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MÉNES ANDRÁS 

Munka után az egyetemre  

1993-ban 29 évesen előző munkahelyemen dolgoztam. Az az év sok volt kollégámnak ma-

rad kellemetlen emlék, kihúzhatatlan tövis az életében. Rendes felmondások, áthelyezések, 

jól működő munkacsoportok ellehetetlenítése jellemezte azt az évet. Majdnem munkanél-

külivé váltam én is. Akkor gondolkodtam el azon, vajon más cégeknél hogyan csinálják a 

személyügyi dolgokat. Ilyen gondolatokkal a fejemben jelentkeztem 1994 februárjában a 

Janus Pannonius Tudományegyetem személyügyi szervező szakára a TANORG budapesti 

konzultációs központba. Aztán 1994. június 3. péntek 9 óra, a felvételi időpontja is eljött.  

A felvételi vizsga. A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből állt, kb. 4 óra időtartamú 

volt. Felnőttképzés nyugat-európai színvonalon. Ennek szellemében a felvételi rendszere 

is jelentősen eltért a megszokottól. Mint ismeretes, a hagyományos felvételi rendszer (az 

úgynevezett hozott és szerzett pontszámok összegzése) többnyire nem váltja be a hozzá 

fűzött reményeket, mivel koncepcionálisan elhibázott. Ez a felvételi szisztéma ugyanis a 

további iskoláztatásra választja ki a jelentkezőket, nem pedig egy-egy életpályára. 

Amennyiben a tanulni vágyó „jól tanul”, teljes mértékig megfelel a normatív pedagógiai 

követelményeknek, bekerül a felsőoktatásba. A tanulmányi előmenetel túlzott figyelembe-

vétele és a középiskolai ismeretanyag valamilyen módon történő visszakérdezése csupán a 

felsőfokú tanulmányok folytatására való alkalmasságot jelezheti előre, nem pedig egy adott 

pályán való beválás valószínűségét. Többek között ezért is találkozhatunk pályatévesztett 

orvosokkal, mérnökökkel, tanárokkal. 

Lehangoló, hogy a felsőfokú tanintézetek mennyire nem pályákban, hivatásokban gon-

dolkodnak a felvételkor. Persze hogyan is gondolkodhatnának azokban, hiszen kellő ta-

pasztalatok híján rendszerint nem ismerik az egyes pályák konkrét gyakorlatát. Nem isme-

rik a pályák követelmény- és elvárásrendszerét, „pályaprofilját” - ezért nem is képesek 

szembesíteni azokat a jelentkezők személyiségbeli adottságaival. Ehhez pszichológusok-

ból álló felvételi vizsgabizottságra lenne szükség. 

A JPTE személyügyi szervező szakán az írásbeli felvételimet a tesztekkel együtt pszi-

chológusok és gyakorlati személyügyi szakemberek állították össze. Rögtön az írásbeli 

után – több kisebb teremben párhuzamosan – megkezdődött a szóbeli. A szóbeli vizsgán 

történt az írásbeli gyors és egyértelmű értékelése és egy rövid, de „sokat mondó” pályaal-

kalmassági vizsgálat. Míg a tanulási készségeket az írásbeli mérte fel, és pszichológus is 

segített az összeállításban, addig a szóbelit gyakorlati személyügyi szakember irányította 

és értékelte. 

A felvételi pályaalkalmasság – vizsgálatoknak azért vannak már előzményei a magyar 

felsőoktatásban is. A művészeti főiskolák például vizsgálják a készség szintű alkalmassá-

got, akárcsak az óvónő – vagy tanítóképző főiskolák. A személyiségbeli alkalmasságot 

azonban ezek a felvételi rendszerek sem állítják egyértelműen a figyelem középpontjába. 

A budapesti orvostudományi egyetemen több éven át folyt intelligencia – vizsgálat a fel-

vételik során, de a személyiség alkalmasságának vizsgálata itt sem nyert polgárjogot. (Ta-

lán azért is találkozunk néha pénzéhes, lelkiismeretlen orvosokkal.) És itt van még a „kö-

zepes” tanulók problémája. Jó néhány fiatal azért „közepes” tanuló, mert már a középisko-

lában önállóságra, függetlenségre törekvő, kreatív ember. Az ilyen személyiséget a jelen-

legi iskolarendszer nehezen tolerálja. Pedig ezek a tanulók potenciálisan a jövő ígéretei. 
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Aztán vannak későn érők is a „közepesek” között. A hagyományos felvételi rendszer mel-

lett számukra az állami felsőoktatás többnyire elérhetetlen. A JPTE néhány szaka és a 

GATE Kereskedelmi- és Vállalkozási Akadémia az ilyen „közepes” fiataloknak segít a to-

vábbtanulásban a speciális felvételi rendszerével. 

Az oktatás. A személyügyi szervező emberekkel „foglalkozik”. Az ember a természet 

legösszetettebb műve, ezért a képzés is ilyen kell, hogy legyen. Sokirányú érdeklődésem-

nek legjobban ez a képzési forma felelt meg. Interdiszciplináris képzést kaptam.  

