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PAPPNÉ NÉMETH MÁRTA 

Visszaemlékezés: a Pécsi Egyetem képzése Kecskeméten  

A történelem sodrában a magyar egyetemek is sajátos utakat járnak.  Létezésük, befolyásuk 

különbözőképp mérhető és alakult. Az egyéni végzetteken kívül az egyetem,  mint szerve-

zet, jelentős szereplő – szűkebb és tágabb értelemben területalakító, társadalomformáló 

tényező is. Különösen változások idején érhető tetten ez és történetünk itt kapcsolódik a 

gazdaság és társadalom nagy átalakulásához. 

Az 1980-as évekre Kecskeméten és környékén nemcsak a mezőgazdaságban , de a lete-

lepített iparoknak köszönhetően egyre nőtt a szakképzettség-igény. A korábban teljes cent-

ralizációval működtetett képzésben, szakképzésben folyamatos változások érlelődtek. Nőtt 

a munkamegosztás révén a szakmai képesítések száma, a kialakított alap- és továbbképző 

tanfolyami rendszerek a gazdaság és igazgatás majd teljes körét lefedték. Szignifikánsan 

csökkentek a politikai tartalmak, többségük súlyát vesztette. A szakmatartalmak korszerű-

sítése folyamatos volt, a különböző szakmajegyzékek és az ágazati minisztériumok a tan-

folyami rendszerek tartalmi és formai rugalmasságával igyekeztek megfelelni a korszerű 

vezetés, szervezés és technológia által befolyásolt követelményeknek.  Jelentősen befo-

lyásolta a tanfolyami anyagok változását a művelődéstartalmak bevonása, a mun-

kásképzésben is megjelenő, egyre nagyobb körre érvényesített szervezés/vezető-

képzés anyagainak rendszere (az Országos Vezetőképző irányításával). 

Mint vezető, folyamatosan tapasztalhattam a szervezetek fejlesztésének szükségességét, 

de azt is, hogy a képzések zöme nélkülözi a szervezetben dolgozó ember teljesebb körű 

felkészítését. A nyolcvanas évektől erőteljesebben került előtérbe a munkaügyi, személy-

zeti, szociális részfeladatok helyett a komplex értelmű emberi erőforrás politika  szüksé-

gessége, amelynek teljes átalakítása 1989 után sürgető szükségesség lett. 

A felismerés egyike volt a szervezetfejlesztési kezdeményezések szükségszerű erőteljes 

támogatása az egyes emberi erőforrás menedzsment rendszerek adta keretek között, az em-

beri erőforrás rendszerekre vonatkozó fejlesztési igények meghatározása és a területeken 

dolgozó állomány felkészítése a feladatok megvalósítására. Számos résztanfolyam, kül-

földi vagy vegyes tulajdonú képzési vállalkozás jelent meg az emberi erőforrás különböző 

területeire koncentrálva. Az új követelmények megismerése és azonnali alkalmazása töme-

gesen befolyásolta a szervezeti tevékenységet. A személyzeti, munkaügyi és szociális rész-

rendszerekben folyó változtatások számos ágon történtek, dinamikusan azonban átfogó 

rendszert kevéssé alkottak. Mindennek ellenére, utólag megállapíthatjuk, hogy az emberi 

erőforrás tartalmi köre, ismeretei tani tása és a képzés révén terjedő befolyása lényeges 

tényezője volt a közel harminc évvel ezelőtt megtörtént rendszer-fordulat sikerének. 

Kecskeméten is szükségét véltük ilyen komplex megközelítés meghonosításának. Tájé-

kozódásunk alapján komplex formában – akkor még Janus Pannonius Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar keretében – a Közművelődési Tanszéken folytak kutatások az 

emberi erőforrás és a szervezetfejlesztés terén, erős főhatósági támogatással és a TÁMOP 

keretében. Körvonalazódott, hogy a céltudatos szakfejlesztéssel kialakított , új képzési 

rendszer alkalmas az emberi erőforrásokkal összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek 

átadására. Nem pusztán a külföldi minták adaptálásával, hanem saját fejlesztésben. A gaz-

daság és társadalom, a szervezés és vezetés folyamatosan bővülő kapcsolatrendszere, a di-
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rekt irányítást fokozatosan felváltó helyi kezdeményezések, az ember szerepének, fejleszt-

hetőségének pedagógián túlnyúló, ipari pedagógiai/andragógiai jellege a csak művelő-

dési/felnőttképzési tevékenységet hamarosan tágabb horizontba helyezte (vö. a munkával 

kapcsolatos kutatások sora). A művelődés munkahelyi befolyásának sokrétű kutatása, ta-

pasztalatai megerősítették azt a folyamatot, amely az emberi erőforrásokkal összefüggő 

ismeretek tantervi szervezését erősítette. 

