, szenátus –

irányításról. Az egyetemi 
tanács külsô tagjait 

a szövetségi kormány nevezi
ki a miniszter javaslatára.

Magyarországon a 2005 
végén elfogadott 

felsôoktatási törvény újítja
meg az intézmények

irányítási rendszerét.)

■ Belgiumban is törvénybe
iktatják a többciklusú 

egyetemi képzési rendszert.
Norvégiában az 

orvostudományi, teológiai, 
pszichológiai, állatorvosi 

tudományok területét kivéve
a 2003/2004-es tanévtôl kell

minden felsôoktatási 
intézményben bevezetni 

B/M képzési szerkezetet. 

Kis magyar Bologna 
kronológia 

■ A hallgatói mobilitás 
szempontjából fontos lépés,
hogy közel 40 felsôoktatási

intézmény együttmûködésé-
ben létrejött a „Campus 

Hungary” Társulás, amelynek
célja az Európai Unió 

rendszerében mûködô 
magyar felsôoktatás külföldi

népszerûsítése, külföldi
hallgatók toborzása, 

és ehhez megfelelô képzési
kínálat kialakítása, annak
nemzetközi marketingje.

■ 2004. május 1.
A Tempus III programban

Magyarország 
2004. május 1-jétôl 

teljes jogú európai uniós 
tagországként vesz részt

■ A kormány elfogadta a Ma-
gyar Universitas Programot.

Ezzel lezárult az oktatási 
miniszter által 2002-ben 

elindított Csatlakozás 
az Európai Felsôoktatási 

Térséghez elnevezésû 
kétéves elôkészítô program

is. A kormány által 
a Parlamentnek benyújtott 

új törvénytervezet 
leglényegesebb céljai: 
a többciklusú képzési 
szerkezet bevezetése,

az EU-n belüli hallgatói 

mobilitás feltételeinek 
a megteremtése, és 

a megváltozott hazai és 
nemzetközi környezethez

igazodó irányítási rendszer
megvalósítása. 

■ 2004. december 21-én
az Országgyûlés elfogadta 

a Kutatás-fejlesztés és 
Technológiai Innovációról

szóló törvényt.

■ 2005. február 23. 
Az Oktatási Minisztérium 

benyújtotta a kormánynak 
az új felsôoktatási törvény

tervezetét. A tervezet szerint
a hazai felsôoktatás 2006-tól
átáll a bolognai folyamatnak

megfelelô rendszerre.

■ 2005. május 23.
A Parlament elfogadta 

a felsôoktatási törvényt. 
Mádl Ferenc elküldi 

normakontrollra 
az Alkotmánybírósághoz.

(lásd 2005. október 25.)

■ 2005. július 1.
101 alapszak engedélyezése

■ 2005. október 14.
650 alapszak-indítási 

kérelem véleményezése, 

2004

2005

2003

Kronológia

2002
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107 alapképzési szakon
590 szakindítási engedély

kiadására került sor.

■ 2005. október 19. 
A kormány elfogadta a 

felvételi eljárásról szóló 
kormányrendelet módosítását.

A legfontosabb változások 
a jelentkezés módját, 

a többletpontok számítását,
az elérendô minimális pont-
számot és a nyelvvizsgákért
adható pontok mennyiségét

érintik. Döntött a kormány 
a 2006. évi államilag 

finanszírozott hallgatói 
összlétszámról is, melyet 

– a 2005. évihez hasonlóan 
– 62 000 fôben határozott

meg. A felvehetô létszámon
belül a kormány a felsôfokú

szakképzésre felvehetôk 
létszámát 12 500 fôben, 

az alapképzésre felvehetôk
létszámát 45 000 fôben, 

az osztatlan képzésre 
felvehetôk létszámát 4500 

fôben határozta meg. 
Az osztatlan képzésbe 
tartoznak a jogi, orvosi 
és építészeti képzések 

3400 fôvel 
(ebbôl 1500 orvos, 

fogorvos, gyógyszerész), 
illetve a mûvészeti 

képzések 1100 fôvel.

■ 2005. október 25. 
Az Alkotmánybíróság döntése

„nem érintette a hallgatók
számára legfontosabb részt:

a többciklusú képzés 
bevezetésére vonatkozó 

rendelkezéseket” (OM 
közlemény). A köztársasági
elnök az új felsôoktatásról
szóló törvény lényegét, így 

az új képzési rendszer 
bevezetését sem találta 

aggályosnak. Ennek 
megfelelôen az 

Alkotmánybíróság döntése
után is folytatódhatott 

a reform, a többciklusú 
képzésre történô átállás. 

■ 2005. november 29. 
Az Országgyûlés elfogadta 

a felsôoktatási törvényt. 
A preambulum többek közt

leszögezi: „E törvény célja 
a). a magyar felsô oktatásnak

az Európai Felsôoktatási 
Térségbe, valamint az 

Európai Kutatási Térségbe
történô beilleszkedéséhez
szükséges keretfeltételek
megteremtése, regionális 
dimenziójának erôsítése, 

b). a felsôoktatásban végzett
kutatás támogatása, 

feltételeinek biztosítása;
(célja) megteremteni az 

oktatás és a kutatás 
egységét, erôsíteni a magyar
felsôoktatás és a nemzetközi

kutatás kapcsolatát, 
biztosítani, hogy a felsôokta-
tási intézmények a kutatás-

szak megszûnik néhány alap-
szak szakirányként mûködik 

tovább. Az új képzési 
rendszer legfontosabb 

jellemzôje, hogy minden 
korábbi szakképzettség 

megszerezhetô lesz, 
csak az utak módosultak.  

■ 2006-tól Több pénz jut 
a felsôoktatásra. A 2006-os

költségvetés egyik prioritása
a felsôoktatás. A felsôoktatás

támogatása 196,5 milliárd 
forintra emelkedik. Ebbôl 
az összegbôl 172 milliárd

forint a felsôoktatási 
intézmények közvetlen 

támogatása, ami csaknem 
9 százalékos bôvülést jelent.

■ 2006-tól a mûvészeti
terület kivételével csak 

a többciklusú képzésnek
megfelelô alapképzések

indulhatnak.

fejlesztés egyik legjelentôsebb
bázisát képezzék, 

c). (célja) a magyar felsôok-
tatás társadalmi-gazdasági

beágyazottságának erôsítése,
valamint ...a fenntartható 

fejlôdés biztosítása, 
az egészségtudatos, 

környezettudatos szemlélet
és értékek közvetítése, 

d). az egész életen át tartó
tanulás feltételeinek 

megteremtése, ennek keretei
között a felsôoktatáshoz való

hozzáférés lehetôségének
szélesítése, 

e). a kiemelkedô képességgel
rendelkezôk tudományos

szintû felkészítése, hogy a
korszerû ismeretek átadása
járuljon hozzá a tudásalapú

társadalom létrejöttéhez”.

■ 2005. december 22.
Közzétették az új felsôfokú

alapképzési szakok jegyzékét.
Az új rendszerben 133 

alapképzési szak és 17 osz-
tatlan, egységes mester-

fokozatot adó szak szerepel,
mindez mintegy 620 képzési
formát jelent. Mivel a felsô-

oktatás 2006-ban áttér 
a bolognai típusú képzésre, 

a korábbi több mint 400
egyetemi és fôiskolai szak

helyét összesen 150 szak 
veszi át, amelyhez késôbb

kapcsolódnak a mester-
képzési szakok. Sok korábbi

2006
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❖ A felsôoktatási expanziót
nem kísérte minôségi 
fejlesztés.
❖ Merev a képzési 
szerkezet.
❖ Gyenge a hallgatói és
oktatói mobilitás.
❖ Elavult 
a finanszírozási szerkezet
és mechanizmus.
❖ Leromlott 
a felsôoktatási intézményi 
infrastruktúra.
❖ Az oktatói bérrendszer
nem motivál.
❖ Az utánpótlás 
színvonala kérdéses.
❖ A kutatás-fejlesztésre
fordított támogatások
messze az uniós átlag alatt

vannak és  nagyrészt 
állami ráfordítást 
jelentenek. A magánszféra,
a piaci szereplôk 
megrendelései hiányoznak.
Ez az állami hozzájárulás-
nak 1,5-2 szerese a fejlett
nyugati országokban.  
❖ A rendszer szétaprózott.
❖ A felsôoktatásban 
szerezhetô tudás minôsége
gyakran kérdéses
❖ A felsôoktatás és 
a gazdaság kapcsolata
esetleges.
❖ Óriásiak az esélykülönb-
ségek az elhelyezkedést és
a további életpályát 
tekintve az azonos profilú
különbözô karok között. 

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

A magyar felsôoktatás 
néhány problémája

A FELSÔOKTATÁSBA JELENTKEZÔK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
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Ademográfiai felfutás, a továbbtanulás felértékelôdése
által meghatározott extenzív fejlesztés a tömegoktatás
megjelenését eredményezte a felsôoktatásban. A ter-

melés és a szolgáltatások versenyképességének biztosítása ér-
dekében – az egész életen át tartó tanulás keretei között –
szükségessé vált a felsôoktatás képzési kínálatának, oktatási
szolgáltatásainak megújítása, a képzési szerkezet átalakítása, a
képzés tartalmának és az ismeretátadás módszereinek, eszkö-
zeinek minôségelvû fejlesztése. Az Európai Unióhoz való csat-
lakozás, továbbá a Bolognai Nyilatkozat az Európai Közösség
gazdasági fejlôdése érdekében az oktatási piac vonzerejének
növelését, az Európai Felsôoktatási Térség kialakításában való
aktív részvételt jelölte meg a felsôoktatás kiemelt céljaként. A
munkaerô szabad áramlásának elvét figyelembe véve szükséges
a nemzetközi együttmûködés alapját, a felsôoktatás innová-
cióját elôsegítô oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás kereteinek
biztosítása a felsôoktatásban. 

A felsôoktatásban végbement fejlesztéssel, a hallgatói létszám
megnövekedésével, az intézmények képzési profiljának jelen-
tôs mértékû bôvülésével az intézményhálózat átalakításával
egyidejûleg kihívásként jelent meg az intézmények hatékony
és gazdaságos mûködtetése. Nyilvánvalóvá vált, hogy az intéz-
mények mûködési és irányítási gyakorlata ellentmondásba ke-
rült az intézmények méretébôl adódó feladatokkal, a társadal-
mi, gazdasági elvárásokkal. A bôvülô hazai és nemzetközi
együttmûködés, a regionális fejlesztésben ellátandó feladatok,
a nemzetközi felsôoktatási hálózatokhoz való kapcsolódás az
akadémiai és menedzsment feladatokban a szakmaiságot, az
intézményi, fenntartói feladat- és hatáskörök, a felelôsség pon-
tos meghatározását, a felsôoktatási intézmények szervezetének
és irányításának átalakítását igénylik.

A társadalmi-gazdasági környezet a piaci viszonyok a képzés-
ben, a kutatásban és a gazdálkodásban is a változásokra, a piaci
szereplôk igényeire gyorsan és rugalmasan reagáló, nyitott,
versenyképes felsôoktatás mûködését igényli. Ehhez a felsôok-
tatás költségvetési támogatás rendszerében a biztonságot te-
remtô átláthatóság, a kiszámíthatóság mellett a teljesítménye-
ket elismerô szempontok, a megrendelôi szándékok érvény-
esülését, a piacérzékenységet, valamint a tulajdonosi felelôsség
garanciáinak megerôsítését, az eredményorientáltságot biztosí-
tó szabályozás és mûködés feltételeit kell megteremteni. Bizto-
sítani kell annak lehetôségét, hogy az intézmények élhessenek
a piackonform eszközökkel, kihasználhassák az életen át tartó
tanulási programjából származó elônyöket, vállalkozásaikban
pedig az intézmény infrastrukturális és szellemi kapacitását. 

A létszámukban, képzési kínálatukban megváltozott regioná-
lis és városi szellemi központként mûködô felsôoktatási intéz-
ményekben szükségessé vált a hallgatói életformát alakító-segí-
tô szolgáltatások, a rászorultsági alapon mûködô szociális és a
tehetséggondozást szolgáló, a teljesítményt elismerô, ösztönzô
kezdeményezések jogokat és kötelezettségeket egyaránt érvé-
nyesítô szabályozása, a mobilitás kiteljesedését, a határokon
túli külföldi hallgatók fogadását biztosító keretek megteremtése.

A Magyar Universitas Program fô célkitûzései között a fel-
sôoktatási rendszer rugalmasságának, alkalmaz-kodóképessé-
gének javítását, ehhez kapcsolódóan – a Bolognai Nyilatkozat-
nak megfelelôen – a képzési szerkezet átalakítását, az irányítás
hatékonnyá tételét, az intézmények gazdálkodási önállóságának
biztosítását, a magánforrások bevonásának vonzóvá tételét, a
felsôoktatási intézmények önkormányzásához, a tulajdonhoz,
önálló gazdálkodáshoz, vállalkozáshoz való jogának erôsítését,
az ehhez szükséges feltételek megteremtését határozta meg.

Bolognai folyamat
– Magyarországon 12

A magyar felsôoktatás kihívásai



Abolognai folyamat legfontosabb célja az egységes Euró-
pai Felsôoktatási Térség megteremtése, amelyben  a
végzettségek könnyebben összehasonlíthatók és ezáltal

könnyebben elismerhetôk lesznek. Ez a rendszer biztosítja,
hogy a közösségi állampolgárok bármelyik aláíró államban
akadálytalanul továbbtanulhassanak, illetve munkavállalóként,
vállalkozóként kamatoztathassák megszerzett ismereteiket, szak-
képzettségüket. Az (európai) munkaerôpiacon való jobb elhe-
lyezkedési lehetôségeken túl javul a képzés minôsége, s az ed-
diginél sokkal szerteágazóbb képzési lehetôségek nyílnak a
hallgatók elôtt. 

