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ELŐSZÓ

A kö tet há rom fe je ze te a fel ső ok ta tás te het ség gon do zá sá val és me ne dzse lé sé vel,
a pá lya szo cia li zá ció val és a te het sé ges fia ta lok mun ka erő-pia ci le he tő sé gei vel
fog lal ko zik.

A ké zi rat hiány pót ló a te kin tet ben, hogy ilyen össze fog la ló és egy más ra épü -
lő mun ka még nem ke rült összeál lí tás ra. Az utób bi 10–15 év ben több olyan ta-
 nul mányt ol vas hat tunk, mely ben a te het sé ges hall ga tók, diá kok jel lem zőit is-
 mer het tük meg, azon ban az aláb biak ban jelzett té má kat össze füg gé sük ben így
nem ta lál hat tuk meg.

Az el ső fe je zet ben a tel jes ség igé nye nél kül át te kin tést adunk a fel ső ok ta tá si
in téz mé nyek je len le gi te het ség gon do zó mun ká já ról, prog ram jai ról. Van nak
olyan in téz mé nyek, egye te mek, ahol a te het ség gon do zást komp le xi tá sá ban szer-
 ve zik, irá nyít ják, ahol jól ér vé nye sül az össze füg gő, át gon dolt egye te mi stra té giá -
ba il lesz ke dő mun ka terv. Több in téz mény nem fel tét le nül komp le xen, ha nem a
ké pes sé gek bi zo nyos te rü le teit tud ja kiemel ten fej lesz te ni, tá mo gat ni, me ne -
dzsel ni. Azok az in téz mé nyek, me lyek a fel ső ok ta tás in teg rá ció já ban nem vesz-
 nek részt, a Gé niusz Prog ram ban megala pí tott „Te het ség pont” megala pí tá sá val
pró bál koz nak, il let ve ter ve zik meg te het ség tá mo ga tó prog ram ju kat. A há rom
se gí tő for ma mel lett más, in kább az in téz mény pro fil já ból adó dó ter ve zett, szer-
 ve zett mun ka is mer he tő meg. A fel ső ok ta tás te het ség gon do zó prog ram jai ról a
szer ző ku ta tó mun ká ja és az internet át ta nul má nyo zá sa alap ján ad át te kin tést.

A má so dik fe je zet a karriertanácsadás, a pá lya szo cia li zá ció leg fon to sabb
szak iro dal mi uta lá sai mel lett az ak tív és gya kor lat orien tált pá lya szo cia li zá ciós
sza ka szo lást, a pá lya és a kép zés össze han go lá sát, va la mint en nek meg fe le lé sét
fo gal maz za meg. A szer ző hang sú lyoz za, hogy a kép zés ben részt  ve vők vá lasz tá -
suk és ta nul má nyaik el kez dé se mel lett ki tün te tett fi gyel met ér de mel nek ak kor,
ha ké pes sé gei ket nem tud ják vagy job ban tud nák ka ma toz tat ni.

A har ma dik fe je zet a fel ső ok ta tás és mun ka erő piac kap cso ló dá si pont jait
mu tat ja be, kü lö nös te kin tet tel a ki vá ló ké pes sé gű, te het sé ges fia ta lok tá mo ga tá -
sá nak ér de ké ben. Át te kin tést adunk a je len le gi mun ka erő piac igé nyei ről, va la -
mint az Unió el kép ze lé sei ről, ter vei ről, a kép zé sek hely ze té nek, erős sé gei nek
prog ram jai ra fókuszálva.
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A kö te tet azok nak ajánl juk, akik a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek te het ség gon -
dozó-me ne dzse lő mun kái val, a fia ta lok pá lya- és kar rierta nács adá sá val fog lal -
koz nak vagy fog lal koz ni sze ret né nek.

A szer kesz tő
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A TE HET SÉ GES FIA TA LOK ME NE DZSE LÉ SE

A FEL SŐ OK TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEK BEN





I. TE HET SÉ GES FIA TA LOK ME NE DZSE LÉ SE 
A FEL SŐ OK TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEK BEN

Bevezetés. A te het ség tár sa dal mi fon tos sá ga

„A te het ség olyan megúju ló tár sa dal mi tő ke, amely a ma gyar ság elő re ha la dá sá -
nak leg főbb erő for rá sa. A te het sé gek fel fe de zé se és se gí té se ezért nem ze ti ügy.
A te het ség ezer fé le, és min den ki ben ott szunnyad egy vagy több faj tá ja. A fel-
adat, hogy se gít sünk min den kit ab ban, hogy meg ta lál ja, ki bont sa és hasz no sít sa
a te het sé gét a ma ga, s a kö zös ség szá má ra. En nek szol gá la tá ba kí ván juk ál lí ta ni
in for má cióin kat, ta pasz ta la tain kat és kap cso lat rend sze rün ket.”1

A fel ső ok ta tá si tör vény meg fo gal maz za, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek -
nek meg kü lön böz te tett fi gye lem mel kell kí sér ni a te het sé ges fia ta lok, hall ga tók
fej lesz té sét.

A te het ség tár sa dal mi fon tos sá gát már az ókor ban felis mer ték. Platon írá sai -
ban a te het sé ge sek kü lön kép zé sé nek fon tos sá gát hang sú lyoz za. Ak kor lát ja biz-
 to sít va ké pes sé geik meg fe le lő fej lesz té sét, ha spe ciá lis kép zést kap nak, ezál tal fel
van nak ké szít ve az ál la mi felada tok el lá tá sá ra. A te het sé ges fia ta lok kép zé sé nek
sor sát kö vet ve, év szá za do kon ke resz tül, több olyan el kép ze lés sel ta lál ko zunk,
mely ben az el kü lö ní tés sel pró bál ták megol da ni a „láng el me”, a ki vá ló ké pes sé gű
gyer mek ne ve lé sét, ok ta tá sát. A pró bál ko zá sok nak megvolt az ered mé nye. Kí-
 ná ban a csá szá ri is ko lák, a kö zép kor ban az egy ház vál lal ta ma gá ra a ki vá ló ké-
 pes sé gűek kép zé sét. A 19. szá zad ban igen je len tős szer ve zett sé gű és rend sze re -
zett ok ta tá si prog ra mok fo gal ma zód tak meg és tet ték nyil ván va ló vá a te het ség
fej lesz té sé nek, ki bon ta ko zá sá nak szük sé ges sé gét. Ezek a prog ra mok fő ként a
kö zép fo kú kép zé sek ben je lent kez tek, az egye te mek el ső sor ban csak és ki zá ró lag
a te het sé ge sek kép zé sé nek fel leg vá rai vol tak. Így az sem volt kér dés, hogy az ott
ta nu lók kö ré ben te het sé ge sek vagy még te het sé ge seb bek van nak-e. Az egye te mi
kép zés le he tő sé get adott ugyan a hát rá nyos, il let ve ke vés bé jó kö rül mé nyek 
kö zött élők szá má ra is, azon ban lét szám ban mégis ők vol tak ke ve seb ben. Nem
egy sze rű te hát össze ha son lí tást ten ni azok kö zött, akik ke vés bé jó szo ciá lis kör-
 nye zet ből, de mint te het sé ge sek ke rül tek az egye tem re, és azok kö zött, akik jó-

1 A Ma gyar Tár sa da lom a Te het ség Szol gá la tá ban. I. Or szá gos Kon fe ren cia, Bu da pest, 2008. „Ma -
gyar Te het ség gon do zás I. Or szá gos Kon fe ren cia”. (Bu da pest, 2008).
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 mó dú ként vé gez ték ta nul má nyai kat, mi vel ők vol tak töb ben. A kö zép is ko lák
fon tos mér föld kö vek vol tak a te het sé gek ki vá lasz tá sá ban és tá mo ga tá sá ban vi-
 lág vi szony lat ban is. A ma gyaror szá gi te het ség gon do zás hely ze té ről több je len -
tős mun ka ke rült nyil vá nos ság ra. Kü lö nö sen fon tos nak íté lem meg az át te kin tő
mun kák kö zött azo kat, me lyek ben a 20. szá za di hely zet elem zé sek, a jó pél dák
kieme lés re ke rül nek. Annyi bi zo nyos, hogy a má so dik vi lág há bo rúig igen fon tos
lé pe se ket tet tek meg a ki vá ló ké pes sé gűek fog lal koz ta tá sá ra. A má so dik vi lág há -
bo rú utá ni Ma gyaror szág ok ta tás po li ti ká ját erő sen irá nyí tot ta a párt ál lam, ahol
a te het sé gek meg ta lá lá sa ke vés bé volt fon tos, in kább a hát rá nyos hely ze tűek 
fel ka ro lá sa – „min den ol da lúan fej lett sze mé lyi ség” kép zé sé re fó ku szál va – igye-
 kez tek a jó ké pes sé gűe ket az elit ok ta tás ká ros vol tá ra hi vat koz va hát tér be  szo -
ríta ni. Sze ren csé re en nek el le né re több igen jó ké pes sé gű, te het sé ges fia tal ke rül -
he tett egye tem re, vagy ami saj ná la tos mó don bi zo nyos ese tek ben el ke rül he -
tet len volt, kül föld re tá voz tak.

A 90-es évek ok ta tá sá ban kez de tét vet te a te het ség gon do zás egy olyan meg-
 kö ze lí té se, mely ben pszi cho ló gu sok, pe da gó gu sok, egye te mi ok ta tók hang sú -
lyoz ták a kiemel ke dő ké pes sé gűek meg fe le lő mód sze rek kel tör té nő fog lal koz ta -
tá sá nak szük sé ges sé gét. A Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság megala ku lá sá tól
(1989), fo lya ma to san nap jain kig, több kon fe ren cia és kép zés fog lal ko zik a te het -
ség gon do zás kü lön bö ző színtereivel, azok kal a kép zé si prog ra mok kal, me lyek -
ben a te het ség azo no sí tá sa, ki vá lasz tá sa, fej lesz té se köz pon ti sze re pet kap. 

A te het sé ges fia ta lok kép zé sé nek alapja a kö vet ke ző szak mai lag el fo ga dott
kép zé si prog ram, mely ben az azo no sí tás a gyer mek kor ban kez dő dik, és jó eset-
 ben a fel ső ok ta tás ban tel je se dik ki.

A szak iro da lom sze rint te het sé ges az, aki krea tív gon dol ko dá sá val, meg fe le lő
mo ti vá ció val és en nek ered mé nye kép pen át la gon felüli tel je sít ményt ké pes pro-
 du kál ni. Ez a há rom té nye ző – krea ti vi tás, mo ti vá ció, át la gon felüli tel je sít mény
– pá ro sul a kör nye zet fi gye lő, tá mo ga tó szán dé ká val, így ér he ti el, hogy a fel ső -
ok ta tá si in téz mé nyek ben kép zés re ta lál hat és ki tel je sed het. A krea ti vi tás mel lett
egy meg ha tá ro zott, el fo gad ha tó in tel li gen cia szint re szük ség van a kör nye zet hez
va ló al kal maz ko dás és si ke res ön me ne dzse lés ér de ké ben. Mindez „hoz ha tó”, ta-
 nul ha tó, ta nít ha tó.

Miért van szük ség te het ség me ne dzse lés ről, tá mo ga tás ról be szél ni a fel ső ok -
ta tás ban? A fel ső ok ta tás nem a te het sé ge sek ki zá ró la gos kép zé si he lye, mű he lye?
A fel ső ok ta tás tö me ges kép zé si hely szín né vált az utób bi tíz év ben. Ez az zal is
ma gya ráz ha tó, hogy a szük ség van az is ko lá zot tak lét szá má nak eme lé sé re an nak
ér de ké ben, hogy a fia ta lok na gyobb le he tő sé get kap ja nak a mun ka erő pia con a
szak mák si ke res eléré sé ben.

A tu dás me nedzs ment mint fo ga lom a ’80–90-es évek től lett is mert, fő ként a
köz gaz da ság tan hasz nál ta és ér tel mez te a fel nőtt élet ko rúak kö zöt ti te het ség -
gon do zás ra.
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A tu dás me nedzs ment az in téz mé nyek szel le mi tő ké jé nek nö ve lé sét, a szak ér -
tői tu dás, is me ret, jár tas ság bir tok lá sát és meg tar tá sát je len ti. A fel ső ok ta tás és a
kü lön bö ző szer ve ze tek együtt mű kö dé sé hez szük ség van ha son lóan ér tel mez ni
fo gal ma kat, vagy legalábbis tisz táz ni, me lyek mind a szer ve zet, mind az ok ta tás
te rü le tén a hu mán tő ke meg be csü lé sét ered mé nyez he tik, il let ve kö zel hoz za
őket egy más hoz. A tu dás me nedzs ment ál ta lá ban olyan ké pes ség, mely min den
cse lek vés ben ha té konnyá tesz ben nün ket. Az ok ta tás, kép zés fo lya ma tá ban a
meg lé vő tu dás és az új tu dás lét re ho zá sa, ösz tön zé se mint alap ve tő cél fo gal ma -
zó dik meg an nak ér de ké ben, hogy a ta nu ló, hall ga tó mi nél ha té ko nyab ban tud ja
ma gát kép vi sel ni a mun ka erő pia con. A tu dás te rem tő te vé keny ség min den fel ső -
ok ta tá si in téz mény felada ta, en nek mi nő sé ge vi szont at tól függ, hogy mely in-
 téz mény, mi lyen kép zé si te rü let mennyi idő alatt vál lal ja be. A tu dás me nedzs -
ment több mint a ha gyo má nyos ta nu lá si fo lya mat azál tal, hogy job ban fókuszál
az al ko tó fo lya mat ra, és ab ban az innovatív, krea tív ké pes sé gek re.

A ma gyar fel ső ok ta tás in téz mé nyei ha mar felis mer ték a te het sé ge sek tá mo -
ga tá sá nak, me ne dzse lé sé nek szük sé ges sé gét, kap cso lat épí tést a mun ka erő piac -
cal, aho vá ön ma guk me ne dzse lé se ér de ké ben szí ve sen kül dik, jut tat ják el fia tal -
jai kat.

A 126/2008. (XII. 4.) OGY-ha tá ro zat és a 152/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let
le he tő vé tet te a Nem ze ti Te het ség prog ram ki dol go zá sát, meg te rem tet te ez zel a
Nem ze ti Te het ség ala pot (nyi tott), mellyel bein dult a ma gyar te het ség gon do zás
új rend szer szem lé le tű ki dol go zá sa. A te het ség gon do zás kü lön bö ző színterei a
fel ső ok ta tás ban el ső sor ban a tu do má nyos diák kö ri mun ka, a szak kol lé giu mi te-
 vé keny ség, és eze ket kö ve tően az MA-kép zés be tör té nő be kap cso ló dás. En nek
ma gas szín vo na lú tu do má nyos kép zé si for má ját a dok to ri kép zés ben va ló rész-
 vé tel je len ti.

A 2005. évi CXXXIX. fel ső ok ta tá si tör vény 66. §-a a fel ső ok ta tás te het ség -
gon do zá sát el ső sor ban a tu do má nyos diák kö ri mun ka és a szak kol lé giu mok for-
 má já ban kép ze li el: „A hall ga tó te het sé gé nek ki bon ta koz ta tá sát a mi nő sé gi ok ta -
tás, a tu do má nyos diák kör, a szak kol lé gium és a dok to ri kép zés se gí ti.”

„A mi nő sé gi ok ta tás ke re té ben a kiemel ke dő ké pes sé gű hall ga tó te het sé gé -
nek ki bon ta koz ta tá sát se gí tő több let kö ve tel mé nyek tel je sí té sé hez kap se gít sé get.
A tu do má nyos diák kör a kö te le ző ta na nyag gal kap cso la tos tu do má nyos és mű-
 vé sze ti is me re tek el mé lyí té sét, bő ví té sét és a hall ga tók ku ta tó mun ká ját, il let ve
al ko tó te vé keny sé gét szol gál ja.”2

A fen ti meg fo gal ma zá sok kieme lik, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek nek – a
tör vény nek meg fe le lően – gon dos kod niuk kell a te het sé ges fia ta lok felis me ré sé -
ről, azo no sí tá sá ról.

2 2005. évi CXXXIX. fel ső ok ta tá si tör vény 66. §-a alap ján meg fo gal ma zot tak sze rint.
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A fel ső ok ta tás kép zési idő tar ta ma meg rö vi dült, el ke rül he tet len né vált a 
kép zés ben részt ve vők ko rai ki vá lasz tá sa, ki vá lo ga tá sa, a te het sé ges és még te het -
sé ge seb bek tá mo ga tá sa, be mu tat ko zá suk le he tő sé gé vel. Le he tő vé kell ten ni a
hall ga tó ké pes sé gei nek ki bon ta koz ta tá sát, a kü lön bö ző te het ség gon do zó prog-
 ra mo kon ke resz tül, és a ku ta tói után pót lás ne ve lé sét is meg kell ol da niuk.

A te het ség gon do zás má sik hely szí ne a szak kol lé gium. A szak kol lé giu mok
ke re tein be lül a hall ga tó ma gas szak mai szín vo na lú ok ta tást, kép zést kap, mely-
lyel ön meg va ló sí tá sát és tár sa dal mi prob lé mák ra ér zé keny ér tel mi ség gé for má -
lá sát ér he ti el.

„(4) A szak kol lé gium cél ja, hogy sa ját szak mai prog ram ki dol go zá sá val ma -
gas szin tű, mi nő sé gi szak mai kép zést nyújt son, se gít ve a kiemel ke dő ké pes sé gű
hall ga tók te het ség gon do zá sát, közéle ti sze rep vál la lá sát, az ér tel mi sé gi felada -
tok ra tör té nő fel ké szü lés tár gyi és sze mé lyi fel té te lei nek meg te rem té sét, a tár sa -
dal mi prob lé mák ra ér zé keny, szak mai lag igé nyes ér tel mi ség ne ve lé sét.

(5) Ha a kol lé giu mot az zal a cél lal hoz zák lét re, hogy a (4) be kez dés ben fog-
 lalt fel té te lek sze rint részt ve gyen a te het ség gon do zás ban, szak kol lé gium ként
mű kö dik. A szak kol lé gium kol lé gium és diá kott hon ré sze ként is mű köd het, ha
meg fe lel a (4) be kez dés ben fog lal tak nak. A szak kol lé gium ban tu do má nyos di-
ák kör is mű köd het. A szak kol lé gium szol gál ta tá sait igény be ve he ti az a hall ga tó
is, aki nem ren del ke zik kol lé giu mi tag sá gi vi szonnyal.” 

Te het ség azo no sí tás a fel ső ok ta tás ban
A kö zép is ko lá tól el té rően a fel ső ok ta tás te het ség gon do zá sa más mó don kö ze lí -
ti a jó, ill. ki vá ló ké pes sé gű hall ga tóit. A fel ső ok ta tás ba tör té nő be ju tás több
meg kö ze lí tés sze rint ön ma gá ban vé ve ki vá lasz tás, ki vá lo ga tó dás esé lyé vel bír.
Nem így van ez, amió ta az ál la mi tá mo ga tá son túl költ ség té rí tés sel tud nak 
be ke rül ni a kü lön bö ző in téz mé nyek be. Vagy egész egy sze rűen a fel ső ok ta tás
kép zé sé ben részt  ve vők kö zöt ti kü lönb sé gek, a ta nul má nyi ered mé nye ken tú li
tel je sít mé nyek kel, mo ti vá ció val ma gya ráz ha tó a szo kat lan tel je sít mény felis -
me ré se. Míg a kö zép fo kú in téz mé nyek te het ség azo no sí tá sa a ta nár–diák kap-
 cso la tá ból könnyen utolér he tő, ad dig ez az in ter per szo ná lis kap cso lat az egye-
 te me ken ne he zeb ben ala kul ki, fő leg az egye tem el ső évei ben. Mi vel az
egye te men ma ra dás el ső fel té te le a meg fe le lő ta nul má nyi ered mény pro duk ció -
ja, ezért ke ve sebb esély van egy mes ter–ta nít vány kap cso lat kiépí té sé re. Más-
 részt a te het ség iga zi ar ca az egye te me ken a spe cia li zá ciók ban bon ta koz hat ki,
ezért az egye te mek nem iga zán tart ják fon tos nak a ta nul má nyi idő kez de tén az
ilyen irá nyú fi gye lem fel kel tést.

Min den el ső éves egye te mis ta éle té ben az egye tem re ke rü lés nagy öröm és
vá ra ko zás. Egy új élet for ma kez de te is egy ben, ami kor el sza kad hat nak a szü lői
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ház tól, a biz ton sá got je len tő is ko la fa lak tól, és megada tik a bi zo nyí tás le he tő sé -
ge, hogy ké pes sé gét meg mu tas sa azon a te rü le ten, amely a szak ma vá lasz tá sát
se gí ti elő.

A fel ső ok ta tás te het ség gon do zá sá nak le he tő sé geit a 2005. évi CXXXIX. fel-
 ső ok ta tá si tör vény 66. §-a fo gal maz za meg. Előír ja, hogy az egye te mek a tör-
 vény ben meg fo gal ma zot tak sze rint jár ja nak el, gon dos kod ja nak a te het sé ges 
fia ta lok felis me ré sé ről, ad ja nak le he tő sé get a hall ga tó te het sé gé nek ki bon ta ko -
zá sá ra, ál lít sa nak össze te het ség prog ra mo kat, mely te gye le he tő vé az egye tem re
ke rü lés től a dok to ri prog ra mig a ku ta tó mun ká ba va ló be kap cso ló dást, az al ko -
tó te vé keny sé get, és te remt se meg a ku ta tói, ok ta tói után pót lás ke re teit. A tör -
vény nem csak a hall ga tó fe lé fo gal maz meg el vá rá so kat, ha nem az ok ta tói mun -
ka át gon do lá sá ra, mi nő sé gi mun ka vég zés re is mo ti vál. Azon az egye temen, ahol
a te het ség gon do zás kiemelt fon tos sá gú, ott ma gas szín vo na lú ok ta tói-ku ta tói
mun ká ra van szük ség.

A kö vet ke zők ben azok a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ke rül nek be mu ta tás ra,
me lyek komp lex te het ség prog ram mal ren del kez nek, és prog ram jaik mint jó
gya kor la ti pél dák ke rül nek a ké sőbb be kap cso ló dó in téz mé nyek fi gyel mé be. 



16
Bodnár Gabriella

1. Fel ső ok ta tá si in téz mé nyek komp lex te het ség prog ram jai nak át te kin té se

Deb re ce ni Egye tem (DE)

Az egye tem el ső ként és pél da ér té kűen ál lí tot ta össze te het ség kon cep ció ját. 
Prog ram juk cél ja a te het sé ges fia ta lok szá má ra olyan prog ram cso mag össze-

ál lí tá sa volt, ahol a ki vá ló ké pes sé gek kel ren del ke ző hall ga tók pá lya mo dell jé nek
kiala kí tá sát se gí tik, és meg fe le lő kép zé si ke re te ket biz to sí ta nak ké pes sé geik ki-
 bon ta koz ta tá sá ra. Az egye tem re ke rü lő fia ta lo kat fi gye lem mel kö ve tik, azo no sí -
tá si prog ram juk ban már a kö zép is ko lák kal va ló kap cso lat fel vé tel is szá mít, ahol
le he tő ség van a te het sé ge sek egye tem fe lé irá nyí tá sá ra. 

Az át fo gó prog ram te hát komp lex te het ség gon do zást ígér, a kö zép is ko lá tól a
dok to ri kép zé sig tar tó fo lya mat tal. Az egye tem ku ta tói-ok ta tói után pót lá sát cé-
 loz za meg, és olyan ér tel mi sé gi kép zést kí ván meg va ló sí ta ni, mely az egye tem
eu ró pai hír ne vét eme li. A te het sé ges hall ga tó kat hoz zá se gí tik az egye tem fa lain
kí vü li jó mun ka le he tő ség hez. A pá lya orien tá ció megerő sí té se, a szak mai elis me -
rés fon tos szem pont a te het ség prog ram meg va ló sí tá sá ban. A prog ram ban részt
ve vő ok ta tó, hall ga tó együt tes mun ká ja fo lya ma tos mes ter–ta nít vány kap cso la -
tot ered mé nyez, ahol az ér té kes szak mai együtt mű kö dé sen túl, a tu dás átadás
köl csö nös sé gen ala pul.

A te het ség gon do zó prog ra mot egy egy sé ges szer ve zet fog ja össze, ami jól il-
 lesz ke dik az egye tem struk tú rá já hoz. Felada tá nak te kin ti a meg fe le lő in for má -
ció áram lá sát, meg hagy va min den kar ön ál ló sá gát a te het ség gon do zás és a szak-
 mai ság je gyé ben. 

Elő se gí ti az in ter disz cip li ná ris te vé keny sé gek fej lő dé sét, a kü lön bö ző szer ve -
ze ti egy sé gek és szak mai cso por tok kö zöt ti kap cso la tot egyér tel mű feladat kö -
rök kel lát ja el.

A Deb re ce ni Egye tem Te het ség gon do zó Ta ná csa el nö ke, a min den ko ri tu do -
má nyos rek tor he lyet tes, társ el nö ke a te het ség gon do zá sért fe le lős ku ta tó, tu dós.
A Ta nács in for má ció kat ad a cent ru mok nak, pá lyá za tok ese tén egy sé ges kon-
 cep ció val, ki dol go zott prog ram mal lép fel.

A szer ve ze ti egy sé gek kö zül fon tos sze re pe van a Cent rum Te het ség gon do zó
Ta nács nak, mely stra té giai dön té sek ben, a monitoringban, va la mint komp lex
pá lyá zat írá sok hoz nyújt se gít sé get. Tag jai a ka ri cent ru mok el nö kei, dé ká nok,
TDK-Cent rum Ta nács, Szak kol lé giu mi Ta nács, il let ve a HÖK kép vi se lői.

