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KÖTELES LAJOS 

Modernizációs és innovációs kísérletek a 

középfokú- és a felsőoktatásban Békésben 

1. Bevezető gondolatok 

A megújulásnak, az innováció képességének minden korban nagy szerepe volt 

abban, hogy egy-egy ország, vagy annak egy-egy térsége milyen fejlődést tudott 

elérni. A változások intenzitását és mélységét alapvetően az adott gazdaság fe j-

lettsége, változtatási kényszerei, illetve a társadalom innovációs képessége és az  

uralkodó elit érdekei határozzák meg. 

Az innovációs folyamatot befolyásoló tényezők hely- és idő-specifikusak, 

azaz minden térségben egyedi rendszert alkotnak. Egy-egy kiépülő hálózati 

rendszerben kiemelkedő fontossága van a modern tudományos eredményeket  

közvetítő középfokú iskoláknak és a felsőoktatási intézményeknek.  

2. A társadalmi-gazdasági változások és 

a középfokú iskolarendszer átalakulása 

Már az 1980-as évek vizsgálatai nyilvánvalóvá tették, hogy a „szocialista” isko-

larendszer nem igazán alkalmas a társadalmi-gazdasági megújuláshoz szükséges 

önálló és kreatív felnőttek formálására. A Kozma Tamás és Forray R. Katalin 

által végzett dél-alföldi reformpedagógiai kutatások feltárták a szervezetfejlesz-

tés esetlegességeit és megállapították, hogy a térségben hiányzik az a gazdasági 

szerkezet, amely ösztönözné a modernebb szakképzési irányok kialakítását 

(Kozma T. – Forray R. K. 1987). 

A rendszerváltás nyomán a korábbi gazdasági szerkezet összeomlott – de a 

régióban nem jött létre a remélt modern gazdaság, hanem elhúzódó válság vette 

kezdetét. A középfokú iskolarendszer ebben a helyzetben az országos trendeket 

követte; nőtt a középfokú iskolákba jelentkezők száma, csökkent a szakmunkás-

képzésben résztvevők aránya. A korábban egységes szervezeti rendszer sokszí-

nűvé vált, a hagyományos 8+4 osztályos gimnáziumi képzési struktúra mellett 

elterjedt a 6+6-os és a 4+8-as oktatási forma is. A 8 osztályos alapképzést 10 

osztályosra emelték, átalakult a szakképzési rendszer, kialakultak a TISZK-ek 

(Területi Integrált Szakképző Központok) és egyre nagyobb szerephez jutottak a 

felnőttképzési vállalkozások (Rozsnyai K. 2010). 

A szervezett felnőttképzési szolgáltatások váltak az oktatási rendszer 

legpiacorientáltabb szereplőivé. A különféle módokon működtetett vállalkozások 

általános jellemzője, hogy elsőként reagáltak az oktatási piac új igényeire (1. 

táblázat). 

A középfokú önkormányzati és állami intézmények is „előre meneküléssel” 

kísérelték meg helyzetük stabilizálását. Ennek egyik lehetősége a „tiszta” profilú 
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iskolák átalakítása volt. 2006-ban Bács-Kiskun megyében 58,4%, Békésben 

43,6%, Csongrádban 37,8 % lett „vegyes” típusú intézmény. A profilbővítést 

többnyire a megjelenő új igényekhez igazodó képzési programok megszervezése 

jelentette. Kiemelkedő volt a számítástechnika térnyerése, ahol az ilyen képzett-

séget szerzők száma 1990-hez képest 2008-ra meghétszereződött, de megnőtt a 

kereslet a kereskedelmi, a turisztikai, a média szakterület és a rendőrképzések 

iránt is (Szabó I. 2007). 
 

Intézménytípus % 

TISZK 3,6 

Regionális képző központ 1,6 

Közoktatási intézmény 13,9 

Felsőoktatási  2,8 

Gazdasági társaság (fő tevékenysége felnőttképzés) 36,2 

Gazdasági társaság (fő tevékenysége nem felnőttképzés) 12,5 

Nonprofit szervezet, kht. (fő tevékenysége felnőttképzés) 7,3 

Nonprofit szervezet, kht. (fő tevékenysége nem felnőttképzés) 8,1 

Autóiskola 4,0 

Nyelviskola 7,1 

Egyéb 2,8 

1. táblázat. Felnőttképzési intézmények megoszlása intézménytípusok alapján 

Forrás: Borsi Á. – Füleki K. – Kiss P. 2009 

A szakképzés terén a régiókban létrehozott nagy, összevont intézmények 

(TISZK-ek) komoly dinamizáló szerepet töltöttek be a változásokban. Képzési 

kínálatuk gyors bővítése azonban nem kapcsolódott össze megfelelő minőségbiz-

tosítási rendszerrel, ezért a szakmai színvonal garantálása komoly gondot jelen-

tett. Például Békés megyében 2008-ban a Harruckern János Közoktatási Intéz-

mény 86 féle felnőttképzést kínált, a temetési szolgáltatásra való felkészítéstől a 

fizioterápiás asszisztensig (Szabó I. 2007, Rozsnyai K. 2010). 

A Békés megyében megszervezett új főiskolák is szerepet játszottak abban, 

hogy a középfokú iskolák körében a gimnáziumi képzés „felzárkózott” a Dél-

Alföldi Régió másik két megyéjében korábban kialakult magasabb arányokhoz. 

Kisebb mértékben végbement ez a növekedés a szakközépiskolai rendszerben is. 

A középfokú intézményeken belüli létszám átcsoportosulás rendszerváltást köve-

tő fő „vesztesei” a szakiskolák lettek. A későbbi iskoláztatási lehetőségeket és a 

régió gazdasági felzárkózását is veszélyeztető, negatív tendencia a gyermekek 

számának csökkenése, ami már az óvodások körében is jelentős (2. táblázat).  

Bár a régió iskolázottsági helyzete a korábbi évtizedekhez képest sokat ja-

vult, az országos átlaghoz, és különösen a fejlettebb térségekhez viszonyítva 

mégsem sikerült felzárkóznia. 2005-ban például a Dél-Alföldön a 18 évesnél 

idősebbek közül 32%, országosan pedig 38% érettségizett; a 25 év felettiek kö-

zül a Dél-Alföldön minden 10., míg országosan minden 5. diplomát szerzett. A 

térségen belül is megmaradtak a korábbi szélsőséges eltérések és megőrződtek a 

hagyományos különbségek a foglalkoztatottak képzettség szerinti struktúrájában 

is (KSH 2006). 
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A középfokú oktatásban és a felnőttképzésben bekövetkezett változások a 

pozitív tendenciák ellenére sem vezettek az oktatásügy gyökeres, minőségi át-

alakulásához. Újra beigazolódott a korábbi évtizedek kutatásainak az a végső 

következtetése, hogy nem létezhet modern oktatás, ha az adott régió gazdaságá-

ban nincs olyan erős innovációs-modernizációs centrum, amely képes lenne új 

célok felé orientálni és aktivizálni a régió társadalmát.  
 