A bolognai folyamat megvalósítása terén a magyar felsôokta-
tás már eddig is számos eredményt ért el. A további átalakulás
jogszabályi hátterét az új felsôoktatási törvény teremti meg. 

A többciklusú képzési rendszer kevesebb bemenetet és bent több
átjárási lehetôséget teremt – ezzel több idôt hagyva a saját képes-
ségek felismerésére. 

Az elsô képzési szint az alapképzés, mely 6-8 féléves (180-240
kredit). Az alapfokozatot nyújtó elsô ciklus a munkaerôpiacon
hasznosítható szakmai ismereteket ad a végzés utáni elhelyez-
kedéshez, egyúttal megfelelô elméleti alapo-
zást is nyújt az adott szakterületen a tanul-
mányok azonnali vagy késôbbi, néhány éves
munkavégzést követô folytatásához, a mes-
terfokozat megszerzéséhez. 

A mesterképzés felvételi követelményeit a
felsôoktatási intézmények határozzák meg. E
képzés 2-4 féléves (60-120 kredit) – kivéve a
tanárképzést, amely 5 féléves (150 kredit). A
mesterfokozat egyaránt felkészít munkaerô-
piacra, illetve a doktori képzésre, amely a tu-
dományos fokozat megszerzését célozza, és e
képzési piramis csúcsát jelenti. 

A korábban hatályos felsôoktatási törvény
2003-as módosítása kísérletként már 2004
ôszétôl lehetôséget adott az új típusú, több-
ciklusú képzési szerkezetben alapképzések
elindítására. 2003 ôszén megkezdôdött az új
alapszakok akkreditációs követelményrend-

szerének kidolgozása, s ezek alapján 3 szak létesítése történt
meg. 2004 szeptemberétôl e háromból kétféle (informatikai)
szakon, összesen 4 intézményben indult meg a képzés. Az át-
állást szolgáló kormányrendelet elôkészítô munkálatai során a
Nemzeti Bologna Bizottság koordinálásával, a Magyar Rektori
Konferencia illetve a Fôiskolai Fôigazgatói Konferencia által
szakterületenként létrehozott bologna szakbizottságok részvé-
telével megtörtént a korábban igen elaprózott (214 fôiskolai és
199 egyetemi szintû, összesen 413 alapképzési szakot magá-
ban fogalaló) képzési struktúra átalakítása. 2005 szeptemberé-
tôl 33 alapszakon, illetve további egy hitéleti szakon indult el
a többciklusú képzés. 

A magyar felsôoktatásban 17 egységes, vagy másképp osztatlan
alapszak (mesterképzési szinten: orvos, állatorvos, gyógysze-
rész, fogorvos, jogász, építészmérnök, valamint egyes mûvé-
szeti szakok) kivételével valamennyi képzési területen 2006.
szeptember 1-jétôl felmenô rendszerben megindul a többciklusú
képzés. Ez 133 új alapszakot jelent, amelyhez számos mester-
szak kapcsolódik majd. 

A korábban hatályos felsôoktatási törvény szerint 2004 szep-
temberétôl valamennyi magyar felsôoktatási
intézmény a hallgató kérésére kiállította a
magyar nyelvû oklevélmellékletet, az új tör-
vény értelmében pedig ezt kérés nélkül – a
magyar mellett angol nyelven is – kiállítja az
intézmény.  A felsôoktatási intézmény dokto-
ri képzésre és doktori fokozat (PhD) odaítélé-
sére jogosult azon a tudományterületen,
azon belül tudományágban vagy mûvészeti
ágban, amelyre az állami elismerése kiterjed.
Doktori iskola létesítésére akkreditációs eljá-
rást követôen kerülhet sor. (Ma 153 doktori
iskola mûködik Magyarországon.) A doktori
iskola adott egyetemen a Magyar Felsôokta-
tási Akkreditációs Bizottság jóváhagyásával
mûködô, az egyetem különbözô szervezeti
egységeit átfogó olyan oktatási szervezet,
amelyben a tudományos fokozat elnyerésére
felkészítô képzés folyik.
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Magyarország és a bolognai folyamat

A többciklusú képzés 
kezdetén az eddiginél 

sokkal kevesebb szak között
lehet választani, ezek 
viszont széleskörûen 

megalapozzák a hallgatók
mûveltségét. nem kell tehát

17-18 éves korban életre
szóló pályaválasztási 

döntést hozni, 
a továbbhaladás iránya 

érdemi információk
birtokában határozhatók

meg. 

MIÉRT ELÔNYÖSEBB 
A TÖBBCIKLUSÚ KÉPZÉS?
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Elkezdjük a  felsôoktatási politikánk rövid idôn belül, de min-
denképpen a harmadik évezred elsô évtizedében megvalósu-
ló koordinálását annak érdekében, hogy az alábbi célokat el-
érjük. Ezen céloknak elsôrendû fontosságot tulajdonítunk az
egyetemes Európai Felsôoktatási Térség kialakításában és
az európai felsôoktatás világméretû fejlesztésében:

❖ Könnyen érthetô és összehasonlítható fokozatot adó
képzési rendszer bevezetése - akár a diploma-kiegészítés
alkalmazásával -, annak érdekében, hogy elôsegítsük az
európai polgárok elhelyezkedési lehetôségeit és az európai
felsôoktatási rendszer nemzetközi versenyképességét. 
❖ Alapvetôen két fô képzési cikluson, az alapképzésen
(undergraduate) és mester (graduate) képzésen alapuló
rendszer bevezetése. A második ciklusba történô belépés
megköveteli az elsô, legalább három évig tartó ciklus 
sikeres lezárását. 
❖ Az elsô ciklus után adott fokozat, mint megfelelô 
képesítés alkalmazható az európai munkaerôpiacon. 
❖ A második képzési ciklusnak – sok európai ország 
gyakorlatának megfelelôen – fel kell készítenie a hallgatót
l. a munkaerô-piaci helytállásra, 2. a tudományos  fokozat
megszerzéséhez szükséges ismeretekre, kompetenciákra.  
❖ Kreditrendszer – mint amilyen az ECTS-rendszer – 
bevezetése, amely a legmegfelelôbb módon segíti elô 
a legszélesebb hallgatói mobilitást. Legyen lehetôség 
a kreditek megszerzésére a felsôoktatáson kívül, például
az egész életen át tartó tanulás keretei között, feltéve, 
hogy azt felsôoktatási intézmények is elfogadják. 
❖ Segítsük az egyenlô esélyekkel megvalósuló mobilitást 
a tényleges akadályok leküzdésével, különös figyelemmel: 
❖ A hallgatók viszonylatában a tanuláshoz, a gyakorláshoz
és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzájutásra,
❖ Az oktatók-kutatók és az adminisztratív dolgozók 
viszonylatában a kutatással, oktatással és gyakorlattal az
európai kapcsolatban eltöltött idôszakra vonatkozó társa-
dalombiztosítási jogok elôítélet nélküli figyelembevételére. 

❖ A minôségbiztosítás területén az összehasonlítható 
kritériumokon és módszereken alapuló európai 
együttmûködés kialakításának támogatása. 
❖ A felsôoktatás szükséges európai vonatkozásainak 
támogatása, különösen a tantárgyfejlesztéssel, 
intézményközi kooperációval, mobilitási lehetôségekkel 
és a tanulmányokra, a gyakorlati képzésre és 
az oktatásra-kutatásra vonatkozó integrált programokkal. 

Intézményi kompetenciáink keretén belül, de kellô tekintet-
tel a kultúrák, nyelvek, nemzeti oktatási rendszerek sokfé-
leségére és az egyetemi autonómiára, azért vállaljuk ezek-
nek a kitûzött céloknak a megvalósítását, hogy megszilár-
dítsuk a felsôoktatás európai térségét. E célból törekszünk
a kormányközi kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére az
összes európai, a felsôoktatással kapcsolatban álló nem
kormányzati szervezettel együttmûködésben. Azt várjuk,
hogy az egyetemek ismét azonnal és pozitívan reagálnak ja-
vaslatainkra, és aktívan hozzájárulnak célkitûzéseink sike-
res megvalósításához.

Meggyôzôdésünk, hogy a felsôoktatás európai térségének
kialakítása folyamatos támogatást, értékelést és a folyama-
tosan fellépô szükségletek állandó adaptációját igényli,
ezért elhatároztuk, hogy két év múlva ismét találkozunk ab-
ból a célból, hogy értékeljük az elért eredményeket és meg-
határozzuk az újabb lépések irányát.

Részlet a Bolognai 
Nyilatkozatból

A CIKLUSOS KÉPZÉSI
SZERKEZET ELÔNYEI
Sikeres: a világ legjobbnak tartott 200 egyetemébôl
163 ezt a modellt követi.
Rugalmas: egyszerre érvényesülnek benne 
a tömeg- és az elitképzés szempontjai, és lehetôvé
teszi, a diplomák összehangolását a munkaerôpiaccal.
Gazdaságos: lehetôvé teszi, hogy a diploma 
megszerzéséhez éppen megfelelô képzést kapjon 
a hallgató: se túl keveset, se túl sokat.
Versenyképes: így válik Magyarország az Európai
Felsôoktatási Térség részévé.
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Hogyan épül fel 
az új, többciklusú
képzés?

Az elsô szint a 6-8 féléves
alapképzés, ez a felsôoktatás
„bejárata”. Az alapfokozatot
nyújtó elsô ciklus a munka-
erôpiacon hasznosítható
szakmai ismereteket ad a
végzés utáni elhelyezkedés-
hez, egyúttal megfelelô 
elméleti alapozást nyújt 
a folytatáshoz, azaz a mester-
fokozat megszerzéséhez.  
A mesterképzés 2-4 féléves,
kivéve a tanárképzést, amely
5 féléves. A többciklusú
rendszerben a diáknak 
lehetôsége lesz arra, hogy
más területen folytassa 
tanulmányait, mint ahol 
az alapszakon befejezte. 
A mesterképzés felvételi 
követelményeit 
a felsôoktatási intézmények
határozzák majd meg.  
A harmadik szint: a doktori

képzések.  

Mi a magyar 
felsôoktatási 
reform lényege?

A reform fô eleme a duálisról
a többciklusú rendszerre 
történô átállás. Eddig az
egyetemi szintû tanulmányok-
nak nem volt elôfeltétele a
fôiskolai szintû végzettség
megszerzése. A fôiskolai ok-
levéllel rendelkezôk csak ko-
moly nehézségek árán, 
kiegészítô tanulmányokkal,
különbözeti vizsgák letételé-
vel szerezhettek egyetemi
végzettséget.  A duális szer-
kezetben 214 fôiskolai és
199 egyetemi szintû végzett-
séget és szakképzettséget le-
hetett szerezni. Az új rend-
szerben 17 osztatlan
egységes mesterfokozatot
adó szak és 133 alapképzési
szak közül lehet választani,
amelyekhez kapcsolódnak
majd a mesterszakok.

Mire jó 
az alapszakos 
végzettség?

❖ Minden szakon 
végzettséget és 
szakképzettséget ad.
❖ Minden olyan munkakör
betöltésére jogosít, ahol
felsôfokú végzettség 
az alkalmazás feltétele.
❖ A hagyományos fôiskolai
/egyetemi végzettség az
alkalmazás szempontjából
megfelel az új típusú 
alapfokozatnak, illetve
mesterfokozatnak.
❖ Minden olyan munkakör
betöltésére jogosít, amely
megfelel a képzési és 
kimeneti követelményekben
meghatározott 
szakképzettségnek.

MI AZ OKLEVÉLMELLÉKLET? 

Az oklevélmelléklet a diplomák összehasonlíthatóságának és így a hallgatói és
munkavállaói mobilitás fejlesztésének egyik legfôbb eszköze. A megszerzett oklevélhez
mellékelt dokumentum tárgyszerû információkat nyújt nemcsak a tanulmányok tartal-
máról és elômenetelérôl, hanem az azt kiállító ország oktatási és képesítési rendszeré-
rôl is. Részletezi azokat az információkat, melyek fontosak lehetnek az oktatási intéz-
mények és a munkaadók számára, vagyis megkönnyíti a végzettségek és szakképzett-
ségek nemzetközi megfeleltetését és elismerését. Az új törvény szerint a mellékletet
magyarul, angolul, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetén – kérésre – az
érintett kisebbség nyelvén is ki kell adni.  Az Oktatási Minisztérium az általa megrendelt
Oklevélmelléklet-készítô programot ingyenesen a felhasználók rendelkezésére bocsá-
totta. Az Oklevélmelléklet elkészítéséhez kidogozott segédanyagok az Oktatási Miniszté-
rium honlapjáról letölthetôk.

A hallgatói 
részvétel 
a ciklusos 
képzésben 
(Uniós értékelés)

Kitûnô: Belgium 
(flamand), Bulgária, 
Ciprus, Dánia, 
Görögország, Izland, 
Írország, Lettország, 
Litvánia, Málta, 
Hollandia, Szlovénia, 
Törökország

Nagyon jó: Csehország,
Franciaország, 
Olaszország, Luxemburg,
Norvégia, Szlovákia

Jó: Belgium (francia),
Észtország, 
Németország, 
Magyarország, 
Lengyelország, Svájc,
Macedónia

Közepes: Albánia, Auszt-
ria, Horvátország, Portu-
gália, Románia, Oroszor-
szág, Montenegró, Spa-
nyolország, Svédország 

Gyenge:
Bosznia-Hercegovina,
Szerbia 
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Az 1999-ben kitûzött célok a következôk:
❖ A képzési rendszerek átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának megteremtése, az ehhez 
szükséges eszközrendszer kialakítása (kreditrendszer, 
diplomamelléklet),
❖ két fô, egymásra épülô képzési szakaszon (ún. cikluson)
alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az 
elsô ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzett-
séget nyújt a munkaerôpiacon történô elhelyezkedéshez,
továbbá szükséges feltétele a második képzési ciklusba
(mesterképzésbe) történô belépésnek,
❖ egységes kreditátviteli rendszer kialakítása,
❖ a széles körû oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás 
elôsegítése,
❖ együttmûködés kialakítása az európai felsôoktatási 
minôségbiztosításban,
❖ a felsôoktatás európai dimenziójának támogatása, az
Európai Unióval, Európával kapcsolatos ismeretanyagok
megjelenítése az oktatásban. 