A prog ram mű kö dé se
A prog ram ba ke rü lés mód jai: pá lyá zat út ján tör té nik ka ri szin ten tör té nő ki vá -
lasz tás sal, szű rés sel, ok ta tói aján lás sal, il let ve egyé ni je lent ke zés sel. A ta nul má -
nyi ered mény (fő leg az el ső fé lév után), a TDK-sze rep lé sek, va la mint a szak kol -
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lé giu mi te vé keny ség mér cé je a prog ram ba ke rü lés nek. A deb re ce ni prog ram
igyek szik szu ve re ni tást biz to sí ta ni a ka rok szá má ra, és le he tő vé ten ni, hogy dön-
 té seik kel meg vá laszt has sák a prog ram ba ke rü lő hall ga tó kat.

A prog ram ba ke rü lés egyik le het sé ges út ja a hall ga tók kal vég zett fel mé rés,
kü lön bö ző tesz tek se gít sé gé vel. A fel mé rés ke re té ben a hall ga tók pszi cho ló giai,
szo cio ló giai vizs gá la to kon es nek át. Olyan in tel li gen ciatesz te ket töl te nek ki,
mely ből fel szín re ke rül nek mo ti vá cióik, pá lya ér dek lő dé sük és kar rier cél jaik.
A fel mé rést kiér té ke lik, és ezt kö ve ti a be vá lo gat ha tó hall ga tók meg je lö lé se.

A te het ség gon do zó prog ram tar tal mi ele mei:
• egyé ni mun ka tu to rok irá nyí tá sá val (fé lé ves/éves mun ka terv alap ján),
• tu do má nyos diák kö ri te vé keny ség,
• szak kol lé giu mi rész vé tel (kü lön fel vé te li el já rás sal),
• ta nul mány utak, il let ve kon fe ren cia-rész vé te lek tá mo ga tá sa,
• hall ga tói pub li ká ciós le he tő ség elő se gí té se, meg te rem té se (pl. ta nul mány -

kö te tek),
• ide gen nyel vi és szak for dí tói kur zu sok szer ve zé se,
• hall ga tói ku ta tói kiegé szí tő ösz tön díj,
• a Deb re ce ni Egye tem pá lyá za tain a prog ram ban részt ve vő hall ga tók pre fe -

rá lá sa,
• MA- és PhD-felvételinél a prog ram ban nyúj tott tel je sít mény fi gye lem be -

vé te le,
• „Tehetségbónusz”: a té rí tés men tes kre dit mennyi sé gen tú li kur zu sok költ-

 sé gei nek át vál la lá sa (pl. alap szak vég zé sén kí vül két minor szak vagy minor
szak és spe cia li zá ció),

• ered mé nyes tu do má nyos mun káért kre dit pon tok,
• egyé ni tan rend kiala kí tá sa,
• le he tő ség más kép zé si for mák ba va ló be kap cso ló dás ra, mely adott eset ben

– másoddiploma meg szer zé sé vel is jár hat (a kép zés dí já nak köz pon ti
egye te mi ke ret ből va ló té rí té se mel lett), il let ve au to ma ti kus fel vé tel

– nap pa li ta go za tos PhD- és re zi dens kép zé si prog ra mok ba,
• pá lyá zat út ján 2–3 éves poszt dok to ri egye te mi ösz tön dí jak el nye ré se,
• pá lyáz hat va la mennyi PhD-fokozatot szer zett hall ga tó 35 éves ko rig (bí rá -

lat: a mun ka terv, ko ráb bi ered mé nyek, fo ga dó kész ség alap ján).

A tar tal mi mun ka fon tos ele me a tutori rend szer, mely egy hall ga tó és egy ok-
 ta tó együt tes mun ká ján alap szik. A tu tor ösz tön zi, irá nyít ja a hall ga tó mun ká ját,
ku ta tó te vé keny sé gét, se gí ti a kap cso lat épí té sét, vé gig kí sé ri a prog ram idő tar ta -
ma alatt, és eljut tat ja a meg fe le lő mun ka vál la lá sig. Felada ta olyan te het ség me ne -
dzse lés, mely le he tő vé te szi a hall ga tó be mu tat ko zá sát azo kon a szín te re ken,
ahol te het sé gét ki bon ta koz tat hat ja. 
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A prog ram ban va ló rész vé tel hez mun ka ter vet kell ké szí te ni a hall ga tó cél já -
nak, vál la lá sá nak meg fo gal ma zá sá val, mely nek tel je sí té se a prog ram ban ma ra dás
fel té te le. A részt  ve vő hall ga tók vál la lá suk tel je sí té sé nek elis me rés eként ok le ve let
ve het nek át. Ez egy olyan re fe ren cia le vél, mely se gít sé get nyújt hat a to váb bi mun-
 ká hoz a dok to ri prog ram ba va ló je lent ke zés nél, il let ve a mun ka erő pia con.3

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)

Az ELTE te het ség kon cep ció já ban fon tos sze re pet szán a ha gyo má nyok kö ve té -
sé nek, olyan in téz mé nyi fe le lős ség vál la lás nak, mely ben az egye tem kiemel ten
fog lal ko zik a ma gyar te het sé gek ápo lá sá val. Fő cél ki tű zé se a te het ség gon do zás
fel té te lei nek, el vei nek, in téz mé nyei nek és a meg va ló sí tás hoz szük sé ges for rá -
sok nak a meg ha tá ro zá sa, mely az egye tem ka ri és te het ség gon do zá sá nak sa já tos
szer ve ze tei hez kap csol ha tó. A kon cep ció összeál lí tói meg fo gal maz ták, hogy az
ELTE min dig is az or szág elit egye te mé nek szá mí tott, olyan kö zép is ko lá sok vá-
 lasz tot ták, akik te het sé gü ket az egye tem fa lai kö zött sze ret ték vol na fej lesz te ni. 

A fel ső ok ta tás ban tö me ges mé re te ket öl tő hall ga tók szá ma fel ké szü let le nül
ér te az ok ta tó kat. Azok a hall ga tók is be ke rül tek az egye tem re, akik az át la gos nál
gyen gébb tel je sít ményt nyúj tot tak a kö zép is ko lá ban. En nek az lett a kö vet kez mé -
nye, hogy az egye te mi ok ta tás ban az át la gos tel je sít mény hez iga zít va folyt az ok-
 ta tás, a te het sé ges hall ga tók nem vol tak megelé ged ve az ok ta tás szín vo na lá val.

Ezek a prob lé mák nyil ván va ló vá tet ték, hogy szük ség van egy olyan prog-
 ram ra, ahol a ki vá ló ké pes sé gű hall ga tók is meg kap ják azt az is me ret anya got,
mellyel gaz da god hat nak, ezért a ko ráb bi te het ség gon do zó for mák ra (pl. a TDK,
szak kol lé gium) épít ve meg fo gal ma zó dott a te het ség kon cep ció. 

Az ELTE te het ség gon do zá sá nak alap ve tő cél ja a krea tív mun ka erők kép zé se
és a ku ta tói után pót lás ne ve lé se.

Az egye tem el ső sor ban a te het ség kon cep ció összeál lí tá sá val a felada tok ko-
or di ná ció ját, va la mint kül ső kép vi se le tét vál lal ta fel olyan képzőintézményben,
ahol komp le xen ér tel mez he tő és ki vi te lez he tő a te het ség gon do zás, a gya kor ló is -
ko lák tól az egye te mi kép zés sel be zá ró lag. A ki vá lasz tás, szű rés, fej lesz tés, gon-
 do zás kér dé sé ben le he tő ség nyí lik együtt mű kö dés re, egy más ra épü lés re. A te -
het sé ges fia tal kép zé se, te het sé ges ok ta tót igé nyel. Ez az, amit az ELTE meg tud
ad ni, ugyanak kor se gít het a kép zők kép zé sé ben is.

A te het ség gon do zás in téz mé nyei
Kö zép is ko la és egye tem kap cso la ta gya kor ló is ko lai szin ten kiemel ke dő. Olyan
kép zé si szín vo na lat tud nak biz to sí ta ni diák jaik szá má ra, mellyel az egye tem re

3 www.geniuszportal.hu
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ke rü lé sük si ke res, és a to váb biak ban igé nyük, mo ti vá ció juk igen erő tel jes. Te-
 het ség gon do zás hoz tar to zik a diá kok ta nul má nyi ver se nyek re va ló fel ké szí té se,
a pá lyaválasztási  irá nyí tás és ta nács adás.

Az ELTE kiemel ten fog lal ko zik a kö zép is ko lák te het ség gon do zó sze re pé vel.
Mi vel a gya kor ló is ko lák az or szág leg jobb képzőintézményei kö zé tar toz nak,
ezek ben az in téz mé nyek ben meg fe le lő fej lesz té sei mód sze rek se gít sé gé vel cél-
 irá nyo san tör tén nek a te het sé ges diá kok azo no sí tá sai. A te het sé ges diá kok azo-
 no sí tá sa, fej lesz té se mel lett a ta nár kép zés, ön kép zés szin tén meg ha tá ro zó mű he -
lye a te het ség gon do zás nak.

Az ELTE te het ség me nedzs ment je kiemel ten fog lal ko zik az „elődök” és az
„utó dok” gon do zá sá val. Évek óta mű kö dik az egye tem fa lai kö zött a Ku ta tó Diá -
kok Or szá gos Szö vet sé ge, va la mint a Ku ta tó Ta ná rok Szö vet sé ge. Ez a két szer ve -
zet biz to sít ja, hogy az egye tem fa lai kö zé olyan te het sé ges fia ta lok is ke rül nek,
akik nek to váb bi élet út ju kat fi gye lem mel kí sér he tik.

A te het ség gon do zás egye te mi szin ten ka ron ként, más szer ve ze ti egy sé gek -
ben, a gya kor lóis ko lák ban, kü lön bö ző kép zé si te rü le te ken/tu do mány te rü le te -
ken tör té nik. Az egye te mi kon cep ciót, a kü lön bö ző szer ve ze ti egy sé gek sa ját
prog ram jaik kal egé szí tik ki.

A Te het ség gon do zó Cent rum vál lal ja a ta nács adás, a szak mai kap cso la tok ki-
ala kí tá sát a Pedagogikum Köz pont tal, a ka ri szak te rü le tek kel és a gya kor lóis ko -
lák kal együtt mű köd ve.

Tu do má nyos Diák kö rök
A ma gyar egye te mek jel lem zői a tu do má nyos diák kö rök, va la mint a szak kol lé -
giu mok te vé keny sé ge.

A diák kö rök vál lal ják a te het sé ges hall ga tók ku ta tó mun ká ba tör té nő be kap -
cso lá sát, a pub li ká lás le he tő sé gé nek meg te rem té sét. Így mű kö dik ez az ELTE fa -
lai kö zött is. A diák kö ri kon fe ren cián in du lók és ered ményt elérők mind annyian
te het sé gü ket bi zo nyít ják ku ta tá si te vé keny sé gü ket il le tően. A diák kö rök meg ha -
tá ro zó sze re pet töl te nek be az ELTE te het ség gon do zá sá ban, a jó tel je sít mény le-
 he tő sé get ad az MA-képzéshez, -kap cso ló dás hoz.

Szak kol lé giu mok
Köz tu dott, hogy az ELTE adott elő ször le he tő sé get olyan or szá gos hí rű szak mai
kö zös ség szer ve zé sé re, mely ben egy vagy két tu do mány te rü let hall ga tói nak ki-
 vá ló sá gai dol goz nak. 

Fő cél juk a kiemel ke dő ké pes sé gű fia ta lok nak le he tő sé get biztosítani szak mai
fej lő dé sük ki bon ta koz ta tá sá ra. Mi vel a szak ma igény li a tu do má nyok ban va ló
jár tas sá got, ezért a tu do mány te rü le tek interdiszciplinaritása fon tos. A Szak  kol lé -
giu mi Há ló za ti Tes tü let felada ta össze han gol ni az ELTE ki vá ló szak kol lé giu mai -
nak mun ká ját.
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A szak kol lé gium ban vég zett te vé keny ség ál tal vé gig kí sér he tő a fia tal mun-
 kás sá ga, BA, MA, dok to ri iskola-PhD fo ko zat meg szer zé séig. A szak kol lé gium
cél ja, hogy kö vet ni és fej lesz te ni tud ja a fia ta lok szak mai fej lő dé sét, va la mint fel-
 ké szít sen a tu do má nyos élet re. Eb ben ben ne van a kiad vány szer kesz tés, a pub li -
ká ció, a be mu ta tók, me lyek a kü lön bö ző ké pes sé gek be mu tat ko zá sá ra ad nak le-
 he tő sé get.

Egyé ni te het ség gon do zó for mák (de monst rá to rok, egyé ni ta nul má nyi rend, tutori
rend szer, ho no rá cior kép zés)
A kiemel ke dő ta nul má nyi ered mé nyek le he tő sé get ad nak az egyé ni te het ség fej -
lesz tés re, ami kor a hall ga tó gyor sab ban ha lad hat ta nul má nyai ban, va la mint be-
 kap cso lód hat egy-egy tan szék, ku ta tás mun ká já ba. A hall ga tó mun ká ját egy-egy
ok ta tó felügye li, se gí ti mint tu tor. Az egyé ni ta nul má nyi rend le he tő sé get ad kül-
 föl di ösz tön díj eléré sé hez. A fel ső ok ta tás ban az egyé ni prog ra mok hoz kap cso ló -
dás kü lön bö ző le he tő sé gei lé tez nek, de még nincs kel lő kép pen ki hasz nál va. Az
ELTE fon tos nak tart ja kiak náz ni és kiépí te ni a te het ség gon do zás komp lex rend-
 sze rét, fi gyel ve ar ra, hogy a ha gyo má nyos szer ve ze ti for mák mel lett le he tő sé ge
le gyen min den ké pes sé gei ben ki vá ló hall ga tó tá mo ga tá sá ra. A ku ta tó- és tu do -
má nyos mun ká ba va ló be kap cso ló dás szé les kör ben biz to sí tott, több kez de mé -
nye zés van ar ra vo nat ko zóan, ho gyan le het ne az ilyen jel le gű mun ká ban dol go -
zó kat men te sí te ni a több letkre dit fi ze té si kö te le zett sé ge alól. 

Dok to ri is ko lák
A te het sé ges fia ta lok nyo mon kö ve té se, dok to ri prog ram hoz kap cso ló dá sa bi zo -
nyít ja, hogy a fia tal kel lő tá mo ga tás ban ré sze sült. Meg kap ja a le he tő sé get a kép zés
el kez dé sé re és an nak si ke res be fe je zé sé re. Az egye tem stra té giai ter vé ben fon tos
sze re pet szán a te het sé ges fia tal dok to ran dusszá ne ve lé sé re. A dok to ri kép zés ide -
je alatt szá mos ösz tön díj, pá lyá zat áll a részt ve vők ren del ke zé sé re, mellyel kon fe -
ren ciá kon va ló rész vé telt, pub li ká ciók meg je le né sét tud ják tá mo gat ni.

Men tor rend szer 
A hát rá nyos hely ze tű fia tal tá mo ga tá sát szol gál ja az a se gí tő rend szer, mellyel a
spe ciá lis hát rá nyok és a kü lön bö ző le he tő sé gek kiak ná zá sa na gyobb esélyt biz to -
sít az ér vé nye sü lés hez. A men tor az egye tem olyan ok ta tó ja, sze mé lye, aki meg-
is mer te ti a le he tő sé gek kel a prog ram ban részt  ve vő ket.

A men tor prog ram ban kiemelt szerep jut a Hall ga tói Kar rier- és Szol gál ta tó
Köz pont nak, amely a kül ső kap cso la tok ápo lá sá val le he tő vé te szi a cé gek és a
mun ka erő piac fe lé nyi tást is. Szer ve zett ke re tek mel lett a „kö zös sé gi te het ség -
gon do zás” jel lem zőit is meg ha tá roz zák. Mint min den nagy múl tú fel ső ok ta tá si
in téz mény ben, az egye te men is mű köd nek te het ség mű he lyek, ki sebb-na gyobb
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cso por tok, ahol a jó és a ki vá ló ké pes sé gűek le he tő sé get kap nak ké pes sé geik
meg mu ta tá sá ra.4

Sem mel weis Or vos tu do má nyi Egye tem (SOTE)

Az egye tem már egye tem re ke rü lé sük előtt igyek szik fel ku tat ni, azt kö ve tően
kü lön bö ző kez de mé nye zé sek kel tá mo gat ni te het sé ges diák jait. Az egye tem sze-
 ná tu sa el fo gad ta és tá mo gat ja a te het sé ges hall ga tók ér de ké ben megala pí tott
egy sé ge ket. Lét re hoz ta a Te het ség gon do zó Ta ná csot, a Te het ség pon tot és a hall-
 ga tó kat se gí tő prog ra mo kat. A Te het ség gon do zó Ta nács felada ta az egye tem te-
 het sé ges fia tal jai nak tá mo ga tá sa, a Te het ség pont és az egye tem te het ség gon do zó
prog ram já nak koor di ná lá sa. A ta nács tag jai az egye tem ki vá ló pro fesszo rai, ok-
 ta tói, akik a te het sé ges fia ta lok tá mo ga tá sát, az egye tem kü lön bö ző egy sé gei vel
va ló együtt mű kö dést vál lal ják fel. 

A ta nács tag jait és el nö két 3 év re a rek tor bíz za meg a felada tok el lá tá sá ra.
A ta nács dol goz za ki az egye tem te het ség gon do zó kon cep ció ját, azo kat a le-

 he tő sé ge ket és kri té riu mo kat fo gal maz za meg, ame lyek kel a hall ga tók él het nek,
il let ve, me lyek nek meg kell fe lel niük. A ta nács tag jai részt vesz nek az egye te mi
TDK-n, OTDK-n, rek to ri pá lyá za tok bí rá la tai ban, ösz tön dí jak odaíté lé sé ben.
A te het sé ges hall ga tók és ok ta tók számárára ösz tön dí jat ala pí tot tak.

Az egye te men mű kö dő Te het ség pont a kép zé sen tú li igé nyek kel je lent ke ző
hall ga tók szá má ra gya kor la ti és élet ve ze té si ta ná cso kat ad, a te het sé ges hall ga tó -
kat az egye te men kü lön bö ző le he tő sé gek fe lé de le gál ja. In for má ció kat nyújt az
egye te men fo lyó te het ség gon do zó prog ra mok ról.

A hall ga tó kat se gí tő prog ra mok: 
• Kerpel-Fronius Ödön Te het ség gon do zó Prog ram,
• Kül föl di Hall ga tó kat Se gí tő Prog ram,
• György Pál Kar rier Orien tá ciós Prog ram (Co me nius Prog ram).

A Kerpel-Fronius Ödön Te het ség gon do zó Prog ram alap ve tő cél ja ki vá lasz ta ni
az egye tem re ér ke ző hall ga tók kö zül a te het sé ges hall ga tó kat, fi gye lem mel kö-
 vet ni és esélyt te rem te ni szín vo na las el mé le ti és gya kor la ti tu dá suk megala po -
zá sá ra. A prog ram ba ke rü lés a ta nul má nyi ered mé nyek és más te rü le ten mu ta -
tott ké pes ség be li ki vá ló ság alap ján tör té nik. A prog ram lét re hoz ta a Ki vá ló -
sá gok Lis tát, mely re fel ke rül ve kü lön bö ző ked vez mény ben ré sze sül het nek a
hall ga tók, és se gít sé get kap nak szak mai irá nyí tás ra, va la mint hall ga tói ösz tön -
díj el nye ré sé re is.

4 www. geniuszportal.hu
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A ki vá lasz tott te het sé ges hall ga tót ösz tön zi szak kol lé giu mi, TDK-prog ram ba
be kap cso ló dás ra, va la mint a te het sé gek kel fog lal ko zó kü lön bö ző egy sé ge ket tá-
 jé koz tat ja sze mé lyük ről. Le he tő sé get ad a hall ga tók és a fia tal ok ta tók szak mai
ta lál ko zá sai ra, va la mint igyek szik tá mo gat ni kap cso ló dá su kat a dok to ri prog-
 ram ba, és így fi gye lem mel kö vet ni őket 35 éves ko ru kig a dok to ri, re zi den si kép-
 zés so rán.

A Kül föl di Hall ga tó kat Se gí tő Prog ram felada ta az egye tem re ér ke ző te het sé -
ges kül föl di diá kok ki vá lasz tá sa, se gí té sük a tu do má nyos diák kö ri mun ká ban és
a PhD-programba va ló be kap cso lás ra. A tutori rend szer fon tos ele me a prog-
 ram nak; a hall ga tók ta nul má nyi prob lé mái nak ke ze lé se ta nács adás sal és nem
kor re pe tá lás sal tör té nik. A prog ram meg ha tá roz za az együtt mű kö dő ok ta tók és
hall ga tók lét szá mát is, egy ok ta tó hoz ma xi mum öt hall ga tó tar toz hat.

György Pál Kar rier Orientációs Prog ram a hall ga tó kar rier- és pá lya szo cia li zá -
ciós el kép ze lé sét se gí ti. Köz vet len kap cso la tot épít a mun ka és az egye tem vi lá gá -
val. A szak mai jö vő kép for má lá sa ér de ké ben több olyan előadás, prog ram szer ve -
zé sé re ke rül sor, amely a gya kor la ti mun ka prob lé mái nak megol dá sát, va la mint
ne ves szak em be rek élet út ját mu tat ja meg. Az egye tem Kar rier Iro dá ja szer ve zi a
gya kor la ti mun kát és a men tor-hall ga tó kap cso la to kat is. Az egye tem szá mos
kül ső in téz ménnyel tart fenn kap cso la tot, ame lyek a szak mai gya kor lat ra je lent -
ke ző, szo ciá li san hát rá nyos, te het sé ges hall ga tók se gíté sé  re ösz tön dí jat ala pí tot -
tak. Az elő ző prog ra mok tól el té rően a kar rier prog ram fon tos nak tart ja a kö zös -
sé gi mun ká ban va ló rész vé telt, va la mint az együtt mű kö dés re va ló ké pes sé get. 

A te het ség prog ram ban meg kü lön böz te tett fi gye lem ben ré sze sí tik azo kat az
ok ta tó kat, po ten ciá lis ok ta tóje löl te ket, akik se gí tik és fi gye lem mel kö ve tik a te-
 het sé ges hall ga tó kat. A ki vá ló hall ga tó kat po ten ciá lis ok ta tó je lölt ként tá mo gat -
ják, az ok ta tók nak mun ká ju kért anya gi elis me rést vagy órael szá mo lá si le he tő sé -
get biz to sí ta nak. 

A SOTE megala pí tot ta a Ki vá ló sá gok lis tá ját, mely re azok ke rül het nek fel,
akik meg fe lel nek a Te het ség gon do zó Ta nács kö ve tel mé nyei nek, ta nul má nyi, tu-
 do má nyos és egyéb te vé keny sé geik alap ján. A te het ség gon do zó prog ram ba és a
lis tá ra fel ke rü lés meg ha tá ro zott pont rend szer tel je sí té sé vel tör tén het.

A te het sé ges hall ga tók tá mo ga tá sát szol gál ja a tehetségbónusz, mely lehetővé
teszi, hogy a fel vett te het sé ges hall ga tók kur zu sai nak költ sé geit a té rí tés men tes
360+36 kre dit pont nyi ha tá ron túl az egye tem ma gá ra vál lal ja.5

5 www.sote.hu
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Pé csi Tu do mány egye tem (PTE)

A Pé csi Tu do mány egye tem a fel ső ok ta tá si tör vény re és sa ját igé nyé re hi vat koz va
fo gal maz ta meg át fo gó te het ség gon do zó ter vét, mely nek cél ja, hogy komp lex
rend szer be fog lal ja a kü lön bö ző ka ro kon zaj ló te het ség gon do zó te vé keny sé -
geket.

A te het ség gon do zás ré sze az in téz mény fej lesz té si terv nek, cél ja az ok ta tói-
ku ta tói után pót lás. Komp lex azért, mert a kö zép is ko lá tól a dok to ri kép zé sig 
kí ván ja fi gye lem mel kö vet ni a te het sé ges fia ta lo kat. A kon cep ció összeál lí tói kü -
lön kieme lik, hogy az után pót lás kép zé se mel lett fon tos az egye tem presz tí zsé -
ben a krea tív mun ka erő kép zé se és ku ta tó vá ne ve lé se.

Az egye tem prog ram ja összeál lí tá sá ban fi gye lem be vet te az or szág más egye-
 te mein már mű kö dő, a kül föl di ta pasz ta la tok ból át ve he tő te het ség gon do zó gya-
 kor la to kat. Az egye tem dön té se alap ján fon tos kér dés a te het ség gon do zás szer-
 ve ze ti ke re tei nek meg te rem té se és a koor di ná ció. A szak mai prog ram
meg va ló sí tá sá ban a komp le xi tás, a ka ri igé nyek és ter vek dön te nek.

A hall ga tók prog ram ba tör té nő be vo ná sa mel lett innovatív, te het sé ges ok ta -
tók ra van szük ség, akik kel biz to sí tott a te het ség gon do zá si szak ér tői há ló zat és a
tutori rend szer kiépí té se. A prog ram ba lé pés hez meg fe le lő mo ti vá ciós té nye ző re
van szük ség hall ga tói és ok ta tói szin ten egyaránt.

A cé lok kö zött a kö vet ke zők sze re pel nek.
A te het sé ges hall ga tók ki vá lasz tá sa, te het sé gük felis me ré se, egye di fej lesz té si

prog ram te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá ra, ösz tön zés kiemel ke dő tel je sít mény re
és se gít ség adás a mun ka erő-pia ci elvárásoknak való meg fe le lé s hez, va la mint a jó
gya kor la tok meg ke re sé se, elem zé se és el ter jesz té se az egye te men.

