
 

2 3  

OROSZI SÁNDOR 

A munkapiaci mechanizmusok hatása a pécsi 

személyügyi szervező, illetve 

humánszervező-képzés eredményességére 

Mintegy negyedszázada kezdődött együttműködésem az akkor már „tinédzser-korba” ser-

dült Közművelődési Tanszék munkatársaival. Nemcsak gyümölcsöző szakmai kapcsolatok 

jöttek létre, nemcsak szinergikus hatások fejlődtek ki a tárgyak között, hanem korrekt mun-

katársi, többekkel baráti viszonyt sikerült kialakítanom. 

Domináns pozícióban a pécsi felnőttképzés 

A Közművelődési Tanszék oktatási tevékenységének viharos kiterjedése nagyjából egybe-

esett a rendszerváltás időszakával. A gazdasági szervezeteket megbéklyózó folyamatsza-

bályozás határozottan visszaszorult, ugyanakkor a rendszerszabályozás táguló dimenziókat 

nyitott a vállalkozások számára. A gomba módra szaporodó termelő, kereskedelmi és ál-

lamigazgatási egységek dinamikusan emelkedő keresletet jelenítettek meg a személyügyi 

szervező, illetve humánszervező ismeretekkel, kompetenciákkal – és nem utolsó sorban –, 

diplomával rendelkező szakemberek iránt. (A képzési paletta más szakjairól csak közvetett 

információim vannak, ezért azok helyzetét, illetve jövőbeni növekedési lehetőségeit nem 

kívánom elemezni, prognosztizálni. Ez az egyoldalúság talán megengedhető, ugyanis hall-

gatóink domináns hányada a látókörömbe illeszkedő szakokon szerzett diplomát.)  

A képzésbe történő bekapcsolódásom időszakában a levelező tagozatos képzésre jelent-

kezők összességében megalapozott alaptudással rendelkeztek. Az adott periódusban 

ugyanis a felvételi keretszámok miatt a végzős középiskolásoknak csak relatíve alacsony 

hányada ülhetett be az egyetemek és főiskolák padjaiba, mások a megfelelő anyagi feltéte-

lek hiánya, illetve a családalapítás előtérbe kerülése miatt kerültek parkolópályára. A ki-

szorulók érettségi tárgyakból szerzett tudása megítélésem szerint meghaladta a legutóbbi 

évek hallgatóinak átlagszintjét. (Természetesen ez nem vonatkozik a számítástechn ikai 

képzettségükre, valamint az idegen nyelvek ismeretére.) Ráadásul ezek a fiatalok a mun-

kavégzés során szakmai-gyakorlati jártasságot, módszertani tudást szereztek, amely meg-

könnyítette a későbbi felsőfokú tanulmányaik során közvetített elméleti ismeretek befoga-

dását, azok beépítésére stabil alapot biztosított. 

A diplomás szakemberek hiánya miatt a leginkább rátermettek (közép)vezetői posztokat 

tölthettek be, azzal az elvárással, hogy rövid időn belül megszerzik az elengedhetetlen li-

cenceket. A felvételizők többsége reálisan számíthatott továbbá arra, hogy végzésük után 

magasabb erkölcsi és anyagi megbecsüléssel járó munkakört tölthet be, akár az őket (gyak-

ran anyagilag is) támogató vállalatnál is. Érdekes mozaiknak tekinthető a következő eset. 

A 2000-es évek elején – midőn szakállamban már egyre több ősz szál jelent meg –, egy 

hölgy bűvölt el szigorlati produkciójával (indexe szerint születési évszámunk azonos volt). 

Ez a teljesítmény – különösen ebben a nyugdíjkorhatárhoz közeli korosztályban – enyhén 

szólva nem számított gyakori jelenségnek. Próbáltam diszkréten informálódni felkészülé-

sének motívumairól. A válasz meglepett: elegem lett abból – mondta –, hogy nálam fiata-

labb, korlátozottabb gyakorlati tapasztalattal, hiányos elméleti ismeretekkel rendelkező fő-

nökök irányítsák munkámat! 
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Vállalati kapcsolataink alapján úgy láttuk, hogy a levelező tagozatra jelentkezni szándé-

kozók akkora tömege dolgozott a gazdasági szervezeteknél, amely hosszú évekre biztosí-

totta még a gyorsan bővülő képzési kapacitások magas szintű kihasználását is. 

A kedvező elhelyezkedési feltételek, a relatíve magas kezdő fizetések nappali tagozatos 

képzéseinkre is vonzották a frissen érettségizőket, a szép számú, államilag finanszírozott 

helyet jó képességű, magas felvételi pontszámot elért diákokkal tudtuk betölteni. 