A prágai miniszteri találkozó megerôsítette a bolognai 
célokat, s három ponttal egészítette ki azokat:
❖ az egész életen át tartó tanulás támogatása;
❖ a hallgatói részvétel növelése az Európai Felsôoktatási
Térség kialakításában,
❖ az Európai Felsôoktatási Térség vonzerejének növelése.

A berlini csúcs a fentiekben említett célokat kibôvítette, 
a hallgatókat érintô legfontosabb változás volt, 
hogy bevonták a doktori képzést is a bolognai folyamatba, 
s 2005-ig konkrét feladatként fogalmazták meg 
az oklevélmelléklet rendszerének bevezetését.

A bolognai folyamat résztvevôinek bergeni csúcstalálko-
zóján a küldöttek további fontos feladatként tûzték ki 
a szorosabb együttmûködést a következô területeken:
❖ nemzeti képesítési keretrendszerek megalkotása 
(amelyek közös jellemzôk szerint írják le az adott államban
megszerezhetô végzettségekhez kapcsolódó ismereteket,
készségeket, kompetenciákat),
❖ közös képzések támogatása, közös oklevelek kiadása és
elismerése,
❖ a felsôoktatási képzési, ismeretszerzési lehetôségek 
rugalmasabbá tétele, a korábban (akár iskolán kívül) 
szerzett ismeretek, képességek elismerésének, 
beszámítási módjának megteremtése. 

Bolognai folyamat
– Magyarországon 12

A bolognai folyamat céljai és alapelvei

KÉPZÉSI IDÔK
Felsôfokú szakképzés: 4 félév, a megszerzett 
kreditek az alapképzésbe beszámíthatók.
Alapképzés – „Bachelor” vagy „baccalaureus”
(rövidítve: BA, BSc): legalább 6, legfeljebb 8 félév.
Mesterképzés – „Master” vagy „magister” 
(rövidítve MA, MSc): legalább 2, legfeljebb 5 félév.
Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master)
szerezhetô: a képzési idô legalább
10 és legfeljebb 12 félév.
Szakirányú továbbképzésben (diplomával már ren-
delkezôknek) speciális szakképzettség szerezhetô:
a képzési idô legalább 2, legfeljebb 4 félév.
Doktori képzés – PhD, DLA: a képzési idô 6 félév.



a rektor és a szenátusa gazdasági tanáccsal szorosan együtt-
mûködve irányítja az intézményt;
❖ az oktatás-kutatás kérdéseiben továbbra is az egyetem 
oktatóiból és hallgatóiból választott szenátusa dönt;
❖ a gazdasági tanács az intézmény stratégiai, gazdasági 
menedzsmentjében résztvevô tanácsadó, döntéselôkészítô
illetve a döntsek végrehajtását ellenôrzô testület; tagjai szigo-
rú összeférhetetlenségi szabályok szerint nevezhetôk ki; 
a fenntartó delegáltjai kisebbségben képviselik az államot,
hogy az intézmény autonómiája ne sérüljön. A reform bôvíti
az egyetemi autonómiát, és pénzügyi önállóságot is biztosít. 

Finanszírozási reform:
❖ csökken az oktatási miniszter hatásköre, növekszik 
az intézmények autonómiája;
❖ az intézmények a korábbi gyakorlattól eltérôen szabadon
gazdálkodhatnak saját bevételükkel;
❖ az intézmények önállóan hozhatnak létre vállalkozásokat,
vagy társulhatnak a gazdaság szereplôivel;
❖ a felsôoktatási intézményektôl nem vonhatók el 
megtakarításaik;
❖ a teljesítmény ösztönzése mellett megmarad a biztonság: 
a felsôoktatási dolgozók továbbra is közalkalmazottak 
maradnak.

Az oktatói és kutatói munka segítése:
❖ 2002-ben minden felsôoktatásban dolgozó bére 50 száza-
lékkal emelkedett;
❖ az egyetemek kutatói állásokat létesíthetnek;
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A program céljai:
❖ a magyar felsôoktatás csatlakozása az Európai Felsôoktatási
Térséghez;
❖ a magyar felsôoktatás legyen modern, minôségi és 
versenyképes;
❖ a magyar felsôoktatási intézmények váljanak valóban
autonómmá.

A program fôbb elemei:
❖ a képzés szerkezetének és tartalmának megújítása, az euró-
pai felsôoktatási együttmûködések, a mobilitás elôsegítése;
❖ az oktatók minôségi munkájának elismerése, a hallgatói
jogok kiterjesztése;
❖ a felsôoktatás gazdálkodási szabadságának növelése;
❖ a felsôoktatási intézmények infrastruktúrájának 
radikális javítása.

A képzési szerkezet átalakítása:
❖ 2004-tôl kísérleti jelleggel, 
❖ 2006-tól általánosan.
Ennek lényege:
❖ az alap- és mesterképzés végén használható piacképes
diplomát szerez a hallgató 
❖ a szakok, a felsôfokú szakképzés és a felsôfokú képzés 
között kialakul a megfelelô átjárhatóság.

Irányítási reform:
❖ a mai követelményeknek megfelelôen megerôsödik a felsô-
oktatási intézmények stratégiai, gazdasági  menedzsmentje: 
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❖ létrejött a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, 
amely kizárólag a kutatás-fejlesztést szolgálja;
❖ az infrastrukturális beruházások megfelelô, 
európai szintû környezetet teremtenek a tanításhoz és kuta-
táshoz.

A hallgatói reformcsomag:
❖ 12 államilag finanszírozott félév lehetôsége minden magyar
állampolgárnak (azzal a feltétellel, hogy egy képzési szint
csak egyszer vehetô figyelembe)
❖ a hallgatók részt vehetnek külföldi részképzésen
❖ Jelentôsen emelkedtek az ösztöndíjak 
❖ növekedett a lakhatási támogatás 
❖ folyamatosan emeljük a kollégiumi támogatást 
❖ nôtt a diákhitel összege 
❖ a minimálbér erejéig adó- és járulékmentes munka 
az egyetemeken
❖ szélesedett a hallgatói jogok köre (bírósághoz fordulás, 
oktatók véleményezése stb.)
❖ Megjelenik a hallgatói képviselet az egyetemi stratégiai dön-
téshozatalban, a hallgatóknak képviselethez jutottak az Irányí-
tó Testületben
❖ A PPP-program eredményeként, magántôke bevonásával
250 milliárd forintos felsôoktatás-fejlesztési program valósul
meg. A fejlesztésekbe az állami felsôoktatási intézmények
90%-a bekapcsolódott.
❖ 13 000 új kollégiumi férôhely jön létre
❖ 20 000 már létezô kollégiumi hely felújítására, modernizá-
lására kerül sor

Bolognai folyamat
– Magyarországon 12

A Magyar Universitas Programról, valamint az új 
felsôoktatási törvény koncepciójáról készült elôter-
jesztést támogatták az alábbi szakmai testületek:

■ Magyar Rektori Konferencia
■ Fôiskolai Fôigazgatói Konferencia
■ Felsôoktatási és Tudományos Tanács
■ Egyetemi Gazdasági Fôigazgatói Kollégium
■ Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
■ Doktoranduszok Országos Szövetsége
■ Magyar Akkreditációs Bizottság 
■ Nemzeti Bologna Bizottság
■ Felsôoktatási Érdekegyeztetô Tanács
■ Felsôoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége

Tanári képesítést csak a második ciklusban lehet sze-
rezni, mégpedig kétszakos formában. Az eddigi gya-
korlat szerint felvették a jelentkezôt fôiskolára vagy
egyetemre, egy vagy kétszakos tanári képzésre és
négy vagy öt év múlva megkapta az oklevelét, ami fel-
jogosította arra, hogy vagy általános iskolában vagy a
középiskolában tanítson. Ezután felveszik a jelentke-
zôt az egyszakos alapszakra, de a tanulmányai során
felveheti egy második szak ismereteit és elôtanul-
mányként a pedagógiai és pszichológiai tárgyakat. A
jövôben lehetôség lesz arra is, hogy új felvételi eljá-
rással felveszik a jelentkezôt a második ciklusra, két
szak szakmai tárgyait és a tanári mesterség elemeit
tanulja. A gyakorlati képzést követôen kétszakos taná-
ri oklevelet kap.

Néhány példa a lehetséges új szakpárosításokra:
❖ magyar – dráma
❖ történelem – társadalomismeret
❖ matematika – fizika
❖ kémia – természettudomány
❖ biológia – fizika
❖ rajz – mozgókép-kultúra
❖ matematika – matematikát angolul

VÁLTOZÁSOK 
A TANÁRKÉPZÉSBEN
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A pedagógusképzés fejlesztés a képzési szerkezet átalakí-
tásának szerves része.

A modernizálódó közoktatás szükségleteinek megfelelôen –
amelynek középtávú fejlesztési stratégiáját, benne a pedagó-
gusképzés és – továbbképzés fejlesztésének igényeit az Oktatá-
si Minisztérium 2004 tavaszán határozott meg és fogadta el. A
pedagógus-pálya követelményeire alapozódó, pedagógusi
kompetenciák megszerzésére törekvô felkészítés nyomán a pe-
dagógusképzés minôsége tovább erôsödik majd, részben a ta-
nárképzés mesterképzési ciklusának pedagógiai karakterûvé tételé-
vel, részben pedig az iskolai gyakorlati képzés súlyának a megnö-
velésével.

A tanárképzés korábbi, szintén duális (vagyis fôiskolai és egyetemi
szintû szakokat mûködtetô) szerkezete az új rendszerben egységessé
válik: meghatározott alapképzési szakokra épülôen a két éves
mesterképzésben lehet tanári szakképzettséget szerezni. Közismere-
ti tanárképzésben a foglalkoztatás igényeit figyelembe véve kell
a fejlesztés során kialakítani a szakok kapcsolódását, követel-
ményként elfogadva a közoktatásban elvárt kétszakosságot.

Az átalakításhoz kapcsolódó további fejlesztési cél az iskolai gya-
korlati képzés összekapcsolása a pályakezdô pedagógusok beillesz-
kedését elôsegítô államilag szervezett forma kialakításával, továbbá
a pedagógusképzés és a – továbbképzési rendszer korábbinál szoro-
sabb összeillesztése.

A tanárképzés átalakításának alapelvei:
1. A tanári mesterképzés kifejezetten és közvetlenül a közoktatás
igényeinek kielégítését szolgálja, tehát minden eleme pedagógiai
karakterû. Ez azt jelenti, hogy a szakterületi ismeretszerzés is

az iskolai alkalmazás szükségletei szerint, céljaival összhang-
ban és fejlesztési tendenciáinak tudatában történik. Ez meg-
szabja a mesterszintû szakterületi (diszciplináris) tananyag ki-
választását, a tanulmányok szervezését, a szakmódszertani vo-
natkozásainak kimunkálását és azt, hogy mûveltségterületi kite-
kintéssel kell kiteljesednie. 
2. A képzés kimeneti követelményeit azon kompetenciák képezik,
amelyeket a közoktatás – fejlôdô – gyakorlata megkíván. Ezen
kompetenciák felölelik a pedagógus mesterséghez szükséges
szakmai tudást, ill. szakmai képességeket. A kompetenciák
meghatározása során tekintettel kell lenni olyan – a közoktatás
fejlôdését meghatározó – tendenciákra, mint pl. az inkluzív ne-
velés, az esélyegyenlôség növelése, az európai dimenzió megjelení-
tése. A képzési követelményeket e kimeneti követelményekbôl
levezetve határozza meg a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
3. A tanárképzés vezessen közoktatási intézményben szerzett
gyakorlati tapasztalatokhoz (a közoktatás fogalmába beleértve a
szakképzést és felnôttképzést is), ill. építsen ezekre. A gyakor-
lati felkészítést - egyben a pályakezdôk beilleszkedését elôsegí-
tô forma megteremtését  szolgálja a mesterképzés általános volu-
menét (a 120 kreditet) megnövelô 30 kredit. 
4. A tanári mesterképzés két - egymással szervesen összekapcsoló-
dó - tartalmi elembôl áll: a pedagógusi szerepre való felkészítés-
hez szükséges un. pedagógikumból és a szak(ok) szerinti sza-
kképzettség(ek)hez szükséges szakterületi modul(ok)ból. A
pedagógikum, vagyis a gyakorlati tapasztalatgyûjtés alapjául
szolgáló és eredményeit gondolatilag keretezô pedagógiai és
pszichológiai ismeretek modulja (beleértve ezek határ- és társ-
tudományainak elméleti és gyakorlati ismereteit is) a tanárkép-
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zés általánosan érvényesített egységes összetevôit képezi. A pe-
dagógiai és pszichológiai modul a tanári mesterképzésnek
mennyiségileg mintegy egyharmadát teszi ki, melynek alapozá-
sa – 10 kredittel – megjelenik az alapképzésben. 
5. A tanári mesterképzés szakterületi eleme két, ezen a képzé-
si szinten volumenében egyenlô un. szakos modult tartalmaz,
így „kétszakos”, vagyis kettôs tanári szakképzettséget nyújt. Az
elsô (fô)szak szakos modulja az ennek megfelelô szakterületen
(az un. „tanárképes szakon”) szerzett alapképzési szakra épül-
het, de a második szakos modul is lehet egy másik „tanárké-
pes“ alapképzési szaknak megfelelô szakterület, amennyiben a
hallgató ezt az alapképzésben választható szakirányként vagy a
tanári mesterképzésben párhuzamosan végezhetô (50 kredit-
értékû) tanulmányokkal megalapozza. E szakos modulok azo-
nos volumene a két szak egyenértékûségét biztosítja, ugyanak-
kor változatos kombinációs lehetôségeket biztosít. A második
szakos modul lehet az elsô szak szaktárgyainak idegen nyelvû
(alkalmasint nemzetiségi) oktatására való felkészítés, lehet az elsô
szakhoz tartozó területet átfogó mûveltségterületi felkészítés, le-
het továbbá speciális pedagógiai képzés (meghatározott nevelési
terület, illetve módszer elsajátítása, melyre ma a szakirányú to-
vábbképzési szakok keretében van mód). 
6. A NAT szellemében és megfogalmazásában jelentkezô mû-
veltségterületi esetén pedig az alapszaknak megfelelô képzési te-
rület társszakmáira való kitekintés minden szakos felkészítés-
nek része, de a fentiek szerint bizonyos (integratív) mûveltség-
területek esetében megjelenhet (és meg is kell, hogy jelenjen)
önálló (akár fô-) szakos modulként (pl. ember a természetben,
ember és társadalom, mûvészetek, gyakorlati és életviteli isme-