A munka és művelődés körében addig folytatott kutatások, nemzetközi összehasonlítá-

sok nyomán alakultak azok a főirányok, amelyek mentén a JPTE Közművelődési Tanszé-

kén intézményesített formákban a tartalmak is megfogalmazódtak. Így váltak formalizálttá 

a vállalati kulturális tevékenység, a munkakultúra, a vállalati kultúra, a vállalati humánpo-

litika, a vezetés és szervezetfejlesztés és az emberi erőforrás tematikái. Ezek fokozatosan 

különültek el a hagyományosan értelmezett művelődési tartalmaktól és kiegészültek képe-

sítési követelményekkel, vizsgaszintekkel és akkreditációval. A JPTE közművelődési sza-

kán fogalmazódott meg, hogy a gazdaság emberi tényezői csak olyan új típusú szakértelem 

birtokában működtethetőek eredményesen, amely az embert mint erőforrást tekinti. E 

szemléleten belül az emberi erőforrás kezelési eszközeit ismeri, munka és informatikai 

rendszerét megalapozza és fejleszti, a mikro- és makrogazdasági feltételek között kezeli, 

műveltségét a vállalkozás és szervezés körében alakítja, a társadalmi művelődés feltételeire 

felkészíti, mindezeket a szükségleteket integrálja és tantervbe foglalja.1 

A pécsi kezdeményezők széleskörű hazai és külföldi rendszerkutatásokkal (TÁMOP), 

négy minisztérium közvetlen céltámogatásával az Országos Vezetőképző és az ágazati 

képző- továbbképző intézmények idevonatkozó anyagainak ismeretében, a Szervezési és 

Vezetési Tudományos Társaságban megfogalmazottak és több nagyvállalat eredményes 

emberi erőforrás-gondozás kezdeményezése nyomán tettek javaslatot az emberi erőforrás 

központú képzés megszervezésére.2 Itt szerencsésen együtt volt a szakalapító szándéka, a 

konkrét feladatban való jártasság emberi tényezőinek integrálódása, az egyetemi szaktudás 

és keret, a gazdasági képzés teljes ismerete, az alkalmazott pszichológia teljes köre és a 

közgazdasági tudás, amely nemcsak a szakalapítás sikerét biztosította, de a szak tartalmát 

minőségileg is befolyásolta. A sokoldalú előzmény nyomán a művelődésszervező és az 

emberi erőforrás képzéshez született meg személyügyi és humán szervező szakmák tan-

terve,3 amelyek alapján 1992. szeptember 1-jei hatállyal két lépcsős képzés keretében hu-

mán szervező egyetemi szintű és ennek első lépcsőjeként személyügyi főiskolai szintű sza-

kok szerveződtek. A művelődési és közoktatási miniszter 1992. szeptember 1-jei hatállyal 

a Janus Pannonius Tudományegyetemen engedélyezte a szakok indítását.  

                                                      
1 A munkálatokban kiemelkedő szerepe volt dr. Koltai Dénesnek (JPTE), dr. Krisztián Bélának (IpM Mecsek i 

Szénbányák),továbbá a JPTE Közművelődési Tanszék munkatársainak. IPM/JPTE Közművelődési Tanszék 

együttműködése az emberi erőforrás gazdálkodás szervezésére. 1989 . Pécs – Budapest. 1989. Jelentés. (Koltai 

Dénes, Krisztián Béla, Kulcsár Sándor, Németh Erzsébet, Szalay László, Szetei Tibor,) (Kézirat, 150 oldal) 
2 Társadalomtudományi kutatások Magyarországon 1986-1991. TÁRKI. Budapest. 1992. Pl. OTKA. 760. A 

felnőttoktatás stabilizációs funkciója a társadalmi, gazdasági szerkezetváltás folyamatában (dr. Kolt ai Dénes), 

OTKA. 781. A népmüvelőképzés korszerűsítése (és illesztése a JPTE egyetemi innovációjához). (dr. Koltai 

Dénes), OTKA.783. A művelődés közgazdasági összefüggései és társadalmi tervezése (Koncz Gábor), Krisz-

tián Béla (1987) A művelődés, mint termelő beruházás. Új értékelések irányába. Művelődés, emberi erőforrás 

fejlesztés és annak új, 1987-ben érvénybe lépő elgondolása, az emberi erőforrás, mint tőke. Mecseki Bányász, 

1986. november 18. 4., Krisztián Béla (1989) A humán stratégia a vállalati stratégiában. Munkaügyi Szemle, 

1989. 8. 24-31, Krisztián Béla (1990) A személyzeti, munkaügyi szervezetek önálló management jellege és 

szerepe a piacorientált vállalkozói gazdaságban. In: Személyzeti, munkaügyi feladatok 90. SZVT Baranya m. 

