
Felsőoktatási autonómia és alapvető jogok 

 79 

KOCSIS MIKLÓS 

Felsőoktatási autonómia és alapvető jogok  

 

1. A felsőoktatási autonómia alapjogi háttere 

Az eredendően tudományfilozófiai-tudományszociológiai felsőoktatás-fogalom – 

Magyarországon, csakúgy mint más államokban is – közjogiasodott. Ennek követ-

keztében a releváns alapjogokra irányuló kutatások során nem lehet eltekinteni a 

felsőoktatási autonómia – Alkotmányból következő és az Alkotmánybíróság által 

tartalommal megtöltött – fogalmának (köz)jogtudományi vizsgálatától. 

A felsőoktatási autonómiára vonatkozó rendelkezések Magyarországon az Al-

kotmány 70/F.§ és 70/G.§-ai alapján, azok összevetésével állapíthatóak meg. A 

70/F.§ (2) bekezdése a művelődéshez való jogról rendelkezve tartalmazza azt a kité-

telt, amely szerint az állam a művelődéshez való jogot – többek között – képességei 

alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, és az oktatásban rész-

tevők anyagi támogatásával valósítja meg. Az Alkotmány 70/G.§-a alapján „a Ma-

gyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet 

szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát”; ugyanezen szakasz értelmé-

ben „tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét meg-

állapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak”. Az Alkotmánybíróság gyakor-

latában a felsőoktatási intézmények működése és autonómiája az Alkotmány 70/F. § 

és 70/G. §-ával összefüggő szabályként szerepel.1 Tartalmi szempontból az Alkot-

mánybíróságnak azok a határozatai tekintendőek a felsőoktatási autonómia körébe 

tartozóknak, amelyek az Alkotmány 70/F.§ és 70/G.§-ának értelmezését, tartalom-

mal való megtöltését végzik el. E megközelítést támasztja alá az Ftv. 1.§ (1) bekez-

dése is, amely szerint a törvény célja „a tanítás és a tanulás alkotmányos  jogának 

érvényesüléséhez szükséges jogi garanciák megteremtése. A tanuláshoz való jog 

alapján a Magyar Köztársaság minden állampolgárának joga, hogy igénybe vegye a 

felsőoktatás által nyújtott szolgáltatásokat, feltéve, hogy képességei alkalmassá te-

szik a felsőfokú tanulmányokra”. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a fel-

sőoktatási intézmények önkormányzata az Alkotmány „e két [ti. a 70/F. és 70/G.] 

szakaszában rögzített alapjogokat valósítja meg”.2 Másutt rögzítette, hogy „a felső-

oktatási intézmények önkormányzata (autonómiája) (…) az Alkotmány 70/G. § (1) 

bekezdésében foglalt alkotmányos jogokat valósítja meg”. Kijelentette továbbá, 

hogy a tudományos és művészeti élet szabadsága, a tanszabadság és a tanítás sza-

badsága érvényesülésének alapvető biztosítéka a felsőoktatási intézmény autonómiá-

ja.3 Az intézmények létére vonatkozóan az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy a 

                                                           
1 41/2005. (X. 27.) AB-határozat 
2 40/1995. (VI. 15.) AB-határozat. Ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg a 102/B/2002. AB-

határozat is. 
3 41/2005. (X. 27.) AB-határozat 
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felsőoktatási intézmények léte az Alkotmány 70/F. §-ából, szervezeti, működési gaz-

dálkodási önállósága az intézményi autonómiából, az Alkotmány 70/G. § -ából eredő 

követelmény. Az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-a garantálja tehát a felsőoktatási in-

tézmények autonóm működését,4 az autonómia védelme a hivatkozott határozatok 

alapján tehát e szakaszokból ered. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/F. §-ában 

foglalt oktatáshoz való jog és a 70/G. § (1) bekezdésében található tudományos élet 

szabadsága szoros kapcsolatát akként foglalta össze, hogy „az Alkotmány 70/F. § -

ába foglalt művelődéshez (oktatáshoz) való jog biztosítja a felsőoktatási intézmé-

nyek létrehozását és működését, az Alkotmány 70/G. §-a pedig a tudományos és 

művészeti élet szabadságát (…) garantálja.5 A vizsgált alkotmánybírósági határoza-

tok közös jellemzője, hogy azok az Alkotmány vonatkozó szakaszainak részletes, 

különböző szempontsorok segítségével végzett elemzését tartalmazzák. Az alkot-

mánybírósági értelmezés nyomán feltétlenül kiemelést érdemel, hogy a felsőfokú 

tanulmányok folytatásához való alanyi jog közvetlenül kapcsolódik az emberi méltó-

ság általános személyiségi jogának a személyiség kibontakozását, a személyi adott-

ságok és törekvések kifejleszthetőségét, illetve érvényesíthetőségét garantáló össze-

tevőjéhez.6 

1.1. A releváns alapvető jogok 

A felsőoktatáshoz való jog alkotmányi kiindulópontját a kulturális jogok képezik. E 

jogok – nevükből adódó kulturális jogi jellegük mellett – markáns szabadságjogi 

karakterrel rendelkeznek, ezért tőlük az alapjogi jelleg nem tagadható meg.7 A szak-

irodalmi megközelítés szerint „a felsőoktatási autonómiával a tudomány (és olyakor 

a művészet) szabadsága „pars pro toto” viszonyban áll, a felsőoktatási intézmények 

autonómiája – holott nem fedi le teljes egészében a tudomány szabadságát – képvi-

seli azt a függetlenséget, amely az intellektuális alkotó tevékenység megvalósulása 

számára teret biztosított”.8 A tudományos tételek, megállapítások és igazságok sza-

bad keresése, továbbá a tudományos eszmék és nézetek szabad áramlása, így az 

egész társadalom, az emberiség, fejlődésének alapfeltétele és az individuum szabad 

kibontakozásának is egyik biztosítéka;9 A felsőoktatási autonómia ennek megfelelően 

kiemelkedő jelentőséggel rendelkezik az alapjogok érvényesítésének vonatkozásában. 

1.1.1. Az oktatáshoz való jog 

Az Alkotmány 70/F. §-a a művelődéshez való jogot szabályozza, amelyet az Alkot-

mánybíróság eddigi gyakorlata lényegét tekintve oktatáshoz való jogként értelmez.10 

                                                           
4 41/2005. (X. 27.) AB-határozat 
5 41/2005. (X. 27.) AB-határozat, ABH 2005, 459, 473. 
6 35/1995. (VI. 2.) AB-határozat, ABH 1995. 163, 166; idézi: Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – 

Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: Magyar alkotmányjog III. Dialóg Campus Kiadó, Buda-

pest-Pécs 2006. 575. o. 
7 Chronowski-Drinóczi-Petrétei-Tilk-Zeller: Magyar alkotmányjog III… 458. o. 
8 Chronowski-Drinóczi-Petrétei-Tilk-Zeller: Magyar alkotmányjog III… 459. o. 
9 34/1994. (VI. 24.) AB-határozat. ABH 1994. 177, 182 
10 Vö. ezzel a 18/1994. (III. 31.) AB-határozatot (ABH 1994, 88, 89), a 1310/D/1990. AB-

határozatot (ABH 1995, 579, 586-587), az 51/2004. (XII. 8.) AB-határozatot (ABH 2004, 679, 686), 

41/2005. (X. 27.) AB-határozatot (ABH 2005, 459, 470), valamint az 51/2004. (XII. 8.) AB-

határozatot (ABH 2004, 679, 686). Az ekkénti érvelés mellett érvel az Alkotmány Kommentárjában 

Horváth Enikő is. Vö. Horváth Enikő: A művelődéshez való jog. In: Az Alkotmány Kommentárja 

(szerk. Jakab András). Századvég, Budapest 2009. 2599. o. 
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Az alkotmányi meghatározásból – amiszerint a Magyar Köztársaság „biztosítja” a 

művelődéshez való jogot – levezethető az állam objektív intézményvédelmi kötele-

zettsége, és annak terjedelme is. 