retek). A mûveltségterületi felkészítés az alapképzésben meg-
szerzett tudásra támaszkodik, ugyanakkor flexibilis interdisz-
ciplináris ismeretanyagot ad át, amely az alapképzettséget több
irányban egészítheti ki. 
7. A tanári mesterképzésbe való belépésnek elôfeltétele a 10
kreditben meghatározott alapképzési pedagógiai és pszichológiai
modul elvégzése. Ez a modul az alapképzés szintjén szabadon
választható, nem csak leendô pedagógusok számára hozzáfér-
hetô, de olyan, a pedagógusi pályakövetelményekre, a gyer-
mekre és a közoktatásra vonatkozó ismereteket, tapasztalat-
szerzést és önismeretet szolgáltat, mely együttesen orientál, rá-
hangol a pedagógus mesterségre, szolgálja az önszelekciót és a
tanári pályára alkalmasak kiválasztását.
8. A tanári mesterképzésre való belépésnek értelemszerûen
elôfeltétele egy meghatározott alapképzési szak eredményes el-
végzése. Az alapképzési szakstruktúrára vonatkozó kormány-
rendeletnek megfelelôen a tanári pályára készülô fiatalok szá-
mára – alapképzési szakjuk diplomájának megszerzéséhez el-
engedhetetlenül szükséges tanulmányokon túl – lehetôvé kell
tenni egy másik alapképzési szak körülhatárolt (50 kreditnyi)
moduljának felvételét és elvégzését is. Ezen második (szak-
irányként az alapdiplomában is megjelölhetô) felkészítés a két-
szakos tanárképzés elômozdítására és elôkészítésre szolgál. A
második szakos modul felvétele és teljesítése ugyanakkor a ta-
nári mesterképzésbe való belépésnek nem elôfeltétele. 
9. Az új képzési rendszer lehetôvé teszi, hogy a diszciplináris
mesterszakot végzettek is szerezhessenek tanári szakképzettsé-
get. Ez a – tanári foglalkozásra felkészítô közös pedagógiai és
pszichológiai modulon kívül szakmódszertani és iskolai gya-
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A PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÚTJAI HÁROM KÉPZÉSI CIKLUSBAN

Phd képzés

Mesterképzés

Alapképzés

Pedagógiai Phd

Pedagógiai MA

Pedagógiai BA

Tanári mesterszakok

tanító, óvodapedagó-

gus, gyógypedagógus,

szakoktató, konduktor

BA

Diszciplimás
alapszakok

BA/Bsc

▼
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korlati elemet tartalmazó – képzés bármely mesterszak szakte-
rületével adekvát közismereti vagy szakmai tantárgy tanítására
készít fel.

A pedagógusképzés szerkezete – az általános alapelveket
is figyelembe véve – a következôk szerint alakul: 

1. Az óvodapedagógus, gyógypedagógus, szakoktató, tanító- és
konduktor képzésben három, illetve négy év után, óvodapeda-
gógus, tanító vagy konduktor szakon az elsô ciklus szerinti
alapfokozatot és tanító, óvodapedagógus illetve konduktor
szakképzettséget nyújt, hasonlóan alapfokozat szerezhetô
gyógypedagógus-képzésben és az agrár, a mûszaki és a gaz-
daságtudományok képzési területen szakoktató képzésben.
2. Tanári képesítés az 5–12(13). évfolyamra a képzési terület
szerinti bemenetre építve – az elsô ciklusú képzést követôen –
a második ciklusban szerezhetô. Ezáltal a közismereti és szak-
mai tanárképzés a jövôben mesterképzésben valósul meg.

Az alapképzésben szerepel még néhány más, a neveléshez,
oktatáshoz kapcsolódó alapképzési szak (pl. a pedagógia, szo-
ciálpedagógia). 

Az új felsôoktatási törvény külön rendelkezésben foglalkozik a pe-
dagógusképzéssel. A törvény kimondja, hogy tanári szakképzett-
ség csak mesterképzésben szerezhetô. Az oktatási miniszter a
közoktatási és a pedagógusképzést folytató felsôoktatási intéz-
ményrendszer fejlesztésére, a pedagógusképzés korszerûsítésé-
re regionális szolgáltató és kutatóhálózatot hoz létre és mûködtet,

és megszervezi a pedagógusképzés-fejlesztés országos szolgál-
tatási és kutatási feladatainak az ellátását. Igen fontos rendelke-
zés, hogy a felsôoktatási intézménynek szervezeti és mûködési
szabályzatában meg kell határoznia azt az oktatási szervezeti
egységet vagy testületet, amelyik ellátja a különbözô szerveze-
ti egységekben folyó oktatómunka, valamint az ehhez kapcso-
lódó gyakorlati képzés összehangolását. Ennek a szervezeti
egységnek a vezetôje felel a felsôoktatási intézményben folyó
pedagógusképzés összehangolásáért. A törvény azt is kimond-
ja, hogy tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhe-
tô. További jogszabályi vívmány, hogy a Magyar Akkreditációs
Bizottságban a pedagógusképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó
állandó szakmai és szakértôi bizottságot kell mûködtetni.

A többciklusú képzési szerkezet bevezetésének egyes szabá-
lyairól szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a tervezett
mesterképzéshez igazodóan szabályozza a tanári mesterszakra
való felkészülést. Azon alapszakon, amelyrôl tanári mestersza-
kon is folytathatók a felsôfokú tanulmányok, az alapszakon
szerezhetô szakképzettséghez szükséges az általánosan kötele-
zô és szak specifikus tanulmányokat is magába foglaló leg-
alább 110 kreditpont akkumulálása mellett, de legalább két
féléven át biztosítani kell a tanári felkészítés tárgyainak – be-
leértve a pedagógiai, pszichológiai modulok – felvételének le-
hetôségét. A kormányrendelet alap és mesterszakok együttes
kredit értékeinél lehetôséget biztosít további 30 kreditpont ér-
tékû gyakorlati képzésre a mesterszakokon. A tanári mesterszak-
ra felvehetôk létszámát az államilag finanszírozható létszám
keretében a közoktatás pedagógus-szükséglete alapján kell
majd meghatározni.

Tanárképzés▼
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❖ Az új felsôoktatási törvény garantálja, hogy 12 féléven át ál-
lamilag támogatott tanulmányok folytathatók
❖ Emelkedtek az ösztöndíjak: havi 7000 Ft-ról 2005-tôl havi
9100 Ft-ra (2006-tôl 11 650 Ft-ra)
❖ Emelkedett a lakhatási támogatás összege: 5000 Ft-ról 2005
szeptemberétôl 6000 Ft-ra
❖ Emelkedett a kollégiumi támogatás összege is: 5000 Ft-ról
2005 szeptemberétôl 8000 Ft-ra (2006-tól 11 650 Ft-ra) 
❖ 13 000 új kollégiumi férôhely jön létre
❖ 20 000 már létezô kollégiumi hely felújítására, modernizá-
lására kerül sor
❖ Kiszélesedik a Diákhitel-program
❖ Új kedvezmények lépnek életbe a diákmunka terén. 
❖ A minimálbér erejéig adó- és járulékmentes a munka 
az egyetemeken
❖ A hallgatók részt vehetnek külföldi részképzésen
❖ Új mentor program támogatja a hátrányos helyzetû fiatalok
tanulását
❖ Kiszélesedik a hallgatói jog köre
❖ Megjelenik a hallgatói képviselet az egyetemi stratégiai dön-
téshozatalban, a hallgatóknak képviselethez jutottak a gaz-
dasági tanácsokban és a szenátusokban is

A HALLGATÓK 
TÁMOGATÁSA

EGY DIPLOMA INGYEN
Az új felsôoktatási törvény államilag támogatott képzésekre vonatkozó rendelkezései szerint egy személy 12
féléven át folytathat a felsôoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben. Az államilag támogatott
képzésben való részvételt nem zárja ki a felsôoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal 
a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban
a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezeket a rendelkezéseket a 2006. szeptem-
ber 1-jén induló képzések tekintetében kell elôször alkalmazni.
A 12 félévbe beleszámítódnak tehát a korábbi, államilag támogatott képzésben végzett félévek is. Aki államilag
támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban már nem vehet
részt államilag támogatott képzésben. Tehát pl. ha államilag finanszírozott fôiskolai képzésben vett részt, akkor 
a 12 félévbôl fennmaradó féléveket alapképzésben (BA, BSc képzésben) már nem veheti igénybe.
Ugyanakkor a 12 féléves támogatási idôre vonatkozó szabályok a költségtérítéses képzésben oklevelet szerzett
hallgatókra is vonatkozni fognak. A jogosultság feltétele a költségtérítéses képzésben való részvétel igazolása. 
Az igazolás hiányában azt kell vélelmezni, hogy a hallgató 7 félévet vett igénybe államilag támogatott képzésként.
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KÉPZÉSI IDÔK ÉS 
KREDITEK SZÁMA
❖ Felsôfokú szakképzés: képzési idô 4 félév, alapkép-
zésben a beszámítható kreditek száma legfeljebb 60,
❖ Alapképzésben alapfokozat (bachelor) és 
szakképzettség szerezhetô: az összegyûjtendô 
kreditek száma legalább 180 kredit – összefüggô
szakmai gyakorlat esetén legalább 210 – és legfeljebb
240 kredit, a képzési idô legalább 6, legfeljebb 8 félév,
❖ A mesterképzésben mesterfokozat (master) és
szakképzettség szerezhetô: az összegyûjtendô 
kreditek száma legalább 60 kredit és legfeljebb 
120 kredit, a képzési idô legalább 2, legfeljebb 4 félév,
❖ Az alapszakon és az ahhoz kapcsolódó 
mesterszakon, valamint az egységes, osztatlan 
képzésben együttesen legalább 300 kreditet kell és
legfeljebb 360 kreditet lehet megszerezni.
A képzési idô legalább 10 és legfeljebb 12 félév.
❖ A szakirányú továbbképzésben legalább 60 kreditet
kell és legfeljebb 120 kreditet lehet megszerezni.
A képzési idô legalább 2, legfeljebb 4 félév.
❖ Doktori képzésben legalább 180 kreditet kell 
szerezni. A képzési idô 6 félév.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

MI A KREDITRENDSZER?
Az intézményeken belüli, illetve az intézmények, valamint
országok közti mobilitás növelésének szándékával 
a bolognai folyamat célkitûzései között szerepel 
a kreditrendszer bevezetése is. A magyar felsôoktatásban 
a 2003/2004-es tanévtôl minden felsôoktatási 
intézményben kreditrendszerû képzés folyik.
A kredit a tantervben elôírt tanulmányi kötelezettségek
teljesítésére fordítandó munkamennyiség mérôszáma.
Egy kredit átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaórát
igényel, egy szemeszter teljesítése 30 kredittel 
egyenértékû. A kreditrendszerû képzésben célszerû 
megkülönböztetni a szemeszter és a félév fogalmát. 
A szemeszter a tanulmányokban való átlagos ütemû 
elôrehaladás esetén egy félévben teljesítendô 30 kreditnek
megfelelô munkamennyiség, a szemeszter tehát 
munka-dimenziójú. A félév szorgalmi idôszakból 
(ez félévenként 14-15 hét) és vizsgaidôszakból 
(5-6 hét) álló idôtartamot jelent, a félév tehát 
idô-dimenziójú. A hallgató egy félév alatt az egy 
szemeszternek megfelelô 30 kreditnél többet 
és kevesebbet is teljesíthet.A tárgyhoz rendelt 
kreditértéken (amely tehát a hallgatótól elvárt munka 
becsült mennyiségét jelzi) túlmenôen a hallgató a tárgy
eredményes teljesítésekor érdemjegyet is kap 
(amely a befektetett munka, az ismeretek elsajátításának 
minôségi mutatója).
Tekintettel arra, hogy a többciklusú képzési rendszerben 
a kredit mint az oktatásszervezés, az egyéni tanulmányi
utak megtervezésének, az átjárhatóság megteremtésének
egyik legfôbb eszköze felértékelôdik, az elmúlt négy évben
az Oktatási Minisztérium és az Országos Kredittanács, 
valamint a Bologna Tanácsadók hálózata széleskörû 
tanácsadással, rendezvények szervezésével támogatta 
az intézményekben a kreditfelhalmozási és átviteli 
rendszer megfelelô továbbfejlesztését.   
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1. §
(1) E törvény célja a tanítás és a tanulás alkotmányos jogának
érvényesüléséhez szükséges jogi garanciák megteremtése. A ta-
nuláshoz való jog alapján a Magyar Köztársaság minden állam-
polgárának joga, hogy igénybe vegye a felsôoktatás által
nyújtott szolgáltatásokat, feltéve, hogy képességei al-
kalmassá teszik a felsôfokú tanulmányokra. …
(2) E törvény célja megteremteni a jogi feltétele-
ket ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény az e
törvényben biztosított autonómia szerint mû-
ködhessék, azzal élhessen, továbbá biztosítsa
az autonómia gyakorlásában való részvételt az
oktatók, a kutatók és a hallgatók számára. …  
(9) A felsôoktatási intézménynek az autonó-
mia gyakorlása során meg kell teremtenie az
oktatás, a tudományos, a mûvészeti élet szabad-
sága és a hallgatók tanuláshoz való joga gyakorlá-
sának összhangját…