Intézménytípus 1990 2005 

Óvodák 

száma 

gyerekszám 

óvodapedagógus 

 

663 

53.680 

4392 

 

606 

43.236 

3905 

Általános iskolák 

száma 

tanulók száma 

osztályok száma 

tanári létszám 

 

476 

155.300 

6812 

12.921 

 

471 

115.337 

5699 

11.187 

Szakiskolák 

száma 

tanulók száma 

osztályok száma 

tanári létszám 

 

58 

31.727 

1072 

1914 

 

79 

19.595 

841 

1343 

Gimnáziumok 

száma 

tanulók száma 

osztályok száma 

tanári létszám 

 

44 

17.471 

584 

1310 

 

99 

31.830 

1084 

2240 

Szakközépiskolák 

száma 

tanulók száma 

osztályok száma 

tanári létszám 

 

77 

28.231 

963 

1606 

 

125 

39.701 

1457 

2842 

2. táblázat. A közoktatási intézményrendszer strukturális átalakulásának néhány 

fontos adata a Dél-Alföldi Régióban. Forrás: Blahó J. – Tóth J. 2006 
 

3. A főiskolai fejlesztés stratégiai fontosságának felismerése és 

a fejlesztések megvalósítása 

Az 1960-as évek második fele az államszocialista rendszer átfogó modernizáció-

jának első kísérlete, itthon és más országokban is. A hatékonyabb gazdasági 

fejlődés és a társadalom működésének javítási igénye számos új törekvést és 

változást szült az élet minden területén. Széles körben vált elfogadottá az a fe l-

ismerés is, hogy a települések és térségek társadalmának minősége alapozza meg 

a fejlődési lehetőségek kibontakoztatását. Ez a szemléletváltozás a helyi társa-

dalmak iránti figyelem megélénküléséhez vezetett, amit felerősített a magyar 

társadalom irányítás 1968 után megkezdett folyamatos reformja keretében vég-

bement közigazgatási decentralizálás. 

Békés megyében ennek a változási folyamatnak az egyik központja a Megyei 

Tanács Művelődési Osztályán alakult ki, ahol jelentős számú, magasan kvalif i-
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kált értelmiségi szakember koncentrálódott. Előtérbe kerülésüket néhány amb i-

ciózus vezető személyes törekvései is elősegítették. Ilyen emberi-kapcsolati 

háttere volt a békéscsabai felsőoktatás létrehozásának is. 
 

A Békéscsabai Tanítóképző Főiskola létrehozásának emberi-kapcsolati háttere 

(Esettanulmány) 

Az 1971-ben elfogadott 1006. és 1007. számú Kormányhatározatokban közreadott Or-

szágos Településhálózat-fejlesztési Koncepció egyik szakmai újdonsága a regionális fe j-

lesztési centrumokként szolgáló felsőfokú központok kijelölése volt (Takács J. 1981). 

A Szeged és Debrecen közötti nagyváros-hiányos térségben Békéscsaba fejlesztésével 

kívánták a hiányzó központot megteremteni.  

A város ekkorra már relatíve jelentős ipari-közlekedési és igazgatási funkciókkal ren-

delkezett, de néhány tekintetben (például kereskedelem, oktatás, kultúra) felemásan fejlő-

dött, nem felelt meg a felsőfokú központ követelményeinek . 

Egy Békés megye térségfejlesztésével foglalkozó kutató-tanár, Becsei József koncep-

ciójának kiinduló pontjává tette Békéscsaba fejlesztését és azt későbbi pozícióiban 

(MSZMP városi titkár Békéscsabán, majd a Megyei Tanács elnökhelyettese) a gyakorla t-

ban is próbálta megvalósítani. 1971-ben készített javaslatát, melyben a helyi szellemi élet 

fejlesztését, a főiskola létrehozását is javasolta, a városi pártbizottság elfogadta. (A Pár t-

bizottság akkori első titkára Gyulavári Pál, később a Megyei Tanács elnöke volt, aki min-

denkor és mindenhol támogatója volt a modernizációnak és felkarolta a tehetséges embe-

reket.) 

Az MSZMP Békés Megyei Bizottsága azonban a központi pártvezetés főiskola-létesítést 

elutasító álláspontjára hivatkozva ekkor még nem fogadta el az elképzelést (Becsei J. in-

terjú 2011). 

A városi körben nem támogatott, megvalósítható kulturális fejlesztések egy része azon-

ban teljesült. Ennek eredménye volt például a nyomdaipari és a művészeti szakközépisko-

lák létrehozása és a két-tannyelvű gimnázium Mezőberényben. 

A tudományfejlesztési elképzelések megvalósulását 1972-ben az MTA Földrajztudomá-

nyi Kutatóintézet akkori vezetője, Enyedi György segítette elő, aki a különféle szakmai 

érdekcsoportok ellenállását leküzdve keresztülvitte az Intézet Alföldkutató Csoportjának 

létrehozását Békéscsabán. 

Az 1973-ban megszervezett kutatócsoport élére Szegedről Tóth József egyetemi oktató 

került. Az ő kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága nyomán rövid idő alatt nemze t-

közileg is jegyzett kutatóbázis jött létre, amelyben kiváló tudósok nevelkedtek. 

A megye felsőfokú szakember-ellátottságának helyzete az 1970-es évek végére egyre 

ellentmondásosabbá vált. Állandósult a pedagógushiány és alig voltak közgazdászok a 

milliárdos termelési értékeket előállító mezőgazdasági nagyüzemekben. 

1981-ben a helyzet megoldására vonatkozó előterjesztésben a Megyei Tanács főiskola 

létrehozását javasolta az MSZMP Megyei Bizottságának, amely ezt elfogadta és határo-

zatba foglalta. 

Ezzel a politikai támogatottsággal indult meg újra a lobbyzás a helyi felsőoktatás létre-

hozásáért, amelyben a megyei Művelődési Osztály akkori vezetőjének, Vámos Lászlónak 

is kiemelkedő érdemei voltak. 

A központi pártszervek „meggyőzésében” szerepe volt a szeghalmi származású Fehér 

Lajosnak és Maróthy Lászlónak, akik komoly politikai befolyással rendelkeztek. 

A legfelső szintű politikai támogató döntést Sarlós István miniszterelnök-helyettes hoz-

ta meg, aki Köpeczi Béla művelődési minisztert bízta meg a tárgyalásokkal.  

A miniszternek három „elvi”szempontja volt: valamelyik meglévő intézmény tagozata le-

gyen, a lehető legkevesebbe kerüljön és legyen hozzá elegendő felkészült helyi oktató is. 