Az egye tem kiemel ten fog lal ko zik a te het ség há ló zat kiépí té sé vel, mely hez a
ka ri meg bí zott te het ség gon do zó koor di ná to rai ad nak se gít sé get. A te het ség gon -
do zó koor di ná to rok felada tait a Te het ség gon do zá si ké zi könyv tar tal maz za. A ko-
or di ná to rok kulcs fon tos sá gú sze re pet töl te nek be az egye te mi te het ség gon do zás -
ban. Felada tuk töb bek kö zött: tá jé koz ta tás, disszemináció, te het sé ges diá kok
kép zé sé nek, kö zös sé gi prog ram jai nak szer ve zé se, a ka ri te het ség gon do zá si te vé -
keny ség koor di ná lá sa, az egye tem jó gya kor la tai nak össze gyűj té se, a kar ok ta tói -
nak mód szer ta ni fel ké szí té se a te het ség gon do zás ra, kap cso lat tar tás az egye tem
te het ség gon do zó koor di ná to rá val stb. Az egye tem te het ség gon do zó koor di ná to -
rai szá má ra kon zul tá ció kat tar ta nak a mun ka össze han go lá sa ér de ké ben.

A te het ség gon do zó há ló zat szer ves ré sze az egye tem in téz mé nyi rend sze ré -
nek. Sza bá lyait, va la mint a ka ri és egye te mi koor di ná to ri feladat kö rö ket a Te het -
ség gon do zó ké zi könyv tar tal maz za. 

A te het sé ges hall ga tók tá mo ga tá sá ra olyan rend szert dol goz tak ki, mely be pá-
 lyá zat út ján le het fel vé telt nyer ni. A tá mo ga tá si rend szer ben részt ve vő hall ga tó és
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ok ta tó jo gai és kö te le zett sé gei rész le te sen vannak szabályozva. Az egye tem 9 ka ra
azo nos idő ben ír ja ki a pá lyá za tot, me lyet a diák vá lasz tott ok ta tó já val együtt pá-
 lyáz meg. Az ok ta tó a hall ga tó tutora lesz. A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a kiírás
fel té te lei nek, mely ben fon tos he lye van a hall ga tó mun ka ter vé nek, szer ve zett kép-
 zé se ken va ló rész vé te lé nek, ered mé nyei fo lya ma tos do ku men tá lá sá nak stb. Részt
ve het egyé ni tan rend ben, mely nek si ke res vég zé sét kre dit tel iga zol ják.

A prog ram ban va ló rész vé tel anya gi tá mo ga tás sal jár, mely nek fel hasz ná lá-
sát do ku men tál nia kell. A tá mo ga tás vo nat ko zik kü lön bö ző ren dez vé nyek, 
kon fe ren ciák uta zási, szál lási, kép zé si, ren dez vény-rész vé te li költ ség té rí té sé re is.
A hall  ga tók meg ha tá ro zott idő kö zön ként tré nin gen, mű hely kon fe ren cián ve-
 het nek részt, ezek se gí tik fej lő dé sü ket.

A tu tor és a hall ga tó kö zös te vé keny sé gét mun ka terv ben rög zí tik. A hall ga tó
mun ká ját fo lya ma to san fi gye lem mel kö ve ti, tá jé ko zott a te het ség gon do zás
mód szer ta ná ban. Szak mai ta pasz ta la tát átad ja, szük ség ese tén fel vál lal ja a koor -
di ná to ri felada to kat is. A tu to rok szá má ra szer ve zett kép zé se ken vesz részt, gaz-
 da gít ja is me re teit, mellyel se gí ti a hall ga tót tu dá sa el mé lyí té sé ben. Felada ta,
hogy tá jé koz tas sa a ka ri koor di ná tort a hall ga tó val va ló kap cso lat tar tás ról.

Az ok ta tók és a hall ga tók szá má ra ked vez mé nye ket biz to sí ta nak, ez zel tá mo -
gat ják a rend szert, és ad nak le he tő sé get egy te het ség gon do zó bá zis kiépí té sé re az
egye te men.

A prog ram mű kö dé sé ről tá jé koz ta tást tar ta nak, fel hív ják a fi gyel met a jó
gya kor la tok ra an nak ér de ké ben, hogy a to váb biak ban töb ben is csat la koz za nak
a te het ség gon do zó prog ram hoz.6

Nyu gat- ma gyaror szá gi Egye tem (NyME)

A Nyu gat- ma gyaror szá gi Egye tem nagy ha gyo má nyok kal ren del ke ző fel ső ok ta -
tá si in téz mény, mely a sel me ci ha gyo má nyo kat ápo ló tan szé kek és ka rok ál tal
vált is mert té. A kü lön bö ző ka ro kon már mű kö dő te het ség gon do zás megala poz -
za azt a kon cep ciót, mely a je len le gi in teg rá ció ban ér vé nye sül ni tud és komp lex
mó don ér tel mez he tő. A te het ség gon do zást ko ráb ban a tan szé kek és a ka rok vé-
 gez ték, majd az in teg rá ciót kö ve tően in té ze tek, ka rok ok ta tói és ku ta tói vet ték át
ezt a felada tot.

A Nyu gat- ma gyaror szá gi Egye tem olyan te het ség gon do zó, me ne dzse lő
komp lex prog ra mot mű köd tet, mely nek cél ja, hogy se gít se a kiemel ke dő ké pes -
sé gű hall ga tók te het sé gé nek ki bon ta ko zá sát, és ered mé nyes sé te gye őket a mun-
 ka erő piac ra ke rü lés fo lya ma tá ban.

6 www.pte.hu
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A NyME Te het ség ta ná csa a te het ség gon do zást egye te mi szin ten rep re zen tál -
ja, és az egye tem te het ség gon do zá si kon cep ció já nak ki dol go zá sá ra vál lal ko zott.
A Te het ség ta nács koor di nál ja és össze fog ja, va la mint szak mai ta nács adó tes tü -
let ként funk cio nál az egye tem te het ség gon do zá si te rü le tein, va la mint az egye-
 tem egé szét kép vi se lő te het ség gon do zó pá lyá za tok ban.

A Te het ség ta nács tag jai a ka rok dé kán jai ál tal je lölt kép vi se lők, dé kán he lyet -
te sek, el nö ke a ma gyaror szá gi te het ség gon do zás elis mert szak em be re. Olyan ta-
 nács adó tes tü let, mely nek cél ja az egye tem te het ség kon cep ció já nak megal ko-
 tá sa, fi gye lem mel kö ve té se, szak mai szem pon tok ér vé nye sí té se. A ta nács ban a
ka rok de le gált kép vi se lői ja vas la tot tesz nek a te het ség gon do zás ka ri és egye te mi
szin tű szer ve zé sé re vo nat ko zóan.

A szervezet ak tív kap cso la tot ápol a kar rieri ro dák kal, ahol a te het sé ges és tel-
 je sít mé nyük kel jól bi zo nyí tó fia ta lok könnyen ta lál hat nak tá mo ga tást, ösz tön -
díj prog ra mot. A kar rieri ro dák in for má ciót szol gál tat nak a te het sé ges fia ta lok
to vább ta nu lá si, pá lya orien tá ciós kér dé sei vel kap cso lat ban.

A ta nács se gí ti az egye tem te het ség gon do zó mun ká já nak pre ven ció ját az ál-
 ta lá nos és kö zép is ko lák, va la mint óvo dák fe lé. 

A te het ség prog ram a kö vet ke ző cé lo kat fo gal maz za meg: 
• A te het ség gon do zás sal kap cso la tos szem lé let vál tás, hall ga tók és ok ta tók

együt tes gon dol ko dá sa, kö zös te vé keny sé ge a prog ram meg va ló sí tá sá nak
fo lya ma tá ban.

• A prog ram ban részt ve vők szá má ra az egye tem re ke rü lés től a vég zé sig tá-
 mo ga tást és szak sze rű fog lal koz ta tást nyújt te het sé gük biz ton sá gos ki bon -
ta koz ta tá sá ra (BA után MA-ba, va la mint a PhD-képzésbe ke rü lés fo lya -
mata ként).

• Se gí ti a te het sé ges hall ga tók azo no sí tá sát, meg fe le lő fog lal koz ta tá sát, és le-
 he tő vé te szi, hogy pá lya orien tá ció juk, il let ve mo ti vá ció juk si ke res le gyen.

• A te het ség prog ram ban részt ve vők a NyME ku ta tói és ok ta tói után pót lá sát
is se gí tik.

• A te het ség gon do zás hoz szük sé ges hu mán, anya gi és tech ni kai for rá sok ra,
bel ső át cso por to sí tás ra ja vas la tot tesz, va la mint a pá lyá za ti erő for rá so kat
szak mai szem pont ból össze han gol ja an nak ér de ké ben, hogy mi nél ered-
 mé nye sebb te het ség me ne dzse lé si fo lya ma tot tud jon meg va ló sí ta ni.

• A Te het ség ta nács ja vas la tot tesz a kép zők kép zé sé re, mely a ta nár kép zés,
va la mint a ve ze tői ké pes sé gek kép zé si te rü le té re fókuszálna.

• A te het ség gon do zá sá ban a komp le xi tást ak ként ér tel me zi, hogy át fo gó, a
kü lön bö ző szin tű ok ta tá si in téz mé nyek kel (óvo dá tól a fel ső ok ta tá si in téz -
mé nyig) kap cso la ti tő két épít, és a je lent ke ző igé nyek re reflek tál va meg fe -
le lő szak mai tá mo ga tást nyújt szá muk ra.
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• A prog ram el kí ván ja ér ni, hogy a hall ga tók fon tos nak és ér ték nek te kint -
sék a prog ram ban va ló rész vé te lü ket, a tanár-mester-tutori kap cso lat tar tás
se gít sé gé vel sze rez ze nek tu dást, ta pasz ta la tot, le he tő sé get az együtt mű kö -
dés re.

• A prog ram ba ke rü lé sért a Te het ség Cent rum mint köz pon ti szer ve ze ti
ope ra tív egy ség fe le lős, mely koor di nál ja a ka rok te het ség gon do zó mun ká -
ját. 

A prog ram ba ke rü lés út jai:
• ka ri szin tű be vá lo ga tás, 
• ok ta tói aján lás,
• TDK, szak kol lé giu mi te vé keny ség, tag ság,
• egyé ni je lent ke zés.

A te het sé ges hall ga tó azo no sí tá sát, mér cé jét a kö vet ke ző fel té te lek tel je sí té se ad ja: 
• A hall ga tói cso por tok ból kiemel ke dő, át la gon felül tel je sí tő, el ső sor ban tu-

 do má nyos te vé keny ség iránt ér dek lő dő és azt pro du ká ló hall ga tó (TDK,
szak kol lé gium, szak mai mű hely mun ka stb).

• A kar ál tal meg ha tá ro zott, az adott fé lév re fon tos nak tar tott kre di tek jó
vagy ki vá ló mi nő sí té se.

• A hall ga tói ered mé nyek és más te vé keny sé gek ben bi zo nyí tott ki ma gas ló
tel je sít mény alapja a te het ség gon do zó prog ram ban va ló rész vé tel nek. 

• Az in dex át lag min den eset ben a be lé pés alapja, amit a hall ga tó ké pes sé gei -
nek pro duk tu ma, a tu do má nyos mun ka, va la mint a ma gas szín vo na lon
vég zett szer ve zé si és kö zös sé gi mun ka egé szí te ne ki vagy je len ne meg pro-
 duk tum ként.

• A kar hall ga tói lét szá ma a be vá lo ga tás lét szám ke re tét meg ha tá roz ná,
mely hez összegye te mi szin ten a ka ri kvó ták megál la pí tá sa szük sé ges. 

A NyME te het ség prog ram já ba ke rü lő hall ga tók több le he tő sé get kapnak te-
 het sé gük ki bon ta koz ta tá sá ra és be mu ta tá sá ra, mint ko ráb ban. Az aláb biak pél-
 dái mu tat ják, hogy mi lyen le he tő sé gek kö zül vá lo gat hat nak:

• tu do má nyos diák kö ri te vé keny ség, 
• szak kol lé giu mi mun ka, 
• egyé ni ku ta tó mun ka – tutori irá nyí tás sal, 
• ta nul mány utak, il let ve kon fe ren cia-rész vé te lek tá mo ga tá sa, 
• hall ga tói pub li ká ciós le he tő sé gek elő se gí té se, meg te rem té se, 
• hall ga tói ön ál ló szak mai be mu tat ko zá sok (kiál lí tá sok) se gí té se, 
• hall ga tói ku ta tói kiegé szí tő ösz tön díj meg hir de té se, tá mo ga tá sa, 
• ide gen nyel vi és szak mai kur zu sok szer ve zé se, 
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• MA- és PhD-felvételinél a prog ram ban nyúj tott tel je sít mény fi gye lem be -
vé te le, „Tehetségbónusz”: a té rí tés men tes kre dit mennyi sé gen tú li kur zu -
sok költ sé gei nek át vál la lá sa (pl. alap szak vég zé sén kí vül két minor szak,
vagy minor szak és spe cia li zá ció),

• ered mé nyes tu do má nyos mun káért kre dit pon tok, 
• egyé ni tan rend kiala kí tá sá nak le he tő sé ge, más kép zé si for mák ba va ló be-

 kap cso ló dás (másoddiploma meg szer zé sé nek le he tő sé ge egye te mi ke ret -
ből va ló té rí tés mel lett), 

• nap pa li ta go za tos PhD-képzési prog ra mok ba va ló je lent ke zés tá mo ga tá sa, 
• pá lyá zat út ján 2–3 éves poszt dok to ri egye te mi ösz tön dí jak el nye ré se: pá-

 lyáz hat va la mennyi PhD-fokozatot szer zett hall ga tó 35 éves ko rig (bí rá lat:
a mun ka terv, ko ráb bi ered mé nyek, fo ga dó kész ség alap ján).

A hall ga tó a prog ram ban va ló rész vé te lé ről vissza jel zést ad, kon fe ren cián,
TDK-n vesz részt, fo lya ma tos kap cso la tot tart fenn tutorával. Féléven te be szá -
mol ered mé nyei ről.

A te het ség gon do zó prog ram ban részt ve vő ok ta tó, tu tor felada ta, hogy fi gye -
lem mel kö ves se a prog ram ban részt ve vő hall ga tó te vé keny sé gét. Az ok ta tó
mun ká ját óra ter he lés ben vagy mi nő sí tés ben is me rik el.

A prog ram ba kap cso ló dók ösz tön díj hoz ju tá sát se gí tik, mely le he tő vé te szi a
prog ram si ke res te vé keny sé gé nek meg va ló sí tá sát.

A te het ség prog ra mot a Te het ség gon do zó Ta nács el lenőr zi, mely nek be szá -
mo lá si kö te le zett sé ge van az egye tem Sze ná tu sa fe lé. Az egye tem Pe da gó giai Ka -
rán „Te het ség pont” mű kö dik, mely felada tául tűz te ki, hogy az óvo dá tól a fel ső -
ok ta tá sig fi gye lem mel kí sé ri a te het ség ígé re te ket, il let ve a te het sé ges fia ta lok
gon do zá sát, me ne dzse lé sét. Az egye tem a te het ség gon do zás szak ér tői nek szak-
 irá nyú kép zé sé vel szak sze rűb bé te szi a te het sé ge sek kel va ló fog lal ko zást a Nyu-
 gat- Du nán tú lon.7

Sze ge di Tu do mány egye tem (SZTE)

Az egye tem több te rü le tén vé gez nek te het ség gon do zó mun kát. A ha gyo má nyos
te het ség gon do zás a de monst rá to ri rend szer, a tu do má nyos diák kö ri mun ka kü-
 lön bö ző mű he lyek prog ram jai val, kül föl di mun ka, nyá ri tá bo rok, ma gas szín vo -
na lú szak mai sze mi ná riu mok ál tal va ló sul meg. 

Az SZTE Hall ga tói és Köz kap cso la ti Igaz ga tó sá ga vég zi az egye te mi szin tű te-
 het ség gon do zá si koor di ná lá sát. Az egye tem In for ma ti kai Tan szék cso port ja ar ra

7 Bod nár Gab riel la: Nyu gat- ma gyaror szá gi Egye tem Komp lex Te het ség gon do zó Prog ram ja,
2010. Sop ron (bel ső anyag).
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vál lal ko zott, hogy szer ve zett ke re tek kö zött fog lal ko zik te het sé ges gaz da ság in -
for ma ti kus, mér nök in for ma ti kus és prog ram ter ve ző-in for ma ti kus hall ga tói val.
A Te het ség gon do zó prog ram cél ja olyan kur zus, il let ve te het ség gon do zó spe ciá lis
kol lé gium lét re ho zá sa, mely ben az alap kép zés nél bő veb ben is me re te ket kap hat -
nak a hall ga tók. 

A prog ram ban a hall ga tók a kö vet ke ző elő nyök höz jut hat nak:
A kiemelt kur zus ban részt ve vők több let tu dás anyag gal is mer ked nek meg,

mely nek tel je sí té se az alap kur zus tól el té rően, plusz kre dit pont tal tör té nik.
A prog ram lét re hoz ta ön ál ló te het ség gon do zó la bor ját, ahol a ma gas szin tű el-
 mé le ti és gya kor la ti is me re tek el sa já tí tá sa csak a prog ram ban részt ve vők szá má -
ra nyújt in gyen rész vé te li le he tő sé get. A prog ra mot tel je sí tők ösz tön díj ban ré-
 sze sül het nek, va la mint te het ség gon do zó ok le ve let kap nak.

Az SZTE te het ség gon do zó prog ram ja sza bá lyoz za a te het sé ges hall ga tó be-
 ke rü lé sét prog ram ba. A Sze ge di Te het ség gon do zó Ta nács, az SZTE Hall ga tói és
Köz kap cso la ti Igaz ga tó sá ga és az SZTE Esély egyen lő sé get Biz to sí tó Bi zott sá ga,
va la mint a vá ros ön kor mány za ta kö zö sen igyek szik koor di nál ni a kö zép is ko lai
diá kok és egye te mi hall ga tók te het ség gon do zá sát.

A Ta nács mun ká ja a te het ség gon do zó irány el vek meg fo gal ma zá sa, va la mint
a pá lyá za ti le he tő ség, ösz tön díj odaíté lé sé ben vesz részt a kiemel ke dő ta nul má -
nyi ered mé nye ket mu ta tó, több sza kon jól tel je sí tő, ku ta tá si, mű vé sze ti, il let ve
sport te vé keny sé get foly ta tó, spe ciá lis kép zé si igénnyel ren del ke ző hall ga tók szá-
 má ra. A pá lyá zat ered mé nye, hogy a spe ciá lis igé nyek a fen ti for má ban kielé gí -
tést nyer het nek.

A Ta nács fon tos nak tart ja és fi gye lem mel kí sé ri azt a pia ci tő két, mely a te het -
ség prog ram le bo nyo lí tá sá hoz és nyo mon kö ve té sé hez szük sé ges.

A sze ge di egye tem fi gyel met for dít azok ra a kö zép is ko lá sok ra is, akik re szá-
 mít hat a to vább ta nu lás ban. A Sze ge di Tehetség-HÍD Prog ram (HÍD: Hall ga tók
Ígé re tes Diá kok ból) cél ja a fő ként a kör nyék te het sé ges kö zép is ko lá sai nak meg-
 ke re sé se, egye tem re ke rü lé sük se gí té se, meg ha tá ro zott prog ra mok kal. A prog -
ram együtt dol go zik az SZTE Eöt vös Lo ránd Kol lé giu má val, mely a vi dé ki kol lé -
giu mok kö zül igen ko moly ha gyo má nyok kal ren del ke zik. Tag ja le het min den
olyan hall ga tó, aki is me re teit gaz da gí ta ni, mé lyí te ni sze ret né szak má ja te rü le té -
ről. A kol lé gium tag jai kö zös sé gi te vé keny sé gük kel is részt tud nak ven ni, ösz-
 tön dí jat kap hat nak mun ká juk tá mo ga tá sá ra és elis me ré sé re.

Az egye tem lét re hoz ta a Te het ség pon tot, mely egy részt az egye tem te het ség -
gon do zó mun ká ját se gí ti, más részt szé le sí ti a te het ség prog ra mo kat, nyit a vá ros
és a kör nyék kö zép is ko lái irá nyá ba, hogy meg ta lál ja a kap cso ló dá si pon to kat, il-
 let ve be kap csol ja azo kat a te het ség gon do zó prog ram ba. A Te het ség pont pro fil ja
az élet ve ze té si, pá lya orien tá ciós, karriertanácsadói te vé keny ség, mely so rán a te-
 het sé ges fia tal meg ta lál ja he lyét a kü lön bö ző te het ség prog ra mok ban. A prog -
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ram fon tos nak tart ja a Ki vá ló sá gok lis tá já nak összeál lí tá sát, ez zel bi zo nyít va,
hogy a te het sé ge sek kép zé se ho gyan fo koz ha tó.

A te het ség gon do zás mi nő ség biz to sí tá sa ab ban nyil vá nul meg, ho gyan tud
gon dot for dí ta ni a fo lya ma tos kö ve tés re, utókövetésre, vissza jel zé sek ké ré sé re,
és az ezek alap ján tör té nő kor ri gá lás ra. 

A hall ga tók kal va ló köz vet len kap cso lat erő tel jes kap cso lat épí tést tesz le he tő -
vé. Az egye tem hall ga tói mint kor társ se gí tők még in kább szo ro sab bá te szik a
kap cso lat tar tást, a kö zös sé gi for ma kiépí té sét.8

Az elő zőek ben be mu ta tott egye te mi te het ség prog ra mok komp le xen ér tel -
me  zik és te szik le he tő vé a te het sé ges fia ta lok tá mo ga tását, se gí té sét. Van nak
azonban olyan fel ső ok ta tá si in téz mé nyek, me lyek a te het ség gon do zást nem
komp le xen, ha nem ka ri szin ten, il let ve „Te het ség pont”-ként vagy „Te het ség mű -
hely ként” szer ve zik.

Bu da pes ti Mű sza ki Egye tem (BME)
Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem

Az egye tem te het ség prog ram ja nem in teg rált, ha nem ka ri szin ten fog ja össze a
te het sé ges fia ta lok ra vo nat ko zó kez de mé nye zé se ket. A ma gyaror szá gi egye te -
mek kö ré ben az „elit” egye te mek hez tar to zik. Kép zé si pro fil já ba a mű sza ki és je-
 len leg a gaz da ság tu do mány te rü le tei is be le tar toz nak. 

Az egye te men még nem mű kö dik komp lex te het ség gon do zó prog ram, mint
más, az elő zőek ben em lí tett kép ző in téz mé nyek nél. Jel lem ző, hogy a ka rok ön ál -
lóan kez de mé nyez nek a te het ség gon do zás kü lön bö ző for mái nak be ve ze té sé vel,
fi gye lem be vé ve az ál ta lá ban is mert te het ség gon do zó for má kat.

Az egye tem re az or szág kü lön bö ző, de ki vá ló kö zép is ko lái ból jut nak be a
hall ga tók. A je lent ke zők nagy lét szá ma mel lett a ta nul má nyi ered mé nyek és a
ver se nye ken elért mi nő sí té sek iga zol ják, hogy a mű egye tem az or szá gos fel ső ok -
ta tá si in téz mé nyek rang so rá ban az el ső he lyen sze re pel. A kép zés be ke rü lő hall-
 ga tók nak ed di gi ered mé nyeik mel lett bi zo nyí ta niuk kell ké pes sé gei ket, meg kell
mu tat niuk, hogy mennyi re tud nak tu dá suk kal helyt áll ni. En nek se gí té sé re a jól
tel je sí tő hall ga tók nak le he tő vé te szik kü lön bö ző, a ta nu lást se gí tő órai ke re te ken
kí vü li fog lal koz ta tást.9

8 www.szte.hu
9 Az egye tem összes ka rán in kább ha gyo má nyos ér te lem ben vett fel ső ok ta tá si te het ség gon do zás
jel lem ző. Vagyis a ka ri TDK, va la mint a dok to ri prog ram fog ja össze azo kat a hall ga tó kat, akik vál-
 lal ják a ki tün te tett meg mé ret te tést. A szak kol lé giu mok le he tő sé get te rem te nek a kö zös sé gi jel le gű
te het ség prog ra mok szer ve zés re.
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Az egye te men a ha gyo má nyok nak meg fe le lően mű köd nek azok a szer ve ze ti
for mák, me lyek az egye tem ve ze té se sze rint biz to sít ják a te het sé ges fia ta lok fog-
 lal koz ta tá sát. Kü lön bö ző tu do má nyos kö rök, mű he lyek ad nak le he tő sé get a
hall ga tó nak ér dek lő dé sük kielé gí té sé re, ahol a szak ma ki vá ló előadói ál tal tar tott
előadá sok, szak mai prog ra mok gaz da gít ják tu dá su kat, is me re tei ket.

A tu do má nyos diák kö rök, a szak kol lé giu mok, a dok to ri is ko lák a ha gyo má -
nyok nak meg fe le lően se gí tik és tá mo gat ják a te het sé ges fia ta lo kat.