2. §
(1) E törvény célja továbbá a) a magyar felsôoktatásnak az Eu-
rópai Felsôoktatási Térségbe, valamint az Európai Kutatási
Térségbe történ õ beilleszkedéséhez szükséges keretfeltételek
megteremtése, regionális dimenziójának erôsítése, 

b) a felsôoktatásban végzett kutatás támogatása, feltételeinek
biztosítása; megteremteni az oktatás és a kutatás egységét, erô-
síteni a magyar felsôoktatás és a nemzetközi kutatás kapcsola-
tát, biztosítani, hogy a felsôoktatási intézmények a kutatás-fej-

lesztés egyik legjelentôsebb bázisát képezzék, 
c) a magyar felsôoktatás társadalmi-gazdasági beágya-

zottságának erôsítése, valamint programjaiban és
mûködésében a fenntartható fejlôdés biztosítása,
egészségtudatos, környezettudatos szemlélet és ér-
tékek közvetítése,
d) az egész életen át tartó tanulás feltételeinek
megteremtése, ennek keretei között a felsôokta-
táshoz való hozzáférés lehetôségének szélesítése,
e) a kiemelkedô képességgel rendelkezôk tudo-
mányos szintû felkészítése, hogy a korszerû isme-

retek átadása járuljon hozzá a tudásalapú társada-
lom létrejöttéhez…

k) a felsôoktatás finanszírozási rendszerének szabályo-
zása oly módon, hogy az elôsegítse az intézményrendszer

és az egyes intézmények ésszerû, a leghatékonyabb mûködést
biztosító, finanszírozható átalakulását, a versenyképes, magas
színvonalú képzés érdekében a felsôoktatási intézmények ha-
tékony mûködését, az állami költségvetés mellett külsô forrá-
sok bevonását.

Bolognai folyamat
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részlet

A törvény célja



Amagyar felsôoktatás irányítása korábban az állami pa-
ternalizmusra épült.  A reform bôvíti az egyetemi auto-
nómiát, és pénzügyi önállóságot biztosít a felsôoktatási

intézmények számára. 
Az irányítási reform eredményeképpen, a mai követelmé-

nyeknek megfelelôen gazdasági és akadémiai ágra válik szét az
intézmények vezetése: a Gazdasági Tanács és a Szenátus szoro-
san együttmûködve irányítja az intézményt. Az oktatás-kutatás
kérdéseiben továbbra is az egyetem oktatóiból és hallhatóiból
választott Szenátus dönt, a Gazdasági Tanács az intézmény stra-
tégiai-gazdasági menedzselését látja el; tagjai szigorú összefér-
hetetlenségi szabályok szerint nevezhetôk ki. A fenntartó dele-
gáltjai kisebbségben képviselik az államot, hogy az intézmény
autonómiája ne sérüljön.

Az intézményirányítás magyarországi reformjának irányát a
2005-ben elfogadott felsôoktatási törvény szabja meg. Eszerint
az intézményi autonómia tiszteletben tartásával, az akadémiai
ügyek intézésére hivatott testület mellett megjelenik egy olyan
testület is a legfelsôbb vezetésben, amelynek az intézmény me-
nedzselése a feladata. Érdemes egy pillantást vetnünk arra, hogy
néhány jelentôsebb nyugat-európai országban miképp szabá-
lyozzák a törvények a felsôoktatási intézmények irányítását. 

Dániában 2003-tól többségében külsô tagokból álló irányító
testület (board) az egyetem vezetôtestülete Jogkörébe tartozik
az egyetem rektorának, az intézmény igazgatótanácsának kine-
vezése. A 2003-ban elfogadott Egyetemi törvény legfontosabb
változtatásai:

❖ Kinevezett (és nem választott) vezetôk irányítják az intéz-
ményt.

❖ A kollegiális testületek mind intézményi, mind kari és tan-
széki szinten megszûnnek.

❖ Többségében külsô tagokból álló Irányító Testület (Board)
válik az egyetem legfôbb vezetô testületévé.

Az Igazgató Tanács külsô tagokból (ez a többség), valamint

belsô tagokból áll, továbbá legalább két diák képviselôbôl és a
doktoranduszok képviselôjébôl. Az IT nevezi ki a rektort, akit
az egyetem alkalmaz a napi menedzsment feladatok ellátására.
Az IT elnökét a külsô tagokból választják, a külsô tagokat az
egyetem nevezi ki. A külsô tagokat végzettségük alapján (me-
nedzsment és szervezetfejlesztési, üzleti-pénzügyi tapasztalat)
négy évre nevezik ki. 

❖ Rektornak olyan elismert kutatót választ meg az IT, aki egy-
ben menedzsment tapasztalatokkal is rendelkezik. Végrehajtó
tevékenységét az IT határozza meg. 

❖ A Szenátus (academic council): képviseli az intézmény (kar)
oktatási-kutatási érdekeit. A szenátust az IT állítja fel, a szená-
tus az oktatók, kutatók és diákok képviselôibôl áll.

Hollandiában az 1997. évi törvény ajánlása alapján 3-5 tagú
felügyelô-bizottság áll az egyetem élén, tagjait a miniszter ne-
vezi ki. Hatáskörébe tartozik az intézmény teljes adminisztrá-
ciójára, ügyeinek vitelére a legfeljebb három tagból álló – kö-
zülük egy a rektor – végrehajtó testület létrehozása. 

Az 1997-es felsôoktatási szakított a kollektív felelôsség, a ha-
táskörök átláthatatlan megosztását jelentô „testületi kultúrával”
és helyébe az egyéni felelôsséget, valamint a szerzôdéseken, írott
szabályozáson alapuló menedzsmentet léptette. Az egyetem veze-
tési hierarchiája csúcsán a 3-5 tagú Felügyelô Bizottság áll, mely-
nek tagjait a miniszter nevezi ki. Tagjai nagy tudású és tekin-
télyes közéleti szereplôk. Ez a testület az egyetemi mûködés
alapkérdéseivel foglalkozik: határoz a stratégiai irányokról és
ellenôrzi a stratégia megvalósítását, a végrehajtó testület mûkö-
dését. Döntéseinél a külsô stakeholder-ek, a társadalom érdeke-
it képviseli. Mûködése a részvénytársasági formára emlékeztet. 

A Végrehajtó Testület felel az intézmény teljes adminisztráció-
jáért, ügyeinek viteléért. Maximum három tagból áll, akiknek
egyike a rektor. A Végrehajtó Testület a Felügyelô Bizottságnak
tartozik felelôséggel, és el kell látnia azt minden a döntéshoza-
talhoz szükséges információval.
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Intézmény-irányítás néhány 
európai államban
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Gazdasági Tanács: Tagjai: az oktatási miniszter által
javasolt tagok menedzseri/akadémiai kompetenciákkal,
a szenátus által delegált tagok (amelybôl egy fôt 
a hallgatók delegálhatnak). Elnöke: maga választja.
Funkciói: stratégiai. 
Szenátus: Tagjai: oktatók, hallgatók, egyéb tagok.
Elnöke: a szenátus maga választja. Funkciói: stratégiai,
akadémiai döntések.
Rektor: A szenátus választja, megbízza. Kompetenciái:
akadémiai és menedzseri. Funkciói: felelôs operatív
felsôoktatási intézményvezetô.

Bolognai folyamat
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Kari szinten a legfôbb menedzser a dékán, aki felel a kar ok-
tatási-kutatási tevékenységéért, az ügyek viteléért. A dékánt a
Végrehajtó Testület nevezi ki, és annak tartozik felelôséggel. 

Van az említetteken kívül egy ún. Tanácsadó Testület is (Parti-
cipation Council). A törvény szerint ezek felállítása csak a fôis-
kolákon kötelezô.  A testület hallgatókból és alkalmazottakból
áll, szerepe nem teljesen tisztázott. Leginkább tanácsadói jog-
körrel rendelkezik, javaslatot tesz. 

Svédországban a hatáskörök és a felelôsség decentralizációjá-
nak eredményeként az állami intézmények irányításában az
irányító testület és a helyettes kancellárok (vice-chancellor)
szerepe érvényesül. Az irányító testület általában 15 tagból áll,
a tagok többségét (8 fô) a kormány jelöli ki és tagja (de nem a
vezetôje) 1997-tôl az intézmény képviselôjeként a kancellár-
helyettes. Az oktatott tudományterületek számától függôen
hozzák létre az intézményi tanácsokat.

Az Irányító Testület feladata: felügyeli az intézményi vala-
mennyi ügyét és felel azért, hogy az intézmény teljes mérték-
ben teljesítse kötelezettségeit. Dönt elvi jellegû kérdésekben,
fôbb szabályok terén és abban is, hogy az intézmény rendelke-
zésére álló forrásokat hogyan osszák meg az intézményen be-
lül. Elfogadja az éves jelentést és felel a hosszú távú stratégiai
terv elkészítéséért.

Tagjai: általában 15 tagú, a tagok többségét és a kancellárt-he-
lyettest a kormány jelöl ki. Az Irányító Testület elnökét a kor-
mányzat nevezi ki.  

A kancellár helyettes ma az intézmény képviselôje. Ô felel az
egyetem közvetlen irányításáért és mindennapi mûködéséért, a
hatékony és a jogszabályok elôírásainak megfelelô mûködésért,
az intézmény munkaügyi politikájáért. Törvényben rögzített
kötelezettsége az irányító testület folyamatos tájékoztatása az
intézményben folyó tevékenységekrôl és a hosszú távú stratégi-
ai kidolgozásához szükséges anyagok szolgáltatása a boardnak. 

Az intézmény oktatóinak képviselôi részt vehetnek az IT ülé-

sein. Az oktatott tudományterületek számától függôen minden
intézménynek rendelkeznie kell legalább egy egyetemi/kari ta-
náccsal. Az egyetemi tanács tagjai megfelelôen felkészült okta-
tók-kutatók lehetnek. A diákok képviselôi is tagjai az egyetemi
tanácsnak. 

Norvégiában 1995-tôl mûködik külsô és belsô tagokból álló
Intézményi Tanács (board), amelynek tagja és elnöke a rektor.
A külsô tagokat a tanács javaslatára a miniszter nevezi ki. A ta-
nács munkájában az intézmény vezetôi közül más nem vehet
részt. A Tanácsban részt vesz: a rektor, rektorhelyettes (prorec-
tor), két oktatók közül választott tag, egy, az adminisztratív
dolgozók közül választott tag, két tagot a diákok választanak
maguk közül, négy tag pedig külsôs. A tanács elnöke a rektor.
Belsô tagokat négy évre választanak, a külsôket a tanács java-
solja, és a minisztérium nevezi ki négy évre. Diák tagokat
ugyancsak négy évre választanak. Adminisztratív felsô vezetô
nem lehet a tanács tagja.

A rektor a tanács elnöke. A tanács nevében a rektor teljes fe-
lelôséggel tartozik az intézmény tevékenységéért, irányítja és
ellenôrzi azt. A rektor, illetve távollétében a prorektor részt ve-
het az intézmény valamennyi testületének, tanácsának és bi-
zottságának ülésén. Az adminisztratív vezetô (director) poszt-
ját a törvény elôírja. Fô feladata az intézményi költségvetés me-
nedzselése, a pénzügyi adminisztráció vitele a tanács döntése-
inek megfelelôen. ▼

IRÁNYÍTÁSI REFORM – ÁLLAMI FELSÔOKTATÁSI
INTÉZMÉNY VEZETÉSE
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Ausztriában 2002-tôl rendelkezik törvény a hárompólusú –
egyetemi tanács, rektor, szenátus – irányításról. Az egyetemi
tanács külsô tagjait a szövetségi kormány nevezi ki a miniszter
javaslatára.

Az Egyetemi Tanács az intézmény legfôbb irányító szerve. Az
Egyetemi Tanács 5, 7 vagy 9 tagból áll, akik magas akadémiai,
kulturális, üzleti tisztségeket töltenek be (vagy töltöttek be), és
különleges képességeik révén hozzájárulhatnak az intézmény
céljainak megvalósításához. Az elsô (megalakuló) tanács létszá-
mát a választási bizottság hagyja jóvá, változtatni ezen csak a
szenátus döntésével lehet, két harmados többséggel. Az öt, hét,
illetve kilenc tagból, kettôt, hármat vagy négyet a szenátus vá-
laszt; kettô, három vagy négy tagot a szövetségi kormányzat
nevez a miniszter javaslatára; plusz egy tagot a két fél közös
megegyezéssel nevez ki.

A tanács elnökét a tanács maga választja meg egyszerû több-
séggel. Az üléseken, ôket érintô kérdések tárgyalásánál meg-
hallgatást kérhetnek a rektorátus tagjai, a szenátus elnöke, és a
Diáktanács Elnöke. Minden ülésre meghívást kap a szakszerve-
zet képviselôje, ezt a munka törvénykönyve írja elô. 

