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Lectori salutem!

Tisztelt Olvasó! Kedves Barátom!

A 2011. év a Doktoranduszok Országos Szövetsége – és az egész hazai felsőoktatási
intézményrendszer – számára a megújulás lehetőségét hordozza.
A kormányzati tervek jelentős változtatásokat irányoznak elő a felsőoktatás terén, de
úgy tűnik, hogy egy szegmens stabilitása, jövőbeni támogatása mindenki számára
elfogadott: a doktoranduszképzésé.
Ez kettős helyzetet teremt számunkra: egyfelől kedvezőt, hiszen korábbi
elképzeléseinket folyamatosan fenntarthatjuk, finomíthatjuk, másfelől – ha nem is
kedvezőtlent – de kihívásokkal telit, hiszen így kisebb figyelem fordul – a konfliktusos
területekhez képest – a mi ügyünkre.
A DOSZ Elnöksége az elkövetkező fél évben intenzív munkával minden elkövet, hogy
a kedvező változásokat, változtatásokat támogassa, az általunk esetlegesen
kedvezőtlennek ígérkezőket megváltoztassa.
Bízva abban, hogy jelen kiadvány minden kedves Olvasónak kellemes és hasznos
időtöltést nyújt, baráti üdvözletem küldöm:

Budapest, 2011. május 19.
Bojárszky András s.k.
a DOSZ elnöke
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HÍREK A DOSZ HÉTKÖZNAPJAIBÓL...
ÉS A NAGYVILÁGBÓL
Elmesélni a Világ csodáit – A doktoranduszpályázat díjátadó
ünnepségéről
2011. március 3-án került sor a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a
Doktoranduszok Országos Szövetsége által közösen meghirdetett doktorandusz
ismeretterjesztő cikkpályázat díjátadó ünnepségére.
A díjakat a TIT dísztermében Vizi E. Szilveszter, akadémikus, a TIT elnöke adta át a
megjelent diákoknak. Beszédében kiemelte, hogy jutalom annak jár, aki
értékteremtő munkát végez, és ebben a korban, amikor az országok sorsát nem a
szellemi termelés határozza meg, az értékteremtés és vele az erkölcs tisztelete,
különösen fontos.
Az Élet és Tudomány kategóriában első helyezett lett Miklós Attila, cikkének címe:
Homo, sapiens? A második helyért járó díjat megosztottan Tóth Ákos (Extrém
világok) és Juhász Péter (Biomineralizálás – baktériumok építőmunkára fogva) kapta.
Harmadik helyezett lett Bencze M. Ildikó (Sok jó koponyára van szükség! –
Nyelvhasználat a kognitív metonímiakutatás tükrében), illetve Erdei Zsuzsa (A
humán embrionális őssejtek és „testőreik”). Gergely Orsolyát (Vállalkozásra
vállalkozva – A székelyföldi női vállalkozók szociológiai vizsgálata) a zsűri különdíjjal
jutalmazta.
A Természet Világa kategóriában az első díjat Barta Veronika vehette át, írásának címe:
Felsőlégköri elektrooptikai emissziók, avagy káprázatos jelenségek a viharfelhők
fölött. Második helyezett lett Trájer Attila János (Szúnyogok és klímaváltozás), illetve
Kereszturi Gábor (A Balaton-felvidék kincsei, avagy mit árulnak el lepusztult
salakkúpjaink?), míg a harmadik helyért járó díjat Molnár László (Csillagok
szívdobbanásainak modellezése) és Boór András (Gyümölcslevek kezelése membrán
szeparációs műveletekkel) vehette át.
A díjátadó ünnepség végén a TIT meghirdette következő pályázatát doktoranduszok
számára, ahol a már meglevő két kategória mellé kapcsolódik egy harmadik, a Valóság
folyóiraté, mely kategóriába társadalomtudománnyal kapcsolatos cikkeket várnak. Az
újabb pályázat kiírása is elősegíti a nem titkolt célt, hogy – Vizi E. Szilveszter szavaival –
kinevelődjön egy olyan tudománnyal foglalkozó réteg, amely egyszerűen és
közérthetően el tudja mondani a világ csodáit.
BARANYI RÉKA azonos címen, az ÉLET ÉS TUDOMÁNY 2011/11. számában, a 329.
oldalon megjelent cikke alapján.

Nemzeti doktorandusz együttműködést kezdeményezett a DOSZ
2011. március 19-én Beregszászon járt a DOSZ képviseletében Czene Gréta és Joó
Balázs, a kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet, a Momentum Doctorandus
megalakuló ülésén. A fiatal tudósok nemcsak földrajzilag, de tudományterületeket
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tekintve is nagy változatosságban vettek részt az ülésen: történész, szociológus,
nyelvész, irodalmár mellett fizikus, matematikus, biológus és földtudománnyal
foglalkozó ifjú kutató is jelen volt az eseményen. A kezdeményezőknek az volt a
szándéka, hogy a szervezetet nyitottá tegyék minden kárpátaljai magyar fiatal kutató
számára, aki ukrajnai vagy magyarországi doktori képzésben vesz részt. A
szervezetnek elsősorban az a célja, hogy számon tartsa, összefogja a
doktoranduszokat, a tagság számára olyan szakmai információkat áramoltasson
(konferencia, publikálási, kutatási ösztöndíj lehetőségek) és olyan szakmai
programokat szervezzen, amelyek segíthetnek a doktori fokozat megszerzésében, az
ukrajnai és magyarországi tudományos társadalomba való integrációban. Az elnöki
posztra Ferenc Viktóriát választották meg, a gazdasági és szakmai alelnöki posztokat
pedig Kudlotyák Krisztina és Séra Magdolna kapta meg. 2011. április 18-án a
Doktoranduszok Országos Szövetségének Tavaszi Szél konferenciáján egy nemzeti
doktorandusz kerekasztal beszélgetés került megrendezésre, ennek keretében
mutatkoztak be a határon-túli doktorandusz szervezetek, illetve elkezdődhetett egy
diskurzus az együttműködések jövőbeni lehetőségeiről.
A kerekasztal beszélgetésen a NEFMI a KIM részéről is megjelentek a magyar
kormányzat képviseletében.

Magyar alelnöke lett az európai doktorandusz szervezetnek
Az EURODOC, a doktoranduszok és fiatal kutatók európai tanácsa 2011. április 2-3-án
tartotta a tisztújító közgyűlését Litvánia fővárosában, Vilniusban. A 33 ország
doktorandusz szövetségeit tömörítő, brüsszeli székhelyű reprezentatív szervezet a
szervezet elnökévé Ludovic Garattinit (Franciaország) választotta meg, míg alelnöke –
egyhangú szavazással – Zadravecz Zsófia lett, a Doktoranduszok Országos
Szövetségének elnökségi tagja. A héttagú elnökségbe még az Egyesült Királyságból,
Portugáliából, Ciprusról és Dániából kerültek be doktorandusz képviselők.

Sikerrel zárult a 2011. évi Tavaszi Szél Konferencia
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2011. április 15-17. között rendezte meg
hagyományos Tavaszi Szél konferenciáját Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Karának campusán; a közel száz résztvevő, majd
kéttucat szekcióba szervezetten tartotta meg előadásait. A konferenciát a 2010. évhez
hasonlóan idén is angol-magyar munkanyelvű nemzetközi tudományos
rendezvényként hirdették meg a szervezők. A korábbi, fiatal magyar kutatók és
doktoranduszok világtalálkozójának a célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a
világ doktoranduszai számára arra, hogy az esemény alkalmával az eltérő kutatási
területeiket bemutassák, véleményüket ütköztessék, szakmai és személyes
kapcsolatokat alakítsanak ki. A rendezvény nyitónapján Dr. Fodor György rektor atya
és Dr. Botos Máté dékán úr köszöntötte a megjelenteket az Egyetem, illetve a PPKE
BTK részéről, majd a magyar nemzeti doktorandusz-együttműködésről egyeztettek a
hazai, illetve erdélyi-partiumi, valamint felvidéki, továbbá kárpátaljai doktorandusz
képviselők, amely egyeztetésen a kormányzat is képviseltette magát. A zárónapon a
résztvevők esztergomi kiránduláson vettek részt, látogatást téve nemzeti kulturális
örökségünk egyik meghatározó magyarországi központjában.
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Doktoranduszok Országos Szövetségének küldöttgyűléséről
2011. április 16-án – a 2011. évi Tavaszi Szél Konferenciához kapcsolódóan – a DOSZ
megtartotta az ezévi első rendes küldöttgyűlését – amelynek helyszíne a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem piliscsabai campusa volt – az alábbi napirend mellett:
1) A Napirend elfogadása
2) A DOSZ 2010. évi szakmai beszámolója (előterjesztő: Kucsera Tamás Gergely)
3) A Felügyelőbizottság 2010. évi beszámolója (előterjesztő: Joó Balázs)
4) A DOSZ 2010. évi pénzügyi beszámolója (előterjesztő: Kucsera Tamás Gergely)
5) A DOSZ 2010. évi közhasznúsági jelentése (előterjesztő: Kucsera Tamás Gergely)
6) A Jogsegély-szolgálat beszámolója (előterjesztő: Kocsis Miklós)
7) Tájékoztató a DOSZ Elnökségének 2011. január 1-étől végzett tevékenységéről
(előterjesztő: Bojárszky András)
8) A DOSZ 2011. évi költségvetésének tervezete (előterjesztő: Bojárszky András)
9) Egyebek
A küldöttgyűlésen a leköszönt elnök, Dr. Kucsera Tamás Gergely beszámolt az előző
évi Elnökség munkájáról, amely alapján a küldöttek elfogadták azt, illetve a pénzügyi
beszámolót, a közhasznúsági jelentést, továbbá ez utóbbi mellékleteit is; a Felügyelő
Bizottság tájékoztatása szerint az éves működés jogszabályszerű volt 2010-ben.
Kucsera Tamás Gergely összefoglalójában hangsúlyozta, hogy a finanszírozásban
bekövetkezett váratlan – és kedvezőtlen – fordulat ellenére a szakmai munka
egyenletesen jó színvonal – és a partnerek elismerő együttműködése – mellett zajlott;
korábban nem látott küldöttlétszám, mint belső nyilvánosság, valamint
sajtómegjelenés, mint külső nyilvánosság előtt. A leköszönt elnök külön kiemelte a
Tavaszi Szél bilingvis rendezvényként történő megrendezésének sikerét, a
Doktorandusz Tábor belső képzési programjának az eredményeit, illetve
szervezetben újrainduló szabadidős rendezvényeknek a kiegyensúlyozott szervezeti
működést biztosító mivoltát.
Mindezeken túl a Jogsegélyszolgálat működéséről tartott tájékoztatót Dr. Kocsis
Miklós, a DOSZ korábbi elnöke, illetve a hivatalban lévő Elnökség tájékoztatta a
megjelenteket az ezévben eddig végzett munkáról.