Az egyik kar töb bek kö zött, a Vil la mos mér nö ki és In for ma ti kai Kar, más
mód szert al kal maz va – mint az egye tem töb bi szer ve ze ti egy sé ge – fog lal ko zik a
te het sé ges, jó ké pes sé gű hall ga tók kal. Kez de mé nye zé sük lé nye ge, hogy nem
klasszi kus te het ség gon do zó egy sé gek ként funk cio nál nak, ha nem a tan terv ben
rög zí tett „Ön ál ló la bo ra tó riu mi tár gyak” ke re tén be lül ad nak le he tő sé get a te-
 het sé ges fia ta lok fej lesz té sé re. A tárgy cél ja, hogy „a hall ga tók a tan szék ál tal fel-
 kí nált ku ta tá si té mák kö zül ér dek lő dé sük nek meg fe le lően vá lasz ta nak, és a té -
mát meg hir de tő kon zu lens irá nyí tá sa alatt vég zik mun ká ju kat. Az el vég zett
mun ká ról min den fé lév vé gén írá sos mű vet kell ké szí te ni, amit a szor gal mi idő-
 szak utol só he té ben kell egy rö vid – pre zen tá ció val kí sért – szó be li előadás for-
 má já ban is „meg vé de ni”. A leg job ban si ke rült dol go za to kat, a leg jobb nak ítélt
hall ga tó kat tá mo gat ják a mun ka TDK-dol go zat tá va ló fej lesz té sé ben, egyál ta lán
a kon fe ren cián va ló rész vé tel ben.” (Bog nár Gy. 2010: In téz mé nyi te het ség gon -
do zás be mu ta tá sa – Te het ség ta nár MA szak EKTF). Ez a kez de mé nye zés le he tő -
vé te szi az egye te men hiá nyolt mes ter-ta nít vány együtt mű kö dést.

A mo ti vált, ér dek lő dő hall ga tók te hát be ke rül het nek egy men tor rend szer be.
En nek elő nye, hogy a jó ké pes sé gű hall ga tók a ka ron fu tó ku ta tá si-fej lesz té si
mun ka ré sze sei le het nek, vá laszt va egy ér de kes felada tot, amit men to ruk se gít -
sé gé vel tu do má nyos diák kö ri mun ká vá fej lesztenek. Az „ön ál ló la bor” so rán
vég zett mun ka jó alapja a mes ter kép zés dip lo ma mun ká já nak is. A ku ta tó-fej -
lesz tő mun ká ban va ló rész vé tel bi zo nyít ja a hall ga tó ér dek lő dé sét, szak mai po-
 ten ciál ját, kom pe ten ciá ját és a ké sőb bi tan szé ki mun ká ba va ló be kap cso ló dás le-
 he tő sé gét is.

Több kar „túl lé pett” már az egye tem fa lain, ak tív ok ta tói se gít ség gel meg ke -
res te azo kat a kö zép is ko lá kat, me lyek po ten ciá li san elő tér be ke rül nek a beis ko -
lá zás kor. 

A Ter mé szet tu do má nyi Kar, töb bek kö zött a Ma te ma ti ka In té zet az egye tem -
re ke rü lő hall ga tók kö zép is ko lai ta nul má nyi ered mé nyeit és egye te mi tel je sít mé -
nyeit össze ha son lí tó ku ta tás ba kez dett. A ku ta tás már jel zi, hogy a ki vá ló ered-
 ménnyel beér ke ző fia ta lok és egye te mi tel je sít mé nyük nincs szo ros kap cso lat ban
egy más sal. Az el ső évek ben több olyan te het sé ges hall ga tó mu tat ko zott be, akik
mo ti vá ció juk kal és krea ti vi tá suk kal jobb tel je sít ményt ad tak, mint azok, akik ta-
 nul má nyi ered mé nyei ket te kint ve jó nak mu tat koz tak. Az in té zet ben fo lyó ok ta -
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tó mun kát és a te het ség gon do zást se gí ti a kö zép is ko lák fe lé irá nyu ló, kap cso lat fel -
vé tel. A te het sé ges egye te mi hall ga tók kü lön szak mai mű helyt al kot va, ok ta tó juk
ve ze té sé vel felada to kat ol da nak meg, il let ve fi gye lem mel kí sé rik az al ko tó gon-
 dol ko dás ra vál lal ko zó egye te mis tá kat ab ból a cél ból, hogy azo kat is me re teik ben
gaz da gít sák, fej lesszék. A Ve gyész mér nö ki Kar – a töb bi kö zül – azért ke rül be-
 mu ta tás ra, mert kez de mé nye zé sük kel a te het sé ges kö zép is ko lá sok egyé ni fej lesz -
té sét is vál lal ják, és fo ko zot tan fi gyelnek a kö zép is ko lák te het sé ges diák jai ra. 

A BME Er go nó mia és Pszi cho ló gia Tan szé ke, va la mint a „Te het sé gért Moz-
 ga lom” BME Ve gyész mér nö ki Cso port ja olyan pro jekt ki dol go zá sá ra vál lal ko -
zott, amely nek egyik cél ja a kö zép is ko lai és az egye te mi kép zés ben részt ve vő di-
á kok egyé ni fej lesz té se. Más részt az is meg fo gal ma zó dott, hogy lét re hoz zon egy
jól ki dol go zott és ki pró bált te het ség gon do zó kép zé si prog ra mot. A kö zös mun -
ka 1999-ben kez dő dött.

A cé lok meg va ló sí tá sá nál fi gye lem be vet ték, hogy a fel ső ok ta tás ál ta lá nos ér-
 tel mi sé gi és szak kép zé si felada tai nak meg va ló sí tá sá ban meg ha tá ro zó sze re pet
ját szik a leg te het sé ge sebb hall ga tók ma gas fo kú kép zé se, ami egy ben fel té te le zi a
te het ség gon do zás jól át gon dolt prog ram já nak kiemelt tá mo ga tá sát. A fel ső ok ta -
tás sze rep vál la lá sa, a te het sé ges kö zép is ko lá sok fel ké szí té sé vel és – az esély-
 egyen lő ség meg te rem té se ér de ké ben – a te het sé ges, de hát rá nyos hely ze tű fia ta -
lok spe ciá lis tá mo ga tá sá val, már a kö zép is ko lás kor ban el kez dő dik.

A prog ram irá nyí tói olyan te het ség fej lesz tő egye te mi ok ta tók vol tak, akik az
egye te men, il let ve az egye te men kí vül, hosszú évek óta fog lal koz tak a te het sé ges
kö zép is ko lás diá kok egye te mi elő ké szí té sé vel, va la mint a diá kok és a diá kok kal
fog lal ko zó pe da gó gu sok önis me re té nek, szo ciá lis ké pes sé gei nek tré nin ge ken
tör té nő fej lesz té sé vel.

A „Te het sé gért Moz ga lom” BME Ve gyész mér nö ki Cso port ja kö zel 30 éve
fog lal ko zik kö zép is ko lás diá kok te het ség gon do zá sá val, 1992-től ki ter jesz tet te
prog ram ját a fris sen érett sé gi zett és az egye tem re fel vett diá kok ra is, és min den
nyá ron át lag ban 70–80 fő ke rül elő ké szí tő tá bo ruk ba.

A tá bor so rán a szak mai kér dé se ken kí vül szá mos prog ram fog lal ko zik az
egye te mi élet sa já tos sá gai val, megis mer tet ve azt a fia ta lok kal. A já té kos ve tél ke -
dők hoz zá já rul nak a tár sa ság összeis mer te té sé hez, a kö zös ség kiala ku lá sá hoz,
amely na gyon fon tos elem az élet új sza ka szá nak el kez dé sé hez.

Az ál ta luk ve ze tett prog ram ban részt ve vő kö zép is ko lás fia ta lok a fo lya ma tos
kap cso lat tar tás ered mé nye kép pen az egye tem re ke rü lés előtt megis mer ked het -
tek az egye tem el vá rá sai val, se gít sé get kap tak ab ban is, hogy a hiá nyo sabb elő-
 kép zett ség gel ren del ke ző, de te het sé ges ta nu lók fel zár kóz has sa nak.

Az éves mun ká ba ké sőbb be kap cso lód tak azok az egye te mi hall ga tók, akik a
ko ráb bi évek ben kö zép is ko lás diá kok ként ke rül tek kap cso lat ba a kar fel ké szí tő
prog ram já val. Felada tuk az egye tem Ve gyész mér nö ki Ka rá ra ké szü lő kö zép is -
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ko lá sok elő ké szí té se olyan felada tok el kül dé se és visszaér ke zés utá ni ér té ke lé se
ál tal, amely az egye tem re va ló fel ké szü lést meg könnyí ti, más részt le he tő sé get ad
az adott te rü le ten szük sé ges ké pes sé gek fej lesz té sé re.

A leg te het sé ge sebb hall ga tók ré szé re kom mu ni ká ciós tré ning se gít sé gé vel si-
 ke rült fel ké szí te ni az ok ta tót a se gí tő te vé keny ség re.

E hall ga tók ok ta tók kal kiegé szül ve részt vet tek a nyá ri ok ta tó tá bor ban, ahol
kb. 40 fris sen fel vett egye te mis tá val és kb. 30 kö zép is ko lás diák kal fog lal koz tak 2
hé ten át szak mai (ké mia, fi zi ka, ma te ma ti ka vagy bio ló gia tár gyak ból), va la mint
tá bor szer ve zé si kér dé sek ben, ahol így köz vet le nül al kal maz hat ták a tré nin gen
el sa já tí tott is me re tei ket.

A részt ve vő egye te mi hall ga tók „ok ta tói” te vé keny sé ge se gít sé get nyúj tott
mér nök-ta nár te vé keny sé gük si ke ré hez is, ezál tal jó le he tő ség nyílt pá lya orien -
tá ció juk ra. 

A fog lal ko zá sok so rán a tár gyi tu dás gya ra pí tá sa volt fon tos. A részt ve vő di-
á kok le he tő sé get kap tak ar ra is, hogy is mer jék és ér té kel ni tud ják ké pes sé gei ket,
és tá mo ga tást kap ja nak ab ban, hogy megis mer ked je nek és kap cso lat ba ke rül je -
nek más te het sé ges diá kok kal, ta nul ják a krea tív gon dol ko dás és prob lé ma -
megol dás fo lya ma tát, fel kelt sék tu dás vá gyu kat, az új irán ti fo gé kony sá gu kat, fej-
 lőd jön fel fo gó ké pes sé gük.

A tá bor ban részt ve vő fris sen fel vett el ső éves hall ga tók kö zül ki vá lasz tás ra
ke rül tek azok, akik a kö vet ke ző tan év től kezd ve be kap cso lód hat tak a kö zép is ko -
lá sok egye te mi ta nul má nyai nak elő ké szí té sé be, az év kö zi le ve le zés be, va la mint
részt vesz nek a ta va szi és a nyá ri tá bo rok ban mint ok ta tók. Ezál tal fo lya ma to san
biz to sít va van a ku ta tói és az ok ta tói után pót lás. A ta pasz ta la tok sze rint a részt
ve vő hall ga tók több sé ge na gyobb ér dek lő dést és mo ti vá ciót mu ta tott a mér nök-
ta ná ri pá lya vál la lá sá hoz is.

A tré ningprog ram szin tén fon tos, mint aho gyan a kog ni tív ké pes sé gek fej-
 lesz té sei is.

A fog lal ko zá sok so rán fej lesz tés re ke rül tek ver bá lis és non ver bá lis kom mu -
ni ká ciós kész sé geik. Vissza jel zést kap tak meg je le né sük re, a team mun ká já ban
ki fej tett vi szo nyu lá saik ra. A tár sas kész sé gek já té kos for má ban tör té nő gya kor -
lá sa se gít sé get nyúj tott új és is me ret len hely ze tek hez va ló ered mé nye sebb vi szo -
nyu lá suk hoz.

A te het sé ges fia ta lok szá má ra azért is fon to sak az ilyen tí pu sú tré nin gek,
mert így jobb le he tő sé gük lesz ké pes sé geik po zi tív ki bon ta koz ta tá sá ra, meg ta -
nul hat ják ön ma guk me ne dzse lé sét, kép vi se le tét, ami a ké sőb biek ben az egye te -
mi és mun ka erő-pia ci te rü le te ken lé nye ges kér dés.

Összes sé gé ben, a ta pasz ta lok mér le ge lé se sze rint, a prog ram jól ki dol go zott
és a cél nak ki vá lóan meg fe lelt. Az ok ta tók és a hall ga tók lel kes és kö vet ke ze tes
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mun ká ja ered mé nye kép pen igen hasznos ta pasz ta la to kat sze rez het tek mind a
diá kok, mind az őket fog lal koz ta tók.

A Mű egye tem ha gyo má nyos te het ség gon do zó mun ká já ban kiemelt sze re pet
ka pott a szak kol lé giu mi te vé keny ség. Hét szak kol lé gium igen je len tős prog ram -
mal kezd te el és foly tat ja mun ká ját a mű sza ki ér tel mi sé gi kép zés szín vo na lá nak
eme lé se ér de ké ben. A szak kol lé giu mok olyan szer ve ze ti egy sé gek az egye tem
éle té ben, ahol a már ed di gi ma gas szín vo na lú egye te mi kép zést kiegé szí tő el mé -
le ti és gya kor la ti is me ret nyúj tás ra ke rül sor. Be mu ta tunk né hány szak kol lé giu -
mi prog ra mot.

A leg ré geb ben mű kö dő szak kol lé gium a BME Management Szak kol lé gium
(MSzK); cél ja a szak mai ság szín vo na lá nak eme lé se mel lett a kö zös ség te rem tés,
-épí tés, a kü lön bö ző szak mai ér dek lő dé sű más ka rokon tanulók be kap cso lá sa 
a prog ra mok ba. A szer ve zet igen nagy lét szá mú kö zös sé get te rem tő szán dé ka a
ver seny ké pes me nedzs ment ve ze té si és szer ve zés is me re tek meg szer zé se, me lyet
kü lön bö ző hely ze tek ben ki pró bál hat.

Az Épí tő mér nö ki Szak kol lé gium 2004-ben ala kult; cél ja olyan szak mai prog-
 ra mok meg szer ve zé se, me lyek kö zös sé gi al ko tó mun ká hoz kap cso lód nak. Több
kép zést szer vez, fő leg az épí tő mér nö kök gya kor la ti kér dé sei vel fog lal koz va.
A szak mai prog ra mok kö zül kon fe ren ciák és az eu ró pai egye te mek hall ga tói val
va ló kap cso lat tar tás ra tö rek szik. A szak kol lé gium gya kor lat orien tált szak mai is-
 me re tek gaz da gí tá sá val se gí ti a szak mát ta nu lók pá lyá ra ké szü lé sét.

A Mű egye tem igen nép sze rű és hí res szak kol lé giu ma a Liska Ti bor Szak kol lé -
gium, mely köz gaz dász és me nedzs ment kö rök ben igen nép sze rű. Prog ram ját a
tan rend sze rin ti meg hí vott előadók köz re mű kö désével létrejövő előadá sok ad -
ják. Az előadá sok után in terak tív be szél ge tés sel ér te kez nek azok ról a té mák ról,
me lyek ér dek lő dést vál ta nak ki a hall ga tók ban.

A szak kol lé gium nyá ri gaz da ság mo del le ző tá bort is szer ve zett. A tá bor részt-
 ve vői az or szág min den ré szé ből ér kez tek, a részt ve vők sa ját vál lal ko zás ként ve-
 zet ték a tá bort. Olyan gya kor la ti felada to kat tel je sí tet tek, mellyel na gyon nagy
ta pasz ta la tot sze rez tek a gaz dál ko dás, a gaz da sá gi is me re tek gya kor lat orien tált
el sa já tí tá sá ban.

A Simonyi Ká roly Szak kol lé gium a Vil la mos mér nö ki és In for ma ti kai Kar szá-
 má ra nyújt a hasznos ta nul má nyo kon kí vü li szak mai tu dást. A szak kol lé gium -
ban szak mai kö rök mű köd nek, me lyek a pro jekt mun kák és más szak mai mun-
 kák el ké szí té sé hez ad nak se gít sé get.10

10 www.bme.hu



34
Bodnár Gabriella

Te het ség pon tok

A Ma gyar Gé niusz Prog ram hoz ta lét re és dol goz ta ki a Te het ség pon tok szerve-
zetét, me lyek az zal a cél lal ala kul tak, hogy se gít sék a te het sé ges fia ta lo kat ta nács -
adás sal, in for má ciók kal, pá lya irá nyí tás sal azok ban a ré giók ban, in téz mé nyek -
ben, ahol nem komp le xen ér tel me zik a te het ség gon do zást. 

A Te het ség pon tok olyan nyílt in téz mé nyek, me lyek in for má ciót és se gít sé get
biz to sí ta nak azok nak a fia ta lok nak, akik egy adott te le pü lé sen, ré gió ban le he tő -
sé get sze ret né nek kér ni és kap ni te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá ra. 

A Te het ség pon tok mun ká ját al ka lom sze rűen, ön kén tes se gí tő ként pe da gó -
gus, pszi cho ló gus és az in for ma ti kai rend szer se gí ti.

Felada tuk:
• in for má ció szol gál ta tás,
• men to ri, tá mo ga tó rend szer kiépí té se,
• a he lyi tár sa da lom be kap cso lá sa a te het sé ge sek tá mo ga tá sá ba,
• te het ség ta ná csok megala pí tá sa a se gí tő, tá mo ga tó rend szer kiépí té se ér de -

ké ben, 
• olyan or szá gos prog ra mok – te het ség na pok – szer ve zé se, me lye ken a te-

 het ség gon do zás ról, kép zé sek ről tá jé koz ta tást tar ta nak az adott ré gió ban.

A „Te het ség pon tok” több sé gé ben a he lyi kö zös sé gek kez de mé nye zé sé re ala-
 kul nak meg. Ön te vé keny és hasznos se gí tői a ré gió te het sé ges fia tal jai nak a le he -
tő sé gek meg mu ta tá sá ban.

Ma gyaror szág kü lön bö ző ré giói nak fel ső ok ta tá si in téz mé nyei kö zül töb ben
ren del kez nek Te het ség pont tal.

Ezek kö zül be mu ta tunk né há nyat az zal a cél lal, hogy megis mer jük, mi lyen
felada tot lát nak el, il let ve ho gyan szer ve zik és se gí tik a ré gió te het sé ges fia tal -
jait.

A Mis kol ci Egye tem Co me nius Ta ní tó kép ző Fő is ko lai Ka ra a Mis kol ci Egye-
 tem te het ség gon do zó te vé keny sé gé hez kap cso lód va és azt se gít ve kí ván ja mun-
 ká ját vé gez ni. Ezenkí vül és eh hez szo ro san kap cso lód va ter ve zi a tér ség hall ga -
tói nak, va la mint a sá ros pa ta ki kistérség te rü le tén ta lál ha tó alap-, kö zép- és
fel ső ok ta tá si in téz mé nyek te het ség fej lesz tő mun ká ját elő se gí te ni, össze han gol -
ni. A mun ká hoz igyek szik össze gyűj te ni azo kat az in téz mé nye ket és szak em be -
re ket, akik tu dá suk kal, ta pasz ta la taik kal, le he tő sé geik kel erő sít he tik a tér ség ben
fo lyó te het ség gon do zó mun ka szak mai-mód szer ta ni te vé keny sé gét. 

A tér ség ál ta lá nos is ko lái, kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyei mel lett a mun ká ba
be kap cso ló dik a csa lád se gí tő szol gá lat, a kol lé giu mok, va la mint más ci vil szer-
 ve ze tek, ala pít vá nyok, pél dául a sá ros pa ta ki Csa lád se gí tő és Pe da gó giai Szak-
 szol gá lat, va la mint az Ár pád Ve zér Gim ná zium is. Hosszabb tá von le he tő sé get
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lá tunk ala pít vá nyok – pl. Sá ros pa ta ki Ta ní tó kép zé sért Ala pít vány – és más ci vil
szer ve ze tek be vo ná sá ra is.

Az egye te mi kar prog ram já ban meg ta lál hat juk ön ál ló kur zus ként, il let ve a
pe da gó gia tan tárgy tan me ne té ben is a te het ség gon do zás is me ret anya gát. Az ál-
 ta lá nos- és kö zépiskolák, valamint a fel ső ok ta tás diák jai szá má ra előadá so kat
tar ta nak, il let ve se gí tik a ku ta tó mun ka megala po zá sát. A te het sé gek gon do zá sa,
fej lesz té se, tá mo ga tá sa egy szak mai lag ki vá ló és ak tív ok ta tói, pe da gó gu si mun-
 ka cso port felada ta, amely az is me ret gaz da gí tá sa mel lett pá lyá za ti le he tő sé ge ket
is te remt a jó ké pes sé gű fia ta lok szá má ra. 

A Te het ség pon tok ab ban ha son lóak, hogy alap ve tő felada tuk nak a tá mo ga -
tást, az in for má ció szol gál ta tást és a kap cso la ti há ló kiala kí tá sát tart ják fon tos -
nak. Az azo no sí tás hoz fő leg olyan mód szer ta ni se gít sé get hasz nál nak, mely a
pe da gó giai és pszi cho ló giai is me re tek kö zött meg ta lál ha tó. A Te het ség pon tok
tö re ked nek há ló zat épí tés re is, va la mint szak mai to vább kép zé se ket tar ta nak a te-
 het ség gon do zás ba be kap cso ló dó szak em be rek, pe da gó gu sok, szak ta ná rok szá-
 má ra.

Az elő zőek ben rész le te zett egye te mek komp lex te het ség gon do zó mun ká ja
mel lett mű köd nek te het ség pon tok is, pél dául a következő intézményekben: DE,
ELTE, NyME, SOTE, PTE stb.11

11 www.tehetségpont.hu
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2. A prog ra mok tar tal mi, idő be ni fo lya ma tá nak, ha son ló sá gai nak, 
különbségei nek is mer te té se 

Az elő ző fe je zet ben ismertetett komp lex te het ség gon do zó prog ra mok és Te het -
ség pon tok tar tal mi lag igen nagy ha son ló sá got mu tat nak. 

Ha son ló sá gok
• Alap ve tő azo nos sá got mu tat nak ab ban, hogy min den egye te men a ha gyo -

má nyok nak meg fe le lően meg ta lál ha tó a TDK, a szak kol lé gium, és a dok-
 to ri prog ram, mely re a prog ram összeál lí tói a te het ség gon do zás ban tá-
 masz kod nak, és kiin du lá si alap ként hasz nál ják.

• A prog ram komp le xi tá sát az ad ja, hogy a Te het ség ta ná csok az egye te mi
ka rok te het ség gon do zó, me ne dzse lő prog ram jait koor di nál ják. A ka rok te-
 vé keny sé gét át te kin tik, és ke re sik a kap cso ló dá si pon to kat, össze kö tik azo-
 kat az együtt mű kö dés ér de ké ben. 

• Az egye tem szer ve ze ti struk tú rá já ba beil lesz tik, és vagy a min den ko ri tu-
 do má nyos rek tor he lyet tes, vagy ma ga a rek tor disz po nál fe let tük. Ez a
hely zet a prog ram tar tal mi és gaz da sá gi kér dé se ket érin tő dön té si hely ze -
tei re vo nat ko zik.

• A szer ve ze ti for mát igen gyak ran az egye tem stra té giai cél jai nak va ló meg-
 fe le lés ha tá roz za meg.

• A prog ram összeál lí tá sá ra Te het ségta ná csot vagy Koor di ná ciós Ta ná csot,
Cent ru mot hoz tak lét re, mely felada ta – a ka rok ki je lölt fe le lő sei vel egyez-
 tet ve – a ka ri, il let ve összegyetemi mun ka ter ve ket össze han gol ni és meg va -
ló sí ta ni. A fe le lős szerv el ne ve zé se az egye tem vá lasz tá sá tól függ.

• A prog ram irá nyí tói felada tuk nak te kin tik az in for má ció szol gál ta tá sát a
bel ső és a kül ső nyil vá nos ság ér de ké ben. A te het sé ges fia ta lok hoz ak kor jut
el bár mi lyen, a prog ram ra vo nat ko zó in for má ció, ha az egye tem ve ze té se is
fon tos nak tart ja a te het ség gon do zást.

• A te het ség prog ram ba ke rü lés több sé gé ben min den egye te men ha son ló mó -
don, ok ta tói aján lás, TDK, szak kol lé giu mi te vé keny ség, tag ság, ka ri szin tű
be vá lo ga tás (meg fe le lő pszi cho ló giai mód sze rek se gít sé gé vel), va la mint
egyé ni je lent ke zés  alapján tör té nik.

• A prog ram tel je sí té se egy, az összeál lí tás ban je len tős he lyet el fog la ló tel je -
sít mény meg kö ve te lé se, olyan kri té riu mok nak va ló meg fe le lés, me lyet a
hall ga tó egyé ni ter vé ben rög zít, és a prog ra mért fe le lős ve ze tés meg ha tá ro -
zott idő kö zön ként el lenőriz, fo lya ma tá ban fi gye lem mel kí sér.

• A hall ga tó be szá mol elért ered mé nyei ről a prog ram ban részt  ve vők vagy a
vá lasz tott ta nács előtt.
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• A te het ség prog ram idő tar ta ma komp le xi tá sa miatt az egye tem re ke rü lés -
től a dok to ri prog ram ba ke rü lé sig és an nak tel je sí té séig tart.

• Az egye te mek több sé ge kap cso la tot tart a kö zép is ko lák kal, fő ként azért,
mert gya kor ló is ko láik igen nagy szá za lék ban ad nak hall ga tót egye te meik
szá má ra.

• A kö zép is ko lá sok fe lé nyi tás ok ta tói és hall ga tói szin ten is erő tel jes. Több
egye te men mű kö dik a Ku ta tó Diá kok Or szá gos Szö vet sé ge, va la mint Ku ta -
tó Ta ná rok Szö vet sé ge. Ezek a prog ra mok sa já tos és ha gyo má nyos for má -
ban év ti ze dek óta funk cio nál nak. Le he tő sé get ad nak a ku ta tá si te vé keny -
sé get vál la ló diá kok nak, hogy megis mer ked je nek az egye tem tu do má nyos
éle té vel, az ok ta tók nak pe dig, hogy meg ta lál ják a hall ga tói után pót lást, és
nép sze rű sít sék a képzőintézményt. 