A hallgatók meglepően nagy hányada igényelte a színvonalas, modern ismereteket 

nyújtó oktatást, fogékony volt a gazdasági ellentmondások, visszásságok okainak felderí-

tésére, a társadalmi-gazdasági összefüggések elmélyült elemzésére. A képzési férőhelyek 

iránti túlkereslet, az e dimenzióban érvényesülő intenzív verseny nemcsak a felvételi vizs-

gákon történő komoly szelektálást tette lehetővé, hanem ebben a közegben a kollokviumo-

kon, szigorlatokon támasztott követelmények szigora is természetesnek tűnt. 

A Tanszék vezetése azonnal felismerte a társadalmi-gazdasági környezetben észlelhető, 

kibontakozó meghatározó tendenciákat, változásokat, helyesen prognosztizálta azok irá-

nyát, intenzitását és rugalmasan igazította hozzá ezekhez a képzés intézményi szerkezetét, 

valamint a mintatanterv struktúráját. 

Az elképzelések megvalósításához szükséges tanári kar kialakításához magától értető-

dően kínálkozott többek között az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Közgazdaság-

tudományi Kar magasan kvalifikált oktatóinak bevonása, szabad kapacitásuk hasznosítása. 

A tanári gárda potenciálja nemcsak gyökeresen új tantárgyi tematikák kidolgozását tette 

lehetővé, hanem emellett színvonalas, tartalmas, modern ismereteket magukban foglaló 

tankönyvek tucatjai születtek. (Ebből a tevékenységből hét önálló és két társszerzős tan-

anyaggal személy szerint is kivettem a részem, ezen túlmenően 12 elektronikus oktatási 

segédanyagot írtam, 281 oldal terjedelemben.) 

Képzési tevékenységünk gyakorlatilag lefedte az ország egész területét, szinte minden 

nagyobb városban „tagozatot” alapítottunk. Nagymértékben elősegítette sikereinket, hogy 

legtekintélyesebb oktatóink is vállalták az „országjárást”. A nagyon gyorsan növekvő tel-

jesítendő óraszámok ugyanakkor megkövetelték, hogy fiatal kollégáinkat is gyorsan – néha 

kellő felkészülés nélkül – a mélyvízbe dobjuk, illetve a „tagozatok” székhelyén élő, ott 

dolgozó, nem a tanításra specializálódott szakembereket is bevonjunk az oktatásba. Ez 

azonban az előadásokon közvetített ismeretek színvonalának bizonyos fokú differenciáló-

dását, néhány esetben a számonkérés „egyenszilárdságára” irányuló elvárások korlátozott 

megvalósulását eredményezte. 

A részben betöltetlen gazdasági és közigazgatási munkahelyek, az ezek kielégítésére al-

kalmas szakemberek képzésébe bevonható oktatói kapacitás, a „tagozatok” helyszínein bé-

relhető infrastruktúra, de elsősorban a hetvenes évek közepétől felhalmozódott felnőttkép-

zési tapasztalat, a rugalmas, ambiciózus intézményi vezetés óriási versenyelőnyt je lentett 

más egyetemek, főiskolák többnyire még szinte csak embrionális állapotban lévő hasonló 

képzéseivel szemben. Hallgatói létszámunk példátlan ütemű felfutása ezeken a versenyelő-

nyökön alapult. Elért eredményeink logikus következménye volt a tevékenység egyetemen 

belüli elismerése, amelynek eredményeképpen 1998 szeptemberében létrejött Felnőttkép-

zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. 

A méretek rövid időszak alatt megvalósuló kiterjedése pozitívan hatott vissza intézmé-

nyünk versenyképességére. Lényegében az ismert piaci képlet valósult meg: a hatékonyabb 

egységek gyorsabb, sőt, gyorsuló növekedésre képesek Az oktatási infrastruktúra fejlesz-

tését, az oktatók többletmunka vállalására irányuló motiválását, a tananyag-fejlesztés ho-

norálását a befolyt bevételekből könnyen lehetett finanszírozni. Pécsett és a frekventáltabb 

„tagozatokon” nagy létszámú – néhol száz fő közeli, vagy azt meghaladó – évfolyamok 

indultak. Ez lehetővé tette a hallgatók differenciálódó igényeinek megfelelő újabb és újabb 
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szakirányok akkreditálását, a szakszemináriumi rendszer vonzóbbá tételét a lehetséges té-

makörök bővítésével. 

Mindez egyértelműen tükröződött a FEEFI-n ismereteket szerző hallgatók létszámának 

alakulásában. 2000-ről 2003-ra dinamikus, nagyjából 50%-os növekedés következett be, 

amikkor is 591 nappali és 3343 fő levelező tagozatos hallgatót oktathattunk.  