Összefoglaló az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság III.
Csoportjának kihelyezett elnökségi üléséről
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) III. Csoportja 2011. május 13-án
tartotta kihelyezett ülését Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia
székházában.
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Az EGSZB III. csoportjának 22 tagú elnöksége mellett 55 magyar civilszervezeti
képviselő vett részt az eseményen.
Az ülést a magyar kormány képviseletében Dr. Kovács Tamás, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára nyitotta meg.
Az ülés tematikája a magyar EU elnökség egyik fő célkitűzése köré épült „Building a
stronger Europe for its Citizens - Építsünk erősebb Európát a polgároknak”. A
szekciók ennek a célkitűzésnek egy-egy tematikus vonatkozását vizsgálták, a magyar
kormány, a magyar civil társadalom és az EGSZB képviselőinek közreműködésével,
három különböző típusú megközelítést adva.
Az első szekcióban Topolánszky Ákos (az EGSZB III. csoport elnökségi tagja)
bevezetőjét követően Luca Jahier (a III. csoport elnöke) és Vizi E. Szilveszter (a
Gazdasági és Szociális Tanács társelnöke, az MTA korábbi elnöke) szólalt fel.
A második tematikus szekció „A válság leküzdése: hogyan javítható a társadalmi
kohézió és a civil társadalom szerepe Magyarországon és Európában” címet viselte, a
szekciót Baráth Etele (az EGSZB elnökségi tagja) elnökölte. A magyar civil oldal
részéről Bényei Andrásné (Non-Profit Humán Szolgáltatók Szövetségének
igazgatója), az EGSZB részéről Maureen O'Neill (a III. csoport alelnöke), valamint
Csongor Anna (az Autonómia Alapítvány igazgatója) adtak elő. Az előadások a
szegénység elleni küzdelem, a civil szervezetek szerepének jelentősége, valamint az
információhoz és az innovációhoz való szabad hozzáférés kérdéskörével
foglalkoztak.
Az előadásokat követő beszélgetés alkalmával kérdések hangzottak el a civil
társadalom és a magyar hatóságok közötti konzultációs lehetőségekről, a nemkormányzati szervek finanszírozási körülményeiről európai és nemzeti szinten,
illetve a magyar Gazdasági és Szociális Tanács szerepéről és jövőjéről. A vitában
felszólalt Matkovits Kretz Eleonóra (a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai
Nemzetiség Körének vezetője), Annemarie Sigmund (az EGSZB korábbi elnöke),
Bösenbacher Ferenc, (a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központjának
igazgatója), valamint Vizi E. Szilveszter.
A második az „A család és az ifjúság szerepe a fenntartható európai társadalom
kiépítésében” című szekciót Joó Kinga (az EGSZB tagja) elnökölte. Pulay Gyula (a
Demográfiai Kerekasztal képviseletében), Pavel Trantina (az EGSZB tagja) és Lehöcz
Mónika (az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója) hozzászólásait követően a vitában
Barabás Tiborné (a Tisztelet Társasága ügyvezető elnöke), Grace Attard (az EGSZB
tagja) és Benkő Ágota (a Nagycsaládosok Országos Egyesülete korábbi elnöke) kértek
szót. A következő témákban tették meg felszólalásaikat a hozzászólók: az idősebb
generáció szerepe a családpolitikákban, szülők szerepe az iskolarendszerben,
önkéntesség a közép- és felsőoktatási rendszerben, fiatalok bevonásának lehetőségei
Magyarországon, nők szerepe a magyar önkéntes szektorban.
A harmadik tematikus szekció „A romák és más sérülékeny kisebbségek integrációja”
címmel, Annemarie Sigmund elnökletével zajlott. Horváth Marianna, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium munkatársa, Topolánszky Ákos (a Societal Empowerment
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and Integration of Roma Citizens in Europe címet viselő EGSZB feltáró vélemény
előadója), Alexandros Tsolakis, az Európai Bizottság részéről és Daróczi Gábor (a
Romaversitas képviseletében) tartottak előadást a szekcióban, valamint mutatták be a
különböző nézőpontokat a témával kapcsolatban.
Nagyon élénk és széleskörű vita alakult ki az előadásokat követően, mely során
hozzászólt többek közt Henry Malosse, (az EGSZB I. csoport elnöke), Bősenbacher
Ferenc és Maureen O'Neill is.
A kérdések a következő témák köré csoportosultak: a romák társadalmi
megbecsülése és kultúrális örökségük elismerése, integrációs lehetőségük és ennek
gazdasági jelentősége, az EU-n belüli eltérő megítélésük és az EU törekvései ezen a
területen.
Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója, a III. csoport korábbi alelnöke, továbbá
Arno Metzler, az EGSZB III. csoportjának alelnöke foglalták össze az egynapos
találkozó eredményeit.
A rendezvény az EGSZB, a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány és a DOSZ
társszervezésében valósult meg.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Beszámoló a Doktoranduszok II. Környezettudományi
Konferenciájáról
2011. május 14-én került megrendezésre a Doktoranduszok II. Környezettudományi
Konferenciája, „Környezetállapot-változás Magyarországon és az EU-ban” címmel.
A konferenciának az első alkalomhoz hasonlóan a Budapesti Corvinus Egyetem
Tájépítészeti Kara adott otthont. A konferenciaszervezők célja volt a környezettudomány különböző területén kutató doktoranduszok és doktorjelöltek munkájának és kutatási eredményeinek egymással való megismertetése. A konferencián
tizenegy előadás hangzott el, három szekcióban. A résztvevők a szünetekben a DOSZ
Környezettudományi Tudományos Osztálya által a Kutatók Éjszakája alkalmából
szervezett őszi poszter kiállítás anyagát tekinthették meg, majd a konferencia
programja a Tudományos Osztály éves taggyűlésével zárult.

Beszámoló a Doktoranduszok I. Pécsi Találkozójáról – Országos Jogász
Doktorandusz Konferencia Pécsett
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája 2011. május
13-án konferenciát rendezett „Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója” címmel, jogász
doktorandusz hallgatók számára, a rendezvény egyik szervezője dr. Fülöp Péter, a
DOSZ Elnökségének tagja volt.
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A rendezvény alapvető célja volt, hogy lehetőséget és fórumot teremtsen a hazai és
külföldi szakmai kapcsolatok és együttműködések kiépítésére, valamint a jogász PhD
hallgatók legújabb kutatási eredményeinek prezentálására, véleményük
ütköztetésére.
Délelőtt plenáris ülésen magyar – neves oktatóink közreműködésének
köszönhetően – és angol – meghívott külföldi vendégelőadóink jóvoltából – nyelvű
előadásokat hallhattak a résztvevők és az érdeklődők.
Délután a különböző szekciók (Alkotmányjog, Gazdasági- és Kereskedelmi Jog,
Közigazgatási Jog, Bűnügyi Tudományok, Magánjog, Nemzetközi és Európajog és
Idegennyelv) keretében nyílt lehetősége a közel nyolcvan regisztrált PhD
hallgatónak, hogy az elméleti és a gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából
bemutassa választott témáját.
A konferencián elhangzott előadások lektorált elektronikus kötet formájában 2011
őszén jelennek meg, a rendezvényt a DOSZ támogatta.

A Magyar Ifjúsági Konferencia Magyarországi Régiójának áprilisi
üléséről, valamint a magyarországi tagszervezetek májusi találkozójáról
A MIK Magyarországi Régiójának rendes ülésére 2011. április 13-án került sor
Budapesten, amely találkozónak két fontos napirendje volt: a Régió tisztújítása és a
„Magyar Ifjúsági Konferencia, mint Nemzeti Ifjúsági Tanács” koncepció
előterjesztése.
Schanda Tamás 2011 áprilisában lemondott szervezeti és régiós tisztségeinek
betöltéséről, ezért a HÖOK képviseletére Nagy Dávid elnök Gulyás Tibort elnökségi
tagot javasolta, , valamint a HÖOK elnöke jelölést tett arra, hogy a Régió képviseletét
is Gulyás Tibor betöltse be, amelyet javaslatot a jelenlévő tagszervezetek egyhangúan
támogattak.
A régióülés tárgyalta továbbá a „MIK, mint NIT” koncepciót, amellyel kapcsolatban a
jelenlévők abban maradtak, hogy a tagszervezeti véleményeket becsatornázva egy
későbbi időpontban találkoznak, akkor alkotnak majd véleményt.
A régiótalálkozóra 2011. május 5-én került sor, ahol a jelenlévő tagszervezetek
képviselői a „MIK, mint NIT” koncepciót egybehangzóan támogatták; ugyanakkor
abban is teljes egyetértésüket fejezték ki, hogy amennyiben a MIK nemzeti ifjúsági
tanácsi formában folytatja tovább tevékenységét, akkor a – feltételezhetően túlsúlyba
kerülő – magyarországi ügyvitel ne szorítsa háttérbe az összmagyar párbeszéd
jelenlegi fórumát, a MIK-et, illetve a jelenlegi működési kört, tevékenységet.
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A MIK Magyarországi Régiójának tagszervezetei, képviselői
Tagszervezet:
Doktoranduszok Országos Szövetsége - DOSZ
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját - HÖOK
Katolikus Ifjúsági Közösséget - HÁLÓ
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház - Ifjúsági Tagozat