A megyei vezetés a Pénzügyi és Számviteli Főiskola tagozatának létrehozását preferálta és 

ezt Békesi László pénzügyminiszter is támogatta – de a tárgyalások végeredménye a debreceni 

Tanítóképző Főiskola békéscsabai tagozatának létrehozásáról született döntés lett. 

A jelentős helyi anyagi áldozatokkal megszervezett felsőoktatási intézmény 1986 szep-

temberében kezdte meg működését. 
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A rendszerváltás nyomán kialakult új feltételek között megnyílt lehetőségeket kihasz-

nálva 1990-ben a tagozat önállósult és Köteles Lajos irányítása alatt új fejlődési pályára 

került. 

4. A Békéscsabai Főiskola útkeresései 

Békés megye VII. ötéves tervi fejlesztésében kiemelt feladatként fogadták el a 

főiskolai képzés megteremtését Békéscsabán. Bár a megyei vezetés a gazdasági 

fejlesztések megerősítése érdekében valamilyen közgazdasági jellegű felsőokta-

tás megszervezésére törekedett, sem a Közgazdasági Egyetem, sem az akkori 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola nem támogatta, hogy bármilyen vidéki tagozat 

létrehozásával sérüljön piaci monopóliuma. Realitása csak annak volt, hogy a 

megye rossz pedagógus ellátottságának enyhítésére tanítóképzést hozzanak létre. 

(1984-ben 101 képesítés nélküli tanító volt és 167 tanítói állás volt betöltetlen 

Békés megyében.) (Köteles L. Naplóbejegyzés 1984 IX. 3.) Az 1986 tavaszán 

megindult előkészítés során a Megyei Tanács fontos döntése volt, hogy vállalta 

a képzés helyszínének biztosítását és azt is, hogy a Pénzügyminisztérium támo-

gatásának elmaradása esetén a megye saját költségvetéséből finanszírozza a mű-

ködést.  

A Megyei Tanács az 1986/87-es tanévben az MSZMP Oktatási Igazgatósá-

gának épületében helyezte el a Debreceni Tanítóképző Főiskola által létrehozott 

tanítóképző tagozatot, majd főiskolai célokra átadta az eredetileg két középisko-

lának szánt modern, új oktatási épületet, 1989-ben pedig a megyei tulajdonban 

lévő 288 ágyas középiskolai kollégiumot is. 1995-ben elkészült a főiskola Sport-

csarnoka is, amelynek komplex kiépítését a Megyei Tanács 20 millió Ft-tal tá-

mogatta. 

A korszerű infrastruktúra megteremtését követően a tagozat 1990 szeptember 

elsejétől önálló főiskolává vált, Békéscsabai Tanítóképző Főiskola névvel. 

A több pályázóval több fordulóban lefolytatott első főigazgató választáson 

győztes Köteles Lajos intézményfejlesztési programja a tanítóképzés gyökeres 

átalakítását tűzte ki célul. A tanítóképzés „… idegen testként működik egy élő 

gazdasági-társadalmi valóságban és egyre kevésbé képes megfelelni a térség 

valóságos igényeinek. A zárt intézményrendszer perspektívátlansághoz vezet – 

ezért nyitott intézményt kell szervezni.” – hangzott el (Rozsnyai K. – 

Krasznahorkai G. 2005 p. 16.). 

A változások meghatározó elvei a térség gazdasági-társadalmi igényeihez 

igazodás és a piaci érdekeltségű működtetés bevezetése. 

A nagy többséggel támogatott új típusú felsőoktatási intézmény megteremté-

se gyors ütemben haladt. A főiskola vezetése jó politikai érzékkel használta fel 

az 1992-ben Békésben tartott kihelyezett kormányülést arra, hogy a „menet köz-

ben” felvállalt határon túli tanítóképzés és továbbképzés központjává fejlesztést 

is érvként sorakoztatta fel egy új típusú, a szakfőiskolai rendszert felváltó „reg i-

onális” főiskola létrehozására. (Az akkori felsőoktatási államtitkár, Kálmán Atti-

la érdeme, hogy felismerte az elgondolás racionalitását és két főiskolának (Bé-

késcsaba, Győr) is lehetővé tette a profilbővítést, a fejlődést.)  
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Az 1992. szeptember 1-jén létrejött Kőrösi Csoma Sándor Főiskola új célki-

tűzése a Kelet-Európában együtt élő népek megbékélésének és új típusú együtt-

működésének az elősegítése lett. Ennek szellemében szervezték meg a szlovák 

és a román tanítóképzést és indították el az erdélyi magyar tanítók főiskolai kép-

zéseit és továbbképzéseit is. A közeledést segítette elő az újonnan létrehozott 

„Kelet-európai nyelvek és kultúrák Tanszék” is, amely a közös sors alapjait ku-

tatta és oktatta. Az itteni kezdeményezésekhez hamarosan sikerült a szomszédos 

„anyaországok” egyetemeit is megnyerni. A Nagyváradi Egyetem a román, a 

Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem pedig a szlovák hallgatók részképzéseibe 

kapcsolódott be és az intézmények között rövid idő alatt más területeken (tudo-

mányos kutatás, oktatócsere stb.) is szoros együttműködés bontakozott ki. A 

szervezeti változások mellett folytonos volt az oktatás tartalmi gazdagodása is. 

1990-ben Békéscsabán indult el az első szervezett (tananyagba illesztett) vallás-

történet oktatás; megkezdődtek a különféle tantárgy-integrációs kísérletek. (El-

sőként a művelődés-, vallás- és filozófiatörténet integrált oktatásának bevezeté-

sére került sor.) (Köteles L. 1995) 

Itt ülésezett 1990-ben és 1991-ben a Magyarok Világszövetségének nyári 

pedagógiai kurzusa; a főiskola szervezte meg az ILS Nemzetközi Nyelviskola 

Békéscsabai képzési centrumát; átvette a Békési Élet című, országszerte ismert 

megyei folyóirat kiadását; felvetette az Alpok-Adria együttműködéshez hasonló, 

állandó jellegű kulturális fórum megteremtésének gondolatát; előkészítette a 

német nyelvű tanítóképzés ausztriai gyakorlóhelyeinek kiépítését (Intézményi 

Hírlevél, 1996. június). 

A Dél-Alföldi Régió tudományos életébe való „visszaintegrálódást” szolgá l-

ta a MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Békés megye Tudományos Testületé-

nek létrehozása és az annak égisze alatt működtetett „Kutatók Klubja”, amely az 

aktuális tudományos események gyors közvetítője lett. A szervezet ma is műkö-

dik, 2011-ben a 9 szekciónak 219 tagja volt (Micheller M. 2011). 

Úttörő kísérlet volt a tanítói oklevélhez kapcsolódó 3 éves színészképzés 

(1991), amelyet ugyan nem sikerült a tervezett főiskolai rendszerben megtartani, 

de „Békéscsabai Színi Tanoda”-ként ma is működik a városban. 

Sikeres kísérlet volt a tanítóképzés és a gyógypedagógiai képzés integrálása is. 