A rektorátus menedzseli az intézményt és képviseli is azt. A
rektorátust a rektor irányítja, négy rektor helyettessel. Lényeges
szempont, hogy megfelelô akadémiai, menedzsment és admi-
nisztratív képességekkel rendelkezzenek. A rektori pályázatot
a szenátus írja ki az egyetemi tanács véleménye alapján. Rek-
tornak csak megfelelô nemzetközi tapasztalattal rendelkezô, és
az egyetem szervezetét menedzselni képes jelölt nevezhetô ki.
A rektort a szenátus hármas listájáról az egyetemi tanács jelöli
ki, és négy évre nevezik ki. Munkáltatója az egyetemi tanács.

A Szenátus elsôsorban akadémiai kérdésekben dönt (a tantervek-
rôl, akadémiai címekrôl, stb.), de hatáskörébe tartozik a fejleszté-
si terv elfogadása, mielôtt azt az egyetemi tanács elé terjesztik. 

Nagy-Britanniában törvény nem határoz meg irányítási for-
mát. A gyakorlatban azonban elkülönül az irányító és végre-

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Németországban megkezdôdött egy úgynevezett professzio-
nális menedzsment vezetési modell kidolgozása. Németország-
ban eredetileg tagállami autonómiába tartozott a felsôoktatás
szabályozása, de csaknem 30 éve a szövetségi alaptörvény is
tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. 
A legfôbb tendencia a növekvô autonómia lazuló állami szabá-
lyozó rendszerrel, egy összegben megállapított költségvetéssel
és teljesítmény szerzôdésekkel.  A kerettörvény több államban
elôsegítette a reformokat, ahol az amerikai board of trustees
mintájára hoztak létre egyetemi tanácsokat. Az intézményirá-
nyítás fô jellemzôi.

A felsô vezetés vagy egyszemélyi vezetésbôl (rektor), vagy el-
nöki bizottságból áll. A kancellár gondoskodik az adminisztra-
tív teendôkrôl egészében, és részben felelôs a költségvetésért
is. A kollegiális testületek: a testületi vezetés hagyományának
megfelelôen az intézmény különbözô szintjein jelennek meg,
amelyek az akadémiai ügyekkel kapcsolatos kérdésekben van
részvételi joguk. Itt jelennek meg a szenátus és a kari tanácsok.

Az utóbbi években elkezdtek kidolgozni egy professzionális
intézményi menedzsment vezetésével modellt. Ennek lényege a
következô.

1. Központi szinten létre kell hozni egy együttmûködô egye-
temi testületet, mely különbözô részekbôl áll (kutatás, oktatás,
nemzetközi ügyek stb.).

2. A szenátus szerepe elvi kérdésekre korlátozódik, a döntés-
hozásra vonatkozó felhatalmazás nagyrészt a legfelsôbb szintre
kerül.

3. Felsôoktatási testületek, melyek fôleg tanácsadó kompe-
tenciákkal bírnak. Ebben részt vesznek külsô szakértôk is.

4. A kancellár munkajogi helyzete megváltozik, 8 évre neve-
zik ki, és nem véglegesen.

5. Kari szinten: a dékánok hosszú idejû megbízatása, szigo-
rúbb felelôsség a testületekkel szemben, hatáskörük elvi jelle-
gû kérdésekre terjed ki, és világosan elválasztják a végrehajtó
és ellenôrzô funkcióit.

Intézmény-irányítás néhány európai államban▼
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hajtó (board of  governors) testület és az akadémiai ügyekért
felelôs (academic board) testület. Annak ellenére, hogy törvény
nem határozza meg az irányítási rend egyetlen típusát, a gya-
korlatban egymáshoz nagyon hasonló megoldások érvényesül-
nek. Az irányítási megoldások tipikusan a következô elemeket fog-
lalják magukban:

1. Irányító és végrehajtó testület (board of governors): ezt ta-
nácsnak vagy irányító testületnek nevezik általában. Ez viseli a
végsô felelôsséget az intézmény pénzügyi és akadémiai életké-
pességért. 

2. Az akadémiai ügyeket felügyelô testület: szenátus vagy
akadémiai testület (academic board).

3. Az irányító testület bizottságai tipikusan pénzügyi bizott-
ságot, jelölôbizottságot, javadalmazási bizottságot, egészség-
ügyi és biztonsági bizottságot, és külön ügyekre létrehozott bi-
zottságokat jelentenek, például hallgatói szállásokért, sportért,
épületek állagért felelôs bizottságokat.

4. Az intézmény vezetôje: elnevezése tradíciófüggô (princi-
pal, vice chancellor), nálunk ezt a tisztséget a rektor tölti be. 

5. Végrehajtási menedzsment csoport: az intézményvezetôbôl
és az akadémiai és adminisztrációért felelôs felsôvezetôkbôl áll
általában.

6. Pénzügyi igazgató: általában közvetlenül a rektor beosz-
tottja, neki tesz jelentéseket, és ô a végrehajtási menedzsment
csoport teljes jogú tagja is egyben. 

A fentiekbôl következôen a nemzetközi gyakorlatban az a
tendencia látható, hogy a felsôoktatás irányításában a felsôok-
tatási feladatok ellátásában az oktatás, tudományos kutatási te-
vékenység irányítását ellátó intézményi testület mellett szüksé-
gessé vált az egyetem fejlesztését, szervezetét, tevékenységét,
költségvetését meghatározó, választás helyett delegált, illetve
kinevezett, külsô szakemberek közremûködését is biztosító, az
intézmény mûködésében felelôsséggel rendelkezô irányító tes-
tület létrehozása.

Bolognai folyamat
– Magyarországon 12

Milyen 
eredményekkel 
jár a finanszírozási
reform?

❖ Csökkent az oktatási
miniszter hatásköre, nö-
vekedett az intézmények
autonómiája,
❖ Az intézmények a 
korábbi gyakorlattól 
eltérôen szabadon 
gazdálkodhatnak saját
bevételükkel,
❖ Az intézmények 
önállóan hozhatnak 
létre vállalkozásokat,
vagy társulhatnak a 
gazdaság szereplôivel,
❖ A felsôoktatási 
intézményektôl nem
vonhatók el 
megtakarításaik,
❖ A teljesítmény 
ösztönzése mellett 
megmarad a biztonság:
a felsôoktatási dolgozók
továbbra is 
közalkalmazottak 
maradnak.

Hogyan oldja fel 
az új törvény 
a gazdálkodási 
kötöttségeket?

❖ Lehetôvé teszi az 
elôirányzatok 
átcsoportosíthatóságát, 
❖ A maradványok megtar-
tása és akkumulálását, 
❖ A saját bevételek külön
számlán történô kezelését. 
❖ A vállalkozási 
tevékenységet a 
befizetési kötelezettségtôl
mentessé teszi. 
❖ Az ingatlanértékesítés
bevétele ezután fejlesztési
célra is fordítható. 
❖ Az egyetem a saját 
ingatlanát hasznosíthatja. 
❖ Az egyetemnek joga van
saját vállalkozás, 
gazdasági társaság 
létrehozására, kockázat-
fedezeti alap létesítésére.
❖ Beruházási feladatokhoz
hosszú távú 
kötelezettséget vállalhat
(hitel)törlesztésre is.
❖ Korlátokhoz kötötten 
hitelt vehet fel, és 
állampapírt jegyezhet. 
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A fejlesztések fô
iránya és feladatai 

A következô öt év 
infrastrukturális 
fejlesztései négy területen
jelentkeznek:

1. 13 000 új kollégiumi 
férôhely létestésével diák-
otthoni férôhelybôvítés
(14–16 intézménynél), 

2. 20 000 meglévô 
kollégiumi férôhely 
korszerûsítése, 
rekonstrukciója 
(20–25 intézménynél),

3. új oktatási-kutatási 
infrastruktúra-fejlesztés
(14 intézménynél),

4. meglévô oktatási-
kutatási infrastruktúra
korszerûsítése, 
rekonstrukciója 
(6 intézménynél). 

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

MEGLÉVÔ KOLLÉGIUMOK KORSZERÛSÍTÉSE

Sopron
NyME 
468 férôhely

Dunaújváros
DF 
400 férôhely

Kaposvár
KE 
537 férôhely

Veszprém
VE 
503 férôhely

Gödöllô
SZIE 
945 férôhely

Eger
EKF 

300 férôhely

Budapest
BCE 568+320 férôhely
BMGE 3521 férôhely Nyíregyháza

NyF
1240 férôhely

Miskolc
ME
1277 férôhely

Szolnok
SZF 

252 férôhely

Debrecen
DE

1258 férôhely

Békéscsaba
TSF

1400 férôhelyKecskemét
KF 

400 férôhely
Baja
EJF
102 férôhely

Szeged
SZTE 
247 férôhely

Pécs
PTE 
4356 férôhely

FELÚJÍTOTT FÉRÔHELYEK SZÁMA 17 774 FÔ

ÚJ OKTATÁSI ÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓJA

Sopron,
Mosonmagyaróvár
NyME 
4,1 MrdFt

Gyôr
NyME 
2,3 MrdFt

Budapest
BCE 7,2 Mrd Ft
BMGE 10 Mrd Ft
ELTE 4,9 Mrd Ft
SE 12,8 Mrd Ft
LFZE 4,2 Mrd Ft
MIE 1,8 Mrd Ft
SZFE 2,2 Mrd Ft
BGF 2,2 Mrd Ft
BMF 1,4 Mrd Ft

Gödöllô
SZIE
6,5 MrdFt

Gyöngyös
KRF 
0,5 MrdFt

Pécs
PTE 
7,5 MrdFt

Szombathely
BDF 
1,3 MrdFt

Dunaújváros
DF 
1,8 MrdFt

Baja
EJF 
1,4 MrdFt

Békéscsaba
TSF 
1 MrdFt

Szarvas
TSF 
1 MrdFt

Szolnok
SZF 
3,3 MrdFt

Nyíregyháza
NYF 
2,1 MrdFt

Eger
EKF 
1 MrdFt

Miskolc
ME 
4 MrdFt

ÚJ OKTATÁSI BERUHÁZÁS 82 MILLIÁRT FT
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Magyarország – csatlakozva a bolognai folyamathoz –
vállalta, hogy 2010-ig kialakítja az Európai Felsôok-
tatási Térség feltételeit. Ehhez azonban égetô szük-

ség van intézményfejlesztési beruházásokra. A magyar felsôok-
tatásnak a megnövekedett hallgatói létszámok és a képzés kor-
szerûsítése miatt új fejlesztési pályára kell kerülnie, ellenkezô
esetben nem lesz versenyképes az Európai Unió országainak
fejlettebb felsôoktatási intézményhálózatával. 

Miért van szükség a magántôke bevonására 
az infrastruktúra-fejlesztéshez?
A felsôoktatási intézményeknek nincs lehetôségük állami hitel
felvételére. Az intézmények rendelkeznek ugyan folyamatosan
növekvô saját forrásokkal (pl. térítéses képzés bevétele 2002.
évben meghaladta a 22 milliárd forintot), de egyedül nem ké-
pesek összegyûjteni a fejlesztô beruházásokhoz szükséges in-
duló tôkét.

A magántôke bevonása az állami szolgáltatások ellátásába az
elmúlt tíz esztendôben Nyugat-Európában sikeresnek bizo-
nyult. Különösen az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Né-
metországban éltek az intézmények ezekkel a lehetôségekkel,
és igen kedvezô tapasztalatokat szereztek. A Magyar Köztársa-
ság Kormánya is foglalkozott a Public Private Partnership
(PPP) fejlesztések lehetôségével, és a 2098/2003. (V. 29.)
Korm. határozatával állást foglalt „az állami és a magánszektor
közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttmûködés (PPP) újszerû

formáinak alkalmazásáról”. Emellett a 2091/2003. (V. 15.)
Korm. határozatával döntést hozott „a Kormányprogram alap-
ján létesítendô 10.000 diákotthoni férôhely vállalkozói alapon tör-
ténô megvalósításáról”. A Kormány 2004. augusztus 18-i dönté-
sével, amellyel „Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó
felsôoktatási intézmények infrastruktúrafejlesztési programjának
aktuális feladatairól” szóló határozatot fogadta el, a PPP konst-
rukció felsôoktatásban történô általános alkalmazása elôtt nyí-
lik meg az út.

A kormány elkötelezett a fejlesztések mielôbbi megkezdésé-
ben, amelyek úgy valósíthatók meg, hogy a közszféra és a ma-
gánszféra kölcsönösen elônyös kapcsolatot alakíthat ki, az ál-
lamháztartás hiányának növelése nélkül.

Az elôzetes tájékozódások alapján a magánbefektetôk nyitot-
tak az infrastrukturális szolgáltatások biztosítására. A társadal-
mi mobilitás mértékét és a fizetôképes keresleteket is figyelem-
be véve, hosszú távon a felsôoktatási intézményeknek szüksé-
gük van az oktatási infrastruktúra-szolgáltatások fejlesztésére,
igénybevételére. 

Ezen szolgáltatások megvalósítására az intézmények rendel-
keznek megfelelô ingatlan-területekkel, illetve olyan ingatlan
állománynyal, amelyek értéke a fejlesztési forrásaik közé „be-
vonható”. 

Az intézmények egy része tehát, szakmailag felkészült cégek
és személyek bevonásával, kidolgozta a szolgáltatás beszerzésé-
nek teljes folyamatát. 

Bolognai folyamat
– Magyarországon 12

Diákotthon-fejlesztési program 
– infrastruktúra-fejlesztés magántôke

bevonásával

▼
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A kötelezettségvállalás megosztásának érdekében az oktatási
tárca megállapodás megkötésével támogatja a felsôoktatás ok-
tatási-, és kutatási infrastruktúrájának fejlesztését befektetôi tô-
ke bevonásával. A megállapodás felhatalmazást ad az intézmé-
nyeknek arra, hogy befektetôi tôke bevonásával indítsák el a
beruházásaikat. A 2000-2007 között a Felsôoktatási Fejlesz-
tési Program keretében zajló hagyományos fejlesztési
konstrukcióval 64 Mrd Ft összegû beruházásra került sor.