A felsőoktatásra vonatkoztatva ennek megfelelően az állam köteles gondoskodni 

olyan önkormányzatisággal, autonómiával rendelkező felsőoktatási  intézményekről, 

illetve megfelelő szervezeti szabályokról, amelyek biztosítják a felsőfokú oktatási 

tevékenység szabadságát. Az államnak tehát biztosítania kell a felsőoktatási intéz-

mények létrehozásának és működésének feltételeit, továbbá ezek autonómiáját, 

amelynek célját és tartalmát és terjedelmét az Alkotmány ugyan expressis verbis 

nem határozza meg, azt az azonban az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatának 

alapján megállapítható.11 Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy e 

jog megvalósítása fokozatos, progresszív jellegű tevékenységet igényel. 12 

Az oktatáshoz való jog a dogmatikai megközelítés értelmében kettős jellegű, 

kettős funkciójú alapjog; „összetevői két nagy csoportba az ún. kulturális jogi jelle-

gű elemek és a szabadságjogi elemek területére sorolhatók be. A kulturális jogi jel-

leget mutató elemek közül a felsőoktatás tekintetében a képességekhez  mérten való 

hozzáférés, valamint az állami támogatási rendszer, a szabadságjogi csoportból pe-

dig a tanszabadság (a tanulás és tanítás szabadsága)” érdemel említést.13 A felsőok-

tatási autonómia szempontjából ez a megállapítás azért különösen jelentős, mert a 

tanszabadság legteljesebb formában a felsőoktatásban érvényesül, ami annak is kö-

szönhető, hogy itt kapcsolódik össze a tanszabadság a tudomány szabadságával.  Az 

Alkotmánybíróság a 35/1995. (VI. 2.) AB-határozatban rögzítette, hogy a felsőokta-

táshoz való jog közvetlenül kapcsolódik az emberi méltóság általános személyiségi 

jogának ahhoz az összetevőjéhez, amely „az ember önrendelkezési jogával és ma-

gánszférájának érvényesülésével együtt a személyiség kibontakozását, a személyi 

adottságok és törekvések nem alkotmányellenes kifejleszthetőségét, illetve érvénye-

síthetőségét garantálja. Az emberi méltósághoz való jog abszolút jellegű lényeges 

tartalmát minden ember egyenlő méltósága testesíti meg. Az emberi méltóság általá-

nos személyiségi jogának a személyiség szabad kibontakozását lehetővé tevő máso-

dik összetevőcsoportjába tartozik az a nevesített jog is, amely a megfelelő képességű 

magyar állampolgárokat felsőoktatási intézményben felsőfokú tanulmányok folyta-

tására jogosítja”.14 62/2009. (VI. 16.) AB-határozatában a testület kifejtette, hogy 

mivel az Alkotmány 70/F. §-a biztosítja a művelődéshez való jogot, amelyet a Ma-

gyar Köztársaság a „képességei alapján mindenki számára hozzáférhető” felsőokta-

tás útján valósít meg. Az Alkotmány szövegéből következően tehát a felsőoktatási 

intézmények léte és működése az Alkotmány 70/F. §-ában rögzített alapjog intézmé-

nyi garanciája. 

                                                           
11 Ezt az Alkotmánybíróság szerint a törvényi szintű szabályozásnak kell elvégeznie.  
12 Manfred Nowak: The Right to Education. In: Asbjorn Eide – Catarina Krause – Allan Rosas 

(szerk.): Economic, Social and Cultural Rights. Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 2001. 

255-256. o. Idézi Horváth Enikő: i. m. 2597. o. Hasonlóan fogalmaz a magyar Alkotmánybíróság 

is, amikor rögzíti, hogy az állam e feladata „programszerű, megvalósítása időt vesz igénybe, a 

társadalom számára rendelkezésre álló anyagi eszközök mértékének függvénye”.  1310/D/1990. 

AB-határozat, ABH 1995, 579, 586 
13 Chronowski-Drinóczi-Petrétei-Tilk-Zeller: Magyar alkotmányjog III… 576. o. 
14 ABH 1995, 200 



Kocsis Miklós 

 82 

1.1.2. A tudományos élet szabadsága 

Az Alkotmány 70/G. §-ában foglalt tudományos élet szabadságának általános tar-

talma a tudományos ismeretek megszerzésének, illetve ezek terjesztésének jogát 

jelenti:15 a tudományos ismeretek megszerzésének tartalmi elemei  közé tartozik a 

kutatás szabadsága, amely felöleli a tudományos kérdésfeltevést, a kutatási módsze-

rek kidolgozását, ezek alkalmazását, valamint az  eredmények értékelését. További 

elem a tudományos alkotás szabadsága, amelynek körébe beletartozik mindaz, ami a 

kutatás szűk értelmezésébe nem illeszkedik, például ismeretek összefoglalása, rend-

szerezése, elméletek, modellek kidolgozása.16 A tudományos élet szabadsága tehát 

két formában, a tudományos kutatáshoz való jogban, illetőleg a felsőoktatási auto-

nómiában nyer értelmet,17 hiszen a tudomány autonómiájának biztosítása érdekében 

felsőoktatási intézményt nem csupán a szűk értelemben vett tudományos, oktatási és 

kutatási tevékenység területén illeti meg önállóság és függetlenség, hanem szerve-

zetalakítás, működés és gazdálkodás tekintetében is.18 További tartalmi elemként 

jelölhető meg a tudományos kérdésekben való döntés joga, amelyet az Alkotmány 

70/G. § (2) bekezdése kifejezetten kiemel a tudomány szabadsága részjogosítványai 

közül.19 Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az államnak tudományos igazságok 

kérdésében semlegesnek kell lennie, viszont alkotmányos követelményként garan-

tálnia kell, hogy a tudomány művelői a tudományos kutatások és a tudományos ismere-

tek terjesztésének szabadságjogát – alkotmányos keretek között – gyakorolhassák.20 

34/1994. (VI. 24.) AB-határozatának értelmében az Alkotmánybíróság a tudomá-

nyos élet szabadságát, valamint az állam semlegességére vonatkozó rendelkezéseket 

alapvető „jogállami és alkotmányos” értéknek tekinti.21 

                                                           
15 Chronowski-Drinóczi-Petrétei-Tilk-Zeller: Magyar alkotmányjog III… 597. o. 
16 A terjesztés megnyilvánulását jelenti a tudományos ismeretek, eredmények nyilvánosságra 

hozatalának joga, illetve a tudományos ismeretek tanításának joga. 
17 Láncos Petra: A tudományos és művészeti élet szabadsága. In: Az Alkotmány kommentárja 