A főiskola presztízsét növelte, hogy gyorsan és hatékonyan reagált a Romá-

niában és Ukrajnában végbement változásokra. Az elsők között adott anyagi és 

szakmai segítséget az ottani pedagógusoknak. Már 1990-ben Békéscsabán meg-

szervezte számukra az első nyári továbbképzéseket, majd 30 fővel elindította a 

kiválasztott magyar fiatalok főiskolai oktatását Békéscsabán.  

Éveken keresztül fő szervezője volt a Bólyai Nyári Akadémia legnépesebb 

szekciójának, a tanítók továbbképzésének. 1993-ban Sepsiszentgyörgyön és 

Székelyudvarhelyen, majd Szovátán indította el kihelyezett levelező tagozatos 

tanítóképzését. Fontos szerepe volt abban, hogy a magyarországi támogatók 

segítségével Szováta-fürdőn létrejött a Teleki Oktatási Központ.  
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Presztízsnövelő tényező volt a főiskola által létrehozott és fenntarto tt NB I-

es női röplabdacsapat is, amely sorozatos sikereket ért el az egyetemi és a nem-

zeti bajnokságokon. 

A „hagyományos” oktatási-kulturális területeken elért gyors sikerek azonban 

nem feledtették, hogy hiányoztak a térségből a gazdasági fejlődést adaptálni tudó 

közgazdász-szakemberek. Már 1992-ben újra előtérbe került a közgazdasági 

felsőoktatás létrehozása; elsőként kihelyezett üzemgazdász képzést terveztek, 

majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskola szakmai támogatásával egy önálló főis-

kolai közgazdász-képzés megteremtése került napirendre.  

A szak létrehozásának ezernyi akadálya volt – a kormányzat például az első 

évre nem tudott pénzügyi támogatást nyújtani – a főiskola a helyi vállalkozók 

bevonásával megszervezett „Alapítvány a Felsőfokú Közgazdasági Képzésért” 

pénzügyi forrásaival oldotta meg ezt a problémát. Békéscsabán évtizedek óta 

kiváló kereskedelmi- és közgazdasági szakközépiskola működött – az oktatók 

egy részét onnan lehetett biztosítani – de a felsőoktatásban jártas egyetemi-

főiskolai oktatókat is meg kellett nyerni. Az 1994-ben induló pénzügyi képzés 

megszervezésében és minőségi fejlesztésében kiemelkedő szerepe volt Sztanó 

Imrének és Molnár Józsefnek, az utóbbi a későbbi Szent István Egyetem egye-

temi tanára, majd rektora volt. 

Az indulás időszakában ez a szak is kivételes perspektívákkal rendelkezett. 

Egy „Kelet-európai Kereskedelmi Központ” létesítésének gondolata megvalósu-

lása esetén akár nemzetközi funkciót is elláthatott volna (Ambrus Z. – Köteles L. 

– Krasznahorkai G. 1993). 

A főiskola fejlődésének sajátos útja még a kutatók érdeklődését is felkeltette. 

Az Oktatáskutató Intézet vizsgálata feltárta, hogy az intézmény a különböző 

erők érdekérvényesítésének hálózatában működik, sorsa a különféle érdekek 

alakulásától függ. Az oktatók nem „igazi” felsőoktatási szakemberek, nem ala-

kult ki valódi közösség, hanem rendkívül bonyolult egyéni érdekek munkálnak a 

felszín alatt. A közgazdasági képzés megerősödése tovább fokozta a lappangó 

belső érdekellentéteket. 

A vizsgálat szerint az egész hazai főiskolai szektor számára iránymutató lé-

pések történtek – ezek sikeres továbbvitele érdekében szükségesnek tartották egy 

Regionális Tanács felállítását az emberi erőforrások fejlesztéséért. A tanítókép-

zés két új elemét érdemesnek találták bevinni a felsőoktatási modernizációra: az 

egyik a tanítók felkészítése a modern társadalomba való jövendő belépésre, a 

másik pedig a képzés kimenetelének becsatlakoztatása egy közeli felsőoktatási 

intézmény (egyetem) képzésébe. A fejlesztés egyik lehetséges irányának tarto t-

ták az önkormányzati és regionális szakemberek számára tervezett képzési prog-

ramok (jegyzőképzés, önkormányzati menedzser) szakmai elfogadtatását és egy 

3. kar felállítását (Setényi J. 1993). 

A főiskola (és a térség) fejlesztésében alapvető fontossága volt a személyügyi 

szervező szak Békéscsabán történő meghonosításának. 

A modern amerikai vállalatvezetés az 1980-as években fedezte fel, hogy a 

termelés hatékonyságának fokozásában és a minőség biztosításában döntő szere-
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pe van az emberi tényezőnek. A „humán erőforrás” fejlesztése speciális szakmai 

ismereteket igényel. Ezért jött létre Amerikában majd Nyugat-Európában, és 

indult el 1990-es évek elején Magyarországon is a humán szakemberek oktatása. 

Elsőként az akkori pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési 

Intézetében Koltai Dénes kezdeményezésére indult meg az egyetemi szintű „hu-

mán szervező” képzés. Az egyetemmel történt megállapodás szerint Pécs után 

Békéscsabán is megkezdődhetett a kihelyezett egyetemi oktatás, majd 1997 -től a 

„saját jogon” indított személyügyi szervező képzés, amelynek nagy szerepe volt 

az intézmény szakmai-anyagi megerősödésében (Köteles L. 2004). Ezt a korsze-

rű ismereteket nyújtó képzési programot a gazdaság- és a társadalom is igényelte 

szerte az országban, hiszen kapcsolódott a Magyarországon megkezdődött inten-

zív gazdasági átalakuláshoz. 

A békéscsabai főiskola személyügyi szervezőinek létszáma rohamosan nőtt: 

1997-ben 182, az 1999/2000-es tanévben már 997 hallgatója volt ennek a szak-

nak (Kovácsné B. J. 2000). Vonzáskörzete ekkor már az Alföld és Észak-

Magyarország nagy részére is kiterjedt. 
 

Bács 4,00% Hajdú 7,00% 

Békés 40,00% Heves 4% 

Borsod 5,00% Jász 9% 

Budapest 10,00% Nógrád 1,00% 

Csongrád 12,00% Pest 3% 

Fejér 2,00% Szabolcs 2% 

  Veszprém 1% 

3. táblázat. Személyügyi szervező szakos I. évfolyamos levelező tagozatos hallga-

tók lakóhely szerinti megoszlása 2000-ben. Forrás: Saját szerkesztés 2004 

5. A felsőoktatási integrációs folyamat kialakulása 

– a Körös Főiskola létrehozása 

A Kőrösi Csoma Sándor Főiskola néhány év alatt az ország egyik legsikeresebb, 

leggazdaságosabban működő főiskolájává lett. 1995-ben már megkezdődött egy 

több karú (pedagógiai, közgazdasági és közigazgatási profilú) regionális főiskola 

előkészítése. 