Új képviselő:
Nagy Zoltán
Gulyás Tibor
Orosz Mátyás
Hajdú András
Szontágh Szabolcs

Új tagszervezet:
Ökopeace - az LMP Ifjúsági szervezete

Képviselő:
Berze Márton (delegált)

Tagszervezeti jelentkezés:
ENSZ Modell Diákegyesület
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság

Képviselő:
Köves Nóra (delegált)
Gondola Anita (delegált)
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TÁBORFELHÍVÁS
„.. Turzul pedig Árpád vezér kegyelméből, azon a hegy tövében, ahol a Budrug a
Tiszába szakad, földet szerze és azon a helyen földvárat építe, melyet most a
jelenben Hymesuduornak neveznek”.
Gesta Hungarorum

Doktorandusz Tábor - 2011. augusztus 25-28.
Sárospatak
A Doktoranduszok Országos Szövetsége idén is megrendezi immár hagyománnyá vált
nyári táborát 2011 augusztusában, az 500 éves felsőoktatási múlttal rendelkező
Sárospatakon, Magyarország legjelentősebb Rákóczi kultuszhelyén. A tábor szakmai
része a doktori képzéssel kapcsolatos aktuális kérdésekkel, pályázati lehetőségekkel
foglalkozik, de emellett kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget is kíván biztosítani
a jelentkezők számára.

Tervezett szakmai programok:
Tájékoztató a doktoranduszokat leggyakrabban érintő konfliktushelyzetekről és azok
jogi és nem jogi megoldási lehetőségeiről, továbbá:
•
•
•
•

Kreativitás és problémamegoldó technikák bemutatása,
Együttműködés-fejlesztés, azaz a csoport szintű működés javítása,
Nemzeti doktorandusz-kerekasztal beszélgetés,
Eurodoc szekció: avagy doktoranduszok Európában…

Tervezett szabadidős programok:
•
•
•
•
•
•

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának meglátogatása,
Városnézés Kassán
Jam-koncert
Látogatás Tokaj városába
Borkóstoló a tokaji történelmi borvidéken,
Buli a Highlander Discóban
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MINDERRŐL, MINT TERVEZETT PROGRAMRÓL IDŐRENDBEN
2011. AUGUSZTUS 25. CSÜTÖRTÖK
14.30-TÓL REGISZTRÁCIÓ
A REGISZTRÁCIÓ IDEJE ALATT VÁROSNÉZÉS
18.00 - TÁBOR MEGNYITÓ, MAJD FELVEZETŐ ELŐADÁSOK
19.30 - VACSORA, A KÉPZÉS BEVEZETÉSE
21.00 - 24.00 JAM-KONCERT
2011. AUGUSZTUS 26. PÉNTEK
9.00 - REGGELI
10.00-13.00 - KÉPZÉS, MAJD NEMZETI DOKTORANDUSZ-KEREKASZTAL
BESZÉLGETÉS
13.00 - 14.00 - EBÉD
14-16 - KÉPZÉS
16-18 - MÚZEUMLÁTOGATÁS
18-22 - TOKAJ, BORVACSORA
23.00 - INDULÁS VISSZA SÁROSPATAKRA
2011. AUGUSZTUS 27. SZOMBAT
9.00 - 10.00 - REGGELI
10.00 - INDULÁS KASSÁRA
12.00 - ÉRKEZÉS KASSÁRA, VÁROSNÉZÉS
14.00 - EBÉD
14.00-16.00 - VÁROSNÉZÉS KASSÁN
16.00 - INDULÁS VISSZA SÁROSPATAKRA
19.00 - VACSORA
22.30 - ZÁRÓ BULI A HIGLANDER DISCOBAN
2011. AUGUSZTUS 28. VASÁRNAP
9.30-10.30 - REGGELI
10.30 - Zárszó és elköszönés
Jelentkezés elektronikus úton történik a www.dosz.hu honlapon keresztül. A
jelentkezés határideje 2011. augusztus 7. Részvételi díj DOSZ-tagoknak 17.000 Ft,
nem DOSZ-tagoknak 23.000 Ft, amely tartalmazza a szállás, a napi háromszori
étkezés és a programokon való részvétel összes költségét. Érdeklődni a
dosz@dosz.hu e-mail címen, valamint a 06/1-222-1819-es telefonszámon lehet. A
Dokotrandusz Táborra történő jelentkezés során fontos, hogy a DOSZ honlapon az
"Általános regisztráció" helyett a "Doktorandusz Tábor" címet kell választani a
legördülő menüből.

Czene Gréta s.k.
főszervező
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KONFERENCIAFELHÍVÁS
XII. RODOSZ Konferencia
Kolozsvár, 2011. december 2-4.

A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ)
tizenkettedik alkalommal hirdeti meg tudományos konferenciáját Kolozsváron,
2011. december 2-4. között. A konferencián való részvétel nem kötött tudományos
fokozathoz: előfeltétele kizárólag az egyetemi végzettség.
A Konferenciára mindazok jelentkezését várják a szervezők, akik posztgraduális
képzésben vesznek részt, posztdoktorok vagy kutatók. A konferencia magyar nyelvű,
és a következő tudományterületeken zajlik: bölcsészettudományok, társadalomtudományok, élő- és élettelen természettudományok, orvostudomány, műszaki
tudományok, zene- és képzőművészetek. A beküldött tanulmányok lektorált
konferenciakötetben kerülnek publikálásra.
A jelentkezés határideje 2011. szeptember 1., a jelentkezési felület és további
információ a www.rodosz.ro honlapon érhető el.
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FELHÍVÁS TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ
CIKKPÁLYÁZATRA
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok
Országos Szövetségének 2011. évi cikkpályázat felhívása
A fiatal kutatók jelentik a jövő ígéretét a tudományban és a tudománykommunikációt frissítő munkában. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
és a Doktoranduszok Országos Szövetsége ezért ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül,
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem
rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját
kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető
módon közkinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
1.) Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriában a széles
nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában
készülő népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n
(szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon, illusztráció is
csatolandó.
2.) Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóriában a
természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók
számára írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő
ismeretterjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-18 ezer n
(szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes illusztráció is csatolható.
3.) Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, a Valóság stílusában készülő
cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem
küldött cikkel lehet.
A pályaműveket a három lap szerkesztőbizottsága, a TIT, valamint a Doktoranduszok
Országos Szövetsége által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória első három
helyezettje díjazásban részesül. Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat
egy nyomtatott kéziratos és négy elektronikus (CD) példányban kérjük kizárólag
postai úton benyújtani. A képeket, illusztrációkat külön-külön kép file-ban kell
elmenteni, a szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek
jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék.
A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük
online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.
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A pályázat jeligés, kérjük, hogy a pályázó zárt, a jeligével ellátott borítékban
mellékelje nevét, pontos lakcímét, telefonszámát, doktori iskolájának és vezető
tanárának a nevét.
A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
A borítékra a feladó helyén csak a jeligét tüntessék fel, valamint írják rá:
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. november 21.
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Kocsis Miklós PhD
egyetemi adjunktus,
PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék,
a DOSZ egykori elnöke