• A te het ség prog ra mok több sé gé ben ré szei az in téz mény akk re di tált „Te het -
ség pont”-jának, mely ben szin tén a ki vá ló ké pes sé get bi zo nyí tók kal fog lal -
koz nak, az zal a kü lönb ség gel, hogy a prog ram szé le sebb kör ben ter vez és
szer vez a te het ség gon do zás sal kap cso lat ban. 

• Az egye te mek tö re ked nek a te het sé ges hall ga tó kat meg tar ta ni. Szá mí tás ba
ve szik őket az ok ta tói és tu do má nyos után pót lás ban.

Kü lönb sé gek 
• A te het ség prog ra mot szer ve ző egy ség egye te men ként ab ban kü lön bö zik,

hogy el té rő szer ve ze ti organogramot tar tal maz. Az egy más hoz ren de lé sek
kö zött alá- és mel lé ren de lé si vál to za tok van nak.

• A prog ram ba kap cso ló dás fel vé te li vel is tör tén het. A fel vé te li al kal má val
(pl. DE) ki dol go zott és jól be vált tesz tek ki töl té sé re ke rül sor. Több sé gük -
ben a krea ti vi tástesz te ken kí vül a mo ti vá ciós kér dő ívek ki töl té sé re ke rül
sor. Az el té ré sek ab ból adód nak, hogy a fel vé te li el já rás ban sze mé lyes ta lál -
ko zá so kat is be ter vez nek. A be szél ge té sek kel még in kább le he tő ség nyí lik a
hi te les ség bi zo nyí tá sá ra, va la mint a be ke rü lés in dok lá sá ra.

• A prog ra mok kö zött el té rés a be ke rü lés idő pont já ból is adód hat. Egye tem -
ként más és más le het a mun ka kez dé sé nek ide je és idő tar ta ma. Azok az
egye te mek, ahol a kö zép is ko lák kal ak tív kap cso lat ala kult ki (SOTE, SZTE,
ELTE stb.), nyil ván az el ső év má so dik fé lé vé től meg kez dő dik a mun ka.

• A ta nul má nyi ered mé nyek mel lett fon tos nak tart ják az egyéb te vé keny sé -
get, a kö zös sé gi for má kat (ELTE), ugyanak kor a kon cep ció nem fog lal ko -
zik a szak main kí vü li más mű he lyek szer ve ző dé sé vel. 

• Egyé ni te het ség gon do zó prog ra mok ra fő ként a DETEP, SOTE fókuszál;
más egye te mi kez de mé nye zés komp le xi tá sá ban jól mu tat ja az egy sé ges
alap el vek sze rin ti mű kö dést, mű köd te tést. 
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• Az egy sé ges ki vá lasz tá si rend szer kiala kí tá sát nem tud ja min den egye tem
vál lal ni (ELTE), mert min den olyan kép zé si in téz mény ese té ben, ahol a tu-
 do mány te rü le tek és a kép zé sek szer teága zóak, a kép zés tar tal ma és idő sáv -
ja, a kü lön bö ző hall ga tói lét szám be ha tá rol ja a ki vá lasz tás mód ját.

• A kon cep ciók kö zül né hány ki hang sú lyoz za, hogy nem csak az után pót lás,
ha nem a meg fe le lően, jól kép zett mun ka erő fej lesz té se is fon tos.

• A prog ra mok ban meg ta lál ha tó a kép zé sek jel le gé nek, jel lem zői nek meg fo -
gal ma zá sa is. A te het sé gek fej lő dé sét, szak mai fej lesz té sét szol gá ló kép zé si
le he tő sé gek re nem tér ki min den fel ső ok ta tá si te het ség prog ram. Csak sej-
 tet ni en ge di, hogy ezek egy részt a ha gyo má nyok nak meg fe le lően a szak-
 kol lé gium ke re tein be lül, a ku ta tó mun ká ba tör té nő be kap cso ló dás sal mű-
 köd nek.

• A prog ram ban részt  ve vők szá má ra „Tehetségbónusz” prog ra mot hir det
(SOTE, SZTE), mely a hall ga tó plusz kre dit költ sé geit át vál lal ja.

• Van nak egye te mek, ahol a prog ra mot az akk re di tált „Te het ség pont” koor -
di nál ja – pél dául a SOTE, ahol a Te het ség ta nács megala pí tot ta a ki vá ló sá -
gok lis tá ját, mely a hall ga tó szá má ra le he tő vé te szi a kiemelt szak mai irá-
 nyí tást, va la mint a kü lön bö ző ösz tön díj akhoz ju tást.

• A te het ség prog ram ban le he tő sé get kap nak a kül föl di hall ga tók ar ra, hogy
ré sze sei le gye nek a prog ram nak, va la mint a ha zai kép zés ben men to rok se-
 gít sé gé vel ta nul has sa nak (SOTE, ELTE).

• A ta nár kép zés te het ség gon do zás ra va ló fel ké szí té sét hang sú lyoz za né hány
egye tem (ELTE, DE). En nek fon tos sá gá ra fel hív ja a fi gyel met és le he tő vé
te szi, hogy a kö zép fo kú ok ta tást mi nő sé gi szín vo na lon ké szít se elő a te het -
sé ge sek kel va ló fog lal ko zás ra.

• A prog ra mok kö zül több egye tem „Karriertanácsadó Iro dá kat” is beépí t a
te het ség gon do zás felada tai ba.

3. Az új sze rű prog ra mok tar tal ma mennyi ben se gí ti a hall ga tók 
mun ka erő-pia ci sze re pét, elő nyeit?

A Deb re ce ni Egye tem prog ram ját egy sé ges, át te kint he tő szer ve ze ti egy ség fog ja
össze, mely kap cso lat ban áll a kü lön bö ző szak mai egy sé gek kel, va la mint az
egye tem ve ze té sé vel. A Deb re ce ni Egye tem Te het ség gon do zó Prog ram já nak
Cent rum Ta ná csa több szer ve ze ti, szak mai ta ná csot fog össze, mely nek sze re pe a
stra té giai dön tés ho za tal és a mo ni tor ing. A Me nedzs ment Iro da fon tos sze re pet
tölt be a te het ség gon do zó prog ram ban. Pá lyá za to kat koor di nál, PR, kö zös sé gi és
kül kap cso la to kat épít, köz ve tít a mun ka erő piac fe lé. Az Alumni Há ló zat kiépí té -
sé vel le he tő sé get ad olyan kap cso la tok kiépí té sé re, mely a mun ka erő-pia ci hely-
 ze tet ja vít ja.
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A te het sé ges hall ga tók ki vá lasz tá sa meg ha tá ro zott tesz tek se gít sé gé vel tör té -
nik. A tesz tek igen fon tos ré szei a prog ram nak, meg bíz ha tó vissza jel zést ad nak a
hall ga tói ké pes sé ge ket il le tően. Az egye tem ez zel a mód sze ré vel el tér a töb bi in-
 téz mény te het ség azo no sí tó prog ram já tól.

A prog ram ba ke rü lők kel olyan mun ka ter vet ír atnak, mely biz to sí té ka lesz a
rész vé tel idő tar ta ma alat ti ak tív, si ke res mun ká nak. A hall ga tók meg ha tá ro zott
pá lya mo dellt kap nak, így a mun ka erő piac ad ta le he tő sé gek kel job ban tud nak
él ni.

Akik a te het ség prog ram ban részt vet tek, kü lön ok le vél lel tá voz hat nak egye-
 te mi kép zé sük be fe je zé se kor. Ez zel az elis me rés sel na gyobb esé lyük van meg fe -
le lő mun ka he lyek meg ta lá lá sá ra. A prog ram at tól új sze rű, hogy az or szág ban el-
 ső ként ke rült be ve ze tés re, és az MA- és PhD-fel vé te li nél igen ko mo lyan vet ték
fi gye lem be a te het ség prog ram ban elért hall ga tói ered mé nye ket, me lye ket mi nő -
ség biz to sí tá si el vek sze rint el lenőriz nek, és biz to sít ják jö vő be li fenn tart ha tó sá -
gu kat.

Az ELTE prog ram já ban az bi zo nyul el té rő nek és új sze rű nek, hogy kieme lik a
gya kor ló is ko lák kal, va la mint más is ko lák kal tör té nő ak tív kap cso lat fel vé telt.
Az ELTE min den ka ra sa ját prog ram mal ad le he tő sé get a te het sé ges kö zép is ko -
lá s és ál ta lá nos is ko lás ta nu lók tá mo ga tá sá ra, az egye te mi ren dez vé nyeik lá to -
ga tá sá ra, előadás-sorozatok, ve tél ke dők, la bo ra tó riu mi lá to ga tá so kon tör té nő
rész vé tel lel. Osz tály fő nö ki órá kon az egye tem ok ta tói hall ga tói be szá mo lót tar-
 ta nak kül föl di kon fe ren ciák ról, ta pasz ta la taik ról. A PPT ren dez vé nyeit szin tén
lá to gat hat ják. Az egye te men lét re jött te het ség gon do zó cent rum ta nács adást és
szak mai kap cso lat épí tést vál lal a kö zép is ko lák kal az ál ta lá nos is ko lá sok tá mo -
ga tá sá ra. 

Az egyé ni te het ség gon do zó for mák ban a tutori rend szer és ho no rá cior kép -
zés nyújt se gít sé get a te het sé ges hall ga tók fej lesz té sé re. Ez egy olyan ki vé te les ta-
 nul má nyi rend, mely le he tő sé get ad a ki vá ló ered ményt mu ta tó hall ga tók nak,
hogy a BA-képzés mel lett mes ter sza kos tár gya kat is fel ve hes senek. Az egye tem
te het ség gon do zá sa el tér a töb bi képzőintézmény fej lesz tő prog ram jai tól ab ban,
hogy a már kiala kult kö zös sé gi in téz mé nyei re épít. A kö zös sé gi for mák mel lett
egyé ni fel ké szü lé si, fej lesz té si le he tő sé gek is adód nak. A diá kok mun ká já nak el-
is me ré se mel lett fon tos nak tart ják az ok ta tók mun ká já nak elis me ré sét is.

A vég zett hall ga tók kal ak tív kap cso lat erő sí tő mun ka ala kul ki, ez ad biz to sí -
té kot ar ra, hogy a te het sé ges hall ga tó tá mo ga tást kap jon a meg fe le lő mun ka hely
meg ta lá lá sá hoz.

Az egye tem ku ta tó mun ká ja nyo mán olyan ku ta tó bá zis kiépí té sé re ke rül sor 
– Pedagogikum –, ahol te het ség diag nosz ti kai mód szer ta ni ku ta tá sok kal fog lal -
koz nak. Ez zel or szá gos je len tő sé gű köz pont kiépí té sé re vál lal koz tak.
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A Sze ge di Tu do mányegye tem Te het ség ta ná csa olyan pá lyá zat tal kí ván ja tá mo -
gat ni te het sé ges hall ga tóit, mely ben a ki vá ló szak mai mun ka, tel je sít mény mel-
 lett a kö zös sé gi, egy mást se gí tő tá mo ga tó te vé keny ség is sze re pel.

El ső és egy ben új sze rű a SZTE TTIK In for ma ti kai Tan szék cso port kez de -
mé nye zé se, mert kiemelt kur zus for má já ban biz to sít ja a ki vá ló ké pes sé gű, te-
 het sé ges hall ga tók fej lesz té sét. A Sze ge di Tehetség-HÍD Prog ram (HÍD: Hall-
 ga tók Ígé re tes Diá kok ból) el ne ve zé se is új sze rű és öt le tes. Az zal a cél lal
ala pí tot ták, hogy a te het sé ges kö zép is ko lá sok kö zül mi nél töb ben a sze ge di
egye te men ta nul ja nak. Több olyan ked vez mény odaíté léséről dön te nek, mint
pél dául az igen ma gas ösz tön díj, nyá ri tá bor, szak kol lé giu mi rész vé tel stb. Kü-
 lön bö ző cé gek kel je len tős kap cso latokat építettek ki, mely le he tő vé te szi a nyi-
 tott mun ka erő pia cot.

A SOTE lét re hoz ta a Ki vá ló sá gok lis tá ját, me lyet meg pá lyáz ni azok nak a ma gyar
és kül föl di hall ga tók nak le het (dok to ran dusz nak is), akik ta nul má nyi ered mé -
nyeik ben és más jel le gű te vé keny sé geik ben si ke re sek nek mond ha tók. 

A te het sé ges hall ga tó kat az egye tem meg fe le lő szak mai prog ram ban va ló
rész vé tel re ösz tön zi. A te het ség prog ram ré szé ről új sze rű az a Tehetségbónusz,
mely a hall ga tók nak se gít sé get ad a fel vett kur zu sok költ sé gei ben. A kiemel ke dő
ered mé nye ket mu ta tó hall ga tók nak le he tő sé gük van az egye tem könyv tá ra ál tal
a tá vol sá gi adat bá zis hasz ná la tá ra. Az egye tem Te het ség gon do zó Ta ná csa éven te
ren dez kon fe ren ciát, ahol át te kin tik és meg ter ve zik az egye tem te het ség prog -
ram ját. A te het ség prog ram ba ke rü lés meg ha tá ro zott szem pont rend szer nek va ló
meg fe le lés alap ján tör té nik. A kér dé sek vo nat koz nak a mo ti vá ció ra, a szak mai
ér dek lő dés re, a hi va tás tu dat ra, a ma gyaror szá gi szak mai jö vő kép re, il let ve, hogy
a hall ga tó mi lyen se gít sé get igé nyel a ta nu lás ban, szak mai elő me ne te lé ben.

A Pé csi Tu do mány egye tem te het ség gon do zó prog ram já ban fon tos he lyen van-
 nak a ma gyar és kül föl di jó gya kor la tok és ta pasz ta la tok. Se gít ség ként hasz nál -
ják a te het ség gon do zá si szak ér tői há ló za tot azok fe lé, akik ké pes sé gei ket nem is-
 mer ve ne he zeb ben ér vé nye sül nek. Az egye tem interdiszciplinaritása miatt
min den kar ren del ke zik koor di ná tor ral; erre pá lyáz ni le het, és mun ka kö ri leírá -
sa be ke rül a Te het ség gon do zá si ké zi könyv be. Fon tos nak tart ják, hogy mind az
egye te mi, mind a ka ri koor di ná tor fel ké szí tést kap jon a te het ség gon do zás alap-
 el vei ről, az egye tem kon cep ció já ról és felada tai ról. A me ne dzse lé si felada tok el-
 lá tá sát egy pá lyá zat se gí ti. A pá lyá za tot a hall ga tó ok ta tó tár sá val nyújt hat ja be,
leír va a ki tű zött cé lo kat, a fej lesz té si ter vet, mellyel tá mo ga tást kap hat. A te het -
ség gon do zás fo lya ma tá ban a hall ga tó min den év ben mű hely kon fe ren cián, fé lé -
ven ként tré nin gen vesz részt. A si ke res, jól tel je sí tő hall ga tó kat a mé dia se gít sé -
gé vel te szik is mert té. 



41

A te het sé ges fia ta lok me ne dzse lé se a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben

A te het ség gon do zás há ló za tát beil lesz tik az in téz mé nyi rend szer be, és egy te-
 het ség gon do zó bá zis lét re ho zá sát ha tá roz zák meg.

Több fel ső ok ta tá si in téz mény, kü lön bö ző kur zu sok kal se gí ti a hall ga tók tá jé -
ko zó dá sát a te het ség felis me ré sé vel, fej lesz té sé vel kap cso lat ban. A Szent Ist ván
Egye tem több kar in teg rá ció já ban mű kö dik, kö rül te kin tően fog lal ko zik a te het -
ség gon do zás sal az óvo dás kor tól a fel ső ok ta tás ban részt  ve vő hall ga tó kig.

Az egye tem elődje, „böl cső je” volt a tu do má nyos diák kö ri mun kák szer ve -
zé sé nek, és ve ze tő sze re pet töl tött be az or szá gos moz ga lom ban. Az óvo dai te-
 het ség gon do zás ra fel ké szí tés (Szar vas) tan órai ke re tek kö zött, va la mint kon fe -
ren ciák, mű hely mun kák szer ve zé sé vel tör té nik. Az egye tem va ló já ban a ré gió
te het ség gon do zá sá ra fi gyel ve szer vez ver se nye ket, prog ra mo kat a te het sé ges
gyer me kek és fia ta lok szá má ra. Igen ak tív érett sé gi és egyetemi felkészítő mun-
 kát vé gez nek kö zép is ko lá sok kö ré ben, és hang sú lyoz zák, hogy az élet pá lyák 
kiala kí tá sá ban a mun ka, a ta nu lás, a te het sé gek kel va ló fog lal ko zás kiemel ke dő
he lyet fog lal el. Ezért az ok ta tás nak, kép zés nek az óvo dá tól a fel ső ok ta tá sig, 
a kü lön bö ző te het ség fej lesz tő kur zu sok nak, mű hely mun kák nak nagy fe le lős sé -
ge van.

Az át te kin tő te het ség gon do zói felada to kat vál lal ják fel azok a kur zu sok, mint
pél dául a „Te het ség gon do zás alap jai” c. NyME BPK, vagy az ISZE prog ram jai, és
a Pan non Egye tem Te het ség gon do zó Prog ram ja, ahol a ma te ma ti kai te het ség -
gon do zás mel lett he lyet kap a nyel vi te het sé gek kel tör té nő fog lal ko zás, va la mint
a pá lyá za ti prog ra mok le he tő sé gei nek ki hasz ná lá sa a te het sé gek tá mo ga tá sá ra.

Nem a tel jes ség igé nyé vel, de meg fo gal maz ha tó, hogy majd nem min den fel-
 ső ok ta tá si in téz mény fog lal ko zik bi zo nyos el kép ze lé sek és ke re tek mel lett a te-
 het ség gon do zás sal, fi gye lem be vé ve a fel ső ok ta tá si tör vé nyi kö te le zett sé get. Az
azo no sí tás, fej lesz tés, gon do zás mér té két az ok ta tók lel ke se dé se, ér dek lő dé se,
mo ti vált sá ga, fel ké szült sé ge ha tá roz za meg. Annyi bi zo nyos: mi nél több fi gyel -
met kap or szá gos szin ten a te het ség gon do zás, an nál több és több prog ram és
kur zus je le nik meg a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben.

4. A te het sé ges hall ga tók tá mo ga tá si rend sze ré ről

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek több sé gé ben ha son ló esz kö zö ket és mód sze re ket
al kal maz nak te het sé ges hall ga tóik tá mo ga tá sá ra. A tá mo ga tás for mái és rend-
 sze re igen vál to za tos és szé les ská lán mo zog.

A leg több prog ram ban le he tő sé get ad nak a ku ta tás hoz, tu do má nyos mun ká -
hoz kap cso ló dó könyv tá ri elér he tő ség hez, fő ként azon egye te mek ese té ben, ahol
a több irá nyú kép zés funk cio nál, to váb bá a más irá nyú kép zés ben va ló rész vé tel -
hez, ami új dip lo ma meg szer zé sét te szi le he tő vé. 
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A prog ram leírá sá ban, többségében ma gyaror szá gi te het sé ges hall ga tók sze-
 re pel nek, a kül föld ről ér ke zett te het sé ges fia ta lok ra né hány nagy egye tem kü lön
fel hív ja a fi gyel met, mint pél dául a SOTE, DE.

A „Tehetségbónusz” több in téz mény ben fon tos he lyet fog lal el, mely nek lé-
 nye ge, mint az elő zőek ben is be mu ta tás ra ke rült, hogy a hall ga tó a té rí tés men -
tes sé gen túl fel vett kre di tek be fi ze té sé hez tá mo ga tást kap.

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kü lön bö ző pá lyá za tok kal (bel-, és kül föl di rész-
 kép zé sek) se gí tik a te het sé ge sek be mu tat ko zá sát, ta nul má nyaik vé gig kí sé ré sét. 

A tu tor, ok ta tó fi gye lem mel kí sé ri a hall ga tó mun ka ter vét, ösz tön zi a szak-
 kol lé giu mi fel vé telt, a pub li ká ciós le he tő sé get. Hall ga tói-ku ta tói ösz tön díj jal,
plusz kre dit pont tal mo ti vál ják a prog ram ban részt  ve vő ket. Cél az, hogy olyan
pá lya orien tá ciót, pá lya mo dellt mu tas son a fia tal szá má ra, mely se gí ti a te het sé -
ges hall ga tó si ke res mun ka erő-pia ci sze rep lé sét. A prog ram olyan ki vá lasz tá si
rend szert tar tal maz, mely ben a hall ga tó vissza jel zést kap ké pes sé gei és le he tő sé -
gei ki bon ta koz ta tá sá ra. 

A ki vá lasz tást kö ve tően a prog ram ban si ke re sen tel je sí tő hall ga tó nak kü lön
ok le ve let (DETEP), il let ve más elis me rést ad a te het ség cent rum vagy a te het ség -
ta nács. 

A képzőintézmények cél ja töb bek kö zött, hogy a ki vá ló ké pes sé gű hall ga tók a
BSc-képzést kö ve tően az MSc/MA-képzésben, a dok to ri prog ram ban, va la mint
az egye tem ok ta tói mun ká já ban is részt ve gye nek. Má sik szem pont, hogy az
egye tem olyan kép zett mun ka erőt en ged jen ki, mely az in téz mény és mun ka erő -
piac szo ro sabb kap cso lat épí té sét szol gál ja.

A szé les kö rű in for má ció áram lás sal meg va ló sít ha tó a gyors és hi te les tá jé -
koz ta tás, mely ben az alul ról fel fe lé jö vő és for dít va tör té nő tá jé koz ta tás le he tő vé
te szi, hogy a hall ga tó jól ki tud ja vá lasz ta ni a ne ki meg fe le lő kép zé si prog ra -
mot.

A hall ga tó le he tő sé ge még egyé ni tan ren det kér ni, amely a fej lő dés és fej lesz -
tés kö ré ben igen fon tos sze re pet tölt be.

Mint ál ta lá ban a te het ség gon do zás ban, a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben is az
is me re tek gaz da gí tá sa, mé lyí té se bi zo nyít ja a kü lönb sé get az is me re tek meg szer -
zé sé re vo nat ko zóan.

Több olyan in téz mény van, mely ben a gya kor ló is ko lá kat kiemelt he lyen fog-
 lal koz tat ják mint po ten ciá lis egye te mi hall ga tó kat to bor zó prog ram. Ezek a
prog ra mok ar ra is fókuszálnak, hogy a te het sé ges hall ga tók be bi zo nyít has sák
ké pes sé gei ket, vagyis ké pe sek órá kat tar ta ni a diá kok szá má ra és kap cso la tot
épí te ni. Idetar toz nak azok a prog ra mok is, me lyek a kö zép is ko lá sok szá má ra
nyá ri aka dé miák szer ve zé sé ről szól nak, va la mint azok ról az egye te mi előadá -
sok ról, ahol is me re tei ket gaz da gí ta ni tud ják. 
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A be ke rü lő hall ga tók ki vá lasz tá su kat kö ve tően részt ve het nek az egye te mi te-
 het ség prog ram ban. Le he tő sé gük van ki vé te les ta nul má nyi rend ben dol goz ni
(ELTE), mellyel men te sít he tők bi zo nyos gya kor la ti kép zés rész vé te le alól, il let ve
vizs ga idő sza kon kí vü li vizs gák le té te lét és a ta nul má nyi idő rö vi dí té sét is elér he -
tik. 

A tá mo ga tá sok több sé gé ben egye te mi ösz tön dí jak kal, pá lyá za ti prog ra mo -
kon va ló rész vé tel lel, ku ta tó-tu do má nyos mun ká ba tör té nő be kap cso ló dá si le-
 he tő ség gel jár nak együtt.

A hall ga tó ré sze sül egye te mi men to ri se gít ség adás ban, kül föl di ösz tön díj -
prog ram ban, be kap cso lód hat a szak kol lé gium mun ká já ba, mellyel ked vez mé -
nyek is jár nak. Ide so rol ha tók a kon fe ren cia-, tá bor ba uta zá si, sok szo ro sí tá si,
adat rög zí té si költ sé gek (SZTE).

Az egye te mek te het ség gon do zá si feladat nak tart ják a BSc-képzés so rán a ta-
 nul má nyi elő me ne tel hez kap cso ló dó gyor sí tást és a szak mai is me re tek szín vo -
na las el sa já tí tá sát, va la mint le he tő vé te szik az emelt szin tű kép zés ben va ló rész-
 vé telt, és be kap cso ló dást a mes ter kép zés be, dok to ri prog ram ba. 

A fen ti kép zés be be ke rü lést megelő zően (SOTE) a rá ter mett és ér dek lő dő 
te het sé ges fia tal lá to gat hat ja azo kat a kur zu so kat, ahol ku ta tás fej lesz tés, mód-
 szer tan, vál lal ko zói, me ne dzse ri, élet ve ze té si is me re tek átadá sá ra ke rül sor. Igen
fon tos nak tart ják a te het sé ges hall ga tói és ok ta tói ta lál ko zót, va la mint ön szer ve -
ző dé sük elő se gí té sét.

Az egye tem ál tal ala pí tott „Ki vá ló sá gi lis ta” tar tal ma
A lis tá ra ke rü lők az egye te mi te het ség prog ram ban foly tat hat ják kép zé sü ket,
mely ben a men to rok se gít sé gét kap ják, akik fi gye lem mel kí sé rik hall ga tóik
mun káit, és spe ciá lis tan me net tel ren del kez nek. Az egye te mi te het ség gon do zás
ki vá ló dön té se, hogy a prog ram ban részt  ve vő ket egye te mi ta nul má nyai kat kö-
 ve tően is fi gye lem mel kí sé rik. Ez az egye tem mi nő ség biz to sí tá sá hoz kap cso ló dó
dön tés, mellyel si ke rül biz to sí ta ni az ok ta tói után pót lást is.