Az 1995-96-ban elfogadott világbanki fejlesztési program azonban megvál-

toztatta a fejlesztési feltételeket. Az új felsőoktatási fejlesztési politika célja 

nagyobb, hatékonyabb intézmények létrehozása lett. Az alkalmazkodás érdeké-

ben számos helyi elképzelés is született. Napirendre került például az Alföldi 

Főiskolák Szövetségének létrehozása, amely stratégiai és belső egyeztetési funk-

ciót látott volna el a hatékonyság erősítése érdekében. 

Készült egy Alföld Főiskola-tervezet is, amely a dél-alföldi térségben műkö-

dő főiskolákat kapcsolta volna össze egy szorosabb keretben. Végül a megyében 

működő három főiskola egyesítéséről született megállapodás.  

Az 1998 január elsejével létrehozott „Körös Főiskola” – Magyarországon 

elsőként – az angolszász modellt követte. Ez az intézmény a piaci versenyre 

szerveződött – racionális belső rendszerében harmadára csökkent a vezetői meg-
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bízatások száma és az egyéni jövedelmek az egyes intézetek piaci eredményeitől 

is függöttek (2. ábra). 

A Körös Főiskola célkitűzései is alapvetően eltértek a felsőoktatásban kiala-

kult tartalmaktól. 

A legfontosabb új célok az alábbiak voltak: 

− az EU-integrációt közvetlenül szolgáló „EU-konform” főiskola szervezése; 

− a magyar-román határ menti felsőoktatási kapcsolatok rendszerének megte-

remtése; 

− a régió újraszerveződésének komplex modernizációs központjává fejlesztés. 

A célkitűzések megvalósítását szolgáló lépések között voltak az aradi Vasile 

Goldis Egyetemmel közösen tervezett Európai Középiskola létrehozása; közös 

magyar-román felsőoktatási programok kialakítása; az üzleti érdekű működtetést 

egy közhasznú társaság létrehozásával tervezték; a társadalmi kapcsolatok átfo-

gó rendszerének egy Társadalmi Tanács felállítása teremtette meg a keretét. A 

főiskola hallgatóinak beilleszkedését, személyiség fejlesztésüket és karrierépíté-

süket a Diáktanácsadó Szolgálat létrehozása segítette. 

Az oktatás lényegi tartalmi átalakulását szolgálták: 

− az oktatási rendszer tervezett kiépítése; 

− az új, integrált képzési programok kialakítása (például agrárközgazdász, 

gazdatanár); 

− a magyar-román közös képzések szervezése (például magyar-román gaz-

dasági szakértő; regionális idegenforgalmi szervező). 

Kiemelt figyelmet fordítottak a cigányság társadalmi beilleszkedését szolgá-

ló új képzési formák kikísérletezésére; enyhén egészségkárosultak társadalmi 

reintegrációjára; a regionális tudományok oktatására és a szociális szakember-

képzés megteremtésére (Köteles L. 1998). 

A határozott átalakulások első eredményei már 1999-ben megmutatkoztak; 

az intézmény jelentős bevételre tett szert, rendkívül gyorsan és hatékonyan rea-

gált a külső gazdasági-társadalmi és nemzetközi változásokra is. Megteremtődött 

a lehetősége annak, hogy az új főiskola regionális tudásközponttá váljon.  

A sokáig „tétova” szarvasi kar (a Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntö-

zési és Meliorációs Főiskolai Kara) is az egyesülés mellett döntött és közös fej-

lesztési pénzekből felépült Szarvason a két korábbi intézmény közös főiskolai 

könyvtára. 

Megbeszélések kezdődtek az 1993-ban Gyulán a Debreceni Orvostudományi 

Egyetem tagozataként létrehozott ápolóképző intézmény integrációjáról  is. A 

tervek szerint jött létre az integrált tanító- és tanárképzés (a Juhász Gyula Tanár-

képző Főiskola rajz szakjával); sor került az óvó- és tanítóképzés integrált kép-

zési programjának kialakítására és oktatására; a Diáktanácsadó Szolgálat 2 hely-

színen (Békéscsaba, Szarvas) történő működtetésére és a Társadalmi Tanács 

felállítására. 

Már korábban saját könyvkiadás kezdődött; a „Kőrösi Tanulmányok” me l-

lett, ami később „Körös Tanulmányok” elnevezéssel folytatódott, „Kelet-
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magyarországi Pedagógiai Szemle” címmel a főiskola felélesztette a Dél-Alföldi 

Régió korábbi pedagógiai szakfolyóiratát, az Új Pedagógiai Szemlét.  
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2. ábra. A Körös Főiskola szervezeti rendszerének tervezete 

Forrás: Saját szerkesztés 

A legnagyobb fejlesztési perspektívát egy amerikai egyetemi kapcsolatte-

remtés rejtette magában. A Körös Főiskola amerikai fejlesztési szakértőjének a 

közvetítésével 1999 tavaszán sor került olyan többoldalú (magyar, román, ame-

rikai) egyetemi tárgyalásokra, amelyek célja egy közös Kelet-Európa College 

felállítása volt. A legfontosabb szak olyan kelet-európai befektetési szakértőket 

akart képezni, akik a szakmai-nyelvi alapismereteket Amerikában szerzik, majd 

Kelet-Európa különböző országainak egyetemein került volna sor a résztanulmá-

nyokra. A kelet-európai stúdiumok szervező központja a tervezett Kelet-Európa 

College lett volna. 
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Egy esztendő alatt az új főiskola hatalmas lépéseket tett egy olyan angol-

szász típusú európai főiskola megvalósítása felé, amely új színfoltja lett volna a 

hazai (és a kelet-európai) felsőoktatásnak. Az események azonban más irányt 

vettek. 

A felülről kierőszakolt, hatalmas belső feszültségeket keltő folyamatos vál-

tozásokat a főiskola oktatóinak egy része (elsősorban az átalakítások szakmai 

vesztesei és a piaci versenyből kimaradók) egyre növekvő ellenszenvvel köve t-

ték és csak az alkalmat keresték arra, hogy megakadályozzák azokat. Ez az alka-

lom az 1998-as kormányváltással elérkezett. 

6. A pedagógiai innováció megerősödése:Gáspár László Békéscsabán 

Gáspár László abból az öntudatra ébredő békési paraszti környezetből jött, amely 

az 1940-es évek végén ontotta az új világban hívő, felemelkedésre vágyó tehetsé-

geket. Tanítóképzőt végzett, ami ekkor nemcsak a legmagasabb szintű pedagógiai 

kultúrával vértezte fel, hanem „egy valóban emberi társadalom valóban emberi 

iskolájának” vágyát is beleplántálta legjobb hallgatóiba (Kocsis J. 2003). 