A FELSŐOKTATÁS ÁTALAKÍTÁSÁT MEGHATÁROZÓ
TÁRSADALMI KÖRNYEZETRŐL1
1. A felsőoktatás társadalmi környezete
A felsőoktatásban az elmúlt években – a világ fejlettebb részein: évtizedekben –
lezajlott nagyarányú változások következtében világszerte radikálisan megváltoztak
az oktatás, illetve a nevelés céljairól és feladatairól vallott elképzelések. A változások
ugyan az egész oktatási szférát érintették, ugyanakkor leglátványosabb módon a
felsőoktatás területén figyelhetőek meg. A változások a felsőoktatás majd' minden
szegmensét áthatották; a szakirodalomban számos értekezés született, amely a
modern felsőoktatási intézmény ésszerű struktúráiról, betöltendő funkcióiról és
hatékony működéséről, a felsőoktatás szereplőiről és ezek életmódjáról kialakult
újszerű nézetek bemutatására, és a tendenciák vázolására vállalkozik.2
A felsőoktatásban mindannyiunk által érzékelhető jelentős változások közül
kiemelendőek a) a felsőoktatás iránt megnyilvánuló növekvő társadalmi igény, b)
ennek következtében a tömegképzés és az oktatói létszám növekedése, c) az ezzel
szükségszerűen összefüggő strukturális változások, d) a felsőoktatás-politika újszerű
irányai – legjellemzőbb módon: a Bologna-folyamat3 – és mindezek hatására az a
„felsőoktatók” mindennapjait meghatározó lélektani változás, amelynek alapja a
felsőoktatás, mint társadalmi alrendszer szerepének megváltozása. 4 A
létszámexpanzió során a korábban egyedüliként létező egyetem mellett minden
fejlett országban létrejöttek a nem-egyetemi szektor intézményei, amelyek rövidebb
idejű képzést, általában a munkaerőpiacon jól hasznosítható ismereteket adnak. Az
angolszász országokban a lineáris modell vált általánossá, amelyben a képzés egyes
szintjei egymásra épülnek, majd ez a modell terjedt el a világ legnagyobb részén. A
kontinentális Európában a duális modell a jellemző: az egyetemekkel párhuzamosan
működnek a főiskolák, országonként meglehetősen eltérő rendszerben.
A nagyarányú változások kiindulópontja tehát a felsőoktatás expanziójában
keresendő. A második világháború előtt a tipikus felsőoktatási korcsoportok
kevesebb, mint 10 %-a járt felsőoktatási intézménybe; a hatvanas évektől Európa
nyugati felén kezdetben rendkívül gyors, majd lassuló mértékben növekvő hallgatói
létszám figyelhető meg, az ezredfordulóra pedig az arány egész Európában
meghaladta az 50 %-ot.5 Ez már a tömegességgel azonosítható; szakértők szerint a
növekedés megállíthatatlan, mert a kimaradás az egyén számára komoly
6
kockázatokat jelent. A hallgatói tömeg összetétele „társadalmi származás és
előképzettség, motiváció, karriertervek szerint egyre heterogénebbé vált, ami sokféle
érdek és érték megjelenítésével járt. A leendő munkaadók köre hasonlóképpen
megnőtt, és változatos igényekkel jelentkezett”7 hiszen a legkülönbözőbb ágazatok és
szektorok foglalkoztatják a nagyszámú diplomást. Éppen nagy létszámuk, valamint a
gazdasági recesszió adottságai következtében egyáltalán nem garantált a végzettek
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elhelyezkedése. A hallgatók igényei ezért fokozottan arra késztetik a felsőoktatást,
hogy a munkaerőpiac aktuális és várható követelményeihez alkalmazkodjon,
háttérbe szorítva az akadémiai és a hosszú távú gondolkodásból adódó
szempontokat.8 Mindez eddig nem ismert kihívásokat jelentett a felsőoktatás, mint
egyre nagyobb jelentőségű, önálló társadalmi alrendszer számára. Ennek
következtében mind az államok, mind a felsőoktatási intézmények komoly
kihívásokkal kénytelenek szembenézni.
E változás okai, jellemzői és következményei valamennyi, a felsőoktatással bármifajta
kapcsolatba kerülő személyt foglalkoztatnak; ennek szubjektív oka az a minden
emberre jellemző tulajdonság, hogy az egyén reflektál arra, amit tapasztal. E
tevékenység akkor válik tudományos igazság-kereséssé – és később talán
diszciplínává –, ha a reflexiókat megfogalmazó személyek saját szakterületük
tudományos apparátusának igénybevételével elemzik a körülöttük lezajló, élet- és
munkaviszonyaikra hatással lévő folyamatokat, és e megállapításaikat a tudományos
közösség elé viszik annak érdekében, hogy azokról diskurzus bontakozhassék ki,
„hiszen a szellemnek, s a tőle teremtett kultúrának egyik lényeges vonása az
ellentétekben való fejlődés”.9 Kornis Gyula e tekintetben akként fogalmaz, hogy „a
gondolatot cáfolat, a tézist antitézis, az állítást tagadás, az ortodoxiát herezis, az
alkotást kritika, az érzelmet ellentétes érzelem, a támadást ellentámadás váltja fel”.10 A
szellemnek ez az ellentétekben való „dialektikai mozgása”, az ellentétes szellemi
irányzatoknak hullámszerű kanyargása az egész emberi kultúra: a vallás, a művészet,
politikai és gazdasági élet, sőt a tudomány és filozófia fejlődésének is jellemzője. A
szellem mozgásából rendszerint két ellentétes irány bontakozik ki, de a
dualizmusnak ebből a harcából mindig erőfeszítés, fölfelé törés, alkotókedv, új meg
új értékek fölismerése, új meg új eszmények kultusza s a meglévő valóságnak ezek
értelmében való reformálása támad. Az emberi szellemnek ez a szerkezete egyik fő
mozgatórugója annak a törekvésnek is, hogy a szellem alkotta kulturális
intézmények, így a felsőoktatási intézmények is, folyton megújhodjanak, reformok
útján fejlődjenek.11 „A felsőoktatás, mint probléma” körül napjainkban a társadalom
különböző csoportjaiban világszerte kibontakozó elméleti és gyakorlati vitáknak
egyik központi kérdése, hogy korunk társadalmainak egyre inkább a tömegoktatás
szolgálatába állított felsőoktatási intézményekben miként lehet majd az új évezred
igényeinek valóban megfelelő értelmiségi szakembereket képezni.12 E kérdést a
felsőoktatás-kutatók számos szempontból megvizsgálták, és közülük jó néhányan –
saját tudományterületük legjobb ismerői – adekvát válaszokat fogalmaztak meg ezzel
kapcsolatban: a felsőoktatás kérdéskörének történeti, elméleti és gyakorlati
szempontokat egyaránt figyelembe vevő feldolgozására vállalkozva a mai kutató
rendkívül gazdag nemzetközi és hazai szakirodalomra támaszkodhat.13 Ezek
segítségével megállapítható, hogy a felsőoktatás szerveződését alapvetően
meghatározó autonómia-fogalom tartalma és funkciója mögött meghatározott
igények és feltevések állnak. A kísérlet, hogy az autonómia mai és jövőbeni
jelentéstartalmát meghatározzuk, a fogalom tartalmi alapjának és a felsőoktatási
intézmény és az állam kapcsolatával összefüggő részkérdéseinek meghatározását
igényli; ezt követően dönthető el az, hogy milyen mértékben szükséges biztosítani a
felsőoktatási autonómiát, és annak mit kell tartalmaznia.
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2. A felsőoktatási autonómia fogalmának átalakulása
2.1. A felsőoktatási autonómia alanyainak kooperációja
A felsőoktatás rendszerének különös sajátossága volt a korábbi korszakokban, hogy
koherens, rendszerszintű és kimunkált képzete volt saját megújításáról. E képzet
összetevőit azok a – különböző aktorok részéről felmerülő – érdekek képezték,
amelyeknek irányultságuk időnkénti eltéréseitől függetlenül közös jellemzője volt,
hogy céljuk kivétel nélkül a felsőoktatás korszerűsítésének szándéka: ennek
következtében a felsőoktatás, mint szakpolitika tematizálását nagy részben maga a
felsőoktatás határozta meg, saját belső „törésvonalainak” megfelelően. Napjainkra
ugyanakkor ezzel a tényezővel nem számolhatunk: ennek oka többek között az
autonómia-fogalom félreértettségéből következik. A felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) megalkotása körüli, majd a
hatálybaléptetésével összefüggő viták során14 széles teret nyert az az alapjaiban téves
felfogás, amelynek értelmében az államnak a felsőoktatási intézmények életébe való
mindenfajta beavatkozási szándéka alkotmányellenes. E tévképzetet nagyban
erősítették az Alkotmánybíróságnak az Ftv.-t érintő előzetes normakontrollhatározatai, és az ezek következményeként megszaporodott visszafogott oktatásirányítási megnyilvánulások is.15 E tényezők következtében a kontrollját vesztett
felsőoktatás különböző részterületei zsákutcás fejlődési irányt vettek. Az
intézmények vélt gazdasági önállósága csődközeli helyzetekhez vezetett, az
indokolatlanul túlfejlesztett szakstruktúrák negatív munkaadói reakciókat
eredményeztek, a társadalom részéről pedig tiltakozás fogalmazódott meg a
felsőoktatási reform egyes – önmagában egyébiránt kevéssé hatékony – elemeivel
szemben (lásd elsősorban a tandíj kérdését16). E negatív visszacsatolásokat a
felsőoktatási autonómia alanyai nem tudták megfelelően értékelni, aminek az
intézményrendszerre nézve is negatív következményei lettek. Gyengültek, némely
esetben a minimumra szorultak vissza azok a különböző érdekcsoportok között
korábban megfigyelhető együttműködési formák,17 amelyek a felsőoktatási
intézmények igazgatásának kiindulópontjait jelentették: az egyes oktatói csoportok
és a hallgatói önkormányzatok között18 és az egyes csoportokon belül megfigyelhető
diszfunkciók megjelenésére nem születtek – nem is születhettek – adekvát oktatásirányítási reakciók. Ennek következtében a felsőoktatással kapcsolatos,
rendszerszintű konstruktív gondolkodás megszűnt, és így a felsőoktatás-irányítás
sem kap olyan impulzusokat, amelyek figyelembevételével pozitív irányba
befolyásolhatná a felsőoktatásban zajló folyamatokat.19 Következtetésként
megfogalmazható, hogy a felsőoktatási autonómia alanyai között korábban fellelhető
rendszerszintű egyetértés megszűnésének oka a korlátlan autonómia fogalmának
tévképzetéből táplálkozik, és paradox módon minimálisan az autonómia-fogalom
megváltozását, pesszimista felfogás szerint erodálódását is maga után vonja, ami az
alábbi veszélyeket is magában hordozza a) a fragmentálódás, b) az atomizálódás és c)
a balkanizálódás veszélyét. A fragmentálódó felsőoktatás különböző szegmensei
egymástól függetlenül működnek, nem alkotnak rendszert, az atomizálódás
következtében minden intézmény – azon belül minden kar, tanszék, stb. – csak saját
munkájával törődik, tevékenységét nem illeszti, az nem is illeszkedik a nagyobb