(szerk. Jakab András). Századvég, Budapest 2009. 2608. o.  
18 41/2005. (X. 27.) AB-határozat. Magyar Közlöny 2005. 142. sz. 
19 34/1994. (VI. 24.) AB-határozatában kimondta, hogy az Alkotmány 70/G. §-a a tudományos élet 

szabadságának tiszteletben tartása és támogatása kimondásával, és annak deklarálásával, hogy 

tudományos igazságok kérdésében állást foglalni csak maga a tudomány  lehet kompetens, nemcsak 

alapvető jogállami és alkotmányos értéket nyilvánít ki, hanem szubjektív jogként fogalmazza meg 

a tudományos alkotás szabadságát, továbbá a tudományos ismeretek megszerzésének – magának a 

kutatásnak – és tanításának szabadságát, mint az ún. kommunikációs alapjogok egyik aspektusát.  
20 Utalt a testület ugyanakkor arra is, hogy a tudomány, a tudományos ismeretszerzés és a tudomá-

nyos tanítás szabadsága, noha nem korlátozhatatlan, de mindenképpen olyan szabadságjog, amely-

nek csak kivételes korlátozó rendelkezésekkel szemben kell engednie, olyanokkal, amelyek köz-

vetlenül valamely alapjog érvényesítésére és védelmére szolgálnak, vagy amelyek valamely elvont 

alkotmányos érték (pl. törvényen alapuló titokvédelem) feltétlen érvényesülését hivatottak biztosí-

tani. Lásd erről részletesen Chronowski-Drinóczi-Petrétei-Tilk-Zeller: Magyar alkotmányjog III… 

600. o. 
21 Megfogalmazása szerint „mindannyiszor, amikor a történelem során az állam a tudomány sza-

badságát politikai, ideológiai, vallási vagy egyéb korlátozásnak vetette alá, az az egész társadalom 

fejlődésének béklyójává vált. Történelmi tapasztalaton nyugvó igazság, hogy a tudomány szabad-

sága a haladás alapvető biztosítéka, és az az egyéni autonómiával is szorosan összefügg. A tudo-

mányos tételek, megállapítások és igazságok szabad keresése, továbbá a tudományos eszmék és 

nézetek szabad áramlása, így az egész társadalom, az emberiség, fejlődésének alapfeltétele és az 

individuum szabad kibontakozásának is egyik biztosítéka”. ABH 1994, 177, 182. 
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A tudomány szabadságának részeként értelmezhető kutatási szabadság napjaink-

ban elsősorban a tudományos gondolkodás szabadságát, a tudományos nézetek sza-

bad terjesztésének jogát jelenti, mintsem magának a kutatási folyamatnak „korláto-

zás nélküli végrehajtását”.22 A kutatási tevékenység egyre differenciáltabbá, erőfor-

rás-igényessé váló volta miatt elképzelhetetlen, hogy egyrészt a forrásokat biztosító 

szerv – legyen akár állami, akár magán – mindenfajta igényt kielégítsen – Barakonyi 

Károly találó példája szerint „egy atomkutatással foglalkozó tudós számára az egye-

tem valószínűleg nem épít saját reaktort csak azért, hogy kutatási szabadsága ne 

sérüljön”,23 – másrészt, hogy az kutatáshoz szükséges feltételek biztosítása ellentéte-

lezéseképpen ne fogalmazna meg elvárásokat a kutatás alanyával szemben.  

A kutatás magában foglalja a témaválasztás szabadságának garanciáját mind ne-

gatív, mind pozitív értelemben: kutatási téma választása nem tiltható meg, ugyanak-

kor konkrét téma „nem-választása” sem szankcionálható. A kutatás tekintetében 

ugyanakkor nem csupán a védelmi jellegű aspektusok érdemelnek figyelmet, hanem 

az is, hogy milyen mértékű beavatkozási lehetőséget – és kinek – kell biztosítani 

ahhoz, hogy az önkényesen választott – tehát társadalmi haszonnal nem kecsegtető – 

kutatási témákra való felesleges ráfordítások elkerülhetőek legyenek. 24 Ennek elmé-

leti eshetőségének vizsgálatakor természetesen nem szabad figyelembe venni a gya-

korlati szempontok – tipikusan a financiális lehetőségek – szerepét sem. A tudomá-

nyos munka természetszerűleg nem korlátozódik a felsőoktatási intézmények tevé-

kenységére, hiszen számtalan egyéb, állami és nem állami szervezet, vagy akár szer-

vezet-független kutató végez ilyen jellegű tevékenységet. Ezeket a személyeket a 

tudomány művelőiként, ám nem a felsőoktatási autonómia alanyaiként jelölhetjük meg. 

1.2. Az érintett alapvető jogok felsőoktatási autonómia-szempontú 

alkotmánybírósági értelmezése 

A felsőoktatási autonómia fejlődésére ható felsőoktatás-politikai tényezők mellett a 

magyar felsőoktatási jog legújabb kori fejlődésében különösen nagy szerephez jutott 

az Alkotmánybíróság, amely az e fejezet 1.1. pontjában ismertetett alapvető jogoka t 

értelmező, illetőleg a felsőoktatási joggal összefüggő – érdemben 1993-ban megkez-

dett – gyakorlatában számos nagy jelentőségű kérdést tárgyalt. 

1.2.1. A felsőoktatáshoz való jog tartalma és korlátozása 

34/1994. (VI. 24.) AB-határozatában az Alkotmánybíróság meghatározta a tárgyalt 

alapjogoknak a szabadságjogokhoz való viszonyát. A testület az Alkotmány 70/G.§-

ának értelmezése kapcsán megállapította, hogy az Alkotmány „szubjektív jogként 

fogalmazza meg a tudományos alkotás szabadságát, továbbá a tudományos  ismere-

tek megszerzésének – magának a kutatásnak – és tanításának szabadságát, mint az 

ún. kommunikációs alapjogok egyik aspektusát”.25 Rámutatott a testület arra is, hogy 

a tudományos élet szabadsága magába foglalja a tudományos kutatáshoz és a tudo-

                                                           
22 Barakonyi Károly: Az egyetemirányítás bukdácsoló reformja. In: Bologna „Hungaricum”. Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2009. 198. o. 
23 Barakonyi Károly: Az egyetemirányítás… 198. o. 
24 a 41/2005. (X. 27.) AB-határozathoz írt különvéleményében ezzel kapcsolatban Kiss László 

megjegyzi, hogy „az állam célirányos, közérdekű feladatellátásával szoros kapcsolatban álló kuta-

tásokat is felkarolhat. Ha nem így lenne, a tudomány szabadságára hivatkozással a hobbi kutatási 

témákat is szolgai módon az idők végezetéig támogatnia kellene.” 
25 34/1994. (VI. 24.) AB-határozat, ABH 1994, 177, 182 
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mányos igazságok és ismeretek terjesztéséhez való szabadságjogot, amely tágabb 

értelemben a véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik, egyúttal tartalmazza 

az államnak azt a kötelezettségét, hogy tartsa tiszteletben és biztosítsa a tudományos 

élet teljes függetlenségét, a tudomány tisztaságát, elfogulatlanságát és pártatlansá-

gát.26 A tudományos élet szabadságához fűződő jogot gyakorló személyi kör megha-

tározásának problematikáját túlontúl leegyszerűsítve a testület megállapította, hogy 

a tárgyalt jog „elvileg ugyan mindenkit megillet, a szabadságjog tényleges jogosult-

jai azonban csak a tudomány művelői”. 