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretein belül a „Felsôoktatási in-
tézmények infrastrukturális feltételeinek javítására” kiírt pályázat
13 Mrd forinttal támogatja a felsôoktatási intézmények fejlesz-
tési programjait 2004-2006 között.

Ezzel párhuzamosan a Magyar Universitas Program keretében
a magyar felsôoktatás legnagyobb mértékû infrastrukturális fej-
lesztése indul 2005. és 2008. között magánbefektetôi (PPP)
program keretében közel 165 milliárd forintos beruházási ösz-
szeggel.

Diákotthon-építési program
A Magyar Universitas Program kiemelt eleme a magántôke-be-
ruházással indított diákotthon-fejlesztési program. A kollégiu-
mi férôhelyek száma az elmúlt években nem tudta követni a
hallgatók számának gyors növekedését. Mintegy 80.000 diák
kénytelen az albérleti piacon szálláslehetôséget keresni. A ma-
gyar oktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók is ne-
hezen találnak megfelelô szálláslehetôséget. Másfelôl, a hallga-
tók elhelyezésére szolgáló meglévô diákszállók jelentôs része
leromlott állapotban van, és nem kínál minôségi életfeltétele-
ket. A 10.000 új kollégiumi férôhely építésére legalább 30 mil-

liárd forintra lenne szükség, de az államnak erre nincs elegen-
dô pénze. Jelenleg alapvetô gondot jelent a meglévô kollégiu-
mok megfelelô színvonalú fenntartása is. Ezért szükség volt ar-
ra, hogy az állami forrásokat az intézmények magántôkével
egészítsék ki.    

Az Oktatási Minisztérium 2002-ben a felsôoktatási intézmé-
nyek közremûködésével priváttôke bevonásával megvalósuló
infrastruktúra-fejlesztési programot hirdetett meg, és a kollégi-
umi támogatás folyamatos emelésével teremt fizetôképes ke-
resletet a piaci viszonyokhoz közelítô mûködés biztosításához.
Ennek köszönhetôen 18 felsôoktatási intézmény dolgozta ki
diákotthon-fejlesztési programját. A program keretében szá-
mos új kollégium épül, és már meglévôt bôvítenek, illetve át-
alakítanak.      

A konstrukció lényege, hogy a természeténél fogva takaréko-
sabb és hatékonyabb magánbefektetô az állami tulajdonú terü-
leten felépíti, és mûködteti a diákszállót. Az egyetemek legfel-
jebb 20 évig bérlik a beruházótól az új létesítményeket, ame-
lyek ezt követôen a tulajdonukba kerülnek.

A diákotthonokban olyan átlagosan 1-3 ágyas, fürdôszobás
lakrészekben helyezik el a hallgatókat, amelyek kapcsolatban
állnak az egyetem informatikai hálózatával. Ezek a jó minôsé-
gû szállások a mai áraknál többe kerülnek a hallgatóknak, de
még így is az albérleti árak alatt maradnak.

Kollégium-felújítási program 
2006 végére mintegy 20.000 férôhely korszerûsítése kezdôdik
meg, biztosítva ezzel az intézményi ellátás versenyképességét,
a lakhatási körülmények javítását.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Diákotthon-fejlesztési program – infrastruktúra-fejlesztés magántôke bevonásával▼
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Bolognai folyamat
– Magyarországon 12

A FELSÔOKTATÁSBA FELVETTEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

2002 2003 2004 2005

ezer
■ alapképzés, nappali tagozat, államilag finanszírozott

■ összesen felvett

HALLGATÓI IGÉNYEK

az új kollégiumot az albérletet nem tudja

Egy új, állam által támogatott kollégium és az közül

melyiket választaná? (n=1019%)

2002-2005

55%

36%

9%

Igények és 
képességek

Arendszerváltás óta az egyetemi hallgatók száma draszti-
kusan emelkedett, a kollégistáké viszont stagnált. Nyil-
vánvaló, hogy a korábbi kormányok is építettek volna

diákszállókat, ha lett volna mibôl, hiszen már több mint tíz éve
nyomasztó az említett különbség. A liberális megoldás e
tekitetben sem kényszermegoldás, inkább azt mondhatnánk:
szerencsénk, hogy az élet kényszere elfogadtatta az állampárti
reflexekkel és berögzültségekkel terhelt magyar közvélemén-
nyel a liberális megoldást. A magánerô bevonása nemcsak le-
hetôvé teszi, hanem racionalizálja a beruházást és emeli a szín-
vonalat. A diákok többsége még akkor is a kollégiumot válasz-
taná az albérlet helyett, ha ugyanannyit kellene fizetni érte,
mert a kollégium mint környezet inspiráló és jobban megfelel
a hallgatói életformának.

Forrás: OM

Forrás: TÁRKI
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REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
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FELÚJÍTOTT, FELÚJÍTÁSRA KERÜLÔ KOLLÉGIUMI
FÉRÔHELYEK A REKONSTRUKCIÓS PROGRAM

KERETÉBEN 2005-2007

Intézmény Férôhely
Budapesti Corvinus Egyetem 568
Budapesti Mûszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 3521
Debreceni Egyetem 1258
Kaposvári Egyetem 537
Miskolci Egyetem 1277
Nyugat-Magyarországi Egyetem 468
Pécsi Tudományegyetem 4356
Szegedi Tudományegyetem 247
Szent István Egyetem 945
Veszprémi Egyetem 503
Dunaújvárosi Fôiskola 400
Eszterházy Károly Fôiskola 300
Eötvös József Fôiskola 102
Kecskeméti Fôiskola 400
Nyíregyházi Fôiskola 1240
Szolnoki Fôiskola 252
Tessedik Sámuel Fôiskola 1400
Összesen: 17 774

A felsôoktatás korszerûsítésének programja folyamat. 
Az infrastruktúra-fejlesztés várható irányait, a költségek
nagyságrendjét azért érdemes áttekinteni, mert így képet
kaphatunk arról, hogy a jelenlegi folyamat hová vezet. 
Ez a folyamat a törvény elfogadásával fordulóponthoz 
érkezett: a hosszú elôkészítô munka, a nemzetközi 
tárgyalások és hazai egyeztetések világából kilépve 
megkezdôdött a pártállami idôkbôl örökölt s mára már
gyakorlatilag minden szempontból túlhaladottá vált 
felsôoktatási rendszer átalakítása.
Az elsô fontos lépések tehát tizenöt év után végre 
megtörténtek. A továbbiakban olyan infrastruktúra épül ki,
amelyik lehetôvé teszi a valóban versenyképes, európai
szintû egyetemi rendszer mûködését.

A fejlesztés 
távlatai
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BERUHÁZÁSI 
KONSTRUKCIÓK ÉS 
TERVEZETT KÖLTSÉGEK
Hagyományos fejlesztési konstrukció 2002-2007

❖ Oktatási létesítmények, kollégiumok 64 Mrd Ft

Nemzeti Fejlesztési Terv 2005-2008
❖ Felsôoktatási intézmények infrastrukturális 
feltételeinek javítása 23 Mrd Ft

PPP konstrukció 2005-2008
❖ Diákotthonok (építés, felújítás) 2005-2007 69 Mrd Ft
❖ Oktatási infrastruktúra fejlesztés 2005-2008 85 Mrd Ft

Fejlesztési beruházások összesen 
2002–2008 kb. 241 Mrd Ft

KOLLÉGIUMBAN ELHELYEZETTEK SZÁMA A FELSÔOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN (NAPPALI TAGOZAT)

1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

■ kollégisták száma, ■ összes hallgató száma

ezer

Forrás: OM Statisztika
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Digitális
tananyag-
fejlesztés
2006 szeptemberére elsô
körben a felsôfokú alap-
képzés tananyagainak
jelentôs részének digitális
alapú feldolgozására és
közzé tételére vállalkozunk.
A program korszerû, olcsó
és széles körben hoz-
záférhetô tananyagokat biz-
tosít a felsôoktatás hall-
gatóinak. 2004-ben 200 mil-
lió forintot fordítottunk dig-
itális tananyagfejlesztésre
kiírandó tankönyv pályáza-
tra, de egyúttal az infor-
matikai feltételeket is javí-
tani kell. A program 2005-
ben is folytatódott. 
A Nemzeti Fejlesztési Terv
keretében 2004 és 2007
között milliárdos nagysá-
grendû összeg  áll ren-
delkezésre digitális
tananyagfejlesztésre  „A
felsôoktatás szerkezeti és
tartalmi fejlesztése” címû
pályázati program
keretében. 

Intelligens
kártya

Európában az egyetemek
évek óta bocsátanak ki úgy-
nevezett „Campus kártya”-
kat, amelyekkel a hallgatók
azonosítják magukat. A
magyar diákigazolvány, a
felsôoktatás egészében
bevezetett egységes chipes
kártyarendszer nemcsak
azonosításra szolgál,
hanem a szolgáltatások és
kedvezmények széles körét
is igénybe lehet venni velük.
Egy nappali tagozatos hall-
gató például 90%-os ked-
vezményt kap vasúti bérlet
vásárlás esetén, több
múzeumban akár 50%-os
kedvezményt kap a belépô
árából, és jelenleg több
mint 1300 kereskedelmi
kedvezményt kaphat. A kár-
tyája felmutatásával olc-
sóbban vásárolhat könyvet,
mobiltelefont, szemüveget,
vagy akár olcsóbban
étkezhet. 
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Magyar Bálint oktatási miniszter adta át

2006. február elsején a PPP-konstrukcióban

épült új, miskolci kollégiumot, az Uni-Hotelt. 

A PPP-konstrukcióban épült kollégiumok nem

lesznek drágábbak a diákok számára, ugyanis

a kollégiumi támogatás fejenként 

3300 forintról 11 650 forintra emelkedik

FOLYTATÓDIK A FELSÔOKTATÁSI 
INFRASTRUKTÚRA KORSZERÛSÍTÉSE
■ A magyar felsôoktatás eddigi legnagyobb, csaknem 250
milliárd forintos beruházása valósul meg 2002 és 2008 kö-
zött – közölte Magyar Bálint szakminiszter. Az oktatási tár-
ca vezetôje elmondta: a fejlesztések az egész ország min-
den egyetemi, fôiskolai városát érintik, ahol az intézmé-
nyek új és felújított kollégiumi férôhelyekkel, új oktatási
épületekkel, elôadótermekkel, könyvtárakkal, konferen-
ciaközpontokkal, modern kutatási mûhelyekkel gazdagod-
nak.

A hagyományos fejlesztési konstrukcióban 2002 és 2007
között oktatási létesítményekre és kollégiumokra 64 milli-
árd forintot fordítanak, míg a Nemzeti fejlesztési tervbôl
2005–2008 között a felsôoktatási intézmények infrastruk-
túrális feltételeinek javítására 23 milliárd forint jut. A ma-

gántôke bevonásával 2005– 2007 között diákotthonok épí-
tésére, felújítására 59; oktatási infrastruktúrális fejleszté-
sére 2005–2008 között 82 milliárd forintot költenek.

Az elôkészítés alatt álló, magántôke útján megvalósuló
beruházások összege mintegy 20 milliárd forint, így öt év
alatt egyharmadéval nô a kollégiumi férôhelyek száma.
Hagyományos konstrukcióban tizennégy város tizenöt in-
tézményében kizenkilenc kollégiumi épület készül el
2002–2007 között; míg a magántôke bevonásával húsz
épület, mintegy 129 ezer négyzetméternyi alapterületen. A
meglévô kollégiumon közül tizennyolc intézmény kollégiu-
maiban újítanak fel férôhelyeket. A beruházások összérté-
ke 66 milliárd forint.

Forrás: www.magyarorszag.hu
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AMagyar Universitas Program egyik legdinamikusabb
szegmense a hallgatók tanulási, és egzisztenciális lehet-
ôségeit, valamint a meglévô hallgatói jogokat bôvítô

lépések. E „hallgatói csomag” alapvetô célja az esélyegyenlôség
javítása, a tanulás feltételeinek javítása, a hallgatói jogok érvé-
nyesítése és a tehetségek érvényesülésének támogatása. 

❖ Egy államilag támogatott diploma: A felsôoktatásban tovább-
tanulók számára az új felsôoktatási törvény hatályba lépése, az-
az 2006. március 1. elôtt csak az elsô diploma megszerzése volt
ingyenes. A hallgatók, akik az elsô diplomájukat költségtérí-
téses képzésben szerezték meg, a késôbbiekben már nem része-
sülhettek ebben a kedvezményben, s ez igazságtalan hátrányt
jelentett. Ezért kiterjesztettük az állami támogatási rendszert.
Minden képzési szinten, a képzés minden formájában lehetôség
nyílik államilag támogatott képzésben részt venni. (12 finan-
szírozott félév idôtartamán belül, azzal a feltétellel, hogy az
aktuális képzési ciklus képzési idejére jár a finanszírozás – egy
képzési szint csak egyszer vehetô figyelembe)

❖ Szabad intézményválasztás: A kreditrendszer és a finanszí-
rozási rendszer továbbfejlesztése a törvény által a korábbiaknál
erôteljesebb versenyhelyzetet eredményez a felsôoktatási intéz-
mények között. Az új törvényi szabályozás nyomán a korábbi
megkötések lebontása volt a cél, melynek során a hallgatók
szabadon választanak egyetemet, lehetnek vendéghallgatók, és
részt vehetnek párhuzamos képzésben. A reform következtében
a felsôoktatási intézmények egyre inkább a minôségi oktatás és
s hallgatóbarát szolgáltatások kínálatával lehetnek versenyké-
pesek a diákokért folytatott versenyben.  