Új belépők a piacon; a versenytársak erősödése 

A versenytársak a felsejlő jelentős bevételek reményében igyekeztek piacot szerezni, il-

letve növelni (csekély) piaci részesedésüket. A küzdelem egyik formáját a piacvezér pé-

csiek hírnevének megtépázása, hitelének rontása jelentette.  

Lehetőségem nyílott a FEEFI igazgatójának társaságában részt venni egy budapesti meg-

beszélésen, amelyen elsősorban a Corvinus Közgazdaságtudományi Egyetem képviselői 

részéről éles, néhány esetben becsmérlő kijelentések hangzottak el irányunkban. A táma-

dások elsősorban a feldolgozott ismeretrendszer nem-közgazdasági terrénumaira koncent-

rálódtak, indirekt módon bizonyítani akarván ezzel az elképzeléseiknek, érdekeiknek job-

ban megfelelő gazdasági irányvonal előnyeit. Ez a koncepció érdemi támogatásban része-

sült a Gödöllői Egyetem megjelent képviselői részéről is. Az alapvetően humán -jellegű 

alapképzést folytató, ebből következően más struktúrájú felnőttoktatás fejlesztésében ér-

dekelt felsőoktatási intézmények (közös) platformja ekkor még nem rajzolódott ki markán-

san. 

Valószínűsítettem a Corvinus Közgazdaságtudományi Egyetem platformjának térhódí-

tását az érintett intézmények körében, úgy véltem, ennek következtében a FEEFI lépés-

kényszerbe kerülhet. Intézményünk válaszát természetesen más – ugyancsak fontos – té-

nyezők is sürgették. 

A Budapesten és más városokban, azaz „helyben” működő egyetemek és főiskolák által 

indított képzések nem igényeltek utazási- és szállásköltséget, emellett bővült a résztvevők 

szabadideje is. A „kihívó” intézmények piaci részesedésük kiterjesztése érdekében korlá-

tozták a tandíjakat, e relációban is élesedett a harc. 

A korábban a felsőoktatásból kiszorult, jó képességű és felkészültségű „várakozó” fia-

talok nagy része az eltelt évek során megszerezte hőn áhított diplomáját, létszámuk mini-

málisra zsugorodott. Az aktuális évben érettségizőknek ugyanakkor mind magasabb há-

nyada jutott be az egyetemekre és főiskolákra, nyilván mérsékeltebb átlagos felkészültség-

gel és képességekkel. (Az érettségizők, mint statisztikai sokaság gyengébb eredményeket 

felmutató részsokaságai is magától értetődően részt vettek az átlag kialakításában.) Mind-

ezeken túlmenően fokozatosan romlott a demográfiai helyzet, csökkent a fiatal korosztá-

lyok létszáma. (Ez vezetett – tágabb dimenzióban – hazánk népességének természetes fo-

gyásához.) Napjainkban tovább rontja a helyzetet, hogy a legjobb érettségi eredményt elérő 

fiatalok közül egyre többen külföldön kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. 

A sok szempontból gyengülő merítési bázisból egyre több felsőfokú intézmény kívánta 

kiszakítani a részét. Kisebb tortából azonban az emelkedő számú „fogyasztónak” átlagosan 

csak kisebb szeletek juthatnak. Természetesen minden résztvevő a többiek rovására kívánta 

néhány morzsányival növelni saját részesedését. 

Az éles harcot folytató tanintézmények önkéntesen és hallgatólagosan korlátozták elvá-

rásaikat, követelményeiket jövendő hallgatóikkal szemben, ezzel párhuzamosan a vizsgá-

zók a kollokviumokon is könnyebben szerezhettek jó érdemjegyeket. Ez erodálta az oktatás 

színvonalát, korlátozta a humán tőke növekedését, visszafogta a gazdaság fenntartható nö-

vekedési ütemét. 
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A FEEFI megoldásra váró problémáit személyes kihívásként éltem meg, ezért a „váltás” 

mellett döntöttem. 2004-ben rektori hozzájárulással átkerültem a Közgazdaságtudományi 

Karról, intézményünk állományába, annak főállású egyetemi tanára lettem. Tóth Tibor pro-

fesszorral együtt léptünk a KTK oktatói közül a FEEFI kötelékébe, s talán ennek is volt 

egy leheletnyi szerepe abban, hogy 2005-ben az intézmény a PTE kilencedik kara lett. 