Lényeges és helyes, ugyanakkor számos gyakorlati kérdést felvető megállapítása 

az Alkotmánybíróságnak, hogy „a tudományos minőség meghatározásában – a tu-

domány autonómiája folytán – ugyancsak egyedül a tudomány művelői jogosultak 

dönteni.” E megállapítás gyakorlati vetületének problematikus voltát az okozza, 

hogy ügytípusoktól eltérően esetileg vizsgálandó, kik tekinthetőek adott kérdésben a 

tudomány művelőinek.27 E gondolatok szellemében született a 861/B/1996. AB-

határozat28 is, amely a tudomány művelőinek problémakörét tovább színesítette, 

hiszen megállapította, hogy „a {régi} Ftv. 32.§ (1) bekezdése ugyanis nem szűkíti le 

a tudományos élet szabadságához fűződő jogosultságok kedvezményezetti körét az 

egyetemi tanárokra, ellenkezőleg; azt kifejezetten az egyetemi autonómiát megteste-

sítő személyi körre terjeszti ki”; (…) „a tudomány művelői és a tanszabadság hordo-

zói (…) az egyetemi tanárok mellett (…) az egyéb oktatók, a tudományos kutatók, 

de maguk a hallgatók is”.29 

Annak ellenére, hogy az új Ftv. hatályba lépése óta ezt a rendelkezést a tételes 

jog már nem tartalmazza, a tudomány művelőinek körével kapcsolatos elméleti 

probléma továbbra is valós.30 Mindezen túlmenően a 34/1994. (VI. 24.) AB-

határozatban annak kimondásával, hogy „az államnak tudományos igazságok kérdé-

sében semlegesnek kell lennie, viszont alkotmányos követelményként feltétlenül 

garantálnia kell, hogy a tudomány művelői a tudományos kutatások és a tudományos 

ismeretek terjesztésének szabadságjogát – alkotmányos keretek között – gyakorol-

hassák”,31 az Alkotmánybíróság a felsőoktatási jog lényeges alapelvét rögzítette, 

                                                           
26 34/1994. (VI. 24.) AB-határozat, ABH 1994, 177, 182 
27 A Doktoranduszok Országos Szövetsége által működtetett Jogsegély-szolgálat praxisában merült 

fel többek között az az eset, amelynek során egy felsőoktatási intézmény doktorandusz hallgatója a 

doktori szigorlat előfeltételeként megjelölt két középfokú nyelvvizsga egyikét latin nyelven kíván-

ta letenni. A vonatkozó jogszabály – a felsőoktatási törvény 68.§ (5) bekezdésének b) pontja – 

értelmében a doktori fokozat megszerzésének feltétele „két idegen nyelv – a tudományterület 

műveléséhez szükséges – ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása”. 

Az érintett intézmény doktori szabályzata további rendelkezést nem tartalmazott, az ügyben eljáró 

Doktori Tanács pedig nem engedélyezte a hallgató számára latin nyelvvizsgájának elismerését . Az 

ügyben kérdésként felmerült, hogy az adott tudományterület minőségi művelésének egyik előfelté-

telének – ti. a nyelvismeretnek – konkretizálását elvégezheti-e az ügyben eljáró Doktori Tanács 

akként, hogy bizonyos – akár holt – nyelveket kizár az általa elfogadatónak ítélt körből. Tekintet-

tel azonban az Alkotmány 70/G.§-ának az Alkotmánybíróság általi tág értelmezésére, az ügyben 

jogszerűtlenséget nem állapíthatunk meg. 
28 ABH 1998, 650 
29 ABH 1998, 650, 654 
30 A tudomány művelőinek és a felsőoktatási autonómia alanyainak jogállásával kapcsolatban lásd 

Kocsis Miklós: A tudomány művelői – avagy röviden a felsőoktatási autonómia alanyairól. 

Collega 2009. 1-2. sz. 17-21. o. 
31 ABH 1994, 177, 182 
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egyúttal a felsőoktatási autonómia talán leglényegesebb elemét fogalmazta meg. E 

gondolat szellemében állapította meg továbbá, hogy „az állam a tudományos alkotás 

és ismeretszerzés és a tudományos tanítás szabadságát csak olyan korlátozásoknak 

vetheti alá, amely a kommunikációs szabadságjogok korlátozásával szemben tá-

masztott alkotmányos követelményeknek megfelel”.32 Megállapítható tehát, hogy 

mivel tágabb értelemben a tudomány szabadsága általánosságban is a véleménynyil-

vánítási szabadsághoz tartozik, az a véleménynyilvánítás szabadságából eredő külön 

nevesített alanyi jogokkal azonos alkotmányos védelemben részesül az állami be-

avatkozások és korlátozások ellen.33 A határozat tisztázta egyúttal az érintett alapjog 

korlátozásának tartományát is akként, hogy „a tudomány, a tudományos ismeretszer-

zés és a tudományos tanítás szabadsága, noha nem korlátozhatatlan, de mindenkép-

pen olyan szabadságjog, amelynek csak kivételes korlátozó rendelkezésekkel szem-

ben kell engednie, olyanokkal, amelyek közvetlenül valamely alapjog érvényesítésé-

re és védelmére szolgálnak, vagy amelyek valamely elvont alkotmányos érték (pl. 

törvényen alapuló titokvédelem) feltétlen érvényesülését hivatottak biztosítani. Ilyen 

szóba jöhető, és az indítvány elbírálása szempontjából is releváns korlátozások kü-

lönösen a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog, továbbá az egyes, nem 

személyes adatnak minősülő adatokhoz való hozzáférhetőséget tiltó, közérdekű – 

törvénybe foglalt – titoktartási rendelkezések.”34 

870/B/1997. AB-határozatában az Alkotmánybíróság – abban a kérdésben nyilat-

kozva, hogy a nyelvismeret megszerzése igazolásának követelménye ellentétes-e a 

tanszabadság elvével – megállapította, hogy a tanszabadság joga tartalmilag egy-

aránt magában foglalja a tanulás és a tanítás szabadságát, azonban egyiket sem ab-

szolút jellegű, korlátozhatatlan jogként. „A tanulás szabadságát az á llam a felsőokta-

tás területén az egyes, általa fenntartott vagy támogatott oktatási intézményekbe való 

bejutás lehetőségének biztosításával, pozitív módon határozza meg. Ugyanakkor az 

állam joga annak meghatározása is, hogy a társadalom szempontjából mely képessé-

gek fejlesztése szükséges állami eszközökből a felsőoktatás keretében. A felsőfokú 

oktatásban való részvétel nem kötelező jellegű, arra mindenki a feltételek szabad 

mérlegelését követően, önállóan vállalkozhat.”35 A tanítás szabadsága megnyilvá-

nulhat „egyéni és intézményi formában, az utóbbi körbe tartozik a felsőoktatási in-

tézmények tevékenysége”.36 Nem kérdéses, hogy a tanítás szabadságának megvaló-

sulása érdekében a felsőoktatási intézmények nagyfokú autonómiával rendelkeznek. 

Ez az autonómia azonban nem korlátlan: az állam törvénnyel vagy törvényi felha-

talmazás alapján kibocsátott más jogszabályokkal, azt közérdekből – például a fel-

sőoktatás egységesítése, az oklevél kibocsátásának alapjául szolgáló képzés alapkö-

vetelményeinek biztosítása érdekében – korlátozhatja és korlátozza is. A tantervek, 

tananyagok és képzési programok megállapítása és nyilvánosságra hozatala – a fel-

sőoktatási autonómia részeként – az adott intézmény hatáskörébe tartoznak. Ez a 

közzétételi kötelezettség a biztosítéka annak, hogy „a felvételt kérő személyek az 