Szervezete, Pécs, 1990. 135-159,(a Pécsett 1990. március 22-23-án tartott előadás.) 
3 JPTE Továbbképző Központ tevékenysége. Tájékoztató a Felnőttképzési és Közművelődési tanszék szakjairól . 

JPTE FKT, Pécs, 1997. 71-74. 
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A képzés a művelődésszervező és a személyügyi szervező főiskolai, valamint a művelő-

désmenedzser és a humánszervező egyetemi szakokon indult. A ma ideálisnak tekintett 

duális képzés tipikus formája volt a képzés – a felnőtt tanulmányai után már a napi mun-

kában hasznosíthatta tanult ismereteit, a tantervbe foglalt rendszeres hazai (nagyvállalatok) 

és külföldi tanulmányutak (Bécs, Graz, Klagenfurt egyetemein, illetve a BFI meg WIFI 

intézményeiben) tapasztalatait. A tananyag folyamatos korszerűsítése a tudományok diffe-

renciálódásával a tantárgyak számának növekedését és új tudományágak (például a védelmi 

tudományok) képzésbe vonását is eredményezte. A képzés dinamikusan terjedt, országosan 

képzési helyek szerveződtek, tanulási oldalról hasznos migráció következett be.  

Kecskemétről jelentős érdeklődés mutatkozott – szép számú felnőtt lépett be a pécsi ok-

tatásba. Ismert Kecskemét intellektuális vonzáskörzete, amelybe tényleges innovációként 

„lépett” a pécsi egyetem képzése. A kecskeméti érdeklődés – amely előzetes számítások 

szerint a mintegy harminc kilométeres körzetben élőknek jelentett új képzési irányokat –, 

indukálta a helyi képzés megteremtését, illetve a kapcsolat felvételét a pécsi képzéssel. Az 

egyetem segítségével lebonyolított tájékoztatók (5 alkalom) biztató távlatot ígértek. 

Az általam igazgatott képzőszervezet (DENORG Bt) évek óta – részben önállóan, rész-

ben más képző szervezetekkel koordinálva (például Perfekt, SZÁMALK, a JPTE Tovább-

képző Intézete) –, különböző szintű tanfolyami képzésekben vállalt szerepet. Ez széleskörű 

ismertséghez vezetett, a minőségi munka eredményeképpen pedig egyre több igény kielé-

gítését tette lehetővé. A dinamikusan bővülő vállalkozási időszak kedvező volt az új típusú 

képzés telepítésére. 

Utaltunk arra, hogy a korábban esetenként túlsúlyos aktuálpolitikai témák egyre gyor-

sabban csökkentek illetve tűntek el a tematikákból. Helyükre a művelődési, vezetési, szer-

vezési ismeretek, személyiségformáló tartalmak kerültek. Mindez szükségszerűen kívánta 

olyan szakemberek kiképzését, akik organikus szemléletmóddal együtt és egyenlő rangon  

kezelik a humántechnológiai és a közgazdasági eszközöket a munkaerő vállalati kezelése, 

fejlesztése, karbantartása, ésszerű, hatékony működtetése érdekében.4 

Tájékozódásunk alapján a pécsi emberi erőforrás képzést (művelődésszervező, személy-

ügyi szervező majd ezek egyetemi folytatása) kívántuk Kecskemétre telepíteni. Az érdek-

lődés adott volt, a vállalatok és intézmények támogatása hasonlóan alakult. Tudástranszfer 

és üzleti érték/érdek egyaránt jellemezte e kapcsolatot. 

Közös megegyezéssel a JPTE képzése 1995 szeptemberében ünnepélyes évnyitóval 

megindulhatott. Ez az esemény nagy nyilvánosságot kapott. A képzés személyügyi szer-

vező szakon 1995. szeptemberben 56 fővel indult, közülük 1998 júniusában – az első há-

roméves képzés befejezésével – 50-en végeztek sikeresen. Időközben az egyetem szem-

pontjai – sok, előttünk ismeretlen okból – változtak. A képzés "racionalizálásra” került, 

azaz Pécsett folytatódott. Az időközben tanulmányaikat kezdők közül kénytelen volt át-

menni 58 fő másodéves, 56 fő első éves, és a jelentkezett 42 fő művelődésszervező szakos 

hallgató közül 36 fő a pécsi és más területi képzésbe. A tanulni szándékozók évente listá-

zott száma (230 fő) biztos utánpótlást jelentett volna, közülük azonban csak kevesen vál-

lalták a Kecskeméten kívüli képzést.5 A kecskeméti képzés váratlan beszüntetése sokakban 

perspektívátlanságot keltett, a munkaadók sem támogatták a távoli intézményekbe igyek-

vők terveit. Értékes akarati szándékok, karrierek, életelképzelések törtek ketté ezzel.  