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egységbe, végső soron a felsőoktatás egészébe, a balkanizálódás következményeképpen pedig mindegyik releváns érdekcsoport a másik rovására próbál
támogatáshoz jutni, létét fenntartani, teret nyerni.20
2.2. A felsőoktatási autonómiát meghatározó állami-társadalmi környezet
Az autonómia-fogalmának átalakulásával párhuzamosan a felsőoktatás jelentős
változásokon esett át, és hasonlóan nagy – vagy még jelentősebb kihívások előtt áll.21
E folyamatokban megváltozott az állam szerepe, és ezzel párhuzamosan
megváltoztak azok az elvárások is, amelyeket a társadalom támaszt a felsőoktatással
szemben. Mindezek kölcsönhatásaként veszélybe került a felsőoktatás hagyományos
„minősége” is, ami ugyancsak nyugtalanító jelenség; a minőségbiztosítás fogalma
alatt a szakirodalom „egy intézmény, szervezet, szféra, vagy ágazat azon
tevékenységeit érti, amelyeknek célja, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások, illetve
termelt termékek a felhasználók igényeit kielégítsék”.22 A fogalmi problémák
nehézségeire utal, hogy miközben ez a definíció a piac szereplői esetében nagyjából
triviális, a felsőoktatás esetében több „felhasználót” lehet azonosítani: a hallgatót, a
szüleit, a gazdasági szféra szereplőit, a munkaadókat, a tudományos szférát, illetőleg
magát a társadalmat.
Ezeknek az egymásra ható folyamatoknak következtében a felsőoktatás személyzete
is új helyzetbe került. Közhelyessé váltak egyrészt – az állam részéről felmerülő –
olyan megállapítások, miszerint az intézmények nem megfelelően használják fel a
részükre biztosított forrásokat23, a társadalom – különösen a munkaadói szervezetek24
– részéről pedig az a kritika fogalmazódott meg, hogy az intézmények nem szolgálják
ki kellően a társadalom igényeit, nem adnak a hallgatóknak „piacképes” tudást.
Említést érdemel emellett, hogy számos ország fiskális megszorításokra kényszerült,
s ennek nyomán előtérbe került a felsőoktatás racionalizálása, hatékonyságának
növelése is. A társadalom és az állam irányából jelentkező – nem egyszer ellentétes
irányú – elvárásokra a felsőoktatás intézményrendszere a felsőoktatási autonómia
fogalmának előtérbe helyezésével próbál(t) felelni. Ennek a próbálkozásnak még az
sem szabott határt, hogy a hagyományosan független szellemiségű elméket igénylő
felsőoktatás személyzetének körében is végbement expanzió következtében
jelentősen csökkent azoknak a minőségi „felsőoktatóknak” az aránya, akik
szubjektív feltételeik – képességeik – fennállásának okán jogot formálhatnának az
autonómia valamilyen formájára. Megfogalmazódott a felismerés, hogy a Magna
Charta Universitatum nem tud támpontot adni ezeknek a kihívásoknak a kezelésére,
hiszen „a munkaerőpiac világszerte széttöredezett, kiszélesedett a nyertesek és a
vesztesek közötti különbség, és a reménytelen kiszorulás ellen egyetlen
védekezésnek a tanulás látszik. További nyomás nehezedik a felsőoktatási szektorra,
hogy mindenkit befogadjon”.25 Kétségtelen tényként kezelendő tehát, hogy a magyar
felsőoktatás a huszonegyedik század elején válságjelenségeket mutat. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy az oktatásért felelős miniszter 2006-ban az alábbiak
szerint foglalta össze a magyar felsőoktatás helyzetét:
a) a hallgatók létszáma 15 év alatt négyszeresére nőtt, miközben az infrastrukturális
adottságok mindössze 30 százalékkal bővültek;
b) a meglévő infrastruktúra végletesen leromlott;
c) a korábbi elitképzés struktúráját és tartalmát fenntartva a tömegképzés csak rosszul
működhetett;
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d) a kiadott diplomák száma és jellege eltávolodott a munkaerő-piaci igényektől;
e) a felsőoktatási intézmények gazdaságilag megbénítva, „szocialista nagyvállalatként” működtek, az állam nem hagyott nekik gazdasági önállóságot;
f) az 1996 és 2000 között végbement intézményi integráció megrekedt a formai
egyesülés szintjén.26
Az ilyen folyamatok állandó táptalaját jelentik az autonómiára, mint végső mentsvárra
való hivatkozásoknak. Így volt ez a korábbi felsőoktatási „válságidőszakokban” is: a
céhszerű formában működő középkori egyetem nem tudott alkalmazkodni a
polgárosodás kihívásaihoz, az ezt követő modellben – a tizenkilencedik századtól
kezdődően – az állam finanszírozta az intézményeket; ez nem vetett fel problémát
mindaddig, amíg a források nem csökkentek. Ezután jelent meg a kollektív
autonómia fogalma az intézményi autonómiával szemben. E hivatkozások központi
gondolata, hogy a tudomány művelői külső befolyásoktól mentes módon végzik a
tevékenységüket, amit az állam a szükséges mértékig finanszíroz. Ez a „mítosz”27
azonban nem beszél arról a felelősségről, ami a tudomány szociális funkciójának
megfelelően terheli a tudomány művelőit: nevezetesen arról a felelősségről, hogy a
rendelkezésükre álló forrásokat a lehető legoptimálisabban használják fel annak
érdekében, hogy azzal a társadalom tagjainak javát szolgálják. A felsőoktatási
autonómia napjainkban nem jelenthet – ahogyan a közfelfogással ellentétben a
korábbi korokban sem jelentett – abszolút függetlenséget: összhangban kell lennie a
gazdasági, társadalmi és politikai környezet követelményével. A felelősség
érvényesítésének többféle formája ismert, de szinte minden esetben a minőség
követelményének előtérbe helyezésével áll összhangban. A modern felsőoktatásigazgatási rendszerekben – amint az fentebb látható volt – külön szervezetrendszerek
alakulnak a felsőoktatás minőségének ellenőrzésére, amelyekben mindkét, a
felsőoktatással szemben elvárásokat megfogalmazó tényező, a társadalom és az állam
szereplői is helyet kapnak.28 E szervezetek megjelenése újszerű elem a
felsőoktatásban; közös bennük, hogy mindenütt nagyjából egy időben – az 1990-es
évek folyamán – alakultak ki. Ennek oka egyrészt az, hogy a felsőoktatási rendszer
egyre inkább rákényszerül a transzparenciára, s ezzel kapcsolatban arra, hogy
munkája minőségéről információkat adjon, másrészt az, hogy a felsőoktatási
szférában egyre jelentősebb verseny is a minőségi szempontokat helyezi előtérbe.29
Az autonómia funkcionálásának szempontjából ez azt a kérdést veti fel, hogy
mennyiben korlátozhatóak az intézmények és azok tagjai – a minőség érdekében –
úgy, hogy a tudomány szabadsága ne sérülhessen. A felsőoktatási intézmények nem
nélkülözhetik az autonómiát, amely „minden tudományos munka éltető eleme”.30 Az
autonómia elvéhez való ragaszkodás mellett gondoskodni kell ugyanakkor arról is,
hogy egyrészt az intézmények az autonómiával élni tudjanak, másrészt pedig az ezt
ellenőrző állami szervek el tudják látni feladataikat. E munka elvégzésekor számos
szempontot kell figyelembe venni. Elsőként azt, hogy az akkreditációs modellek
nehezen érthetőek a mögöttük álló kormányzati politikák nélkül: az akkreditációs
rendszerek egy-egy nemzeti kormányzati politika részét képezik; az akkreditációs
végrehajtó szervezetek pedig mintegy beékelődnek a felsőoktatás és a kormányzat
szférája közé.31 Másodsorban azt, hogy a kiemelkedő „minőség” csak olyan területen
jöhet létre, amelyet egészében áthat a „kiválóság kultúrája”. A kiválóság soha nem
tartós vívmány: mindig újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznie. Ritka
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esetekben érvényesülhet egész intézmények vonatkozásában is, de gyakrabban csak
egyes karok vagy más intézményen belüli egységek jellemzője. A kutatás jellege és
intenzitása (ahogyan más tevékenységeké is) országonként, intézménytípusonként
és egyes intézményenként jelentős eltéréseket mutat.32
Több évtizedes emellett az a felismerés is, hogy az állami és önkormányzati
hatóságoknak oly ellenőrző jogkört kell biztosítani, amely lehetetlenné teszi a
tanszabadság örve alatt netán megkísérelhető (…) állam- és társadalomellenes
[törekvéseket] (…), és meggátolja a tanítási és tanulási szabadsággal űzött visszaélést,
azoknak vétkes szabadossággá fajulását”.33 Az European University Association 2001
szeptemberében új koncepciót fogadott el a felsőoktatási minőségügyéről. Ennek
keretében leszögezi, hogy az akkreditáció a programok és intézmények minőségére
utaló minimumkövetelmények teljesítésének nyilvánosságra hozott formális
elismerése. Így az akkreditáció az adekvát mechanizmus ahhoz, hogy az oktatás
minimumkövetelményei teljesüljenek, és ezért a minőség biztosítás érdekében tett
első lépésnek tekinthető.34 Ugyanakkor az akkreditáció csak és kizárólag erős belső
intézményi minőségértékeléssel együtt használható. Ez a rendszeres belső
önértékelés azonban lényegesen nagyobb hangsúlyt kap, ha kiegészül egy független
értékelő szervezet által végrehajtott külső értékeléssel.35
Az autonómia szükségességét – amint az fentebb látható volt – a tudomány
szabadságának kényszerítő erejével indokolták, vagyis azzal, hogy a tudományos
módszerek autonómia nélkül alkalmazhatatlanok.36 Kérdés, hogy a megváltozott
társadalmi feladatok közepette az autonómiának milyen funkciót szükséges
biztosítani annak érdekében, hogy továbbra is a tudomány szabadságának
érvényesülését szolgálja?
A felsőoktatást az különbözteti meg más oktatási formáktól és szintektől, hogy itt a
tudományosság jelenti a képzés lényegi ismérvét, ha ennek érvényesülési módja és
mértéke közvetlenül függ is a szakiránytól és a konkrét képzési céltól. Ennyiben a
felsőoktatás nem elsősorban intézmény, hanem tevékenység; értelmes és
szabályozott kereteket éppen nem azzal adhatunk neki, ha adott
intézményrendszerbe merevítjük, vagy látszólagos és látványos szervezetiadminisztrációs átalakításokkal „reformáljuk” hanem úgy, hogy öntörvényű mozgását
segítjük érvényre juttatni. Megállapítható, hogy sem a feltétlen és teljes felsőoktatási
autonómia, sem a teljességgel centralizált állami irányítás nem szolgálja a tudomány
érdekét: az intézményben éppúgy benne rejlenek a jogokkal való visszaélés forrásai,
ahogyan az állami hatalomban. Az egyéni és kollektív autonómiák összességeként
értelmezett intézményi autonómia mértéke napjainkban attól függ, hogy
mennyiben képesek az intézmények együttműködni az állammal és a