                                                           
32 ABH 1994, 177, 182 
33 A tudomány szabadságának a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő viszonya tekintetében 

lásd Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit: Magyar 

alkotmányjog III. 595. o. 
34 34/1994. (VI. 24.) AB-határozat, ABH 1994, 177, 183 
35 870/B/1997. AB-határozat, ABH 1999, 611, 613 
36 870/B/1997. AB-határozat, ABH 1999, 611, 613 
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adott intézmény tanulmányi- és vizsgaszabályzatát is megismerjék, amely konkreti-

zálja a {régi} Ftv.-ben előírt záróvizsgára bocsátás feltételeit (tantárgyakat, nyelv-

ismeretet, stb.), és így élni tudjanak a tanszabadságból levezethető iskolaválasztási 

jogukkal”.37 51/2004. (XII. 8.) AB-határozatában az Alkotmánybíróság kifejtette, 

hogy az oktatáshoz való jog részeként a felsőfokú tanulmányok folytatásához való 

jog gyakorlása csak úgy biztosítható, ha az állam megteremti a felsőfokú tanulmá-

nyok folytatásának a feltételeit. „A felsőfokú tanulmányok folytatásának elengedhe-

tetlen feltétele, hogy meghatározásra kerüljenek azok a képzési formák, vagyis a 

felsőfokú képzés szerkezete, amelynek keretében felsőfokú tanulmányok folytatásá-

ra lehetőség nyílik.”38 A 857/B/1994. AB-határozat az Alkotmány 70/A.§-ából kiin-

dulva megállapította, hogy nem alkotmányellenes az, hogy felsőoktatási intézmény 

szervezeti egységének vezetését hatvanöt év feletti személy nem láthatja el. Megál-

lapította a testület, hogy „a tisztség betöltésére engedélyezett életkor a jelenlegi 

törvényes nyugdíjkorhatárt évekkel meghaladja, ezért az életkori korlát nem tekint-

hető önkényes és indokolatlan feltételnek, nem sérti az emberi méltósághoz való 

jogot és ennek folytán nem valósítja meg az Alkotmány 70/A.§ (1) bekezdésén ala-

puló – egyéb helyzet szerinti – megengedhetetlen diszkriminációt.” A határozat 

elsősorban napjaink történéseire tekintettel figyelemreméltó: a hatályos szabályozás 

ugyanis szintén tartalmazza a fenti kitételt, valamint a jelenleg folyó felsőoktatási 

reform-folyamat során a kérdésben élénk vita bontakozott ki. Ennek végeredménye-

képpen a felsőoktatási szférában a vezetői megbízások korhatára 65 év, de amennyi-

ben annak időtartama túlnyúlik a 65 éves korhatáron, akkor a szenátus kétharmados 

döntésével ez kitolódhat 69 éves korig.39 

1.2.2. A felsőoktatáshoz való jog érvényesülésének feltételrendszere 

1310/D/1990. AB-határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Al-

kotmány 70/B.§ (1) bekezdésében biztosított munka és a foglalkozás megválasztásá-

nak szabadsága szoros összefüggésben van az Alkotmány 70/F.§ (1) bekezdésében 

biztosított művelődéshez való joggal, hiszen „az egyre bonyolultabbá váló társadal-

mi munkamegosztás a munka és a foglalkozás végzésének előfeltételéül egyre gyak-

rabban szab meghatározott képzettséget”.40 Megvalósítását tekintve e két alapvető 

jog azonban eltér egymástól.  

A munkához és a foglalkozáshoz való jog „az alapvetően nem állami foglalkoz-

tatásra épülő társadalomban negatív módon érvényesül: nem lehet alkotmányellenes 

korlátja. A felsőoktatásban ezzel szemben jelenleg az állam jelentős túlsúllyal ren-

delkezik. Ebből adódóan az állam a művelődéshez való jogot közvetlenül, a felsőok-

tatás területén az egyes, általa fenntartott oktatási intézményekbe való bejutás lehe-

tőségének biztosításával, pozitív módon valósíthatja meg”.41 E megállapítás helyes-

ségének elismerése mellett is fontos rögzíteni, hogy a testület kijelentése időt állóbb, 

                                                           
37 870/B/1997. AB-határozat, ABH 1999, 611, 613-614 
38 51/2004. (XII. 8.) AB-határozat, ABH 2004, 679, 686 
39 A témával kapcsolatos érveket és ellenérveket lásd http://www.edupress.hu/index.php?at 

=egycikk &HirID=16825&hirlevel=1. A témával kapcsolatban megjegyzést érdemel, hogy a felső-

oktatási törvény ilyen tartalmú szabályozása elsősorban néhány intézményvezető, politikus, vagy 

intézményvezető politikus érdekét szolgálta csupán. 
40 A1310/D/1990. AB-határozat, ABH 1995, 579, 585 
41 1310/D/1990. AB-határozat, ABH 1995, 579, 585 
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mintsem azt szóhasználata sugallja: az állam ugyanis a művelődéshez való jogot 

nemcsak a határozat születésének jelen idejében – amikor a felsőoktatásban az állam 

jelentős túlsúllyal rendelkezett – tudja az oktatási intézményekbe való bejutás lehe-

tőségével biztosítani, hanem akkor is, amikor túlsúlya már nem  lesz olyan nyilván-

való. Nem hagyható ugyanis figyelmen kívül az állam szerepe a nem általa fenntar-

tott intézmények működése biztosításának tekintetében sem, hiszen az azokra vonat-

kozó jogi szabályozás megalkotásával, azok meghatározott szempontrendszer szerin-

ti támogatásával és egyedi igazgatási intézkedések meghozatalával ugyancsak a 

művelődéshez való jog érvényesülését biztosítja.  

Ugyanebben a határozatában kifejtette a testület azt is, hogy az Alkotmány 

70/F.§-a szerint a művelődéshez való jog akkor valósul meg a felsőfokú oktatásban, 

„ha az mindenki számára képességei alapján hozzáférhető, továbbá az oktatásban 

részesülők anyagi támogatást kapnak”.42 Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy „az 

államnak a felsőoktatással kapcsolatos alkotmányos feladata, hogy a tanuláshoz való 

jog objektív, személyi és tárgyi előfeltételeit megteremtse és azok fejlesztésével e 

jogot igénye szerint bármely, a felsőfokú oktatásban való részvétel szempontjából 

megfelelő képességekkel rendelkező állampolgár számára biztosítsa”.43 E megállapí-

tással az Alkotmánybíróság visszaigazolja azt a fentebb – a művelődéshez való jog-

gal összefüggésben – tett megállapítást, amely szerint a jog érvényesüléséhez szük-

séges objektív feltételek biztosításakor figyelembe veendőek a nem közvetlenül 

állami fenntartással működő intézményeknek feladatellátásukhoz nyújtott állami 

hozzájárulások (épület, stb.) is. Hangsúlyozta az Alkotmánybíróság, hogy az állam e 

feladata „programszerű, megvalósítása időt vesz igénybe, a társadalom számára 

rendelkezésre álló anyagi eszközök mértékének függvénye”.44  

Az állam feladata ezek alapján tehát, hogy egyensúlyt teremtsen a társadalom 

tagjainak alapvető jogon alapuló igényei és az ezek megvalósításához rendelkezésre 

álló anyagi eszközök között. Az Alkotmánybíróság szerint  az állam kötelessége és 

joga a művelődéshez való jog területén „annak meghatározása, hogy a társadalom 

szempontjából mely képességek fejlesztése szükséges állami eszközökből felsőfokú 

oktatással, illetve az ilyen jellegű felsőfokú oktatásban való részvéte lhez milyen 

képességbeli feltételek teljesítése szükséges”.45 A művelődéshez való jognak a fel-

sőoktatás területén való biztosítása sokfajta módon valósulhat meg, vagyis az állam-

nak e feladat megvalósításában nagy a mozgástere. 