Emberi-szakmai küldetése 1954-1969 közötti sokrétű budapesti munkálko-

dása során vált világossá és ekkor alapozódott meg széleskörű neveléselméleti 

tudása is. 1969-ben Baranyába költözött, amely akkor (és bizonyos területeken 

ma is) a magyar szellemi élet, a kulturális megújulás egyik központja volt. 

Szentlőrinci iskolakísérletében olyan alapvető változásokat hajtott végre az 

oktatás tartalmában, szervezésében és célkitűzéseiben, hogy az „a hivatalos szo-

cialista iskola marxista alternatívájaként” jelent meg. Az iskola fennmaradásért 

folytatott évtizedes küzdelem felőrölte erejét; 1981-től a Pécsi Tudományegye-

temen kísérelte meg pedagógiai elvei részletes tudományos kidolgozását. Az 

elméleti munka azonban nem elégítette ki; visszavágyott szülőföldjére, hogy ott 

teremtsen új iskolát. Támogatója volt az 1988-ban Kecskeméten megalakult 

Kemény Gábor Iskolaszövetségnek, amelynek sikerült összefognia a különféle 

reform-pedagógiai irányzatok többségét. A szervezet szakmai kommunikációjá-

nak hatékony eszköze volt az iskolaszövetség negyedéves folyóirata, az Ember-

nevelés. 

Békésbe való visszatérését sajátos lelki és racionális tényezők is elősegíte t-

ték. A korábbi Gyulai tájtanítóképzős társ, Nagy Sándor körül a sarkadi kisté r-

ségben még 1989-ben erős, aktívan működő iskolafejlesztési társulás jött létre, 

amelyhez szerves szakmai-baráti kapcsolatok kötötték. Ez a szervezet adaptálta a 

szentlőrinci iskolakísérlet tapasztalatait és egy évtizeden át sikeresen valósította 

meg az elképzeléseket. Garanciát és megfelelő szellemi hátteret teremtett az a 

megyei fejlesztési program is, amely 1985-90 között a humán erőforrások fej-

lesztését jelölte meg a legfontosabb prioritásként. A tervezett iskolai reform 

következő lépcsőfoka a középfokú oktatás volt. Ennek létrehozását a Sarkadon 

töltött időszak (1987-1993) idején kísérelte meg. 

A rendszerváltás azonban egy csapásra megszüntette a kísérlet szellemi és 

anyagi feltételeit. A megyétől a helyi önkormányzat kezébe került reform-

intézmény sorsa megpecsételődött, hiszen az új pártokból összeálló képviselőtes-
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tület a baloldali gyökerű iskolakísérletet ellentétesnek tartotta régi-új ideájával, 

az egyházi iskoláztatással. 

Az innovatív és ambiciózus főiskolai vezetés és a Sarkadon légüres térbe ke-

rült Gáspár László szükségképpen egymásra találtak. A Gáspár által létrehozott 

Innovátorképző Egyetem természetesen nem volt beilleszthető az akkreditált álla-

mi oktatási szervezetbe, ezért gyökeresen új szervezeti struktúrát alakítottak ki. 

A főiskola egy holding-rendszert hozott létre, amelyikben összekapcsolód-

hattak különféle magán vagy alapítványi intézmények, mintegy a főiskola alvá l-

lalkozóiként.  

Így illeszkedett be a főiskolai működésbe az Innovátorképző Intézet, amely 

néhány évig nyugodt körülményeket teremtett a Gáspár László által kiformált új 

típusú pedagógusképzés számára. A főiskolai „védernyő” tette lehetővé, hogy az 

„iskolafejlesztési szakértők” képzése zavartalan legyen. (A képzés színvonalát 

jelzi, hogy végzett hallgatói Budapesten is sorra nyerték el a különféle iskolafe j-

lesztési pályázatokat nem csak az ekkor megjelenő magán-cégek, de a nagyhírű 

állami fejlesztő intézmények elöl is.) 

A néhány éves nyugalom másik következménye Gáspár László alkotó tevé-

kenységének újabb felvirágzása. Békéscsabai munkásságának legfontosabb tu-

dományos eredménye az innováció-elmélet hazai alapjainak megteremtése volt. 

A főiskola támogatásával ezen a területen minden célját elérhette. Elkészíthette 

az intézményes innovátorképzés teljes rendszerét és kidolgozhatta a különféle 

szintek oktatási programjait is. (A 4 kidolgozott képzési szint: innovációs asz-

szisztens, innovációs menedzser, okleveles menedzser, okleveles innovációs 

tanácsadó.) (Köteles L. 2003) 

Az elkészült szakok Európában elsőként rendszerezték az innovációs szakkép-

zést. (Az Európai Unió Tanácsa az 1990-es évek közepén javasolta a tagállamai-

nak, hogy tanulmányozzák az amerikai képzések adaptálásának lehetőségeit.) 

A gyakorlati életre való felkészítést szorgalmazó Gáspár-féle pedagógia és 

az óvodai útkeresések egy új innovációban, a tevékenységközpontú óvodai prog-

ram létrehozásában egyesültek. 2003-ban még 28 bázis-óvoda működött az or-

szágban, amelyekben európai érdeklődést kiváltó szakmai munka folyt. (Gáspár 

László volt az egyedüli, akit a XX. század jelentős pedagógiai iskolateremtőit 

bemutató francia összeállítás Kelet-Európából érdemesnek tartott a megismerte-

tésre.) De az ő sorsa kelet-európai maradt. 

7. Regionális integráció – hagyományos intézményben 

A szarvasi székhelyű Tessedik Sámuel Főiskola tündöklése és bukása 

A rendszerváltást követő időszakban minden történésnek politikai jelentősége 

lett. A felsőoktatás fejlesztése mindig is a politika fő hadszíntere volt, hiszen az 

egyetemeknek, főiskoláknak komoly társadalmi véleményformáló hatásuk van.  

Már 1998 tavaszán világossá vált, hogy a Körös Főiskola lett a helyi  politika 

egyik fő ütközési területe. 

Az akkori kormánypártok (MSZP, SZDSZ) támogatták a fejlesztést; az akko-

ri ellenzék (elsősorban a FIDESZ) pedig különféle ígéretekkel maga mellé áll í-
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totta a változások veszteseit és bátorította különféle látványos akciók (például 

tüntetések, falfirkák) szervezését. 

Az 1998-as országgyűlési választások idején Szarvason arra is ígéretet te t-

tek, hogy egy új integrációs átszervezésnél a megyei felsőoktatás központja Bé-

késcsaba helyett Szarvasra kerül át. 

Bár a Körös Főiskola vezetése szakmai-gazdasági érvekkel kísérelte meg a 

békéscsabai székhely megőrzését, ezek akkorra már senkit sem érdekeltek. A 

politikai döntés megszületett. (Köteles Lajos ekkor mondott le főigazgatói meg-

bízásáról.) 