Összevont szigorlatokon kellett bizonyítani: 

− pszichológia, 

− szociológia, 

− szakmai tantárgyak és felnőttképzés, 

− közgazdaságtan tantárgyakból. 

Minden félévben volt gyakorlati tennivaló, pl.: csoportdinamikai foglalkozások, számí-

tógépes gyakorlat, kommunikációs tréning stb. A szakmai tantárgyakat, vállalatoknál dol-

gozó szakemberek – akik egy személyben kiváló egyetemi oktatók – tanították. Tőlük is-

merhettük meg a személyügyi munka szépségeit és nagyon kevés, alig létező árnyoldalát. 

Ők munkában szerzett tapasztalataikat adták át nekünk igazán profi módon . 

A csoportos gyakorlatok, az esettanulmányok feldolgozása és kiscsoportos foglalkozá-

sokon való megvitatása, a készségfejlesztő gyakorlatok hasznosítása véleményem szerint 

komoly hatékonysággal bír. Sikerült a JPTE személyügyi szervező szakának kialakítania a 

színvonalas oktatást és a szigorú követelményrendszer mellett olyan oldott légkört, ahol a 

hallgató áll a középpontban, de csak akkor, ha azt megérdemli, vagyis tanul és lojális az 

egyetem és a szak iránt. Az újszerűség alapja a hallgatócentrikusság.  

A személyügyi szervező képzés eredményének tudhatom, hogy részképességekben és 

készségekben is több lettem. Úgy mint: 

− szervezőkészség, 

− empátia, 

− kommunikációs hatékonyság, 

− megbízhatóság, 

− felelősségtudat, 

− kreativitás, 

− önállóság, 

− döntési készség, 

− irányítási képesség, 

− együttműködési készség. 

Az oktatás több mint naprakészségét bizonyítja, hogy a tanárok a kutatási eredményeiket 

gyakran előbb hasznosították a hallgatók felé, mint saját intézményüknél.  

A mögöttem álló időszak értékelése. Nemcsak utólag tűnik minden egyetemen töltött 

idő szépnek. Lehetne azt mondani utólag, hogy az idő megszépíti az emlékeket.  De ezek 

az élmények már akkor is szépek voltak. Az „iskolapadban” hallottakat szorgalmasan jegy-

zeteltem a füzetembe, és még aznap délután átmentem a jegyzeteimmel a szomszédomhoz, 

és mutattam, hogy mit tanultunk. (Ma is emlegeti, hogy milyen lelkesen mutattam a füze-

temet az órai anyaggal.) Később tanári engedéllyel diktafonra vettük az órákon elhangzot-

takat. Ezt főként menedzsment tantárgyaknál tettük. Ilyen magnókazettát hallgattunk a nő-

véremmel és a sógorommal a vasárnapi ebéd után. Nekik is nagyon tetszett, pedig ők mű-

vészeti diplomával rendelkeznek. Ez azt bizonyítja, hogy a „száraznak”, unalmasnak tűnő 

tananyagot a kiváló tanárok mindenki számára érthetően és élvezetesen tudják prezentálni. 

Van olyan tanárom, akinél több mint tíz éve tanultam, de a mai napig tartjuk a kapcsolatot 
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telefonon és e-mailben. Nagyon jól esik, amikor megírja, hogy szokta olvasni az írásaimat 

a tudományos folyóiratokban. (A könyvtárban én pedig az ő publikációit olvasom.) Elége-

dettségem jelzi, hogy másoddiplomásként folytattam a tanulmányaimat a JPTE -n. Egy év 

„szünet” után pedig a Debreceni Egyetemre jelentkeztem MBA (Master of Business 

Administration) hallgatónak. Aztán a Szent István Egyetemen szereztem PhD-fokozatot 

gazdálkodás- és szervezéstudományokból. Nemcsak elméletben hallottam az élethosszig 

tanulásról, hanem gyakorlom is. Ilyen változást hozott a szemléletemben az egyetemi ok-

tatás. Az egyetemi oktatásról (élményeimről) két  tudományos publikációm jelent meg a 

Humánpolitikai Szemlében. 

Nehézségek a munka melletti tanulásnál. A 90-es évek elejétől a vállalatok már nem 

olyan mértékben támogatják a munkavállalók tanulását, képzését mint 1989 -ig. Nagyon 

kevés tanulmányi szerződést kötnek a dolgozókkal. Velem sem kötöttek. Ezért a tanítási 

napokra, vizsgákra a szabadság kérése maradt. Probléma még, hogy a kevésbé iskolázott 

munkahelyi vezető nem szereti a tanuló beosztottat. Van olyan is, aki úgy érzi, hogy a 

beosztott őt akarja kitúrni az állásából, azért tanul. Keresi az alkalmat, hogy kirúgja a ta-

nultabb beosztottját. Ezt is megtapasztaltam. És mégis mindent egybevetve, ma is a tanulás 

mellett döntenék. 

 