Az Alkotmánybíróság felsőoktatási joggal kapcsolatos határozatainak rövid, 

vázlatszerű áttekintése után megállapíthatjuk, hogy a testület ez irányú gyakorlata 

számos nagy jelentőségű – nemegyszer alkotmányos követelmény formájában meg-

fogalmazott – tézissel gazdagította magyar közjogi rendszert, ezen belül pedig a 

felsőoktatási jogot. Az AB – határozatainak útján – részletesen kibontotta az Alkot-

mány 70/F. § és 70/G. §-ainak tartalmát. A – leendő – alkotmányozás szempontjából 

ez annak lehetőségét és szükségességét is jelenti, hogy a testület határozatainak 

nyomán pontosításra kerüljenek az Alkotmány vonatkozó rendelkezései.46 

                                                           
42 1310/D/1990. AB-határozat, ABH 1995, 579, 585 
43 1310/D/1990. AB-határozat, ABH 1995, 579, 586 
44 1310/D/1990. AB-határozat, ABH 1995, 579, 586 
45 1310/D/1990. AB-határozat, ABH 1995, 579, 586 
46 Az Alkotmánybíróság felsőoktatási autonómiával összefüggő gyakorlatának feldolgozását lásd Kocsis 

Miklós: A felsőoktatási autonómia alkotmánybírósági értelmezéseiről. Jura 2009. 2. sz. 73-82. o 
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1.3. A felsőoktatási autonómia szerepe az alapjogok érvényesítésében  

Az oktatáshoz való jog és a tudomány szabadsága nem csak felsőoktatási intézmé-

nyek keretei között gyakorolható; az ezzel való élés keretei közé számíthatjuk  a 

tudományos előadások tartását, a magántermészetű kutatások folytatását, kutatások 

nyilvánosságra hozását, magánintézetek létrehozását, stb.47 Abban az esetben tehát, 

ha az államnak e jog kapcsán csupán az általános intézményvédelmi kötelezettségé-

nek kellene eleget tennie – ti. hogy biztosítsa a jog gyakorlásának feltételeit –, e jog 

– lévén mindenkit megillető – nem vetne fel különös problémákat, ugyanakkor az 

állam által létrehozott és az állam által fenntartott felsőoktatási intézményrendszer, 

amely jelentős részben ennek az intézményvédelmi kötelezettségnek való megfele-

lést szolgálja, számos kérdést vet fel. 

1.3.1. Az állam intézményvédelmi kötelezettsége 

A tudomány művelésének biztosítása az állam egyik alapvető feladata. A tudomá-

nyos kutatásnak és oktatásnak alapvető kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai 

jelentősége van, emiatt elsőrendű az állam azon funkciója, hogy ezt a jogot a társa-

dalom tagjai számára biztosítsa.48 Központi kérdés, hogy az állam által ellátandó 

közfeladatok milyen kapcsolatban állnak a kutatással és az oktatással; ennek a jelen-

tőségét az adja, hogy az államnak – az objektív intézményvédelmi kötelezettsége 

okán – felsőoktatási intézményeket kell fenntartania. A tudomány fennmaradásának 

egyik záloga tehát az állam, hiszen közvetetten – az intézményfenntartáson keresztül 

– ő viseli a formális értelemben vett felelősséget a tudomány megmaradásáért. 49 A 

tudomány szabadsága, mint alapvető jog lényege és történelmi kiindulópontja az 

oktatás és a kutatás szabadságában keresendő.50 

Napjainkban ez azonban már nem csupán negatív aspektusként, az állami be-

avatkozástól való védelemként kell, hogy megjelenjen, hanem az emberi, pénzügyi 

és szervezési előfeltételek megteremtésének elősegítése iránti igényként is megfo-

galmazható. Az állam csak az olyan szervezeteket tudja felhasználni, amelyek ezek-

kel a forrásokkal rendelkeznek. A tudomány ugyanakkor csak akkor tud a vele 

szemben – az állam és a társadalom részéről – felmerülő kötelezettségeknek megfe-

lelni, ha rendelkezik a kutatáshoz szükséges szabadsággal. Ennek biztosítása az 

állam és a társadalom felelőssége és érdeke egyben, hiszen ennek biztosítása esetén 

számolhatnak a várható nyereséggel, nevezetesen a társadalmi, szociális, műszaki 

területeken hasznosítható új tudományos eredményekkel.51 

1.3.2. A felsőoktatási intézmények rendeltetése 

A felsőoktatási autonómiát alapos vizsgálat tárgyává tevő szakirodalomban gyakran 

felvetődik, hogy maga a felsőoktatási intézmény mennyiben tekinthető a tudomány 

                                                           
47 Lásd erről bővebben Werner Thieme: i. m. 73. o. 
48 Kay Hailbronner: Wissenschaftsfreiheit als Funktionsgrundrecht. Hansischer Gildenverlag 

Heitmann, Hamburg 1980. 60. o. 
49 Vö. Eduard Hirsch: Zur rechtlichen Neuordnung der Universitätsverfassung. In: Festsc hrift für 

Wilhelm Felgentraeger 1969. 89. o. továbbá Hans Peter Bull: Die Staatsaufgaben nach dem 

Grundgesetz. Müller, Berlin 1973. 295. o. 
50 Hans Thieme: Die Freiheit der Künste und Wissenschaften. Franz Vahlen Verlag, München 

1967. 9. és köv. o. 
51 Vö. Ernst Topitsch: Die Freiheit der Wissenschaft und der politische Auftrag der Universität. 

Luchterhand, Neuwied 1968. 7. év köv. o. 
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szabadsága, mint alapjog alanyának.52 A tudomány szabadsága mindenekelőtt a fel-

sőoktatási intézmények polgárait (Hochschulmitglieder) illeti meg, mindaddig, amíg 

tudományos munkát (wissenschaftliche Betätigung) végeznek, tudományos eljárá-

sokban (Wissenschaftsprozess) vesznek részt. A német szövetségi alkotmánybíróság 

egyfajta védőjogként értelmezi az állami beavatkozásokkal szemben; ennek értelmé-

ben azokat illeti meg, akik tudományos tevékenységet végeznek, vagy kívánnak 

végezni.53 Azok a személyek, akik e tevékenységet végzik, lehet, hogy részei a fel-

sőoktatási intézmény szervezetrendszerének (Teil der Organisation), de ettől a szá-

mukra biztosított individuális jog, a tudomány szabadsága magát az intézményt nem 

illeti meg. Korábbi felfogások követői azt hangsúlyozták, hogy az Alkotmány a 

felsőoktatási rendszer tekintetében egyben intézményi garanciát is megalapoz, újab-

ban azonban inkább funkcionális összefüggéseket vélnek felfedezni az intézményi 

garanciák kapcsán; tisztázandó ennek kapcsán, hogy mi az autonómia szerepe a 

fentebb rögzített alapjogok érvényesülésének területén. 

Ennek vizsgálata azért különösen fontos, mert napjainkban az autonómia kérdé-

se a kulcs az állam és a felsőoktatási intézmények viszonyának megértéséhez is.54 

Természetszerűnek tekinthető napjainkban, hogy a modern államok alkotmányai 

tartalmazzák a felsőoktatási intézmények jogállását, valamint autonómiájuk alkot-

mányos garanciáit, és ennek megsértését szükség szerint szankcionálják.55 Félreér-

tésekhez vezetne ugyanakkor, ha az intézmények jogállását kizárólag az államhoz 

viszonyítva próbálnánk meg értelmezni: az autonómia csupán funkcionális értelem-

ben fogható fel, célja ugyanis a tudomány szabadságának biztosítása; ennek megfe-

lelően nem az államtól való szabadságot jelent, hanem autonómiát az államon be-

lül.56 E felfogás lényege, hogy az autonómiát ne az állam és az intézmény közötti 

konfrontációként fogjuk fel, hanem közös felelősségként értelmezzük, aminek ér-

telmében mindkét fél feladata a tudomány előmozdítása, amelynek érdekében közö-

sen kell ellátniuk feladataikat. E folyamat során ugyanakkor felmerülhetnek jogvi-

ták, kompetencia-kérdések az intézmény és az állam között; ebben a helyzetben nyer 

valódi értelmet az autonómia (ami csupán akkor funkcionál megfelelően, ha az va-

lamilyen (bírói) fórum előtt érvényesíthető). 