2000 január elsején mindenfajta előzetes intézményi egyeztetés vagy tájé-

koztatás nélkül parlamenti döntéssel Szarvas központtal létrehozták az új regio-

nális főiskolát, amely Tessedik Sámuel nevét kapta. 

Az erős agrárlobby a megyei főiskolához kapcsolta a közeli Mezőtúron mű-

ködő gödöllői mezőgazdasági főiskolai kart is, amely belső gondjai miatt a szo l-

noki főiskolának sem kellett. Így két azonos profilú, egymással ellentétes érdekű 

kar került az új intézménybe. A megyei képviselők nem tiltakoztak, a békéscsa-

bai kormánypárti képviselő (egyben a város alpolgármestere) is csupán tartóz-

kodni mert a döntés során. 

Az integráció a gyulai egészségügyi főiskolai tagozat csatlakozásával vált 

teljessé. Ennek a szervezeti egységnek a fejlődéséről „Válság közben – innová-

ciós kísérletek Gyulán” címmel egy önálló tanulmányt készítettünk (Köteles L. 

2013 a). 

A Tessedik Sámuel Főiskola lényegében visszatért a „hagyományos” magyar 

felsőoktatási rendszer megszokott keretei közé. Szervezői visszaállították a fe l-

aprózódott tanszéki rendszert, megszűnt a piaci működés megkövetelése, háttér-

be szorultak a hatékonysági szempontok. A korábbi stratégiai célokat az infras t-

ruktúra-beruházások váltották fel, mint fejlesztési prioritások. Ezeket a minden-

kori kormányzattól remélték – és később meg is kapták, túlméretezett, fenntart-

hatatlan PPP-konstrukciókban. 

Az idill azonban csak addig tartott, amíg a felsőoktatás generációkat vonzott 

az iskolapadokba. A gyorsan csökkenő létszámok újra kiélezték a belső feszül t-

ségeket és egyre nyilvánvalóbbá tették a létrehozott főiskola hagyományos mű-

ködtetésének fenntarthatatlanságát. 

Átmenetileg jó „megoldásnak” tűnt a sikeres karok bevételeinek „átcsopor-

tosítása” az egyre mélyebb válságba jutó karok „megsegítésére” a „szolidaritás 

elve” alapján. Ez azonban a jól működő karok továbbfejlesztésének anyagi fel-

tételeit is megszüntette és lényegében megbénította az intézményben folyó okta-

tási innovációs munkát.  

A 2003-ban alakult Stratégiai „ad hoc” Bizottság javaslatai az európai fel-

sőoktatási integrációs folyamat követelményeire épültek. A helyzetelemzés fő 

konklúziója az volt, hogy az intézmény hagyományos működési rendszere a 

pusztulás felé viszi az integrációt, mert konzerválja a múltat. (Például a bázis 

alapú kari elosztás; a karok erős érdekvédelme a közös intézményi érdekekkel 

szemben; az oktatásgazdasági szempontok figyelmen kívül hagyása; a közös 
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humánerőforrás gazdálkodás hiánya.) A javaslatok között szerepelt egy profesz-

szionális gazdálkodási rendszer kiépítése; a költségvetés elosztási elveinek tisz-

tázása és az átlátható, nyomon követhető gazdálkodás; egy tartalékalap létreho-

zása és abból fejlesztési célokra történő „visszaosztás”; a közös humán erőforrás 

rendszer működtetése; a kari, intézményi felelősségi viszonyok és érdekeltségek 

tisztázása stb. Bár a változások kényszerét és bizonyos lépések megtételének 

szükségességét a Rektori Tanács elfogadta, a belső érdekviszonyok meggátolták 

azok érdemi végrehajtását. 

A belső változások elodázásához vezetett az uniós pályázati rendszer kiépí-

tése is, amely – akárcsak másutt – a külső erőforrások elérését emelte fejlesztési 

prioritássá. 

Természetesen nincs arról szó, hogy megállt volna a fejlődés. Az uniós pá-

lyázati rendszer azonban gyökeresen átformálta az innováció céljait, lehetőségeit 

és működési rendszerét. A klaszterek létrehozásában való részvétel, az infrast-

rukturális fejlesztések támogatása, az oktatói és hallgatói mobilizáció lehetősé-

geinek kiszélesedése, a különféle akciók támogatása az egységes európai felső-

oktatás irányába vezető lépések voltak. 

Az intézmény belső struktúrájának korszerűtlensége és a változások mögött 

évtizedekkel elmaradó általános szemlélet, az egyre erősebb anyagi gondok és az 

azokkal járó belső érdekellentétek növekedése azonban lehetetlenné tették, hogy 

a végbement változások valódi modernizációhoz vezessenek.  Az intézmény „sod-

ródni” kezdett, máról-holnapra élt. 

A „menekülés” egyik lehetséges útját egy erősebb egyetemhez való csatlako-

zás teremtette meg. 2009. január elsejétől a Tessedik Sámuel Főiskola beolvadt a 

Szent István Egyetembe. Lényegi változások azonban ekkor sem történtek… 

8. A felsőoktatási innováció néhány jellemzője 

A Békés megyei felsőoktatási intézmények rendszerváltást követő két évtizedes 

fejlődésének vizsgálata lehetőséget ad arra is, hogy a magyar felsőoktatás egé-

szének innovációs működését általánosan jellemző következtetéseket vonjunk le 

(Köteles L. 2013 b). 

Megállapítható, hogy a megyében létrejött főiskolák mindegyikét az itteni 

gazdasági-társadalmi viszonyok fejlesztésének igénye teremtette meg. Az agrár-

gazdasági, a pedagógiai, a közgazdasági és egészségügyi felsőfokú szakember-

képzés – más-más időszakban és eltérő erővel – fontos szerepet töltött be a tér-

ség modernizációjához szükséges szakmai feltételek biztosításában. Az Alföld 

egészére kiterjedő modernizációban a nagyüzemi mezőgazdaság szervezésében-

vezetésében például pótolhatatlan szerepe volt a Szarvason végzett mezőgaz-

dászoknak; a Békéscsabai Főiskola okleveles közgazdászai nélkül a piacgazda-

sági működés személyi feltételei lettek volna rosszabbak. 

A kialakított intézményrendszer hagyományos működése azonban az ezred-

forduló után egyre mélyebb válságba került, hiszen alapvetően megváltoztak a 

gazdasági-társadalmi körülmények. 
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A változás igénye a Békéscsabai Főiskola esetében 1990-től sorozatos belső 

és külső intézményi innovációs lépéseket váltott ki. Az innovációs folyamat ki-

bontakozását elősegítette, hogy a magyar felsőoktatás az útkeresés szakaszában 

volt. A regionális főiskola létrehozását vagy a Kőrösi Csoma Sándor Főiskola 

holding rendszerű felépítésének tervét egy ideig a kormányzati szervek is lehet-

séges alternatíváknak fogadták el, akárcsak más felsőoktatási intézmények tu-

catnyi sajátos fejlesztési elgondolását.  