társadalommal annak érdekében, hogy az általuk birtokolt, vagy létrehozandó
tudást az állam megfelelő mértékben finanszírozza, a társadalom pedig
rendeltetésének megfelelően hasznosítsa.
2.3. Az állami-társadalmi környezet által kiváltott hatások
A háromoldalú megegyezés bármelyik oldalán felmerülő hiátus súlyos
következményekkel járhat.
a) Az állammal történő „meg nem egyezés” az intézmények finanszírozását, ennek
következtében létét veszélyeztetheti (függetlenül attól, hogy esetlegesen nem állami
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intézményekről van szó, hiszen utóbbiak szintén rendelkeznek állami forrásokkal). A
nem kis részben szociális szempontok által motivált állam egyre nagyobb mértékben
igyekszik szabályozni a felsőoktatás bizonyos részkérdéseit – felvételi követelmények
átalakítása, stb. Ezt még az sem szorítja háttérbe, hogy – financiális okok miatt – nem
egy esetben lehetőséget ad a magántőke megjelenésének is, hiszen a növekvő ágazat
egyre nagyobb költségvetési terhet jelent, az állam felelőssége ezáltal fokozódik. Az
állami források szűkössége egyrészről politikai vitákat generál, másrészről
elkerülhetetlenné teszi a felsőoktatás átláthatóvá tételét,37 ami azonban sok esetben
az intézményi érdekcsoportok ellenállását válthatja ki.
b) A társadalommal való megegyezés hiánya az intézmények rendeltetését teheti
relatívvá: amennyiben nem képesek a kutatási eredményeket a társadalom számára
hasznos oktatási produktummá transzformálni, nem reménykedhetnek azokban a
támogatási formákban, amelyek a globalitás viszonyai között elengedhetetlenek a
fennmaradás szempontjából. A társadalom a felsőoktatási intézményektől oktatási
oldalról „kiművelt emberfőket, intézményei és vállalkozásai számára megfelelő
szaktudással rendelkező szakembereket vár. Kutatási területen az az igénye, hogy az
alap és alkalmazott kutatási problémái megoldásában az egyetem segítsen (pl.
járuljon hozzá gazdasági, tudományos és kulturális versenyképességének
erősítéséhez, a mindennapi életet tegye szebbé, könnyebbé).”38 A tudomány ügye –
elsősorban a mindennapokban szükségessé váló fejlesztések okán – annak ellenére
válik egyre inkább a társadalom ügyévé, hogy összetettsége folytán a társadalom
jelentős hányada csak felhasználóként kerül vele kapcsolatba. Amennyiben az
intézmények ennek a paradox követelménynek nem felelnek meg, a társadalom – a
globalitás lehetőségeivel élve – más lehetőségeket keres a jövő nemzedékek képzése
érdekében, amivel a tudományos tevékenységet is végző felsőoktatási intézmény
alaptevékenységeinek egyikét veszélyezteti. E megállapításra rímel Burton R. Clark
gondolata, aki szerint a felsőoktatási autonómia napjainkban úgy értelmezendő,
hogy „nem egy támogatótól függ az intézmény,39 Barakonyi Károly pedig úgy
fogalmaz, hogy „egy adott egyetem irányítási modellje annak a függvényében
fejlődik, hogy az adott országban az állam, a piac és az akadémiai közösség között
milyen viszonyrendszer alakult ki”.40
A szakirodalomban számos szerző „új társadalmi szerződés” szükségességét
hangsúlyozza.41 Ennek oka egyrészt az, hogy a felsőoktatás-politika által generált, a
társadalom jelentős rétegeit foglalkoztató európai felsőoktatási reform-folyamatok –
amelyek Bologna-folyamatként kerültek be a köztudatba – nagyban érintik az
intézményi autonómia kérdéskörét is: megadja ugyanis a lehetőséget az
intézményeknek a határokon átnyúló együttműködések alakítására, amellyel – a
reform szándéka szerint – részben függetleníthetik magukat az állami függőségektől.
Másrészt megemlítendő, hogy – amennyiben elfogadjuk, hogy a felsőoktatási
autonómia klasszikus elmélete szerint a tudománynak megfelelő távolságra van
szüksége a társadalomtól annak érdekében, hogy tevékenységét zavartalanul
folytathassa –, a tudományt akár önálló társadalmat befolyásoló tényezőnek is
tekinthetjük. Az autonómia az intézmények számára alapfeltétel ahhoz, hogy a
társadalom változó igényeire reagálni tudjanak, és e válaszaikat teljes mértékben
figyelembe vehessék.42 Az intézmények ugyanakkor csak akkor válhatnak innovatívvá
és akkor képesek reagálni a változásokra, ha autonómiát kapnak ám ennek fejében
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elszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ebben a rendszerben az államnak a
szakpolitikai célkitűzések, finanszírozási mechanizmusok, oktatási, kutatási és
innovációs ösztönzők keretében kell irányítási célkitűzéseit megvalósítania, az
intézményeknek pedig fel kell készülniük arra, hogy az autonómia ára a teljes körű, és
következményeket maga után vonó elszámolási kötelezettség teljesítése. Ehhez
azonban új központi és belső irányítási rendszerekre is szükség van, amelyek
stratégiai prioritásokon és a humánerőforrások szakmai irányításán, beruházási és
igazgatási eljárásokon alapulnak.43
2.4. A felsőoktatási autonómia és a felelősség kölcsönhatása
A felsőoktatási autonómia XXI. századi értelmezésében előtérbe kell helyezni tehát
azt a fajta megközelítést, amelynek alapja az a felismerés, hogy az államnak nem
elsősorban az intézmény- és szakalapítások során, tehát előzetesen kell
érvényesítenie az ellenőrzés megvalósítására irányuló reális igényét, hanem
utólagos elszámoltatás keretében, a minőség, a hatékonyság és társadalommal
közösen kialakított célkitűzések elérésének függvényében. Az autonómia
fogalmának kitüntetett helyen szereplő rész-elemévé válik a felelősség fogalma.
Paradox módon ennek növekedéséhez az Alkotmánybíróság korábbi fejezetekben
kritizált, az autonómia fogalmát túlságosan tágan értelmező határozatai jelenthetik az
alapot: a szélesebb körű autonómia ugyanis – figyelemmel arra, hogy a társadalom és
az állam egyre erőteljesebb igényeket támaszt a felsőoktatással szemben – nagyobb
mértékű felelősséget indukál. „Egyes csoportok szerint az akadémiai szabadságot
veszély fenyegeti, a felsőoktatásban érvényesülő trendek következményeként. Ezzel
egyidőben a felsőoktatási intézmények nyomás alá kerültek, hogy a közpénzeket a
társadalom egészének érdekei szerint használják fel. A legtöbb országban az
egyetemeken folyó munka koncepciójának újragondolása következett be. Ebben az
összefüggésben az egyetemi szabadságot az egyetemnek a társadalommal szemben
fennálló kötelezettségei keretében kell újragondolni. Ez azt is jelenti, hogy az
egyetemi oktatók, kutatók, miközben saját céljaikat követik, felelősek az intézmény
céljainak teljesüléséért, mivel a tevékenységükhöz szükséges alapokat és feltételeket
az intézmény biztosítja. (…) Nem korlátozhatóak kutatási eredményeik
közreadásában (…), ez a nagyobb szabadság azonban az eredményeket
(kimeneteket) illetően akadémiai tevékenységükkel kapcsolatos nagyobb
felelősséggel kell, hogy együtt járjon.”44 A felelősség két irányban értelmezhető. A
belső felelősség az intézményi autonómia alanyainak és választott képviselőinek
egymással szemben fennálló felelőssége, amelyet a demokratikus döntéshozatali
technikák alakítanak ki, a felelősség külső oldala pedig a társadalom és az állam
irányában nyilvánul meg.45 Dworkin ezzel összefüggésben akként fogalmaz, hogy „az
állam meghatározhatja, hogy hány egyetemet és kutatóhelyet tart fent, kiválaszthatja,
hogy milyen új fakultásokat hoz létre, az egyes tudományos testületek
meghatározhatják, hogy az állami támogatást milyen szempontok szerint osztják el,
az egyetem vezetősége dönthet arról, kit alkalmaz oktatóként és kit nem. De abban a
pillanatban, hogy valakit egy intézmény tudományos munka elvégzésére alkalmazni
kezd, biztosítani kell az illető számára a lehető legszélesebb szabadságot, onnantól
kezdve őt a véleményszabadság fokozott védelme illeti meg. Ezért cserébe a
tudományszabadságot gyakorlók morális kötelezettsége, hogy megfeleljenek annak a
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felelősségnek, amelyet az oktatói és kutatói munka a vállukra terhel. A fokozott
védelem ugyanis csakis a fokozott felelősséggel indokolható”.46 A felsőoktatási
autonómia történelmi, társadalmi, szakpolitikai és alkotmányos alapjának, valamint
jogi és szervezeti megvalósulásának vizsgálata rámutatott a téma összetettségére és
arra, hogy az autonómia klasszikus felfogása a huszonegyedik század társadalmi
körülményei közepette nem tartható. A tudomány szabadságát biztosító felsőoktatási
autonómia – amint az fentebb látható volt – nem kizárólag az állammal szembeni
védelemként fogható fel; az állam, a társadalom és a tudomány közötti újszerű
kapcsolat megköveteli a felsőoktatási autonómia korszerű értelmezési kereteinek
kialakítását is, amelynek során felmerülő szükségszerű konfliktusokat ebben az
értelmezési kereten belül kell szemlélni, nevezetesen akként, hogy az autonóm
felsőoktatási rendszernek a társadalmi felelősségvállalás érdekében és annak határáig
kell biztosítania a tudomány szabadságát.47 Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az
autonómiát garantáló jogi szabályozás, és a megvalósulást biztosító
szervezetrendszer teljességgel összehangoltak. Ennek érdekében az államnak a saját
hatáskörébe tartozó területeken – alkotmányozás, az alkotmány értelmezése, alsóbb
szintű jogalkotás, jogalkalmazás, felsőoktatás finanszírozása – kellő biztosítékokat
kell nyújtania a felsőoktatás számára ahhoz, hogy saját belső szervezetét optimálisan
alakíthassa ki. A felsőoktatási intézmények feladata, hogy a rendelkezésére álló anyagi
és szellemi erőforrásokat racionális módon, belső konfrontációktól mentesen
használja fel. E feladatok megvalósítása a rendelkezésre álló gazdaságtudományi és
szervezetszociológiai kutatások eredményeinek felhasználásával érhető el. Mindezek
mellet a tudomány művelőinek jogállásával kapcsolatos rendezendő kérdéseket sem
szabad figyelmen kívül hagyni.
A társadalom-állam-felsőoktatás kontextusában folyamatos tehát a törekvés az
autonómia és az elszámoltathatóság egyensúlyának megteremtésére. Ennek eszköze
az adott társadalom (nemzeti) felsőoktatási alrendszerében érvényesülő autonómia
gyakorlatának vizsgálata, amely információt szolgáltathat a felsőoktatási reformok
kivitelezéséhez.