                                                      
4 Az OTKA TS 4/3 programkutatás, majd az IPM-el, A külföldi területi munkaerő-szerkezeti átalakulások és 

a személyzeti gyakorlat. 1985–87. Kutatási beszámoló. Koltai Dénes, Krisztián Béla, Kulcsár Sándor, Németh 

Erzsébet, Szalay László, Szetei Tibor. Budapest– Pécs, 1988. Kézirat. 
5 A képzéssel kapcsolatos dokumentumokat a kecskeméti képzés felszámolásakor a JPTE számára átadtuk. 

Irásomban néhány megmaradt dokumentumra és személyes emlékeimre támaszkodtam. 
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A helyszínek jól megközelíthető, kellőképp felszerelt létesítményekben voltak, ami 

nemcsak a képzési infrastruktúrát, de a hallgatók minőségi elhelyezését is biztosította 

(büfé, pihenőtér, kellemes környezet). A képzések először a Gazdasági és Kereskedelmi 

Kamara Székházában történtek. Utóbb a jól felszerelt Kiskunsági Mezőgazdasági Szövet-

ség központja, illetve az ÁFEOSZ Közgazdasági Szakközépiskolája (számítástechnika, in-

formatika) adott helyt a képzésnek. 

Nincs mód a sokrétű előkészület (PR, marketing, szervezés, stb.)  ismertetésre, amelyet 

egyetemi partnerünkkel egyetértésben folytattunk. Jó szívvel emlékezünk egyetemi össze-

kötőnkre, Sulyok Tamás adjunktusra, aki lelkesen és nagy szakértelemmel segítette a kép-

zést, a helyi és a pécsi, valamint budapesti oktatóinkra, akik tanításukkal segítették hallga-

tóinkat minél jobb teljesítmények elérésében. 

A képzés több oldalról is megújította a kecskeméti képzéskört. Első alkalom volt, hogy 

itt egy egyetem önálló, kihelyezett képzést folytatott. A részvevők előtt feltárult a felsőok-

tatás egész palettája, közvetlenül érzékelhették a tanulási követelményeket, a sokrétű do-

kumentációs megoldást, a vizsgázás misztikumát feloldó felkészülést, az egész eljárás fo-

lyamatát, a teljesíthetőséget. Olyan előadókat ismerhettek meg, akik felkészültségükkel, 

támogatókészségükkel példát is mutattak. 

Az egyetemi előadókon keresztül érzékelhették, hogy milyen tudományos és módszer-

tani szinten folyik a felsőoktatási képzés. Nem volt egységes a kép, de a hallgatók már 

kezdettől úgy vélekedtek, hogy a „profilt” és a képzés szilárdságát – tréfásan a tanári karból 

a minden képzőhelyen megjelenő oktatók nevének kezdőbetűiből álló – KKK+O „kvar-

tett”6 biztosítja. Kecskeméten a képzés tizenkét tantárgya közül nyolcat pécsi oktatók ve-

zettek. Látogatásaink más képzési helyeken ezt megerősítették. Valóban minden képzőhe-

lyen az alapirányokat ezek az előadók szabták meg, fenntartva ezzel az emberi erőforrá-

sokkal kapcsolatos alaptudás és alkalmazás egységességét. De olyan változatossággal, 

amely alkalmazkodott az adott csoport foglalkozási összetételéhez, előzetes tudásához, ér-

deklődési irányaihoz és személyi ambícióihoz. 

Az külön elemzés tárgya lehetne, hogy hogyan érvényesült az egyetemi felnőttkép-

zés/andragógia, a szervezés/vezetés elméleti és stratégiai ismerete, a pszichológia átfogó 

érvényesítése, valamint az alapvető közgazdaságtani ismeretek átadása. Visszatekintve úgy 

látom, hogy a legújabb emberi erőforrás és művelődéstartalmak kerültek tanításra, meg-

előzve számos mai megoldást. Például a csoportdinamikai foglalkozásokon a nagyüzemi 

szervezéssel foglalkoztak, ma a Mercedes gyárban valósul meg ilyen ismeret. Az informa-

tikai oktatásban erős alapképzés illetve megerősítés nyomán a programok rendszerelvű 

megismerése és az adott foglalkozás, szervezet szükségleteinek megfelelő kiválasztásra 

helyezték a súlyt). 