1.3.3. A felelősségi elem, mint a felsőoktatási autonómia korlátozásának alapja 

Az okvetlenül szükséges autonómiát különböző irányokból jelentkező veszélyek 

fenyegetik; ezek legerősebbike az esetleges hatósági fellépés, amely rövid távú és 

speciális érdekei mentén befolyásolni képes a tudomány működését. Ennek elkerülé-

se érdekében van szükség az autonómia garanciáinak meghatározására, ami elsősor-

ban az állam felelőssége.57 A legnehezebb e garanciák megteremtésének körében 

annak meghatározása, hogy az állam mely feladatokat bízhat rá a független és fele-

                                                           
52 Lásd erről Werner Thieme: i. m. 72. o. 
53 BVerfGE 35, 79 ff. 112. f. Az ítéletet részletesen elemzi Franz-Ludwig Knemeyer: Neuer 

Entwicklungen im Hochschulverfassungsrecht. In: Karpen – Knemayer: i. m. 48. és köv. o. 
54 Vö. Hansgert Peisert: Hochschule und Staat. Bildung in neuer Sicht. Schriftenreihe des MWK. 

Baden-Württemberg 1980. 41. sz. 
55 Rudolf Smend: Das Recht der Freien Meinungsäußerung. Veröffentlichungen der Vereinigung 

der Deutschen Staatsrechtslehrer 1928. 4. sz. 57. o. 
56 Ludwig Raiser: Die Universität im Staat. Quelle & Meyer, Heidelberg 1958. 17. o. 
57 Bernd Rüthers: Universität und Gesellschaft. Konstanz 1980. 29. o. és Andreas Gallas: Die 

Staatsaufsicht über Wissenschaftlichen Hochschulen. Duncker&Humblot, Berlin 1976. 93. és köv. o. 
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lős tudományra, és mely hatásköröket kell fenntartania magának éppen annak érde-

kében, hogy biztosítsa a jövő számára is az új tudományos eredmények elérésének 

lehetőségét. Ennek meghatározása jelenti az örökös feszültségforrást a felsőoktatási 

intézmények és az állam között. Folytonos a feszültség, hiszen a társadalmi változá-

sok következtében mind az állam, mind a felsőoktatási intézmények folyamatos 

változásnak vannak kitéve, és amennyiben az egyik nem követi megfelelő ütemben a 

másik változását, újabb konfliktusokra lehet számítani.  

Az államnak a tudományért való felelősségvállalása nem konkrét kompetenciák-

ban nyilvánul meg: az államnak csupán azt kell biztosítania, hogy a tudomány műve-

lése biztosított legyen, és nem azt, hogy hogyan kell művelni a tudományt. E törté-

nelmi gyökerekkel rendelkező felismerést az alaptörvények elismerik, és a szerve-

zetten szabad kutatás – és vele a tudomány – alapvető jogát garantálják. A „szerve-

zett szabadságot” az állam – nem lévén más eszköze – az intézményeken keresztül 

valósítja meg.58 Ennek következménye ugyanakkor az, hogy a szervezetnek alkot-

mány által garantált jogosítványai kell, hogy legyenek, amelyek segítségével megva-

lósítja azokat az állami feladatokat, amelyek érdekében végső soron létrejött. Ezek-

nek a jogosítványoknak a szabad használatára szolgála a felsőoktatási autonómia, 59 

amelyet – ha csak közvetetten is – az alkotmány biztosít az intézmények számára. 

Ennek a fentieken túl az az oka, hogy a tudományos munkára épülő kutatás és okta-

tás fejlesztése csak autonóm körülmények között végezhető. Habár maga az intéz-

mény sem nem kutat, sem nem oktat, számára is garantálni kell bizonyos mértékű 

autonómiát; olyan mértékűt, amelynek segítségével meg tudja alkotni azokat a szer-

vezeti szabályokat, amelyek alapján a tudományos folyamatok szabadságát önmaga 

is biztosítani tudja. 

Korszakunkban ez az összefüggés jelenti a felsőoktatási autonómia alkotmányos 

alapját, ugyanakkor magában foglalja a korlátozás szükségességét is. Hiszen ha 

nem csupán a tudományos folyamatok szabadsága biztosított, hanem az ezt biztosító 

szervezet működtetése is, az súlyos veszélyeket – így többek között a szabadosság 

veszélyét – rejthet magában. Az intézmények alkotmányosan tehát csupán olyan 

mértékű autonómiával rendelkezhetnek, amelynek segítségével rendeltetésüket be 

tudják tölteni, el tudják látni azokat a feladatokat, amelyek érdekében őket az állam 

létrehozta (magánintézetek esetében: támogatja). Ennek némileg e llentmond az, 

hogy a tudományos eredmények létrehozásának folyamata rendszerint olyan tevé-

kenység, amitől az irányítás, a külső befolyásolás idegen, ugyanakkor a formális 

döntéshozatalra alkalmas struktúrák kiépítése elengedhetetlen fontosságú az intéz-

mények működtetése szempontjából; szükség van tehát mind irányítási kompetenciá-

ra, mind tudományos szakértelemre: e kettő elegyítése keletkezteti a felsőoktatási 

intézmények önkormányzatait, amelyek célja, hogy a döntéshozatal szükségessége 

és a tudomány autonómiájának antinómáját kezeljék.60 

                                                           
58 Ezek létrehozása tehát csupán eszköz. 
59 Az autonómia fogalom-értelmezésével összefüggésben lásd Ulrich v. Lübtow – Manfred Harder: 

Autonomie und Heteronomie der Universitäten. Klostermann, Frankfurt 1966. 14. o.  
60 Ezzel összhangban lásd Hans Peters: Rechtliche Grenzen und Möglichkeiten einer 

Hochschulreform. In: Festschrift für Herman Jahrreiß. Carl Heymanns, Köln 1964. 326. o. vala-

mint Ulrich Lohmar: Wirtschaft und Wissenschaft. Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf 

1976. 4. o. továbbá C. Fläming: Die Rolle der Forschung in wissenschaftlichen Hochschulen. 

WissR 1979. 43. o. 
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1.3.4. Az állam és a felsőoktatási intézmények kapcsolata, 

mint az autonómia biztosításának útja 

A tudomány szabadságának érvényesülése érdekében biztosított autonómia tehát 

lépcsőzetesen épül fel: az állam biztosítja az intézmények bizonyos fokú önállósá-

gát, mint szervezeti keretet, és az ekként létrejövő intézmények garantálják az tudo-

mányos munkát végző egyének szabad tudomány-művelésének feltételeit. Ez a kö-

vetkeztetés a felsőoktatási intézmények kettős szerepére mutat rá: jogosultja is az 

autonómiának, egyben kötelezett is annak biztosítására.61 A cél elérése – a tudomány 

szabadságának minél optimálisabb kiteljesedése érdekében – a figyelmet tehát a 

felsőoktatási intézmények belső viszonyaira kell koncentrálni. E belső viszonyok, a 

formalizált döntések és a tudomány érvényesülő szabadságának belső arányai hatá-

rozzák meg döntő mértékben azt, hogy milyen mértékben valósulhat meg ténylege-

sen a tudomány szabadsága.62 

E folyamat következménye továbbá, hogy a felsőoktatási intézményeken belül 

olyan szerveződések is létrejöhetnek – és létre is jönnek – amelyek megítélik egyes 

produktumok tudományos voltát. E feladatok elvégzésében részt vevő személyek 

maguk is a tudomány művelői, akik e tevékenységük során az intézmény jogait gya-

korolják, és egyben kötelezettségét teljesítik. E folyamatot árnyalja – bonyolítja – az 

a tény, hogy a felsőoktatási intézmények szervezete horizontális és vertikális érte-

lemben is strukturált, ezért az autonóm kompetencia-szintek elosztása ugyancsak 

kérdéseket vethet fel. Tekintettel arra, hogy a struktúráknak a különböző államok 

eltérő felsőoktatási hagyományai miatt számos változata ismert, nem adható generá-

lis válasz arra a kérdésre, hogy e kompetenciákat milyen módon kell elosztani; rög-

zíthető azonban az az általános elv, hogy e kompetenciáknak minden esetben a tu-

dományos tevékenység legteljesebb érvényesülését kell szolgálniuk, tehát kizárólag 

olyan monokratikus vagy testületi szervekhez telepíthetőek ilyen feladatok, amelyek 

a tudományos folyamat értelmezésére és értékelésére alkalmasak. 