3. A felsőoktatási autonómia fogalmi átalakulásának hatásai
3.1. Az intézményrendszert érintő következmények
Az, hogy az oktatás és a kutatás szervezeti formában a felsőoktatási intézmények
keretei között valósul meg, szükségszerűvé teszi, hogy az intézmények
rendelkezzenek az önkormányzás bizonyos fokával, és e jogukat törvény védelmezze.
E szervezeti keretek megalkotásakor nem maga a szervezet az elsőrendű: amint az
fentebb bizonyítást nyert, annak kialakítása minden körülmények között az
tudomány szabadsága jogosultjainak tevékenységét kell szolgálnia, funkciója tehát
ennek biztosítása. Jelentős körülményként értékelendő, hogy a tudományos élet
szabadságát – a korábbi elméleti felfogásokkal ellentétben – nemcsak külső, hanem
belső veszélyek is fenyegetik. A felsőoktatási intézmények önkormányzatainak
ezeknek a veszélyeknek a leküzdését is szolgálniuk kell. A felsőoktatási intézmény,
amelynek karai közötti középkori hierarchia a XIX-XX. századi reformok
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következtében megszűnt, újszerű szervezeti kihívásokkal kénytelen szembenézni. A
jelentős mértékben differenciálódott tudományosság önkormányzata új, a
korábbiaknál hatékonyabb koordinációs mechanizmusokat tett, illetőleg tesz
szükségessé. Természetszerű, hogy ezek megvalósítása – az erőforrások arányos
elosztása, a kínálkozó lehetőségek optimális kihasználása, stb. – komoly belső és
külső konfliktusokkal terhelt; a felsőoktatási intézmények szervezeti egységei közötti
együttműködés alapja e tekintetben is kizárólag a tudomány és az oktatás
szabadságának kiteljesítése lehet.
Figyelembe kell venni azt is, hogy az egyetem nem a tudományos élet szigete; részese
– tárgya, alanya, olykor kezdeményezője – az őt körülvevő társadalmi és politikai
folyamatoknak, ezek irányában természetes kapcsolódási pontokkal rendelkezik.
Autonómiájának és ebből eredő önkormányzati jogainak funkciója napjainkban
már nem a szólásszabadság biztosítása, mint a középkor évszázadaiban, hanem a
társadalom és az állam érdekében végzendő tudományos és oktatómunka
keretfeltételeinek biztosítása. Ennek megvalósulása esetén hatása számos területen
megmutatkozhat, hiszen – a posztmodern kor sajátosságai miatt48 a tudomány vált a
fejlődés meghatározó, kulcsfontosságú tényezőjévé. E felismerés arra kell, hogy
ösztönözze a felsőoktatási autonómia alanyait, hogy a rendelkezésükre álló
tudományos és egyéb kapacitásokat optimális mértékben használják fel. Annak
veszélye, hogy az ekkénti nagyfokú önállósággal az alanyok egy része nem képes élni
– illetőleg azzal visszaél –, mind elméleti szempontból, mind empirikus tapasztalatok
alapján valós. A közjog szempontjából mindez akkor válik relevánssá, amikor az
autonómiával való visszaélés szintje a tudomány és az oktatás szabadságának
érvényesülését veszélyezteti. E kedvezőtlen tényezők kiküszöbölésének eszköze az
autonómia korlátozásával lehetséges. E korlátozás megvalósulhat belső és külső
formában is. A belső korlátozások az önkormányzatiság gyakorlásával
valósulhatnak meg, a külső korlátokat az állam – fentebb már tárgyalt –
beavatkozási jogának terjedelme jelentheti.49 Ennek a kényes egyensúlynak a
kialakításában kap szerepet a közjog: a tudomány szabadságának garantálása és a
hatékony működést biztosító jogi eszközök megteremtése annak függvénye, hogy a
jogalkotó és jogalkalmazó, valamint az alkotmánybíráskodást végző szervek helyesen
értelmezik-e és képesek-e élni az Alkotmány által biztosított keretekkel. A magyar
alkotmánybíráskodás fentebb hivatkozott elemzése révén látható volt, hogy e
határokat nem egy esetben valamennyi érdekelt csoport átlépte. Az intézményi
önkormányzatok belső szabályozása azért szükséges, hogy megteremtsék az
egyensúlyt a különböző szervezeti egységek, illetőleg az egyes tudományok között. E
biztosítékok, illetőleg maguk a kialakítandó egyensúlyi helyzetek is a tudomány
művelését kell, hogy szolgálják. Az ilyen szervezeti megoldások hatékonyságát
azonban nem szabad túlértékelni. Az egyes intézményi erőcsoportok egymásra
gyakorolt hatásának révén, a tudomány művelésének ürügyén ugyanis az eredeti
szándékoktól messzire vezető folyamatok is elindulhatnak; ezek
megakadályozásának érdekében normatív keretek és beavatkozási lehetőségek
kialakítása is indokolt lehet. A közjogtudomány feladata ennek kapcsán, hogy a
felsőoktatási autonómia fogalmának adekvát értelmezési keretein belül maradva
olyan dogmatikai alapot biztosítson, amelynek eredményei mind az esetleges
alkotmányozás, mind a felsőoktatásra vonatkozó alsóbb fokozatú szabályozás
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módosítása során felhasználhatóak. A fentiek alapján a felsőoktatási intézményeknek
a társadalommal szorosabbá váló kapcsolatának következménye, hogy a társadalom
képviselői egyre nagyobb szerepet vállalnak a felsőoktatási intézmények működésének ellenőrzésében (ún. társadalmi tanácsok tagjaiként, minőségbiztosítási
szereplőként, stb.). Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy folyamatosan
változnak azok az értékek, amelyek követését a társadalom elvárja a felsőoktatástól:
az 1990-es évek első felében a demokratizálás, „a kapuk kinyitása” volt a fő érték, ezt
követően a gazdasági értelemben vett hatékonyság, a XXI. századra a nagy növekedés
következtében veszélybe került minőség ügye vált a fő kérdéssé.50 Ennek
következtében is a felsőoktatási intézményekben egyre inkább háttérbe szorul a
hagyományos kollegiális irányítási forma, mind általánosabbá válik az egyetemi
kormányzás modellje.51 Az állammal és a társadalommal fennálló dinamikus
kapcsolat állandó változása, egyensúly-eltolódása a felsőoktatási intézmények
stratégiájának, és ezzel egyidejűleg belső szervezetének, valamint intézményi
kultúrájának újragondolása válik szükségessé.52 Az egyetemi kormányzás
paradigmájának – Magyarországon elsősorban Barakonyi Károly nevével fémjelzett –
kutatása során a felsőoktatási autonómiát jelentős mértékben érintő szervezeti
reform-javaslatok kimunkálására került sor. Ez a modern oktatás-irányítási forma
szorosan összefügg a felsőoktatási autonómia korszerű koncepciójával, hiszen ez az
oktatás-irányítási modell kizárólag a felsőoktatási autonómia korszerű
értelmezésének keretei között teljesedhet ki. Clark a felsőoktatási intézmény egyik
legfontosabb jellemzőjeként említi, hogy azt „professzionális menedzsment irányítja,
különböző forrásokból nyeri jövedelmét, kiépít olyan egységeket (ún. fejlesztő
perifériákat), amelyek nem tartoznak a költségvetési intézmények elszámolási rendje
alá, hanem egyértelműen vállalkozásként működnek, van olyan akadémiai
hátországa, amely versenyképes teljesítményt tud és hajlandó felmutatni, végül pedig
az egyetem minden egysége és munkatársa elfogadja és követi a vállalkozói
szemléletet”.53 Első hallásra paradox de éppen ez a modell ad esélyt a háttérbe
szorított akadémiai értékek pozíciójának javítására: az autonómia fokát az határozza
meg, hogy milyen mértékben hajlandóak és képesek az intézmények összefogni az
állammal és a társadalommal – speciális csoportjaként a gazdasággal – a tudás közös
termelésére és továbbfejlesztésére.54 Annak érdekében, hogy a felsőoktatási
autonómia a fentebb vázoltaknak megfelelően tudjon működni, az intézmények
belső életét is érintő jelentős változásokra van szükség. Ennek érdekében
megalapozottnak és a felsőoktatási autonómia korszerű értelmezésébe beleillőnek
tekintem azokat a javaslatokat55, amelyek értelmében az intézményi önkormányzat
részeként az oktatási és tudományos tanács – a mai szenátus – mellett külön igazgató
(vagy vezető) tanácsot kell létrehozni. Ennek tagjai az intézmény kellő felsőoktatáspolitikai és tudománypolitikai előélettel rendelkező tagjai lehetnének, külső tagjai
pedig a kormányzat és a régió képviselői. Az intézmény gazdálkodásának
felügyeletére és ellenőrzésére külön testület – felügyelő vagy ellenőrző – bizottság
létrehozása indokolt, az intézmény napi operatív vezetését, igazgatási menedzsmentjének irányítását pedig monokratikus szervre, kancellárra – a mai főtitkárra – kellene
bízni.56 „Stratégiai válaszutaknál, alapvető pénzügyi kérdésekben a fejlett
országokban a szenátus tanácsadó szerepet tölt be. Akadémiai ügynek minősítjük az
oktatási-kutatási tevékenységgel szorosan összefüggő, oktatói/tudományos
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felkészültséget igénylő feladatok ellátását. (…) Nem minősíthető viszont akadémiai
kompetenciának pl. a szakok fejlesztésével, megszüntetésével, a szakstruktúra
stratégiai alakításával kapcsolatos végső döntések meghozatala, ahol a társadalmi
érdeknek elsőbbséget kell élveznie a lokális érdekkel szemben”.57 E szervezeti formák
létrehozásakor különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a tudományos, oktatási és
kutatási tevékenység szabad művelésének alapvető biztosítéka az önkormányzatisággal, autonómiával rendelkező felsőoktatási intézmények megteremtése – amely
az állam intézményvédelmi kötelezettségének része.58 Az Alkotmánybíróság fentebb
elemzett határozataiból azonban nem következik az, hogy egyes, az intézmény
gazdálkodására lényeges hatást gyakorló (de a tudományos szabadság érvényesülése
szempontjából nem meghatározó) döntéseknél alkotmányos akadálya lenne annak,
hogy a törvényhozó valamely autonómián kívüli szerv hatáskörébe utalja a döntés
célszerűségének a vizsgálatát. Ilyen kérdésben még az előzetes hozzájárulás
megkövetelése sem veti fel az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ainak a sérelmét,
mindaddig, amíg a korlátozás az autonómia egyéb elemeit, a tudományos és
szervezeti önállóságot nem veszélyezteti.
3.2. Oktatás-irányítási következmények
A posztmodern államnak, mint a szabadságjogok biztosítójának – éppen e jogok
biztosítása érdekében – jelentős beavatkozási lehetősége van az intézmények életébe.
Ennek oka az a korábban kimutatott összefüggés, amely szerint a szabadsággal élni
nem tudó intézmények maguk jelentik a legnagyobb gátját a tudomány szabadsága
érvényesülésének.
A tudomány szabadságának létjogosultságát napjainkban a társadalmi
hasznosság jelenti. A „szabad tudományosságot” kizárólag a társadalmilag
hasznosítható ismeretek, és a haladás igazolhatja.59 A tudományos siker persze
természetesen nem garantálható; ezért van felelőssége a tudományos közösségnek
mind a kutatás tárgyának kiválasztása, mind a cél elérése érdekében alkalmazott
módszerek tekintetében, hiszen amennyiben ezek a választások nem a
legoptimálisabb irányba mutatnak, úgy önmaguk – ti. a tudomány művelői – lehetnek
gátjai a cél elérésének.
A tudomány szabadságának biztosítása tehát cél; ennek gyakorlása és gyakorlásának
mikéntje a tudomány művelőinek – a fenti kötöttségeken túl – szabad belátásán
nyugszik, ez azonban nem teszi kötelezővé a jogalkotó számára konkrét szervezeti
formák kialakítását; ez az a pont, ahol a beavatkozási lehetőségek a legszélesebbek. A
szervezeti és tárgyi feltételek biztosítására csak korlátozott mértékben vonatkozik
az autonómia fogalma, ami e tekintetben elsősorban eljárási garanciákat jelent,
hiszen a tudomány szabadsága nem magát az intézményt, hanem a tudomány
művelőit illeti meg. Az intézmények kialakításának mikéntje a jogalkotó
felségterülete mindaddig, amíg a kialakított formák a tudomány szabadságának
érvényesülését nem akadályozzák.60
A tudomány és a kutatás társadalmi funkciójának kérdése napjaink egyik
legizgalmasabb szakpolitikai területe: az állami beavatkozás mértékének és jogi
kereteinek tisztázatlansága számos érdemi diskurzus eredője. A társadalmat, és a
modern államokat fenyegető veszélyek61 kétségtelenné teszik, hogy a tudomány
művelőinek a társadalom érdekében kell kifejteniük tevékenységüket. Alkotmányjogi
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szempontból a dilemma úgy értékelendő, hogy mennyiben kell korlátozni a
felsőoktatási autonómiát annak érdekében, hogy a tudomány művelői ennek a
társadalmi elvárásnak meg tudjanak felelni. Ésszerűnek látszik az a következtetés,
hogy a felsőoktatási autonómia korlátozását a tudomány művelői a tudomány
szabadságának korlátozásaként fogják értékelni. Ez az elsőre kézenfekvő
konzekvencia azonban csak annyiban igazolható, amennyiben a korlátozás tényleges
tudományos tevékenységre vonatkozik; a „felelős szabadság”-felfogásának
megteremtését célzó kísérletek nem tekintendőek e körbe tartozónak. A közérdek,
illetőleg a társadalmi szükségletek kielégítése a felsőoktatási autonómia
korlátozásához vezethet.62 Hangsúlyozandó: ez nem a tudomány szabadságának
korlátozása, hanem az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségének aktív
oldala; biztosítania kell azt, hogy az az intézményrendszer, amelyet a kulturális jogok
érvényesülésének érdekében maga hozott létre, megfeleljen rendeltetésének.63
Ennek egyebek mellett az Alkotmánybíróság elfeledett megállapításainak egyike is
alapot szolgáltathat; ennek értelmében a „miniszter jogosultsága az állam által a
felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott eszközök hatékonyságának és
jogszerűségének ellenőrzésére az önállósággal való visszaélést akadályozza;64
Schmidt Péter alkotmánybíró ugyancsak erre utalt, amikor megjegyezte, hogy a
miniszter felügyeleti jogköre nem a jogalanyok jogainak védelmét szolgálja, hanem
az objektív jogvédelem eszköze.65 Ez az elv egyben a beavatkozás korlátainak
terjedelmére is választ kínál. Az esetleges állami beavatkozásnak szükségesnek és
arányosnak kell lennie, módozatainak kialakítása tekintetében a kockázatok és a
megszüntetendő káros hatások egyensúlyára kell figyelemmel lenni, különösképpen
azért, mert a túlszabályozott, bürokratizált társadalmi berendezkedés, a hatalom
önmagánál fogva és önmagával szemben váltja ki az ellenállást.66 Ugyanez igaz
természetszerűleg a felsőoktatás finanszírozására is, amelynek célja a fentieknek
megfelelően a tudomány műveléséhez és az oktatás szabadságával való éléshez
szükséges feltételek biztosítása. A jelenlegi rendszerben ugyanakkor a rendelkezésre
álló erőforrások ésszerű és hatékony felhasználása sok esetben a tudomány
szabadságára hivatkozva válik lehetetlenné.67