Legendás előadók jelentek meg és kiváló előadások hangzottak el. Ezekre az alkalmakra 

más képzőhelyekről is érkeztek hallgatók, és azt tapasztalhatták, hogy kiforrott , rugalmas 

módszertani tudatosság, célirányos rendszeresség és élmény vonult végig a képzésen. 

Mindez olyanok számára, akiknek gyakran az alapismereteket is újra kellett tanítani a ké-

sőbbi megértés érdekében. Egyes oktatók saját keretükből esetenként szakítottak időt egy 

más tantárgy elemi kérdéseinek megmagyarázásához (például a közgazdaságtanban), se-

gítve a megértést. Így a hallgató személyi képességei fejlődése nyomán érhetett – és ért el 

– sikereket tanulmányai során, vagy későbbi pályaútján. Az előadók a teljesítés lehetősé-

gének tudatát teremtették meg a tudástranszfer során, erősítve a hallgatók motivációját. 

                                                      
6 dr. Koltai Dénes, dr. Klein Sándor, dr. Krisztián Béla és dr. Oroszi Sándor 
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A képzés nemcsak az egyes hallgatókra hatott termékenyen. Tekintve, hogy a vállalati 

támogatással érkezők többsége nagy- és középvállalati, közigazgatási felső-, illetve közép-

vezető volt (75 %), tanult ismereteik szervezeteikben is kamatozódtak. A tudástranszfer és 

a közvetett ráhatás eredményeképp az egyes szervezetekben érzékelhető  változások voltak 

követhetőek, például az emberi erőforrás integrált kezelésében, az informatikai programok 

igénylésében és használatában, az addigi személyzeti, munkaügyi szakzsargon gyors ki-

múlásában és az „európai” szóhasználat terjedésében. A multiplikátor-hatás teljességét e 

helyt nem szükséges bizonyítani, a humánerőforrás képzésben részt vettek közvetlen és 

közvetett eredményei tények. 

Néhány megjegyzés. A Kecskemétről beiskolázottak körében a hallgatók 34%-a még a 

képzés ideje alatt munkahelyén nagyobb feladatot kapott, előlépett, 21%-ékuk más – rend-

szerint magasabb szintű – munkakőrt választott. Az első évfolyam végzése idején végzett 

sokrétű felmérés egyik eredménye volt, hogy valamennyi hallgatói családból, ahol érettsé-

gizett, pályaválasztás előtt álló gyermek volt, valamennyien jelentkeztek a felsőoktatásba, 

száz százalékos eredménnyel. Nagy szemléletformáló és közösségépítő keret volt a képzés, 

mert az időnként kellemetlen és hitelrontó közlemények, hírek ellenére a képzés meghatá-

rozó kapcsolatot, „hálózatiságot” jelentett. A csoportok aránylag rövid idő alatt átélhették 

az oktatás dinamikus változását – az előadások és szemináriumok alig egy év alatt az infor-

matikai fejlesztések következtében eljutottak a PC-k és a laptopok világáig, befolyásolva a 

szervezetekben folyó munkát is. Az egyetemi követelmények és a hallgatók érdeklődése ki-

tágították a könyvtárigényeket, a kutatási feladatok sokak számára új utakat nyitottak. 

A kecskeméti csoport két kutatásban is részt vehetett – egy távoktatási programban (Szé-

kesfehérvárral) és egy, a hallgatói előzetes tudásfelmérésben (a budapesti TANORGgal). 

Ez is gazdagította a tagozat személyiségformáló és szaktudás-erősítő voltát. A kapcsolato-

kat egyes előadók és a hozzájuk fűződő elismertség, a személyes kapcsolat csak tovább 

erősítette. Az oktatói támogatás és együttműködés szép példái voltak a vizsgafelkészítés 

alkalmai, az egyénre szabott szakdolgozati témák kijelölése, a szakdolgozati konzultációk. 

A képzés sokak számára új pályaívet hozott, új ismeretek, tájékozódások lehetőségével – 

sokan egyetemi oktatói támogatásokkal – jutottak el sikert hozó más foglalkozásba, vállal-

kozásokba, kutatói pályára, többen a tudományokat választva, a doktori fokozatig. Ma, év-

tizedekkel a képzés után is az alkalmi találkozásokkor, vagy a ritkuló közös találkozókon 

felelevenednek a hajdani mozgalmas és érdekes időszakok. Tiszavirág volt az egész, de 

azért sok embernek adott életteret! 

 