„Új” környezetemben igyekeztem a Kar érdekeinek megvalósulását elősegíteni, és az 

általam prognosztizált fejlesztési variáns kidolgozásához hozzájárulni. A mintegy két éven 

keresztül érlelt elképzeléseimet tizenkét tematikában rögzítettem, vállalva, hogy bárme-

lyek tantervbe történő beemelése esetén részt veszek a szükséges tananyagok írásában, akár 

egyedül is elkészítem azokat. Az átlépésemet követő  két héten belül a dokumentumokat 

átnyújtottam intézetigazgatómnak és az új kar dékánjának. 

A tematikák vertikálisan egymásra épültek. Adott tudományterületek alapjainak leraká-

sát, gyakorlati példák bemutatását az alapképzésben véltem megvalósítandónak, a követ-

kező fokozatban, a mesterképzésben a problémakörök bővítése mellett azok alapos elem-

zését, az interdiszciplináris kapcsolatok feltérképezését, kiemelését, rendszerezését tartot-

tam elérendőnek. A tárgykörök feldolgozásának harmadik szintje az elméleti összefüggé-

sek feltárásával, matematikai-módszertani megalapozással a PhD-képzésben kifejtendő el-

mélyültebb analízis formáját öltötte. 

Három tematika kidolgozása – ma már nyilvánvaló –, teljességgel „haszontalannak”, 

feleslegesnek minősült, mivel azokat a remélt, de soha meg nem valósult PhD-képzés szá-

mára készítettem. Négy további tematika a Karon már oktatott tárgyak modernizálását, fej-

lesztését célozta, a maradék öt az alap-, illetve a mesterképzés megújítását, strukturális 

átalakítását kívánta elősegíteni. Utóbbiak megvalósítása esetében is támaszkodhattam 

volna több mint három évtizedes tudományos tevékenységem eredményeire, a Közgazda-

ságtudományi Karon, illetve annak doktori iskolájában végzett oktatási gyakorlatomra. 

Sajnos, a Kar döntéshozó fórumai nem az általam elképzelt irányban látták a kitörési lehe-

tőségeket. 

Leszálló ágon 

Végeredményben az új kar sem tudott hatékony választ adni a felnőttképzés – tágabb érte-

lemben a felsőfokú oktatás – sűrűsödő problémáira, illetve a versenytársak által támasztott 

kihívásokra. 

Egyetlen kormánynak sem sikerült eleddig hosszú távú gazdasági stratégiát kialakítani 

és elfogadtatni. A politikai ciklusok hatásaként ismétlődően érvényesült egykori neves ta-

náromnak, Liska Tibornak az Ökonosztát című műve alapján elhíresült, osztogatás-foszto-

gatásnak nevezett mechanizmusa. A választások előtti időszakban bekövetkezett osztoga-

tás ismétlődően felborította az ingatag költségvetési egyensúlyt, amely a kormányokat kor-

rekciós intézkedésekre, megszorításokra késztette. 

A beindított stabilizációs politikák csak fél-sikereket értek el. Képesek voltak ugyan 

semlegesíteni az egyensúlytalanságot kiváltó tényezők rövid távú negatív hatásait, de nem 

tudták elérni a gazdaság strukturális alkalmazkodását. Emiatt (a magyar gazdaságban is) 

ismételten újratermelődött az egyensúlytalanság. 

2006-ban a Gyurcsány-kormány konvergencia-programját az Unió visszaküldte átdol-

gozásra. A bevezetett megszorítások hoztak ugyan némi eredményt, de a világgazdaság 

egészét megrázó válság hatásai durván begyűrűztek a magyar gazdaság szinte minden szek-

torába. 

A lehetséges kitörési útvonalat továbbra is a képzés gazdasági jellegének erősítésében 

láttam. A közvetlen tananyag-fejlesztés helyett azonban inkább a szűkebb szakmai közvé-

lemény befolyásolására törekedtem. „Az alapvető közgazdasági ismeretek fontossága az 



A munkapiaci mechanizmusok hatása a pécsi személyügyi szervező, illetve 

humánszervező-képzés eredményességére 

2 7  

egyén életvitelének különböző dimenzióiban” címmel készítettem egy tanulmányt, amely-

hez összeállítottam az oktatásban feldolgozandó „Alapvető közgazdasági kategóriák” rend-

szerét, utóbbit 40 oldal terjedelemben. Ezek napirendre kerültek Karunk különböző fóru-

main, előadhattam egy Szegeden rendezett konferencián, elküldtem az államtitkár -helyet-

tesnek, de akcióim lényegében eredménytelenek maradtak. 