4. Záró gondolatok
4.1. Az új felsőoktatási törvény megalkotásának közjogi hátteréről68
Az új felsőoktatási törvényről 2010 nyara óta folyó vitákban természetszerűleg
felmerült, hogy szükség van az autonómia bizonyos mértékű korlátozására.
Az azonban, hogy ténylegesen mennyiben „autonómok” a felsőoktatási intézmények,
az nem csupán a rájuk vonatkozó törvényi (és alsóbb szintű) szabályozás tartalmától,
hanem az Alkotmány, illetőleg 2012. január 1-étől az Alaptörvény rendelkezéseitől is
függ. A felsőoktatási autonómia korszerű értelmezésének lényege, hogy a
felsőoktatási intézmények szabályozása sajátosságaikra tekintettel történjen meg,
biztosítva a tudomány szabadságának érvényesülését. A szükséges intézményi
garanciák mellett ki kell munkálni azokat a politikai és joggyakorlati technikákat,
amelyek leginkább biztosítják a társadalmi szempontból hasznos tudományos célok
elérését. Az államnak ugyanakkor azt is tudomásul kell vennie, hogy az általa
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biztosított autonómia őt magát is korlátozza. E korlátozásnak az alapját az a
felismerés jelentheti, hogy minél közelebbi a kapcsolat a releváns alapjogokkal, annál
szűkebben vonható meg az autonómia korlátozásának határa.
A magyar állam a felsőoktatási autonómia közjogi alapját jelentő oktatáshoz való
jogot és tudományos élet szabadságához való jogot történetesen felsőoktatási
intézmények fenntartásán keresztül valósítja meg, ami azonban nem szükségszerű; a
felsőoktatási intézményrendszer nem ab ovo „van”. A tudatosan a felsőoktatási
intézményrendszerre szabott felsőoktatási autonómia kifejezetten ennek a
rendszernek az autonómiáját védi, és nem más, profiljában csak részben hasonló
szervezetekét. Ennek a speciális rendszernek az alapját éppen az jelenti, hogy ebben
valósul meg a két alapjog szimbiózisa.69 Ennek kapcsán megjegyzést érdemel az is,
hogy a közjogtudománynak a közeljövőben el kell végeznie a két alapjog
elválasztásának elméleti feladatát, mert korszakunkban nem világos ugyanis, hogy
milyen kapcsolatban áll a művelődéshez való jog és a tudomány szabadsága. A
felsőoktatási autonómia, mint eszközjog ugyanakkor mindkét alapjog biztosítása
tekintetében releváns, továbbá csak akkor várhatjuk annak megfelelő érvényesülését,
ha egyidejűleg, kényszerítően mindkét alapjog funkcionálásához hozzájárul.70
A fentiek alapján az államilag fenntartott felsőoktatási intézmények léte nem
következik szükségszerűen a legfőbb közjogi normákból. Mindaddig azonban, amíg a
jogalkotó az oktatáshoz való jogot államilag fenntartott felsőoktatási intézmények
útján kívánja érvényesíteni, épp az alapjog érvényesülése miatt, biztosítania kell azok
autonómiáját.
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