Az egye tem hez kap cso ló dó kül ső in téz mé nyek mint gya kor ló képzőhelyek
ösz tön díja la pot hoz nak lét re a te het sé ges hall ga tók ré szé re, ez zel se gí tik majd
mun ka erő-pia ci esé lyei ket is.

A te het ség prog ra mok nem csak a szak mai is me re tek mé lyí té sét és gaz da gí tá -
sát vál lal ják fel, ha nem esélyt te rem te nek a hall ga tó ön kép zé sé re, rész vé teli le he -
tő sé get ad nak kü lön bö ző asszertivitást fej lesz tő, vál lal ko zói, jo gi, pá lyá zat írá si,
mun ka vál la lá si is me re te ket nyúj tó tré nin ge ken részt ven ni (PTE).

A hall ga tói túl mun ká val le he tő ség van plusz kre dit pon to kat sze rez ni, ez zel a
ta nul má nyi ered mé nyü ket si ke rül ja ví ta ni.
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5. A te het ség gon do zás ban sze re pet vál la ló ok ta tók felada ta, 
elis mert sé ge az ok ta tá si in téz mény ben

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek nek tör vény ad ta le he tő sé gük van a kü lön bö ző szer-
 ve ze ti ke re tek kö zött ta nu ló te het sé ges fia ta lok tá mo ga tá sá ra. Bár mely te het ség -
se gí tő for ma lét re jöt te in kább ok ta tói, mint hall ga tói kez de mé nye zés re tör té nik.
En nek ma gya rá za ta, hogy a te het sé ges fia tal azo no sí tá sá ban az ok ta tó kiemelt
sze re pet tölt be. Az in téz mény be ér ke zés, va la mint ak tív rész vé tel a sze mi ná riu -
mo kon és a kü lön bö ző ön te vé keny kö rök ben fel hí vó jel leg gel tör té nik, mely nek
ered mé nye, hogy a fia tal bá to rí tást kap a kö zös ok ta tói és hall ga tói mun ká hoz.
Az ok ta tó mint men tor tölt be sze re pet a hall ga tó „cél ba éré sé ben”.

A te het sé gek felis me ré sét meg ne he zí ti a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek hall ga -
tói nak nagy lét szá ma és a te het ség kü lön bö ző ké pes ség te rü le tei sze rin ti elő for -
du lá sa.

Az in téz mé nyek te het ség gon do zá sáért fe le lős ta ná cso kat, va la mint szer ve ze -
ti for má kat, se gí tő te vé keny sé ge ket az ok ta tók se gít sé gé vel si ke rült rea li zál ni, il-
 let ve lét re hoz ni.

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tő sé ge a le he tő sé gek hez mér ten igyek szik
ho no rál ni a fen ti te het ség gon do zó, me ne dzse ri te vé keny sé get.

Miu tán a te het ség gon do zó ta ná csok rész le te sen fog lal koz nak a ta nár–hall -
ga tó kap cso la tok lét re jöt té vel, azok cél irá nyos felada tai val, ezért min den ok ta -
tá si in téz mény ered mé nye sen fog lal ja össze a se gí tés mód sze reit, esz köz rend -
sze rét.

A te het ség gon do zó egye te mi ok ta tók mun ká já nak elis me ré sét több sé gé ben
óra ked vez ménnyel tá mo gat ják, va la mint egye te mi ki ne ve zé sük kor fo ko zot tan
ve szik fi gye lem be (DE, PTE, ELTE stb.).

A te het sé ges hall ga tó men tor sze re pét csak te het sé ges ok ta tó tud ja szín vo na -
la san és jól el lát ni. A mun ka vég zé sé hez az ok ta tó nak is szük sé ge van ta pasz ta -
lat- és is me ret gaz da gí tás ra, me lyet fő ként az al ko tói sza bad ság igény be vé te lé nek
tá mo ga tá sá val le het erő sí te ni. Ezenkí vül le he tő sé get ad nak a te het ség gon do zás -
ban részt  ve vők szá má ra szak mai kon zul tá ció kon, tré nin ge ken va ló rész vé tel re. 

Az ok ta tók te het ség gon do zó mun ká ra tör té nő fel ké szí té se olyan kép zé si
prog ram összeál lí tá sá val ké szül, mely már az egye te mi évek ide je alatt le he tő ség -
ként je lent ke zik. A „Te het ség szak ér tő szak irá nyú kép zés” több egye tem kép zé si
rend sze ré ben meg je lent (DE, ELTE, NyME). Fő ként azok nak a ta nár sza kos hall-
 ga tók nak ked vez, akik fog lal koz ni sze ret né nek te het sé ges fia ta lok kal. Az egye te -
mi ok ta tók te het ség gon do zás ra, me ne dzse lés re va ló fel ké szí té se en nek el le né re
nem megol dott.

A si ke res te het ség gon do zó mun kát vég ző szak em be rek in téz mé nyi ki tün te -
té s ben ré sze sül nek.
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A te het ség kon cep ciók meg fo gal maz zák, hogy az ok ta tói kö ve tel mé nyek ben,
fő ként a fel jebb so ro lá sok nál cél sze rű len ne a ve ze tő ok ta tói kö ve tel mé nyek kö-
 ré be beemel ni a te het ség gon do zás fo ga lom és tevékenységkörét.

Az ok ta tó mi nő sí té se kor, va la mint dok to ri, ku ta tó prog ram ban va ló rész vé te -
le ese tén ki tű nő mo ti vá ló erő ként hat a te het sé ges hall ga tók kal tör té nő fog lal -
koz ta tás. Az egye te mek nagy fi gye lem mel kö ve tik a kiemel ke dő ok ta tó mun kát
vég zők PhD-tanulmányait, se gí tik ku ta tó mun ká juk több let le he tő sé geit, és azo-
 kat, akik tutori mun kát vé gez nek, anya gi elis me rés ben ré sze sí tik. 

A lét re ho zott Ki vá ló sá gok lis tá já ra ke rü lést nem csak hall ga tók, ha nem te het-
sé ges ok ta tók szá má ra is nyi tot tá te szik, me lyet meg pá lyáz va ér het nek el
(SOTE).

A Pé csi Tu do mány egye te men az ok ta tók és hall ga tók együtt mű kö dé sét ja vít -
ja a te het ség há ló zat kiépí té se. A tutorális rend szer kö ve tel mé nyei nek meg fo gal -
ma zá sa mel lett fon tos, hogy min den kar felada ta az ok ta tói te het ség gon do zó
mun ka fel té te lei nek meg te rem té se. A kö ve tel mé nye ket és a fel té te lek biz to sí tá -
sát a Te het ség gon do zó ké zi könyv fo gal maz za meg. A ki vá ló men to ri mun kát ki-
 tün te tés sel és anya gi elis me rés sel ér té ke li az egye tem ve ze té se.

A te het ség gon do zó prog ra mok több sé gé ben fi gyel met for dí ta nak azok ra az
ok ta tók ra, akik vál lal ják a te het sé ges hall ga tók azo no sí tá sát és nyo mon kö ve té -
sét, pon to sab ban me ne dzse lik a te het sé ge sek élet út ját.

6. Kép zé si le he tő sé gek a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben

Az ok ta tá si in téz mé nyek le he tő sé get kap tak a te het ség gon do zás ra fel ké szí tő
prog ra mok el fo ga dá sá ra. Több sé gük ben ezek in kább köz ok ta tá si in téz mé nyek,
me lyek kö ré ben ak tí van mű kö dik a Gé niusz Pro jekt, mint a TÁMOP ál tal tá-
 mo ga tott kép zé si kon cep ció, az or szá gos te het ség há ló zat kiala kí tá sá nak prog-
 ram ja.

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö ré ben fő ként a ko ráb ban már ha gyo má nyo -
san mű kö dő te het ség tá mo ga tó kon cep ciók ha té ko nyak, mint pél dául TDK,
szak kol lé giu mi rend szer, dok to ri prog ram. Ezek ön ál lóan fő ként a ka rok tu do -
má nyos, ku ta tói po ten ciáit erő sí tet ték, és nem egy sé ges te het ség tá mo ga tó rend-
 szer ben fo gal ma zód tak meg. Az utób bi négy év ben fel gyor sul tak azok az ese mé -
nyek, me lyek bi zo nyí tot ták, hogy a fel ső ok ta tás te het ség gon do zá sa egy sé ges,
át gon dolt ter vek és prog ra mok alap ján ér het el ered ményt.

Mint aho gyan a köz ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra si ke re sen ki dol go zás ra és
el fo ga dás ra ke rült a „Te het ség szak ér tő szak irá nyú kép zés”, elő ször a DE-n, az
ELTE-n majd a NyME-en, úgy van szük ség az egye tem ok ta tói nak is szakma-
specifikus te het ség gon do zó, me ne dzse lő kép zé si for mák ki dol go zá sá ra. En nek
lé nye gét ab ban lát juk, hogy el ső ként az alap ve tő is me re tek tisz tá zá sá ra van
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szük ség, majd olyan mód szer ta ni aján lá sok ra, me lyek se gít sé gé vel a te het sé ges
hall ga tók si ke re sen azo no sít ha tók le het nek.

A kö vet ke zők ben azok a kép zé si prog ra mok ke rül nek be mu ta tás ra, me lyek
töb bek kö zött lé nye ges se gít sé get nyúj ta nak a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek te het sé -
ges hall ga tói nak fel ku ta tá sá ra.

A kép zés két irány ban hasz nál ha tó: egy részt a hall ga tói ké pes sé gek fel tá rá sá -
ra, más részt se gít ség adás az ok ta tók nak a te het sé ges fia ta lok fej lesz té sé re.
A hall ga tói ké pes sé gek fel tá rá sa a ta nár–diák köz vet len kom mu ni ká ció já ban,
va la mint szak mai prog ra mok szer ve zé sé ben tör tén het.

Kép zés a hall ga tói ké pes sé gek fel tá rá sá ra

Ké pes ség fej lesz tő tré nin gek
A tré nin gek (kom mu ni ká ciós, ve ze tői, konflik tus megol dó, prob lé ma megol dó
tré nin gek) az zal a cél lal szer ve ződ nek, hogy a részt ve vők köz vet len kap cso lat -
épí té si mód jai, gon dol ko dá si és szem lé le ti beál lí tó dá sai for má lód ja nak.

A tré ning olyan mód szer, melynek se gít sé gé vel a cso port ba tar to zó egyé nek
ta pasz ta la ti ta nu lás út ján sa já tít ják el az is me re te ket, gya ko rol ják azo kat a kész-
 sé gei ket, me lyek se gít sé gé vel fej lő dik sze mé lyi sé gük. A te het sé ges fia tal nak
szük sé ge van ar ra, hogy meg ta nul ja me ne dzsel ni, kép vi sel ni ön ma gát, be mu tat -
ni ké pes sé gei tár há zát oly mó don, hogy az „elad ha tó, meg ve he tő” le gyen. A fel -
ső ok ta tás el ső sor ban ar ra vál lal ko zik, hogy szak ma orien tált is me re tek kel gaz-
 da gít sa a tu dást. Ad jon ta pasz ta lat szer zé si le he tő sé get a kü lön bö ző szak mák
munkaközeli ál la po tá ról. 

A kö vet ke zők ben azo kat a kép zé si for má kat is mer tet jük, me lyek a me ne -
dzse lé sü ket il le tően meg pró bál nak se gít sé get nyúj ta ni a te het sé ges fia ta lok szá-
 má ra.

Kom mu ni ká ciós ké pes sé ge ket fej lesz tő tré ning
A tré ning cél ja, a résztve vők sze mé lyes ha té kony sá gá nak fej lesz té se önis me re ti
és kom mu ni ká ciós tech ni kák megis mer te té sé vel. Ak tív ta nu lá si fo lya ma tot
ered mé nyez, mely ben le he tő ség nyí lik az asszertív kom mu ni ká ció el sa já tí tá sá-
 ra, va la mint a prob lé ma megol dó, konflik tuskezelő-tech ni kák megis me ré sé re.
A tré ning te ma ti ká já ban je len van a köl csö nös be fo lyá so lás ra va ló tö rek vés, a
má sik kom mu ni ká ció já nak megis me ré se, a rá han go ló dás, el fo ga dás, ér tő fi gye -
lem tech ni ká já nak megis me ré se és gya kor lá sa. Min den kom mu ni ká ciós tré ning
le he tő ség a be fo lyá so lás és megér tés alap el vei nek megis me ré sé re és jobb fel hasz -
ná lá sá ra. Olyan le he tő ség, mely a tár sas ha té kony ság alap el vei hez ve zet, és le he -
tő vé te szi az egyén ha té kony szociabilitását.
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A te het sé ges em ber sze mé lyes ha té kony sá gát az zal se gít het jük, hogy megis -
mer tet jük ve le és el sa já tít juk az em be rek kel tör té nő kom mu ni ká ciós tech ni kák
megis me ré sét és hasz ná la tát.

Ve ze tői ké pes sé gek fej lesz té se tré ning
A te het ség min den kor meg mu tat hat ja ma gát. Van nak, akik har mo ni kus kör-
 nye zet ben ne vel ked tek, ezért nem okoz szá muk ra gon dot tár sas ha té kony sá guk
meg mu ta tá sa és ér vé nye sí té se. Akad nak azon ban olyan te het sé ges egyé nek,
akik nek ne héz sé get je lent a kör nye zet be va ló beil lesz ke dés, sőt vi sel ke dé sük kel
olyan megíté lést kap nak, mellyel igen ne héz zé vá lik a kap cso lat te rem tés. A te -
het sé ges egyén na gyon sze ret né meg mu tat ni ké pes sé gét, tu dá sát, is me re teit, ta-
 pasz ta la tát. Alap ve tően je len tős szám ban ké pes sé vál nak ve ze tői felada tok be-
 töl té sé re. A ve ze tői szerep igény li a ve ze tői ké pes sé get és az em be rek kel va ló
ha té kony kom mu ni ká ciót és be fo lyá so lást. A ve ze tői ké pes sé gek fel tá rá sá ra le-
 he tő ség nyí lik tré nin gek al kal má val.

A ve ze tői ké pes sé gek fej lesz té sé nek tré ning je olyan célt fo gal maz meg, mely-
lyel le he tő ség nyí lik az egyén szá má ra az ön me ne dzse lés lé pé sei nek el sa já tí tá sá -
ra, va la mint az önis me ret leg fon to sabb is mér vei nek el sa já tí tá sá ra.

Karriertanácsadás és pá lya szo cia li zá ciós tré ning
Cél: A fel ső ok ta tás ban ta nu ló te het sé ges diá kok kar rier prog ram já nak meg ha tá -
ro zá sá ra va ló fel ké szí tés, te het sé gük me ne dzse lé se a meg fe le lő mun ka és pá lya -
vá lasz tás irá nyá ba. A tré ning se gít sé get tud nyúj ta ni azok nak a fel ső ok ta tás ban
te het sé ges hall ga tók kal fog lal ko zó ok ta tók nak, akik a szak mai fel ké szí tés mel lett
to vább is tá mo gat ni kí ván ják diák jai kat. A fel ső ok ta tás is me ret átadá sa ter mé -
szet sze rűen a vá lasz tott szak mai is me re tek és gya kor la ti ta pasz ta la tok átadá sá ról
szól. Elő for dul hat azon ban, hogy a hall ga tó ta nul má nyai ide je alatt szem be sül
az zal, hogy va ló szí nű leg nem meg fe le lő pá lyát vá lasz tott. En nek felis me ré se
nem csak a hall ga tó, ha nem az ok ta tó felada ta is, ezért az ok ta tó nak ren del kez nie
kell olyan is me re tek kel, mellyel a hall ga tó pá lya szo cia li zá ció ját elő tud ja se gí te -
ni. A II. fe je zet ben megír tak se gí te ni tud ják az ok ta tót és a hall ga tót is a pá lya irá -
nyí tás, karriertanácsadás te rü le tén.

A tré ning se gít sé get ad a hall ga tók nak sa ját erő for rá saik fel tá rá sá ra, mely nek
se gít sé gé vel is me re tet kap nak ké pes sé geik ről és az ön me ne dzse lés for mái ról, le-
 he tő sé gei ről.

A prog ram kö ve tel mé nye, hogy is mer je meg ön ma gát, ké pes sé geit, tud jon
tá jé ko zód ni a kü lön bö ző pá lyák jel lem zői ről. Le he tő sé get nyújt szá má ra inno-
vatív ké pes sé gé nek, tel je sít ménymo ti vá ció já nak fel tá rá sára, és a si ke res pá lya -
orien tá ció hoz szük sé ges kap cso lat te rem tés esz köz tá rá nak megis me ré sére.
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A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek komp lex te het ség gon do zó prog ram já ban fon tos
sze re pet tölt be a te het ség fej lesz tő szak má ra va ló fel ké szí tés. Az utób bi évek te-
 het ség fej lesz tő kép zé se be bi zo nyí tot ta, hogy a te het ség gon do zás, -fej lesz tés ön-
 ál ló szak mai kép zést igé nyel.

Pro fesszio ná li san ak kor le het eb ben mű köd ni, ha si ke rül el sa já tí ta ni a te het -
ség jel lem zői nek azo no sí tá si mód sze reit, tech ni ká ját és fej lesz té sé nek alap el -
veit.

Az in téz mé nyek ben meg hir de tett „Te het ség gon do zás alap jai” kur zus (pl.
NyME BPK, ELTE stb.) cél ja, hogy sze rez ze nek is me re tet a te het ség fo gal má ról,
a kü lön bö ző élet ko rok ban meg je le nő ké pes ség te rü le tek jel lem zői ről, az azo no -
sí tá son túl is mer jék meg a fej lesz tés mód jait és esz köz rend sze rét. Jó mo ti vá ció -
val fel kelt jük a hall ga tók ér dek lő dé sét a to váb bi ak tí vabb is me retel sa já tí tás ra és
a te het sé ges egyé nek re irá nyu ló fog lal ko zá sok ra.

A szak irá nyú to vább kép zé sek kel le he tő vé vá lik olyan sza kis me ret-átadás,
mely ma gát a te het ség gon do zást mint szak mát is mer te ti el a képzőintézmények-
kel.

A szak irá nyú to vább kép zés el ső ki dol go zó ja a Deb re ce ni Egye tem, ahol Ba-
 logh Lász ló és mun ka cso port ja jól át gon dolt te ma ti ká val négy fé lé ven ke resz tül
ad hasz nál ha tó el mé le ti és gya kor la ti is me re te ket a te het ség gon do zás sal fog lal -
koz ni kí vá nó szak em be rek nek. A kép zést si ker rel be ve zet te az ELTE és a NyME
BPK is. 

A „Te het ség fej lesz tő szak ta nács adó” kép zés cél ja: Az egye te mi vagy fő is ko lai
szin tű pe da gó gus vagy más dip lo má val ren del ke ző szak em be rek fel ké szí té se a
te het ség fej lesz tés spe ciá lis gya kor la ti felada tai nak megol dá sá ra, hogy is me re tei -
ket egy részt a köz ok ta tás ban (is ko lák, kol lé giu mok, egyéb ne ve lé si in téz mé -
nyek), más részt spe ciá lis in té ze tek ben (ne ve lé si ta nács adók, pá lya vá lasz tá si ta-
 nács adók, csa lád gon do zó köz pon tok, köz mű ve lő dé si in téz mé nyek) al kal maz ni
tud ják. 

Az ezen a kép zé sen részt  ve vő pe da gó gu sok, szak em be rek, il let ve fel ső ok ta -
tás ban is ok ta tók négy fé lé ven ke resz tül el sa já tít ják

• a te het ség fej lesz tés sel össze füg gő el mé le ti megala po zás is me ret kö reit, 
• a te het ség fej lesz tés és ku ta tás alap ve tő kér dé seit,
• a te het ség meg je le né sé nek spe ci fi kus és nem spe ci fi kus je gyeit,
• a te het ség fej lesz tő pe da gó gus sze re pét a felis me rés ben, fej lesz tés ben, va la -

mint azo kat a mód sze re ket és stra té giá kat, me lyek si ker rel al kal maz ha tók a
te het ség gon do zás ban.

A pe da gó gus kép zés ben akk re di tál ták a Te het ség ta nár MA sza kot, mely ok ta tói
olyan fel ké szült ség gel ren del kez nek, hogy a részt ve vők is me re teit nem csak a
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köz ok ta tás, ha nem a fel ső ok ta tás te het ség gon do zá sá ra is hasz nál ha tó vá te szik.
A kép zést el ső ként az Eszterházy Ká roly Fő is ko la (Eger) akk re di tál tat ta és vég zi
si ke res ok ta tói mun ká val, se gít ve a te het ség gon do zást vál la lók kép zé sét.

A fen ti kép zé sek le he tő vé te szik a pro fesszio ná lis te het ség gon do zást, és így 
a kö zép fo kú in téz mé nyek te het sé ges diák jai meg fe le lő fog lal koz ta tás ban ré sze -
sülhet nek. A kép zé sek a fel ső ok ta tás te het ség gon do zá sa szá má ra össze kö tő 
ka pocs ként szol gál nak, fő ként azért, mert a komp le xi tást nem le het más ként el-
 kép zel ni, mint egy más ra épü lő prog ra mok kal. Miu tán a kö zép fo kú in téz mé -
nyek ren del kez het nek szakmaspecifikus te het ség fej lesz tő szak em ber rel, szük ség
van a fel ső ok ta tás ban ok ta tók te het ség me nedzs ment is me re tei nek bő ví té sé re is.
En nek meg fe le lően a fel ső ok ta tási pá lyá ra szo cia li zá ló sze re pét, a te het ség me-
 ne dzse lé sé nek je len tő sé gét a III. fe je zet ben írot tak kal kí ván juk bő ví te ni.





Ta kács Il di kó

II. 
PÁ LYA ORIEN TÁ CIÓ, A KARRIERTANÁCSADÁS

LE HE TŐ SÉ GEI A FEL SŐ FO KÚ IN TÉZ MÉ NYEK BEN





BE VE ZE TÉS

Az em ber éle té nek nagy ré szét a mun ka vég zés te szi ki, így nem mindegy, hogy
mi lyen az a mun ka, amit vé gez nie kell. A mun ka meg ha tá roz za énképünket, ön-
 ér té ke lé sün ket, má sok kal va ló kap cso la tun kat, a tár sa da lom ban el fog lalt he-
 lyün ket.

Sok olyan em ber van, aki nek nem elég az, hogy a mun ká já ból megél, ha nem
az is fon tos, hogy a mun ka ma ga az éle te. Ezért na gyon fon tos, hogy ho gyan él -
jük meg mun kán kat, ho gyan élünk a mun ká val.

A pá lya, ame lyet éle tünk so rán meg va ló sí tunk, sok té nye zős. Függ a pá lya vá -
lasz tás tól a pá lya meg va ló sí tás tól, a sze mély egyé ni sa já tos sá gai tól, a mun ka vi lá -
gá nak tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá gá tól.

Ah hoz, hogy meg fe le lő mun kát ta lál junk és vé gez zünk éle tünk kü lön bö ző
sza ka szai ban, fi gyel nünk kell sa ját bel ső igé nyeink re, ér dek lő dé sünk re, tu laj -
don sá gaink ra. Hagy nunk kell, hogy ér dek lő dé sünk, bel ső igé nyeink és a kül -
vi lág nyúj tot ta von zó cé lok el ve zes se nek ben nün ket ah hoz a mun ká hoz, amely
leg in kább össz hang ban van sa ját ma gunk kal, bel ső énünk kel, és le he tő vé te szi az
al kal maz ko dást a kül ső tár sa dal mi el vá rá sok hoz is. 

Ké zi köny vünk fe je ze té ben a pá lya orien tá ció, a pá lya vá lasz tás, a kar rier ter ve -
zés, a karriertanácsadás tar tal mát mu tat juk be.

Mi a kar rier?

Ha a kar rier ki fe je zés kiala ku lá sá nak tör té ne ti előz mé nyeit vizs gál juk, ak kor a
szó gö rög ere de té vel ta lál ko zunk; je len té se: ver seny, ro ha nás a ki je lölt pá lyán.
Más ér tel me zé sek sze rint a szó az an gol „carriageway” szó – je len té se: ko csi út,
fo lya ma tos út/pá lya – for rá sát je lö lik meg.

A „kar rier” fo gal mat egyaránt hasz nál juk, mint az egyén jel lem ző jét és mun-
 ka erő-pia ci, szer ve ze ti fo ga lom ként is. A kar riert meg ha tá ro zó té nye zők kö zött
meg ha tá ro zó nak tart juk a sze mé lyes ké pes sé gek és csa lá di erő for rá sok együt te sét.
Nem vé let len, hogy az egyén sze mé lyes tu laj don sá gait, ké pes sé geit vizs gál juk a
pá lya vá lasz tás so rán, hi szen ezek azok a for rá sok, ame lyek meg ha tá roz hat ják, ki
mi lyen mun kát tud a leg si ke re seb ben el vé gez ni, mi ben ér zi leg job ban ma gát.

A csa lá di erő for rá sok meg ha tá roz zák a sze mé lyes fej lő dés for rá sait, mi vel
szocioökonómiai té nye zői alap ve tően meg ha tá roz zák a sze mély fej lő dé si le he tő -
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sé geit. Egy lon gi tu di ná lis vizs gá lat ered mé nye is azt mu tat ja, hogy mind for rás -
ként, mind az élet si ke rek kö zött meg ha tá ro zó té nye ző a csa lád ha tá sa és sze re pe
(Ritoók 2008).

Azok a té nye zők, hogy mi lyen csa lá di min ták és szo cia li zá ciós ha tá sok szer-
 ve ződ nek egy sze mély kö ré, alap ve tően meg ha tá ro zóak fej lő dé sé ben. Gya ko ri
ta pasz ta lat az ok ta tás ban, hogy a csa lá di tá mo ga tás pél dául egy könyv meg szer -
zé sé ben, egy új for rás meg ta lá lá sá ban, tár gyi vagy sze mé lyes tá mo ga tás ban, je-
 len tős mér ték ben meg ha tá roz za egy ta nu ló si ke res sé gét, ered mé nyes sé gét.