❖ Lehetôvé tesszük, hogy minden államilag támogatott kép-
zésben részt vevô hallgató Európa más országaiban tanulhasson
legalább egy félévet, amennyiben az ott szerzett kreditjeit az ittho-
ni képzésbe beszámítják. Az Európai Unió országainak államilag
elismert felsôoktatási intézményeiben részképzést folytató hall-

gató legalább a rá esô képzési támogatás idôarányos öszszegének
megfelelô ösztöndíjban részesülhet anyaintézményétôl.

❖ Magyar hallgatók európai egyetemeken: Az új rendszerben
lehetôség nyílik arra, hogy minden államilag támogatott kép-
zésben részt vevô hallgató Európa más országaiban tanulhas-
son legalább egy félévet, amennyiben az ott szerzett kreditjeit
az itthoni képzésbe beszámítják. Az Európai Unió országainak
államilag elismert felsôoktatási intézményeiben részképzést
folytató hallgató legalább, a ráesô képzési támogatás idôarányos
összegének megfelelô ösztöndíjban részesülhet anyaintézmé-
nyétôl.   

❖ Emelkedô ösztöndíjak, növekvô kollégiumi és lakhatási támo-
gatás: A hallgatói normatív juttatás 2003. január 1-tôl évi 78
400 forintról 91 ezer forintra emelkedett. Az államilag finan-
szírozott doktorandusz hallgatók évi ösztöndíja 2002-ben 660
ezer forint volt. A doktoranduszok ösztöndíja 2003-tól a ga-
rantált professzori illetmény 22 százaléka, ez 950.400 Ft/fô/év
juttatást, vagyis csaknem 50 százalékos emelkedést jelent. A
lakhatási és kollégiumi támogatás összege négyévi stagnálást
követôen, a 2002-es 3300 Ft/hó-ról 2005-re 6000, illetve
8000 Ft/hó-ra emelkedett. A felsôoktatási reform következté-
ben a hallgatói juttatások a nemzetgazdasági átlagkeresethez
igazítottan, garantáltan emelkednek, 2006 szeptemberétôl a
kollégiumi támogatás összege 11650 forintra nô.

❖ Kollégium-építés, fejlesztés: A magyar felsôoktatás legna-
gyobb mértékû infrastrukturális minôségi fejlesztése indult el
2004 és 2008 között, mintegy 250 milliárd forintos beruházási
összeggel magántôke bevonásával. Beindított PPP programjaink
következtében 2007 végére a diákszállói férôhelyek száma közel
13.000-rel növekszik, és 20.000 férôhely korszerûsítése történik
meg. A kollégiumi férôhelyet el nem nyertek számára a hallgatói
fizetôképesség, valamint az esélyegyenlôség biztosítására, emelt
összegû lakhatási támogatást biztosítunk.  
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Miért jó a fiataloknak 
a felsôoktatási reform?

❖ Kiszélesedô Diákhitel-rendszer: 2002-ben húsz százalékkal
emeltük a diákhitel összegét. Az egyetemi évek alatti öngon-
doskodás lehetôségét szeretnénk minél szélesebb hallgatói
körre kiterjeszteni. Az állami támogatást el nem nyert, a képzés
költségeit maga térítô hallgatók számára lehetôvé válik, hogy a
magasabb egyéni ráfordítás támogatására magasabb összegû
diákhitelt vehessenek fel, amennyiben vállalják visszafizetésé-
hez szükséges magasabb törlesztési arányt. 2005 szeptemberé-
tôl a külföldi egyetemeken teljes képzésben folytatott tanul-
mányok idejére is igényelhetô a diákhitel.

❖ Hátrányos helyzetû fiatalok támogatása: Egységes, esély-
teremtô program keretében a hátrányos helyzetû fiataloknak
segítünk bejutni az egyetemekre. A költségtérítéses képzésre
felvett hátrányos helyzetû hallgatók pályázat alapján mentesül-
hetnek a költségtérítés megfizetésétôl.  Az intézmény felveszi
azt a hátrányos helyzetû jelentkezôt, aki az adott szakon az ál-
lamilag finanszírozott ponthatár 80 százalékát, de legalább 72
pontot eléri és a mentor program keretében, segíti az egyetemi
tanulmányaiban. A fogyatékkal élô hallgatók esetében a tör-
vény biztosítja az egyéni bánásmódot, segítséget, differenciált
követelményteljesítést.  

❖ Tehetséggondozás a szakkollégiumokban: A tehetséggondozás
egyik formája a szakkollégiumoknak, mint az elitképzés mû-
helyeinek támogatása. A szakkollégiummá válás kritériumait
jogszabály határozza meg, és kidolgozzuk a szakkollégiumi
tevékenység támogatásának új koncepcióját. A megfelelô
minôsítô eljárás bevezetése után tervezzük támogatni a szak-
kollégiumi tevékenységet.

❖ A hallgatói munka kedvezményei: 2004 januárjától a min-
imálbér összegéig az egyetemen végzett hallgatói munka, adó-
és járulékmentessé vált. Ezen felül a campusba települô vál-
lalatok, amelyek kutatási-fejlesztési tevékenységükbe felsôok-
tatási hallgatókat vonnak be – akár alapképzésrôl, akár PhD

képzésrôl van szó – ezt a minimálbér mértékéig adó- és
járulékmentesen tehetik. 2005-tôl ez a juttatási forma tovább
bôvült, a gyakorlati képzés idejére a hallgatók részére fizetett
díjazás a minimálbér mértékéig adó és járulékmentessé vált.

❖ Pályakövetés és gyakornoki rendszer: A végzett, de a munka-
erô-piacon elhelyezkedni nem tudott fiatal diplomások számá-
ra a megoldás a gyakornoki rendszer bevezetése. Ennek kere-
tein belül azok a fiatalok, akiknek ismeretei a központi állam-
igazgatási szerveknél hasznosíthatóak, lehetôséget kapnak
meghatározott ideig gyakorlatot szerezni. A felsôoktatási
intézmények figyelemmel kísérik a náluk végzett hallgatók
pályáját, a végzettek munkaerô-piaci lehetôségeit, s e tapaszta-
latokat értékelik.

❖ Hallgatói jogok kiterjesztése: Megerôsítettük az Oktatási
Jogok Biztosának intézményét, és a vitarendezés korszerû
eljárásait intézményesítettük az Oktatásügyi Közvetítôi Szol-
gálat felállításával. A felsôoktatási intézmény jogsértô döntése
ellen a hallgatók számára biztosítottuk az intézményen belüli
jogorvoslat lehetôségét, amelynek eredménytelensége esetén
a bírósági jogérvényesítés lehetôsége is adott. A hallgatónak
az intézmény jogsértô döntése, intézkedése vagy mulasztása
miatt benyújtott keresetét a bíróság különleges eljárásban tár-
gyalja.

❖ Oktatók hallgatói véleményezése: Az új törvényben hallgatói
jogként biztosítottuk, hogy az intézményi minôségbiztosítási
rendszer részeként kötelezô legyen az oktatók hallgatói
véleményezése, ami részét képezi annak a több elembôl álló
szempontrendszernek, amely az oktatók teljesítményét méri. 

❖ Erôsödô hallgatói önkormányzatok: Az új felsôoktatási
törvényben a hallgatói önkormányzatok mûködésének nor-
matív alapú támogatását biztosítottuk. A támogatás összegét a
hallgatói önkormányzati választásokon való részvétel aránya
határozza meg. 
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Az intézményes kutatómunka
három fô szférája a felsô-
oktatás, az egyéb kutatóin-
tézetek és a vállalati szféra.
A magyar felsôoktatásban
koncentrálódik a magyar
K+F szellemi potenciál 
jelentôs hányada, bár a rá-
fordításokból a legkevesebb

jut rá (2003.). A kutatóhelyek
számát tekintve a felsôok-
tatási intézmények részese-
dése csaknem kétharmad
(65,9%). A felsôoktatásban
meglévô 1628 kutatóhely
(15-tel több az elôzô évinél)
68%-a egyetemeken, 32%-a
fôiskolákon mûködik. Ami a

FELSÔOKTATATÁS ÉS KUTATÁS KAPCSOLATA 2003

Forrás: KSH Kutatás és fejlesztés 2003.

Ráfordítás
aránya (%)

Ráfordítás 
(millió Ft)

Létszám
aránya (%)

Létszám
(fô)

Kutatóhelyek
aránya (%)

Kutatóhelyek
száma (db)

Felsôoktatás 1628 65,9 8272 35,5 46 972 28,2
Kutatóinézet/egyéb kutatóhely 168 6,8 7859 33,7 55 091 33,1    
Vállalkozások 674 27,3 7180 30,8 64 566 38,7    
Összesen 2 470 100,0 23 311 100,0 166 629 100,0 

foglalkoztatottak létszámát
illeti, a felsôoktatás része-
sedése itt csak egyharma-
dos. A felsôoktatás K+F 
ráfordításai az összes 
ráfordítás 28,2%-át jelentik.
A felsôoktatás kutatási
alaptevékenysége magában
foglalja az alap- és 

alkalmazott kutatásokat 
és fejlesztéseket, 
a technológiai innovációt,
valamint az oktatást 
támogató egyéb kutatáso-
kat. A K+F ráfordítások 
aránya jelenleg a GDP
0,94%-a (a korábbi EU-
tagállamok átlagának fele).  
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A2005-ben elfogadott, a magyar egyetemi rendszert ér-
demben megújító felsôoktatási törvény preambuluma a
„kutatással való együttmûködést” az egyetemek három

legfontosabb feladata között jelölte meg. „Az Országgyûlés an-
nak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz tör-
ténô csatlakozásával a magyar felsôoktatás az Európai Gazdasági
Térség felsôoktatási rendszerének részeként a megváltozott körül-
mények között úgy legyen képes ellátni a …feladatait, hogy – ha-
gyományai és az európai egyetemek Magna Chartájában rögzített
szellemi értékek megôrzése mellett – javuljon versenyképessége,
erôsödjék az oktatással, a kutatással és a gazdasággal való együtt-
mûködésének hatékonysága… továbbá, hogy a felsôoktatási rend-
szer és az egyes intézmények mûködésében a tanulás, tanítás, tudo-
mányos kutatás szabadsága, valamint a minôségre való törekvés fo-

lyamatosan és egyre fokozottabban érvényesüljön, a következô tör-
vényt alkotja” – olvashatjuk a bevezetôben.

A magyar egyetemi rendszer tulajdonképpen ezzel a törvény-
nyel lépett ki véglegesen a pártállami örökség körébôl. Nem
szakított azonban azzal a hagyománnyal, amely nemcsak az
oktatást, hanem a kutatást is az egyetem alapfeladatának tekin-
ti. Így fogalmaz a szöveg: „A felsôoktatási intézmény alaptevé-
kenysége az oktatás, a tudományos kutatás, a mûvészeti alkotóte-
vékenység.” Hozzáteszi ehhez a definícióhoz a törvény, hogy „a
felsôoktatási intézménynek az autonómia gyakorlása során meg
kell teremtenie az oktatás, a tudományos, a mûvészeti élet szabad-
sága és a hallgatók tanuláshoz való joga gyakorlásának összhang-
ját”, illetve: hogy „A kutató a felsôoktatási intézmény kutatási au-
tonómiájának megvalósításában azzal a kötelezettséggel vesz részt,
hogy a munkájához szükséges tudományos eredmények és módsze-
rek rendszeres megismerése mellett – a tudományos etika szabályai
szerint – új eredmények elérésére törekszik, azokat szakmájának
szabályai szerinti közzéteszi, és az oktatói tevékenységében alkal-
mazza, továbbadja.”

Az egyetemi reform, éppen abból kiindulva, hogy csak az a
szellemi mûhely képes önállóan, innovatívan gondolkodó em-
bereket nevelni, amely maga is önállóan, innovatívan gondol-
kozó emberekbôl áll, többféle módon támogatja a tudományos
munkát, az önálló kutatást. Valójában egy út elején vagyunk,
de abba az irányba haladunk, hogy az egyetemeknek, amelye-
ket a törvény felszabadított jó néhány korábbi gazdasági kö-
töttség alól, s amelyeknek így módjuk nyílik az eddigieknél
önállóbb pénzügyi tevékenységet végezni, a jövôben nyilván-
valóan az lesz az érdekük, hogy minél több, minél híresebb,
minél eredményesebb, a tudományos életben kiemelkedô sze-
mélyiséget nyerjenek meg az oktatás számára is, mert ez egy-
részt növeli az intézmény vonzerejét, másrészt perspektívát
nyit az egyetem munkatársai elôtt, olyan motivációs erôként
mûködik, amely mind az oktatói-kutatói kar, mind a hallgatók
számára új dimenziókat nyithat meg.

Társasági és osztalékadó
A felsôoktatási szféra és a kutatást-fejlesztés végzô
gazdasági társaságok együttmûködését segíti elô az a
változás, amely szerint a társasági adó alapja – legfel-
jebb 50 millió forint összeghatárig – a normál kedvez-
mény háromszorosával csökkenthetô, ha az adózó fel-
sôoktatási intézmény, vagy az MTA által alapított kutató-
intézet kezelésében lévô területen K+F tevékenységet
végez.
Fejlesztési adókedvezmény
A fejlesztési adókedvezmény három új területre terjed
ki: Az alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fej-
lesztést szolgáló beruházások területére, ahol legalább
1 milliárd forint a beruházási érték, valamint a beruházó
új létesítmény létrehozatalát, vagy meglévô bôvítését je-
lenti.

A tudományos kutatás 
az egyetem egyik alaptevékenysége

A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGET 
TÁMOGATÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 
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