A nemzetközi megfelelés igénye a Körös Főiskola létrehozásával egy angol-

szász típusú regionális főiskola keretének kialakulásához vezetett. Az amerikai 

felsőoktatási rendszerhez kapcsolódás lehetősége esélyt adott egy Közép-Kelet 

Európában példa nélkül álló, modern, piaci orientáltsággal működő főiskola 

megteremtésére. Ezt az esélyt az 1998-as kormányváltással járó új felsőoktatási 

elképzelés szüntette meg. 

Az új regionális főiskola (Tessedik Sámuel Főiskola) a legkevesebb válto-

zásra hajlandó agrárkarok (Mezőtúr és Szarvas) befolyása alá került. A tradicio-

nális működés csődjét az átmenetileg „felszabadított” felsőoktatási felvételi 

rendszerrel járó hallgatói létszám-bővülés néhány évig elfedte – de 2003-ban 

már nyilvánvalóvá lett a veszély és elkészültek az annak elhárításhoz szükséges 

akcióterv elképzelései is (Köteles L. 2003). Az intézmény belső érdekviszonyai 

azonban megakadályozták az időben és megfelelő módon történő változásokat. 

A „status quo” fenntartása a vezetői csoport személyes érdeke volt, amit a sike-

res karokról történő pénzátcsoportosítással próbált meg biztosítani.  

Ez az elhibázott stratégia a legsikeresebben fejlődő oktatási egység, a gyulai 

Egészségügyi Intézet karrá fejlesztési lehetőségeit is meghiúsította , hiszen annak 

belső erőforrásait is a veszélyhelyzetbe került karok megmentésére használták 

fel. A zsákutcába került főiskola a Szent István Egyetemhez való integrálódástól 

remélte a veszélyhelyzet megoldását. 

A 2009-ben bekövetkezett egyetemi integráció azonban nem járt (nem járha-

tott) a korábbi gondok megoldásával. Az integráció során kialakított közös sze r-

vezeti egység (a Tessedik Sámuel Egyetemi Központ) lényegében ugyanazt a 

túlélési stratégiát valósította meg, mint a korábbi főiskola; az ellehetetlenülő 

karok működési költségeinek pótlására használta fel a központi fejlesztési támo-

gatásokat. 

Az egyetem működési rendje lényegében hasonló szemléletű; a karok meg-

segítésére voltak támogatások, de potenciális fejlesztési lehetőségek kiaknázásá-

ra nem juthattak megfelelő pótlólagos forrásokhoz. Az egészségipari képzés 

kezdeményezésében úttörő szerepet betöltő gyulai intézet sem kapott semmilyen 

támogatást, pedig például az egészségturizmus oktatása már országos hatókörűvé 

vált és egészségipari klasztere komplex jellege miatt az egyik katalizátora lehe-

tett volna a békési térség modernizációjának (Köteles L. 2013 a). 

A változások nyilvánvalóan elkerülhetetlenek. Ha nem belülről kezdeménye-

zik, akkor az oktatási kormányzat döntéseitől függ, lesz-e, és ha igen, milyen 

lesz a felsőoktatás újabb korszaka? 
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A változásoknak innovációs szempontból is számos tapasztalata van. A leg-

fontosabb, hogy a siker legfőbb tényezői az adott szervezet innovációs képessé-

gében, a változásban való érdekeltség kialakításában és az aktív cselekvőképes-

ségben rejlenek. 

Mi kell az innováció sikeréhez a felsőoktatásban? 

1.) A változások menedzselésére képes és elkötelezett vezetők. 

2.) Hatékonyan működő szervezeti struktúra. 

3.) Kreatív, magas tudású szakemberek. 

4.) Alkotásra ösztönző intézményi és szakmai-társadalmi légkör. 

5.) Teljesítmény-menedzselés, javadalmazás. 

6.) A változásokhoz szükséges anyagi források koncentrálása. 

7.) Elegendő szervező-menedzser kapacitás. 

8.) Pályázati források elnyerése. 

9.) Hatékony szakmai, társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszer. 

10.) Folyamatos PR-munka. (Amiről a sajtó nem ír, az a köztudatba nem is 

kerül be.) 

11.) Sikeres szakmai-politikai lobbyzás. 

12.) Szakmai-vezetői folytonosság. (Egy-egy oktatási innovációs ciklus kb. 

8-10 év!) 

13.) Megalapozott, országosan elfogadott stratégiai fejlesztési célok.  

A lényeg: hogy a soktényezős folyamat minden elemére szükség van a sike-

res innovációs tevékenység kibontakoztatásához. 

A magyar felsőoktatásban a tényezők egy része hiányzik vagy csak elszigetel-

ten érvényesül. Nincsenek a térségfejlesztésbe ágyazott stratégiai célok; nincs 

vezetői folytonosság; nincs kellő anyagi érdekeltség; nincsenek személyi kap-

csolatokon túlmutató regionális társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszerek; kor-

szerűtlen a belső szervezeti struktúra; a mindennapi működéshez szükséges 

anyagi feltételek is hiányoznak; a folyamatos átszervezések miatt a szellemi 

energiák szétforgácsolódnak, a vezetők érdeke a problémák elkerülése . Az egy-

egy területre koncentráló különféle fejlesztési akciók csekély hatékonyságának 

éppen az a magyarázata, hogy más szervezeti rendszerek (például a vállalatok) 

tapasztalatai szerint akarják hatékonyabbá tenni a felsőoktatást – pedig az a 

rendszer más elvek szerint működik. A sikerek elérésének legfontosabb alapja az 

emberi tényező, amely egy kölcsönhatásoktól átszőtt bonyolult feltételrendsze r-

ben keresi saját boldogulásának lehetőségeit (Köteles L. 2012). 

A felsőoktatás térségi hatásrendszerét a 3. ábrán látható modellel szemléltet-

jük. Az előzőekből következik, hogy a felsőoktatás ma két világ határán áll. 

Minden részében a múltban gyökeredzik – de a 21. század tudásközpontja is 

létrejött, kisebb-nagyobb mértékben szinte valamennyi intézményben.  

A kérdés az, hogy mikor, hogyan és mivé változik? Nemzetközi tapasztalat, 

hogy innovációs tekintetben azok a legsikeresebbek, amelyek a gazdaság- és a 

társadalom stratégiai ágazataihoz kapcsolódó komplex innovációs hálózatok 

szervező –katalizátorai. De a jövőhöz sem egyetlen út vezet. Nem a jelenlegi 
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helyzet és a fejlődési irányok meghatározható következménye, hanem nagymér-

tékben függ mai és holnapi döntéseinktől és cselekedeteinktől (Dőry T. 2005). 
 

 

3. ábra. A felsőoktatás térségi/helyi hatásainak egyszerűsített modellje . 
Forrás: Rechnitzer J. – Hardi T. 2003 
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