Egy má sik fon tos szem pon tot ké pez nek a kör nye zet ál tal kí nált le he tő sé gek,
me lyek sok fé le té nye zőt fog lal nak ma guk ba. A föld raj zi és gaz da sá gi kör nye zet,
az is ko lai ha tá sok együt te se meg ha tá ro zó irányt je lent het a sze mély fej lő dé sé -
ben, kar rier je ala ku lá sá ban. Egy, a mun ka nél kü li ség ha tá sai val súj tott kör nye -
zet, szem ben egy gaz da sá gi lag vi rág zó tár sa dal mi és gaz da sá gi kör nye zet tel
más fé le mo ti vá ciós bá zist és más fé le in for má ció for rást kí nál.

A har ma dik meg ha tá ro zó té nye ző, amely a kar rier ala ku lá sát nagy ban be fo -
lyá sol ja a szán dé kok és tö rek vé sek együt te se. A szán dé kok hát te ré ben min dig ott
van nak a mo tí vu mok és az ér dek lő dés. A kar rier fo lya ma tá ban alap ve tő lé pés a
pá lya vá lasz tás, mely nek előz mé nye ként min dig vizs gá lat tár gya a mo ti vá ció.

A ma gyar mun ka pszi cho ló gia egyik klasszi ku sa, Csirszka Já nos (1985) kiala -
kí tott egy át te kint he tő és mind az al kal mas ság ra és a vá lasz tás ra, mind a mun ka
meg va ló sí tás ára jól hasz nál ha tó rend szert.

A mun ka te vé keny ség re irá nyu ló mo tí vu mok:
• a te vé keny ség jel le ge,
• vál to za tos ság,
• el mé lyü lés.

A mun ka kö rül mé nyek re irá nyu ló mo tí vu mok:
• jö ve de lem,
• tár gyi kör nye zet,
• sze mé lyes egyé ni kap cso la tok,
• kö zös sé gi kap cso la tok.

Az élet hely zet re irá nyu ló mo tí vu mok:
• tár sa dal mi ér dek,
• biz ton ság, presz tízs.

Ál ta lá nos ér vé nyű mo tí vu mok:
• er köl csi ér ték,
• ön meg va ló sí tás.
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A mo tí vu mok kö zött min den vá lasz tás ban és dön tés ben van nak kiemel ke dő,
meg ha tá ro zó mo tí vu mok, és van nak, ame lyek bi zo nyos hely ze tek ben ke vés bé
meg ha tá ro zóak.

Csirszka a pá lya vá lasz tás és a mun ka ki vá lasz tá sa kap csán olyan vizs gá la ti
mód sze re ket is ki dol go zott, 

• ame lyek se gí tet ték a dön tés elő ké szí té sét azál tal, hogy fel tár ták az ér dek lő -
dés jel lem ző tar tal mait, va la mint

• meg ha tá ro zott ér dek lő dé si sá vo kat, ame lyek hez ha son ló tí pu sú te vé keny -
sé gek, fog lal ko zá sok tar toz nak.

Ezek az ér dek lő dé si sá vok:
• a ter mé szet mű ve lé se,
• tech ni ka, tech no ló gia,
• köz le ke dés,
• szol gál ta tá sok,
• egész ség ügy,
• ok ta tás, ne ve lés, gon do zás,
• köz gaz da ság, szer ve zés, irá nyí tás, jog gya kor lat,
• hi va ta li ügy in té zés,
• mű vé szet, iro da lom.
Ezek ből az ér dek lő dé si sá vok ból áll hat össze egy egyé ni ér dek lő dé si pro fil,

mely meg ha tá roz hat ja a sze mély pá lya vá lasz tá sát. A sá vok kap cso lód hat nak
egy más hoz, kiegé szít he tik egy mást, de megis me ré sük és tu da to sí tá suk le he tő vé
te szi a sze mély szá má ra, hogy olyan szak mai te rü le tet vá lasszon, amely egy be vág
ér dek lő dé sé vel. Az ér dek lő dés nek meg fe le lő vá lasz tás hosszú tá von pá lyán tart-
 hat ja a fia talt.



1. A PÁ LYA VÁ LASZ TÁS, PÁ LYA SZO CIA LI ZÁ CIÓ
EL MÉ LE TI ÉS GYA KOR LA TI KÉR DÉ SEI

Az em ber élet pá lyá já nak két je len tős ré sze van:
• a pá lya adap tá ció: a pá lyá ra va ló tá gabb ér te lem ben vett elő ké szü let,
• a pá lya vi tel: a pályaérett em ber pá lya meg va ló sí tá sá nak ide je.

E két fo lya mat al kot ja a pá lya szo cia li zá ciót. A pá lya adap tá ció a pá lya vá lasz -
tás elő ké szü le teit, ma gát a pá lya vá lasz tást, a szak mai kép zést és a vá lasz tott pá-
 lyá ra tör té nő beil lesz ke dést tar tal maz za.

A pá lya vá lasz tást megelő zően je len tős sze re pe van az elő ké szü let évei nek.
A gyer mek a csa lád ban ta nul ja meg a szü lők és más fel nőt tek mun ká já nak „ér -
zel mi ze né jét”. Ez az ér ték orien tá ció, mely ben a mun ka le he tő ség a tár sa dal mi -
lag ér té kes ön meg va ló sí tás ra.

Az em ber éle té nek egyik leg fon to sabb ki hí vá sa, hogy a sze mély meg ta lál ja
azt a te rü le tet, ahol kom pe ten ciá ját bi zo nyít hat ja, au to nó miá ját ki fe jez he ti, és a
szak mai sze re pé ben is megél he ti iden ti tá sát. En nek egyik le het sé ges te rü le te a
gya ko rolt szak ma. A sze mély és a pá lya összeil lé se, a pá lya kö ve tel mé nyek nek
va ló meg fe le lés a pá lya szo cia li zá ció egyik leg fon to sabb kér dé se.

A szak mai szo cia li zá ció te hát a pá lyá ra va ló fel ké szü lés sel kez dő dik.

1.1. Pá lya vá lasz tá si és pá lya fej lő dé si el mé le tek

A pá lya vá lasz tás sal és a pá lya fej lő dés sel fog lal ko zó el mé le tek kö zött két ti pi kus -
nak mond ha tó szem lé le tet le het el kü lö ní te ni.
1. A sta ti kus el mé le tek cso port já ba tar toz nak azok, ame lyek el sőd le ge sen a sze-

 mély és a pá lya összeil lé sé nek kér dé sét tart ják fon tos nak; a pá lya vá lasz tást
ezek az el mé le tek egy sze ri ese mény nek tart ják.

2. A di na mi kus el mé le tek a pá lya vá lasz tá si fo lya mat jel le gét hang sú lyoz zák és a
pá lya fej lő dés ré szé nek te kin tik. Ezek ben az el mé le tek ben a szer zők hang sú -
lyoz zák, hogy a pá lya vá lasz tás ban meg ha tá ro zó a sze mé lyi ség fej lett sé ge, az
egyén ér dek lő dé se, ér ték rend sze re, mo ti vá ció ja. A vá lasz tást kül ső té nye zők
is be fo lyá sol ják, mint a pá lya tár sa dal mi presz tí zse, a mun ka erő-pia ci hely zet
stb. Így ezen el mé le tek sze rint a kül ső és a bel ső té nye zők együt tes ha tá sa be-
 fo lyá sol ja a pá lya vá lasz tást és a pá lya fej lő dést.
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Alap ve tően há rom el mé let rend szert kü lö ní tünk el: a sta ti kus el mé le tek cso-
 port já ba tar to zó 

• klasszi kus, a pá lya-sze mély meg fe le lé sét hang sú lyo zó el mé le te ket,
• a di na mi kus meg kö ze lí tést hang sú lyo zó két el mé let rend szert: a fej lő dés el -

vet, az élet ko ri jel lem ző ket fi gye lem be ve vő el mé le te ket,
• és a szo cia li zá ciós el mé le te ket.

Fe je ze tünk ben ezen el mé le tek kö zül csu pán né hány jel lem ző gon do lat me ne -
tet eme lünk ki, nem tö re ked ve az el mé le ti elem zé sek tel jes sé gé re. El ső sor ban
azo kat a szer ző ket és gon do la tai kat mu tat juk be, ame lyek a tel jes élet út ala ku lá -
sát tár ják fel.

Ki té rünk olyan szer zők re is, akik a pá lyát mint kar riert te kin tik, és be mu tat -
ják a kar rier ala ku lá sá nak, fej lő dé sé nek le het sé ges mód jait is. 

1.2. Klasszi kus pá lya el mé le tek

Ezek el ső sor ban a pá lya al kal mas sá got, a pá lya kö ve tel mé nyei nek va ló meg fe le -
lést tart ják a pá lya vá lasz tás leg fon to sabb szem pont já nak.

Még a szá zad ele jén Parsons (1909, idé zi Kidd 1996) volt az, aki – miu tán az
el ső pá lya vá lasz tá si ta nács adót lét re hoz ta az Egye sült Ál la mok ban – megal kot ta
a sze mély-kör nye zet-meg fe le lés mo dellt. Parsons sze rint há rom alap ve tő gon do -
lat ha tá roz za meg a mo dellt: 
1. az em be rek kü lön böz nek egy más tól,

2. éppígy a mun kák is,

3. ezért szük sé ges, hogy a sze mé lye ket és a mun ka te vé keny sé ge ket ta nul má -
nyoz va meg ta lál juk a mun ka és a sze mély összeil lé sét.

A parsonsi gon do la tot kö vet ve – hang sú lyoz va a sze mély és a pá lya meg fe le -
lé sé nek kér dé seit – két szer ző is leír ja azo kat a jel lem ző ket, me lye ket fi gye lem be
kell ven ni a meg fe le lő pá lya ki vá lasz tá sa kor.

Roe (1956, idé zi Ritoók, 1986, 33–34. o.) két szin tű jel lem zé sét ad ta a pá lyák -
nak, me lye ket ho ri zon tá li san nyolc szint re oszt:

1. szol gá lat,

2. üz let,

3. ve ze tés-szer ve zés,

4. tech no ló gia,

5. mun kák a ter mé szet ben,
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6. tu do mány,

7. ál ta lá nos kul tú ra,

8. mű vé szet és szó ra ko zás.

Ver ti ká li san hat szin tet kü lön böz tet meg, a szak kép zet len dol go zó tól a leg-
 ma ga sab ban kép zet tig.

Eb be a szak mai vo nu lat ba tar to zik Hol land (1966) osz tá lyo zá si rend sze re is.
Sze rin te a pá lyát ke re sők úgy vá laszt ják meg fog lal ko zá su kat és mun kakör -

nye ze tü ket, hogy az meg fe lel jen sze mé lyi ség tí pu suk nak, s ez zel egyút tal meg ha -
tá roz zák élet stí lu su kat is. A szer ző sze rint az egyén te hát ér dek lő dés tí pu sá nak
meg fe le lő pá lyát vá laszt, ezért az önis me ret és a pá lya is me ret meg ha tá ro zó a si-
 ke res pá lya vá lasz tás ban.

Hol land hat sze mé lyi ség tí pus nak meg fe le lő ti pi kus orien tá ciót írt le, így osz-
 tá lyo zá sá ban a sze mé lyi ség és a fog lal ko zá si kö rök is meg je len nek. Ezek az aláb-
 biak:

1. reá lis (R),

2. in tel lek tuá lis (I),

3. szo ciá lis (Sz),

4. kon ven cio ná lis (K),

5. vál lal ko zó (V),

6. mű vé szi (M).

A ka te gó riák jel lem zői ki fe je ződ nek el ne ve zé sük ben is. 
A reá lis tí pus ra el ső sor ban az jel lem ző, hogy a konk rét dol go kat ré sze sí ti

előny ben az abszt rakt tal szem ben, ak tív, sze re ti az ügyes sé get, jó moz gás koor di -
ná ciót igény lő felada to kat. Ke vés bé jó a szo ciá lis te rü le te ken, a ver bá lis felada -
tok ban. Ez a tí pus gyak ran vá laszt ja a mér nö ki pá lyát, de leg gyak rab ban a ke res -
ke del mi és ipa ri pá lyá kon ta lál ha tó.

Az in tel lek tuá lis tí pus fő ként az el mé le ti felada to kat ked ve li, in kább ki gon dol,
mint vég re hajt. Az el vont felada tok job ban ér dek lik, mint a konk ré tak. Igyek szik
el ke rül ni az in ter per szo ná lis kap cso la to kat. Az ext ra ver zió val szem ben in kább
az introverzió jel lem zi. Ez a tí pus szá mot te vően az olyan fog lal ko zá sok ban ta lál -
ha tó, ahol le he tő ség van az el mé lyü lés re, ku ta tás ra. Ilye nek a bio ló gus, ré gész,
ve gyész, ön ál ló ku ta tó, ter ve ző mér nök.

A szo ciá lis tí pus leg job ban a se gí tő-tá mo ga tó szak mai kör nye zet ben ér zi jól
ma gát. Jel lem zi az erős szociabilitás, az ér ze lem ve zé relt ség, a se gí tés igé nye.
A leg több olyan fog lal ko zást, amely moz gó sít ja eze ket a jel lem ző ket, eb be a tí-
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 pus ba tar to zó sze mé lyek vá lasz ta nak, mint pél dául az or vos, a pe da gó gus, a szo-
 ciá lis se gí tés te rü le tén dol go zó szak em be rek. 

A kon ven cio ná lis tí pus olyan mun ka kör nye ze tet pre fe rál, amely el ső sor ban
nagy fo kú al kal maz ko dást, sza bály tu da tot és sza bály kö ve tést igé nyel. Jel lem zi,
hogy ked ve li a kö rül ha tá rolt, sza bá lyo zott cé lo kat, ke rü li a bi zony ta lan megol -
dá so kat. Előny ben ré sze sí ti a szám sze rű és ver bá lis felada to kat. Eb be a tí pus ba
tar to zók szí ve sen vál lal nak struk tu rált felada to kat tar tal ma zó fog lal ko zá so kat,
mint pél dául a pénz tá ros, köny ve lő, sta tisz ti kus, el len őr stb.

A vál lal ko zó tí pus a tel je sít mény re ösz tön ző, ak ti vi tás ra ser ken tő szak mai
kör nye ze tet sze re ti. Olyan fog lal ko zá so kat vá laszt, ahol ki hasz nál hat ja ver bá lis
ké pes sé geit, ame lyek jók az eladás hoz, ve ze tés hez, irá nyí tás hoz. Él ve zi a bi zony -
ta lan sá got és a ver sen gést. Leg gyak rab ban az üz let kö tés, ke res ke de lem, ide gen -
for ga lom te rü le tén dol go zó kat jel lem zi ez a tí pus, de ide tar toz nak pél dául a pro-
 du ce rek, a po li ti kai kam pá nyok ve ze tői, a sport ve ze tők is.

A mű vé szi tí pus ra jel lem ző, hogy a ru gal mas, ön ki fe je zés re ins pi rá ló kör nye -
ze tet ré sze sí ti előny ben, olyan te vé keny sé get vá laszt, ahol ki fe jez he ti krea ti vi tá -
sát. Ne he zen fo gad ja el a kor lá to zást, sze re ti a sza bad és fan tá ziát igény lő mun-
 ká kat. Az eb be a tí pus ba tar to zó em be rek szí ve sen vá laszt ják a mű vé sze tek kel
kap cso la tos szak má kat, mint a kép ző mű vé szet, ze ne, iro da lom, de gyak ran a
kap cso ló dó szak te rü le te ken is jól tel je sí te nek mint rek lám szak em ber, mű ke res -
ke dő vagy hang szer ké szí tő.

Hol land tí pu sai al kal ma sak ar ra, hogy a fog lal ko zást jel lem ző mun ka kör nye -
ze tet és a fog lal ko zást űző em ber élet mód ját is leír ja, s össze ves se a szak mai ér-
 dek lő dés, a szak mai pre fe ren ciák és a sze mé lyi ség jel lem zők kap cso la tát.
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Holland-féle ér dek lő dés

Mi iránt ér dek lő döm?
Az itt kö vet ke ző te vé keny sé gek (R, I, M, Sz, V, K) kö zül ír jon „I”-t azok mel lé, ame lye ket sze ret
vagy sze ret ne gya ko rol ni, és „N”-et azok mel lé, ame lyek hi de gen hagy ják, so ha nem gya ko -
rol ta, nem sze re ti, és nincs is ked ve ki pró bál ni őket.

R. 1. elekt ro mos esz kö zök ja ví tá sa sze re-
 lé se

2. au tó sze re lés
3. kü lön bö ző sze re lé si mun kák
4. asz ta los mun kák
5. trak tort vagy te her au tót ve zet ni
6. fém mel vagy szer szám gé pen dol-

 goz ni
7. au tót vagy mo tor ke rék párt sze rel ni,

átala kí ta ni
8. szak mai tan fo lyam ra jár ni
9. mű sza ki rajz órá ra jár ni

10. asz ta los tan fo lyam ra jár ni
11. au tó sze re lő-tan fo lyam ra jár ni

I. 1. tu do má nyos fo lyó ira to kat vagy
köny ve ket ol vas ni

2. la bo ra tó rium ban dol goz ni
3. tu do má nyos ter ve ken dol goz ni
4. ra ké ta mo del le ket ké szí te ni
5. ké miai kí sér le te ket vé gez ni
6. kü lön fé le té mák kal fog lal ko zó 

mun ká kat ol vas ni
7. ma te ma ti kai pél dá kat megol da ni,

sak koz ni
8. fi zi ka órák ra jár ni
9. ké mia órák ra jár ni

10. geo met riai órák ra jár ni
11. bio ló gia órák ra jár ni

M 1. váz la to kat ké szí te ni
2. szín ház ba jár ni
3. épü le te ket, bú to ro kat ter vez ni
4. együt tes ben, ze ne kar ban ját sza ni
5. va la mi lyen hang sze ren ját sza ni
6. szó ló es tek re, kon cer tek re jár ni
7. ki ta lált tör té ne te ket ol vas ni
8. port ré kat, fény ké pe ket ké szí te ni
9. szín da ra bo kat ol vas ni

10. ver se ket ol vas ni vagy ír ni
11. mű vé sze ti órák ra jár ni

Sz. 1. le ve let ír ni a ba rá tom nak
2. val lá si szol gá lat ban részt ven ni
3. tár sa ság hoz, egye sü le tek hez tar toz ni
4. gye re kek kel fog lal koz ni
5. össze jö ve te lek re jár ni
6. tán col ni
7. pszi cho ló giai köny ve ket ol vas ni
8. sport ren dez vé nyek re jár ni
9. új ba rá to kat sze rez ni

10. gyű lé sek re és előadá sok ra jár ni
11. se gí te ni má sok nak sze mé lyes prob-

 lé máik megol dá sá ban

V. 1. má so kat be fo lyá sol ni
2. elad ni
3. po li ti ká ról be szél get ni
4. előadá sok ra jár ni
5. előadá so kat tar ta ni
6. egy cso por tot irá nyí ta ni
7. má sok mun ká ját fe lül vizs gál ni
8. fon tos em be rek kel ta lál koz ni
9. po li ti kai kam pá nyok ban részt ven ni

10. sa ját vál lal ko zás ba fog ni
11. egy cso por tot ve zet ni va la mi lyen cél

ér de ké ben

1. Szá mol ja meg az „I ” vá la szo kat min den egyes kér dés cso port ban (R, I, S, V, M, K), és ír ja a
szá mu kat min den egyes kér dés sor mel lé, bal ol dal ra.

2. Ír ja ide a kér dés cso por to kat je lö lő be tű ket asze rint, hogy me lyik ben ta lál ta a leg több „I”
vá laszt (csök ke nő sor rend ben):

K. 1. íróasz ta lo mat, kör nye ze te met szép
rend ben tar ta ni

2. szö ve ge ket, le ve le ket gé pel ni
3. iro dai gé pek kel dol goz ni
4. kiadá so kat rész le te sen ve zet ni
5. le ve le ket, be szá mo ló kat, dosszié kat

osz tá lyoz ni
6. üz le ti le ve le ket ír ni
7. összeadás, ki vo nás, szor zás, osz tás,

könyv vi tel
8. gé pí ró tan fo lyam ra jár ni
9. üz le ti ügyek kel kap cso la tos tan fo-

 lyam ra jár ni
10. könyv vi te li tan fo lyam ra jár ni
11. ma te ma ti kai, ke res ke del mi tan fo-

 lyam ra jár ni
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1.3. Pá lya fej lő dés-el mé le tek

Parsonst kö vet ve Super és Bohr (1970) a szak mai fej lő dés el mé let sa já tos sá gai ról
szó ló át te kin té sük ben kieme lik, hogy a fog lal ko záspszi cho ló gia egyes tö rek vé sei
ered mé nye ként lét re jöt tek olyan meg kö ze lí té sek, ame lyek a fog lal ko zás és a fog-
 lal ko zást gya kor ló em ber összeil lé sé nek vizs gá la tát ál lít ják kö zép pont ba. Sze rin -
tük „A sze mé lyi sé get a fog lal ko zás sal kap cso lat ba ál lí tó sa já tos ság- és fak tor el já -
rás nagy já ból két al ko tó rész ered mé nye ként jött lét re. Az egyik a sze mé lyes
jel lem zők iden ti fi ká lá sá ban és mé ré sé ben va ló elő re lé pés volt. A kész sé gek, a sa-
 já tos sá gok, az ér de kelt sé gi kö rök és más sze mé lyi ség di men ziók ja ví tott mé ré sé -
vel a diffe ren ciálpszi cho ló gia az egyé ni jel lem vo ná sok eg zak tabb leírá sát tet te le-
 he tő vé.

Más részt elis mer ték an nak ér té két, hogy a fog lal ko zá so kat mint osz tá lyo zá si
rend szert al kal maz zák. Nyil ván va ló vá vált, hogy ha son ló fog lal ko zá sok ban a
sze mé lyek cso port jai nak ha son ló jel lem zők kel kell ren del kez niük, és ezek ben a
jel lem zők ben bi zo nyos sta bi li tás fe dez he tő fel.” (203. o.).

Super és Bohr megál la pí tá sai át ve zet nek egy má sik el mé let rend szer hez: a pá-
 lya fej lő dést hang sú lyo zó el mé le tek a pá lya vá lasz tás és a pá lyá ra ál lás felada tait
egyes élet sza ka szok hoz kö tik. A pá lyá hoz va ló vi szony kiala ku lá sát a fej lő dés
ered mé nyé nek te kin tik, s azt ku tat ják, hogy mi lyen bel ső és kül ső ha tá sok ered-
 mé nye ként ala kul ki. A bel ső té nye zők kö zül kieme lik a sze mély ér dek lő dé si kö -
rét, ké pes sé geit, ér ték rend sze rét, kül ső ha tás ként pe dig el sőd le ge sen a mun ka -
erő piac hely ze tét és a pá lya tár sa dal mi presz tí zsét vizs gál ják.

Az életútszemléletet tük rö ző el mé le tek kö zül ket tőt eme lünk ki. 
Az egyik Ginzberg el mé le te (Grinder 1973. In Knefelhamp et al. 1978).
Ginzberg el mé le té ben a kog ni tív, szo ciá lis nö ve ke dést hang sú lyoz ta, sze rin te

„a pá lya vá lasz tás a dön té sek nek egy éle ten ke resz tül el hú zó dó fo lya ma ta, mely-
 ben az egyén igyek szik meg ta lál ni az ideá lis össz han got kar rier jé nek elő ké szí té -
se és cél jai, va la mint a mun ka vi lá gá nak rea li tá sai kö zött.”

Ku ta tá sai ered mé nye ként há rom fej lő dé si pe rió dust kü lö nít el:
1. A fan tá zia sze rin ti vá lasz tás pe rió du sa: a ser dü lő kor ele jén jel lem zi a gyer me -

ket, ahol a szak ma vá lasz tás még csak kép ze let szint jén tör té nik, el ső sor ban a
fel nőt té vá lás ra va ló tö rek vés a mo tí vum. Nem ját szik sze re pet a ké pes sé gek
elem zé se és a pá lya kö ve tel mé nyek egyez te té se.

2. A má so dik pe rió dus a pró bál ko zá si idő szak, amely a ser dü lő kor ban jel lem zi a
gyer mek tá jé ko zó dá sát a pá lyák kö zött. Eb ben az idő szak ban Ginzberg négy
egy mást kö ve tő kor sza kot kü lö nít el. Az el ső az ér dek lő dés sza ka sza, amely-
 ben ki vá lasz tó dik a sze mély ér dek lő dé sé nek meg fe le lő pá lyák kö re, s ki fej -
lőd nek a von zá sok és eluta sí tá sok a pá lyák kö zött.
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E sza kasz má so dik ré szé ben – me lyet ka pa ci táskor szak nak ne ve zett el
Ginzberg – a ser dü lő egyez te ti a pá lyák kö ve tel mé nyeit sa ját jel lem ző tu laj -
don sá gai val. Ezt kö ve ti az ér té ke lő sza kasz, amely ben a ser dü lő felis me ri,
hogy a fog lal ko zá sok kü lön bö ző élet stí lu so kat je len te nek, és más-más al kal -
mat ad nak az ön meg va ló sí tás ra. 