Az előzőeknek megfelelően felvetődik a kérdés, hogy milyen rendszerben kell 

biztosítani az állam és a felsőoktatási intézmények kapcsolatát. Ennek természetesen 

nem csak – sőt elsősorban nem – a formális megközelítése a döntő. Hiszen – amint 

az fentebb látható volt – elsősorban az állam felelőssége a tudomány szabadságának 

biztosítása, amely e feladatát a felsőoktatási intézményeken keresztül valósítja meg, 

ezért az intézmények működésének határát pozitív és negatív értelemben (tehát nem 

többet, de nem is kevesebbet) is az jelenti, hogy ezeket a feladatokat el kell látni-

uk.63 Az intézményeknek az állam az össztársadalmi érdekekért viselt felelősségi 

rendszerébe beágyazottan kell működniük, ugyanakkor el kell látniuk a tudomány 

speciális érdekeinek védelmét is. A felsőoktatási intézménynek tehát e két tényező-

                                                           
61 Christian Starck: Freiheit und Organisation. 1976. 16. és  köv. o. Lásd továbbá Ulrich v. Lübtow: 

Freiheit der Wissenschaft. Autonomie der Universitäten und Hochschulreform. Klostermann, 

Frankfurt 1969. 627. és köv. o. 
62 Ennek egyes példáit lásd Rudolf Reinhardt: Der Lehrstuhl und seine Bedeutung in der 

Organisation der Selbstverwaltung der wissenschaftlichen Hochschule. In: Festschrift für Wilhelm 

Felgentraeger. Verlag Otto Schwatz, Göttingen 1969. 181. és köv. o. Idézi:  Dieter Lorenz: 

Wissenschaft zwischen Hochschulautonomie und Staatsintervention. Juristischenzeitung 1981. 

115. o. 
63 Vö. ezzel Kay Hailbronner: Kommentar zur Hochschulrahmengesetz. Hansischer Gildenverlag 

Heitmann, Hamburg 1979. § 59. 
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nek való megfelelés érdekében kell kialakítania saját belső szervezetét; ez termé-

szetszerűleg nem mindig racionális módon történik, hiszen számos oktatási, politi-

kai, gazdasági, kevésbé szerencsés esetben önös érdek befolyásolhatja; e tényezők 

jogilag kevéssé kézzelfoghatóak. Éppen emiatt lényeges, hogy az állam és a felsőok-

tatási intézmény közötti viszonyok tisztázottak legyenek, ugyanis kizárólag ez a 

dimenzió képes kiküszöbölni az olyan, esetlegesen előforduló belső aránytéveszté-

seket, amelyek már – akár gazdasági, akár tartalmi értelemben – a tudomány műve-

lésének rovására mennek. 

Az állam felügyeleti jogait hatósági jogosítványok gyakorlása során láthatja el. 

Ennek kapcsán különösen jelentős a szakmai felügyelet megfelelő ellátása, vagyis 

az, hogy nem csupán az intézkedések jogszerűségét, hanem azok tartalmát, hasznos-

ságát is felügyelni tudja, hiszen – amint az fentebb látható volt – a felsőoktatási 

intézmények nem csupán saját jogú feladataikat látják el, hanem az államtól átvette-

ket is. Emellett az általánosságban elfogadható modell mellett természetesen tisztáz-

ni kell, hogy a felsőoktatási intézmények autonómiáját különböző szervein keresztül 

gyakorolja, amelyek rendszerint az autonómia alanyainak közösségeiként, testületi 

formában jelennek meg. Ezeknek a tevékenységére ugyancsak a fentiek vonatkoztat-

hatóak annak ismételt hangsúlyozásával, hogy a felsőoktatási intézményeknek – és 

ezek szervezeti egységeinek – elsődleges feladatuk az oktatással és kutatással kap-

csolatos feladatok ellátása; ezek tekintetében szabadon járhat el. E felismerésből két 

következtetés adódik: elsőként az, hogy a felsőoktatási intézmény annak ellenére, 

hogy állami hatásköröket gyakorol, nem alárendeltje a hatósági szervezeteknek, ezek 

közigazgatási értelemben nem felettes szervei, másodsorban lényeges, hogy az álla-

mi feladatok ellátása érdemben ne akadályozza a tudományos tevékenység végzését, 

előbbi csupán kvázi külső körülményként jelenjen meg a felsőoktatási autonómia 

alanyai számára. 

A felsőoktatási intézmények működését ugyanakkor – természetszerűleg – jelen-

tős mértékben befolyásolják az állam jogalkotási hatáskörének gyakorlása során 

keletkező különféle szabályozások, amelyek részben befolyásolhatják az oktatás 

folyamatát. Ennek keretében előfordulhat, hogy az állam az oktatási tevékenység 

végzését bizonyos feltételek meglétéhet vagy teljesítéséhez köti. A kérdés ugyancsak 

felveti az állam és a felsőoktatási intézmények közötti hatáskörmegosztás kérdését. 

A fentieken túl a költségvetés ellenőrzése különös fontossággal bír, hiszen ez je-

lenti a hatékony önkormányzatiság alapját, ugyanakkor ez az a terület, amelyen leg-

inkább korlátozottak a felsőoktatási intézmények működési lehetőségei.64 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az állam és a felsőoktatási intézmények 

kapcsolatának meghatározása kitüntetett fontossággal bír. E kapcsolatnak a tudo-

mány szabadságának érvényesülése érdekében közösen viselt felelősség okán csak a 

szoros együttműködés lehet az alapja. Ennek érdekében mind az intézményeknek, 

mind az államnak azt kell felismernie, hogy az intézmények számára biztosított 

autonómiának nem az a célja, hogy az államtól függetlenítse őket, hanem hogy meg-

felelő keretet biztosítson a tudományos tevékenység gyakorlásához. E felismerés 

akceptálása esetén az autonómia terjedelmét és határait úgy kell kialakítani, hogy az 

                                                           
64 Vö. Wofgang Zeh: Finanzverfassung und Autonomie der Hochschulen. Duncker & Humblot, 

Berlin 1973. 58. és köv. o. 
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a közös feladat ellátását a leginkább szolgálja. Ennek érdekében természetesen mind 

az államnak, mind az intézményeknek vannak feladatai. 

a) Az államnak – jogalkotói hatáskörében eljárva – tartózkodnia kell attól, hogy 

részletes, technikai jellegű szabályozással terheli meg az intézmények napi működé-

sét, még akkor sem, ha erre egyébiránt lehetősége lenne. Ennek az „intézménybarát” 

felfogásnak következtében ugyanakkor az intézmények részére biztosított – tarta-

lommal bíró – hatáskörök ellátásának ellenőrzési jogát a lehető legszélesebb mér-

tékben fenn kell tartania annak érdekében, hogy a diszfunkcionális működést meg 

tudja előzni. 

b) Az intézményeknek – felismerve felelősségüket – a tudomány szabadságának 

mind hatékonyabb érvényesülése érdekében kell gazdálkodniuk az állam által rájuk 

bízott javakkal és lehetőségekkel. 

 
 

 

 