A visszaeséseket követően a magyar GDP volumene csak 2014-ben érte el a 2008-as 

nívót. A munka iránti származékos kereslet, azon belül a személyügyi szervezési, illetve 

humánszervezési területen tevékenykedő szakemberek iránti igény nagyjából korrelált a 

GDP-vel. A megszorítások miatt a felsőoktatásra fordított források még jobban szűkültek, 

melyek idei (2017-es) évre ígért nominális szintje Polónyi István számításai szerint 2009-

es árakon nem éri el még a 2011-es nívót sem. 

A pécsi képzés helyzetét a kedvezőtlen makrogazdasági tendenciák érvényesülése mel-

lett alapvetően mégis egy jogi visszásság rendítette meg. A versenytársak jogászai kiderí-

tették, hogy a pécsi egyetem által létrehozott „tagozatok” alapítása törvényességi szem-

pontból támadható. (Emiatt használtam idézőjeleket az eddigiek során a pécsiek által  léte-

sített tagozatok említésekor.) Egyetemünknek fel kellett számolnia tagozatként megjelölt 

képzőhelyeit, hallgatóink létszámában ennek hatására újabb radikális csökkenés követke-

zett be. Mivel nem létezik piaci vákuum, versenytársaink a sokkal kisebb tor ta nagyobb 

hányadát szerezték meg. 

A létszámok csökkenése tovább gyorsult, 2010-ben már csak 1967 hallgatója volt a 

FEEK-nek, közülük is 489 fő felsőfokú oktatási szakképzésben folytatta tanulmányait. 

2013-ban 566 főből 302 diákunk volt FOSZ-os. (Az adatok a szokásos októberi statisztikán 

alapulnak, s nyilván az összes bennlévő évfolyamra vonatkoznak.) A drasztikusan süllyedő 

létszámok miatt a Kar megmaradt telephelyein (már nem tagozatain!) – Budapest, Zala-

egerszeg, Paks, Nagykanizsa – már nem indult részidejű képzés. Súlyosbította a helyzetet, 

hogy Karunkon a hallgatói lemorzsolódás végletesen megemelkedett, a jelzett periódusban 

48,7%-ra! A hallgatói létszámok negatív trendje és a FEEK bevételeinek 2006 óta tartó 

folyamatos csökkenése következtében már 2008-ban szükségessé vált egy konszolidációs 

terv elkészítése. A külső környezet változatlanul érvényesülő kedvezőtlen hatásai azonban 

tovább rontották a Kar helyzetét. 

2012 decemberében kormánydöntés született azokról a szakokról, amelyek állami finan-

szírozásban részesülhetnek, az andragógia nem került közéjük! Az állami támogatás a fel-

futás időszakában fokozta a hallgatók jelentkezési motivációját, csökkentve az általuk vi-

selt költségeket. A támogatásban nem részesülő szakok diákjai számára viszont relatíve  

megdrágult a képzés, korlátozva az irántuk megnyilvánuló érdeklődést. A támogatások je-

lentkezésekre gyakorolt befolyása végső soron egy a Gauss-görbét viszonylag jól közelítő 

hatás függvénygörbével írható le. 

A negatív tendenciákat felerősítették az oktatói karban bekövetkező változások. Örökre 

búcsút vettünk Kozma László és Tóth Tibor professzorainktól, másutt folytatta pályafutását 

Sári Mihály intézetigazgató, Karunk egyik legsokoldalúbb egyénisége –, hogy csak legte-

kintélyesebb kollégáinkat említsem. Érzékenyen érintette az oktatói gárdát, hogy a közép-

korosztály legfelkészültebb, legtehetségesebb tagjai közül is megkezdődött az elszivárgás 

más oktatási intézmények felé. 

Az ugyancsak 2012. decemberi kormánydöntés és a zilált financiális helyzet miatt a Kar-

nak a következő év júliusától meg kellett válnia négy aktív professzora közül háromtól. 

Emiatt reménytelenné váltak a kilátásai egy saját személyi állományra épülő önálló doktori 

iskola létrehozásának. 
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A demográfiai helyzet, a makrogazdasági, munkapiaci, gazdaságpolitikai, oktatáspoliti-

kai feltételek változásai, a felsőoktatás támogatási rendszerének (strukturális) módosulásai, 

a versenyben tapasztalt atrocitások szükségszerűen vezettek egy új kar létrejöttéhez. Az új 

egyetemi egység „2015. szeptember 1-től a PTE Illyés Gyula Karának (IGYK), illetve Fel-

nőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának (FEEK) integrációjával jön létre, 

megőrizve és átörökítve mindazokat a szellemi, kulturális értékeket és hagyományokat, 

amelyeket a jogelőd karok létrehoztak.” 

 