Mi vel a ginzbergi el mé let el ső sor ban a pszi choana li ti kus gondolkodás-
módon ala pul, ezt az alszakaszt sok nyug ta lan ság gal és tü rel met len ség gel jel-
 le mez te. Ta lán ezért is ke rült a pró bál ko zá si idő szak le zá rá sa ként, ne gye dik -
ként, egy át me ne ti kor szak is a rend sze ré be. Ez a kor szak a ser dü lő kor vé gén
jel lem zi az egyént, ami kor szem be ke rül a vá lasz tás és dön tés fe le lős sé gé vel,
de még le he tő sé get kap ar ra is, hogy újabb le he tő sé ge ket ke res sen, ahol újabb
ér de kes sé ge ket fe dez het fel, és pró bá ra te he ti ké pes sé geit.

3. Ezt a sza kaszt kö ve ti a rea lisz ti kus pe rió dus, ami a pá lyá ra ál lást je len ti, ami-
 kor a ta nul má nyi le he tő sé ge ket és a mun ka ta pasz ta la to kat, a tö rek vé sek ben
be kö vet ke ző vál to zá so kat, az anya gi for rá sok vál to zá sait, és a mun ka erő piac
ter mé sze tét szám ba ve szi az egyén, mint olyan fak to ro kat, ame lyek ar ra ösz-
 tön zik, hogy pró bál jon meg op ti má lis egyen súlyt te rem te ni sze mé lyes tö rek -
vé sei, élet stí lu sa és a kör nye zet ad ta le he tő sé gek kö zött.

A má sik fon tos el mé let al ko tó Donald Super volt. Az ő pá lya fej lő dés-el mé le te
már nem csak a pá lya vá lasz tás és a pá lya vi tel el ső sza ka szá nak leírá sát tart ja fon-
 tos nak, ha nem vé gig kí sé ri a tel jes élet utat. El mé le té ben hang sú lyoz za, hogy a
sze mé lyi ség sa ját élet út já nak, pá lya fu tá sá nak meg te rem té sé ben ak tív részt ve vő,
s ez a rész vé tel a sze mé lyi ség ön ki fe je zé sé nek for má ja.

Ez a gon do lat me net azt is jel zi, hogy Super el mé le té ben in teg rál ja a klasszi-
 kus pá lya al kal mas ság-el mé let és a fejlődéslélektani szem lé let jel lem zőit, sőt ki-
egé szí ti az zal, hogy a szak mai énkép ala ku lá sá ban nagy sze re pe van a fog lal ko zá -
si sze rep pel va ló azo no su lás fo lya ma tá nak.

Köz pon ti prob lé má nak te kin ti a pá lya fu tás-prog nó zist, ezért a fog lal ko zá si
fej lő déspszi cho ló gia megal ko tá sát ja va sol ja, ahol a diffe ren ciá lis és a fej lő dé si
pszi cho ló gia in teg rá ció ja ré vén le he tő vé vá lik mód szer ta ni lag is a pá lya fu tás
orien tá ció ja (Szi lá gyi 1993).

Super a szak mai fej lő dést az egyén és kör nye ze té nek in terak ció ja ként ma gya -
ráz za. A sze mé lyi ség fej lő dé se bi zo nyos élet sza ka szok ban össze kap csol ha tó a
szak mai fej lő dé si fo lya ma tok kal.
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El mé le té ben az aláb bi té zi sek fo gal ma zód nak meg:
1. A pá lya al kal mas ság mul ti po ten ciá lis.
A sze mé lyek ér dek lő dé si kö rük, ké pes sé geik és sze mé lyi sé gük alap ján kü lön -
böz nek egy más tól. Így ezek az egyé ni jel lem zők több pá lyá ra is al kal mas sá te szik
őket. Éppígy a pá lyák kö ve tel mény rend sze re is kü lön bö zik egy más tól, s a ké pes -
sé gek, az ér dek lő dés és a sze mé lyi ség be li jel lem zők sa já tos kons tel lá ció ját igény-
 lik. En nek kö vet kez té ben mind az egyén, mind a sze mély egy tű rés ha tár ral ren-
 del ke zik az al kal mas ság és a pá lyá hoz va ló hoz zá fér he tő ség te kin te té ben.

2. A szak má ba va ló beil lesz ke dés egy fo lya ma to san vég be me nő fej lő dés.
Ez a fo lya mat a nö ve ke dés stá diu má val kez dő dik, amely a szü le tés től 14 éves ko -
rig tart. Eb ben a stá dium ban a gyer mek fej lő dé sé nek felada ta az önel fo ga dás,
amely a szo cia li zá ció ban ala kul ki. Super e stá dium ban a fan tá zia, az ér dek lő dés
és a ké pes sé gek meg ha tá ro zó sze re pé nek fá zi sait kü lö ní ti el.

A má so dik és har ma dik stá dium a fej lő dés ben a ke re sés és felépí tés, mely 14
éves kor ban kez dő dik. Ezen idő sza kok ban ala kul nak ki a szak mai pre fe ren ciák,
mely nek fo lya ma tát Super öt fé le te vé keny ség hez kö ti, s eze ket pá lya fej lő dé si fel-
ada tok nak ne ve zi.

Az el ső feladat va la mi lyen szak mai pre fe ren cia ki kris tá lyo so dá sa. Super sze-
 rint ez a 14–18 év kö zöt ti idő szak ban tör té nik, ami kor a ser dü lő kiala kít ja vi szo -
nyát a mun ká hoz, ki fej lesz ti el gon do lá sát a sa ját pá lyá já val kap cso lat ban ah hoz,
hogy meg fe le lő ta nul má nyi dön tést hoz zon.

A má so dik feladat a hi va tá si prog ram spe ci fi ká lá sa, amely so rán a fia tal ki vá -
laszt ja a szak mák kö zül a szá má ra fon to sat, és el kez di a ta nul má nyait. Ez az idő-
 szak a fia tal 18–21 éves ko ráig tart. 

Majd eh hez a feladat hoz kap cso lód va ha tá roz za meg a kö vet ke ző lép csőt. Ez
a szak mai pre fe ren ciák meg va ló sí tá sa, amely a fia ta lok 21–24 éves ko ra kö zött
megy vég be, s felada ta, hogy a fia tal be fe jez ze a meg kez dett szak mai kép zé sét, és
a kor szak vé gé re fel te he tően meg tör té nik az el ső mun ká ba ál lás is.

A ne gye dik feladat a sta bi li zá ció. En nek idő sza ka ál ta lá ban a 25–35 év kö zé
esik. E sza kasz ban az egyén a mun ka vég zés so rán meg ta lál ja a le het sé ges mun-
 ka te vé keny sé gé nek sok fé le sé gé ben azt a te rü le tet, ahol ki fejt he ti ké pes sé geit, és
az elé ge dett sé get je lent szá má ra.

Az ötö dik feladat a kon szo li dá ció, amely 35 év után kö vet ke zik be. Ezt az idő-
 sza kot a „ki tel je se dés a mun ká ban” jel lem zi. A sze mély meg va ló sít hat ja szak mai
cél jait, fej leszt he ti szak tu dá sát, spe ciá lis te rü le te ket ta lál szak mai tu dá sá nak,
kész sé gei nek és ké pes sé gei nek ki fe je zé sé re, ran got, beosz tást sze rez het.

Ezen felada to kat kö ve ti 45 éves kor tól a fenn tar tás stá diu ma. Az elért szak-
 mai is me re tek gya kor lá sá nak kor sza ka ez, a szak mai po zí ció meg tar tá sá nak, ke-
 vés bé az új mun ka te rü le tek meg szer zé sé nek az igé nye jel lem zi a sze mélyt.
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65 éves kor tól Super a ha nyat lás stá diu má val jel lem zi az em bert. Eb ben az
idő szak ban meg vál to zik a mun ka ak ti vi tás, csök ken a szel le mi és a fi zi kai ak ti vi -
tás. A egyén nek más fé le sze re pe ket kell ki fej lesz te nie, a sze lek tív résztve vő és a
meg fi gye lő sze re pét.

Super ezt az el mé le tét egy na gyon szem lé le tes pá lya ív ben ír ta le, ame lyet
„élet pá lya-szi vár vány”-nak ne ve zett el. Eb ben be mu tat ja az élet sze re pek ta lál -
ko zá sát a kü lön bö ző élet kor ban. Ezek az élet sze re pek: gye rek, ta nu ló, sza ba d-
i dős te vé keny sé get vég ző polgár, dol go zó, nyug dí jas, há zas társ, ház tar tás-fenn -
tar tó, szü lő. Ezek az egyén éle té ben meg ha tá ro zó vagy csök kent sze re pet ját sza -
nak an nak függ vé nyé ben, hogy mi lyen élet sza kasz ban jár.

A fen ti el mé le tek is me re te se gít ab ban, hogy a pá lya orien tá ció tel jes ívét lás-
 suk, ne csak kiemelt rész le teit. 

1.4. Szo cia li zá ciós el mé le tek

A pá lya vá lasz tás sal fog lal ko zó el mé le tek har ma dik cso port já ból két szer ző el-
 mé le ti meg kö ze lí té sét emel jük ki. 

A szo cio ló giai és szo cia li zá ciós el mé le tek hang sú lyoz zák a szo ciá lis ta nu lás
sze re pét és azo kat a szo ciá lis ha tá so kat, me lyek a pá lya vá lasz tás és a szak mai te-
 vé keny ség so rán hat nak. Meg ha tá ro zó nak te kin tik azo kat a tár sa dal mi kö ve tel -
mé nye ket, ame lyek az adott szak mát be töl tő sze méllyel szem ben meg fo gal ma -
zód nak.

A fog lal ko zá si szerep ezek nek az el mé le tek nek a köz pon ti fo gal ma. A pá lyá -
hoz va ló al kal maz ko dás gya kor la ti lag a fog lal ko zá si szerep kiala ku lá sá nak fo lya -
ma tá ban for má ló dik. A sze re pek a kör nye zet tel köl csön ha tás ban ala kul nak ki,
mely nek so rán a sze mély al kal maz ko dik a fog lal ko zá si szerep kö ve tel te vi sel ke -
dé si nor mák hoz és szo ká sok hoz. A szerep el sa já tí tá sá ban el sőd le ge sen a szo ciá -
lis ta nu lás tech ni káit al kal maz za, ame lyek az után zás és a ta pasz ta la ti ta nu lás.
A szo ciá lis ta nu lás el mé let a vi sel ke dés mo ti vá ció já nak a si kert, a kör nye zet meg-
erő sí té sét te kin ti.

A kör nye zet ál tal el fo ga dott nor ma kö ve tő vi sel ke dés ré sze lesz a fog lal ko zá si
sze rep nek, mert eze ket a ma ga tar tásele me ket a sze mély interiorizálja (bel ső vé
vá lik) és szak mai vi sel ke dé sé ben al kal maz za.

Az em lí tett két szer ző egyi ke Danheim, aki egy szociocentrikus kon cep ciót
fej lesz tett ki. Sze rin te a pá lya vá lasz tá si fo lya mat egy hosszan tar tó ta nu lá si fo lya -
mat, mely ben a kü lön bö ző pá lya sze re pek át vé te le zaj lik. Danheim nem te kin ti a
pá lya vá lasz tást egy sze ri és vissza von ha tat lan dön tés nek az em ber éle té ben
(Zakar 1988). Kiemelt sze re pet tu laj do nít a pá lya orien tá ció és dön tés fo lya ma tá -
ban a kép zés nek, a cso port ha tás nak és a vo nat koz ta tá si sze mély nek.
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Há rom lép csős pá lya orien tá ciós fo lya ma tot ha tá roz meg:
1. Az el ső lép cső az is ko lai alap kép zés, amely elő fel té te le a szak irá nyú kép zé sek -

nek. A leg főbb cél a meg fe le lő mo ti vá ció kiala kí tá sa. Az egyén fog lal ko zá si
cél jai bi zony ta la nok, dön té sei ben je len tős a csa lá di be fo lyás ha tá sa. 

2. A má so dik lép cső a dön tés a szak mai kép zés ről, amely egy ben dön tést je lent a
fog lal ko zá si po zí ció mel lett is. Meg nő a kortársak és a ta ná rok be fo lyá so ló
sze re pe a csa lád mel lett. Meg tör té nik az el mé le ti tu dás meg szer zé se, a fog lal -
ko zás ra jel lem ző sze rep ma ga tar tás nak és a nor mák nak az el sa já tí tá sa.

3. A har ma dik lép cső a fog lal ko zá si orien tá ció, mely nek meg ha tá ro zó kö ze ge a
szak mai cso port. A fog lal ko zá si orien tá ció ban kiemelt sze re pe van a mun ka -
ta pasz ta la tok nak, a mun ká ban el töl tött évek nek. 

A má sik je len tős el mé let al ko tó Musgrave, aki a tár sa dal mi sze re pek el sa já tí tá sá -
nak je len tő sé gét hang sú lyoz ta. El mé le té nek alap ve tő fo gal ma az an ti ci pált („elő -
re ve tí tett”) szo cia li zá ció. A kü lön bö ző sze re pek ki pró bá lá sán ke resz tül tud az
egyén ta pasz ta la to kat sze rez ni a fog lal ko zá si sze re pek meg kö ve tel te ma ga tar tás -
for mák ról. A pá lyán ma ra dás at tól függ, hogy a szo cia li zá ció so rán a sze re pek -
hez és a sze mély szá má ra fon tos vo nat koz ta tá si cso por tok hoz mi lyen ér té kek
kap cso lód nak.

Musgrave sze rint a pá lya szo cia li zá ció el ső sza ka szá ban a pá lyák rend sze ré -
hez kap cso ló dó fog lal ko zá si sze re pek meg ta nu lá sa tör té nik. A sze re pek kö zöt ti
dön tés az egyé ni pre fe ren ciák sze rint tör té nik, és min den dön tést kö ve tően
csök ken a sze rep re per toár, ez zel le szű kí ti a to váb bi vá lasz tá si le he tő sé ge ket és
meg szab ja a fej lő dés irá nyát.

A pá lya fu tást a sze re pek spe cia li zá ció já nak te kin ti, és a szak mai szo cia li zá -
ció ban egy mást kö ve tő fej lő dé si stá diu mo kat kü lön böz tet meg:

1. Az elő ze tes szak mai szo cia li zá ció (rej tett) sze rep ta nu lást je lent. Ez a pá lya is -
me ret meg szer zé sé nek ide je és az el kép ze lé sek egyez te té se a sze mély tu laj -
don sá gai val.

2. A szak mai élet be va ló be lé pés, a pá lyá ra ke rü lés idő sza ka. A szak mai kép zés, a
pá lya szo cia li zá ció meg ha tá ro zó sza ka sza, ezt kö ve tően az el ső mun ka hely -
nek alap ve tő ha tá sa van. Ez a pá lya el vá rá sok és va ló ság ta lál ko zá sá nak el ső
pont ja, itt ta lál ko zik a fog lal ko zá si ma ga tar tást kép vi se lő sze mé lyek kel, akik
mo dell ként szol gál hat nak sa ját sze re pe ala kí tá sá hoz. 

3. Eb ben a hely zet ben in dul a tény le ges szak mai szo cia li zá ció, ahol a sze mély ki-
ala kít ja végleges sze rep ma ga tar tá sát, amely meg fe lel az adott pá lya kö ve tel -
mé nyei nek.
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4. Ha az egyén pá lyát vagy te vé keny sé get vál toz tat, ak kor meg je le nik a har-
 mad la gos szo cia li zá ció.

1.5. Ha zai el mé le tek

A pá lya fej lő dés és a szo cia li zá ciós el mé le tek kiala ku lá sá val szin te egy idő ben je-
 len tek meg a ha zai szak mai iro da lom ban is a pá lya vá lasz tás ra és a pá lya al kal -
mas ság ra vo nat ko zó el mé le ti meg kö ze lí té sek.

A ha zai ku ta tók kö zül Ritoók Pál né (1986) tel jes élet pá lyá ra vo nat ko zó el mé -
le tét emel jük még ki. Ritoókné az élet pá lyát pá lya adap tá ció és pá lya te vé keny ség
idő sza ká ra oszt ja. A pá lya adap tá ció az ál ta lá nos és a szak mai kép zés idő sza ká ra
te he tő. A pá lya te vé keny ség a szak mai beil lesz ke dés és a hasznos szak mai te vé -
keny ség sza ka szai ra bont ha tó. A pá lyán va ló si ke res mű kö dés alap ve tő fel té te lé -
nek a pá lyá val va ló azo no su lást tart ja.

A pá lya azo no su lást há rom össze te vő men tén vizs gál ta:
• Az elé ge dett ség: az egyén pá lya iden ti fi ká ció já nak szub jek tív szem pon tú

meg kö ze lí té sét mu tat ja.
• Az ered mé nyes ség: a mun ka tel je sít mény ben meg mu tat ko zó ob jek tív meg-

 kö ze lí tés.
• Az ak ti vi tás: a pá lyá hoz kap cso ló dó te vé keny ség ben meg je le nő tár sa dal mi

el kö te le zett ség mu ta tó ja.
A szer ző sze rint a pá lya azo no su lás (pá lya iden ti fi ká ció) az élet út tal össze füg gő

fo lya mat, mely nek tar tal mát a pá lya él mény tar tal má nak és az egyén él mény igé -
nyé nek köl csö nös meg fe le lé se ad ja. Ez azt je len ti, hogy az iden ti fi ká ció so rán az
egyén el fo gad ja, hogy őt úgy te kint sék, mint egy pá lya be töl tő jét, és azo no sul jon a
fog lal ko zá si szerep el vá rá sai val. Va la mint sa ját ma ga szá má ra is fon tos nak tart ja
azo kat az él mé nye ket, ered mé nye ket, s a stá tust, ame lyet a pá lya nyújt szá má ra.

Szi lá gyi Klá ra (1993) ezt a mo dellt pszi cho ló giai össze te vők men tén bő ví tet -
te ki. A pá lya adap tá ció és a pá lya te vé keny ség sza ka szait a sze mé lyi ség fej lő dé si
fo lya ma ta és az al kal mas ság kiala ku lá sá nak fo lya ma ta sze rint diffe ren ciál ta.

Az em ber–pá lyameg fe le lés kér dé sei vel Csirszka Já nos (1982, 1985) fog lal ko -
zott. A mun ka vég ző em ber és a mun ka jel leg ze tes sé gei nek összeil lesz té se el ső -
sor ban a ki vá lasz tás és az al kal mas ság kér dé seit érin tet te. Csirszka sze rint a pá-
 lya pro fil ban fo gal maz ha tó meg az a kö ve tel mény rend szer, ami vel az egyes
fog lal ko zá so kat leír hat juk. A fog lal ko zá si pro fil meg fo gal ma zá sa az alapja az
em ber és a mun ka kör meg fe lel te té sé nek, te hát a ki vá lasz tás nak.



2. A KO RAI FEL NŐTT KOR RA VO NAT KO ZÓ 
FEJ LŐ DÉS EL MÉ LE TEK

A kor szak, amellyel fog lal ko zunk, az em be ri fej lő dés ta nul má nyo zá sá nak „mos -
to ha gye re ke”. A ser dü lés sok fé le kér dést fel ve tett és sok fé le ta nul má nyo zást igé-
 nyelt, ér de kes ered mé nye ket ígért, így a fej lő dés lé lek tan egyik leg ki dol go zot tabb
ágá vá vált. 

A ser dü lő kort kö ve tő idő szak, ta lán, mert ke vés bé lát szik vi ha ros nak, már
ke ve sebb fi gyel met ka pott. Ami kor a fia tal fel nőtt kor ral fog lal ko zunk, még lát-
 ha tóak a ser dü lés el hú zó dó prob lé mái, ha tá sai, de már fel fe dez he tőek a fel nőtt -
kor jel lem ző sa já tos sá gai is. Ez az am bi va len cia, eset leg az el hú zó dó fej lő dés
okoz za e kor szak jel lem ző sa já tos sá gait.

Ha a fej lő dés sel mint fo lya mat tal fog lal ko zunk, jel lem zőit több szem pont ból
is leír hat juk.

A fej lő dé si pers pek tí va tar tal maz za a nö ve ke dés nek, al kal maz ko dás nak, át-
ala ku lás nak egy va la mi lyen elő re lát ha tó szek ven ciá ját. A fej lő dés – ál ta lá nos
meg ha tá ro zá sa sze rint – sza bá lyos és szek ven ciá lis vál to zás a tu laj don sá gok ban
és az at ti tű dök ben az idő fo lya mán.

A ko ráb bi tu laj don sá gok for mál ják ki a ké sőb bi tu laj don sá go kat. Ezek meg-
is me ré se és a kö vet ke ző min tá nak a megér té se a megelő ző ből, hasznos az önis -
me ret re tö rek vő hall ga tók nak és azok nak, akik se gí te nek ne kik.

Fon tos em lé kez ni ar ra, hogy nem min den vál to zás szi no nim a nö ve ke dés sel
vagy a fej lő dés sel. A vál to zá sok le het nek tisz tán kül sők, és nem szük ség sze rűen
je len te nek tö ké le te se dést, fej lő dést, érést vagy sza bá lyos egy más utá ni sá got.

Amíg a fej lő dé si vál to zás be kö vet ke zik, né hány vál to zás egy sze rűen az idő
ered mé nye ként kö vet ke zik be (Lynch 1997, 16. o.).

Weathersby és Tarule sze rint: „A fej lő dés di na miz mu sa ma gá ban fog lal ja a
ta nu lást, amely irreverzibilis, és né ha az éle tünk lé nye ge. To váb bá a fej lő dé si vál-
 to zás fo lya ma ta mind vá lasz tást, mind szük ség le tet je lent az élet kö rül mé nyek kel
tör té nő in terak ció ban. A fej lő dés nem csak ad di tív, ha nem ma gá ban fog lal egy
kva li ta tív vál to zá si fo lya ma tot is.” (1980, 2. o.)

Több fej lő dés el mé let fog lal ko zik a ké sői ser dü lő kor ral és a fia tal fel nőtt kor -
ral, mint „fej lő dé si cé lok”, a „fej lő dés szint jei”, „hall ga tói ti po ló giák” és „szük -
ség le tek és prob lé ma te rü le tek”.
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Né hány ezek kö zül Freud pszi cho sze xuá lis fej lő dé si szint jei re, Erikson pszi-
 cho szo ciá lis szint jei re, vagy Piaget kog ni tív szint jei re épül.

Knefelkamp, Widick és Par ker (1978) ta nul má nyoz ták a hall ga tói (ko rai 
fel nőtt kor) fej lő dés el mé le teit és osz tá lyoz ták azo kat, né hány fő cso port ba so-
 rol va:

1. Pszi cho szo ciá lis el mé le tek – Ckickering, Erikson és Stanford

2. Kog ni tív fej lő dés el mé le tek – Piaget, Perry, Kohlberg és Loevinger

3. Éré si mo del lek – D. Heath

4. Ti po ló giai mo del lek – R. Heath, Newcomb és Cross

5. Sze mély-kör nye zet in terak ciós mo del lek – Hol land, Stern, Pace és Clark
és Trow.

A fej lő dés el mé le tek kö zül – vizs gá la ti cé lunk nak meg fe le lően – azo kat emel-
 jük ki, ame lyek kü lö nös hang súlyt he lyez tek az ál ta lunk vizs gált idő szak ra, a 
18–25 évig tar tó sza kasz ra, a fia tal fel nőtt kor kor sza ká ra. 

Élet cik lussza kasz el mé le tek
A pszi cho szo ciá lis el mé le tek kö zül azo kat emel jük ki, me lyek egy meg ha tá ro zott
élet ko ri idő tar tam hoz ren del nek sa já tos sá go kat. Ezek nek egyi ke ezt az idő tar ta -
mot élet sza kasz nak ne ve zi.

Élet sza kasz: egy élet kor hoz kö tött pe rió dus, amely ben bi zo nyos ered mé nyek
és al kal maz ko dá si felada tok vagy jel zés ér té kű ese mé nyek a leg fon to sab bak.

Havinghurst (1972) el mé le té ben a fej lő dé si felada to kat tár sí tot ta a kü lön bö -
ző élet sza ka szok kal. A 18 éves kor tól a 24 éves ko rig tar tó élet sza kasz leg fon to -
sabb pszi chés felada tai: a csa lád el ha gyá sa, a meg küz dés a „le vál ni a csa lád ról”
hely zet tel, csök ken te ni a füg gést a csa lá di tá mo ga tás tól és te kin tély től, és kiala -
kí ta ni a fel nőtt ént.

A leg jel lem zőbb ese mé nyek Neugarten (1968) sze rint eb ben az idő pont ban
tar tal maz zák az ott hon el ha gyá sát, új sze re pek kiala kí tá sát, elő ké szü le te ket az
au to nóm élet re.

Ilyen jel zé sek a fia tal fel nőt tek szá má ra ma guk ban fog lal hat ják a ta nu lást fel-
 ső fo kon, uta zá so kat, ka to nai szol gá la tot, mun kát, pá lya ter ve ket és sze rel mi kap-
 cso la to kat.

Er re az élet sza kasz ra jel lem ző hely zet: egyen sú lyo zás a csa lád ban a „ben ne
len ni” és a „ki moz dul ni be lő le” hely zet kö zött.

Az élet sza kasz-el mé le tet megelő ző klasszi kus el mé le tek ben a fej lő dé si felada -
tok fo gal ma zód nak meg (kül ső és bel ső össze te vők, ame lyek al kal maz kod nak az
élet ese mé nyek hez).
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Freud sze rint az egész sé ges sze mé lyi ség nek két dol got kell jól tud nia: sze ret ni
és dol goz ni. Erikson (1959) el mé le te sze rint a fej lő dés nyolc sza ka sza a ko rai
gye rek kor tól a ser dü lő ko rig ma gá ban fog lal ja az aláb bia kat:

• bi za lom az ős bi zal mat lan ság gal szem ben, 
• au to nó mia a szé gyen nel és a ké tellyel szem ben,
• kez de mé nye zés a bűn tu dat tal szem ben és
• tel je sít mény a csök kent értékűséggel szem ben. 
A va ló di összeüt kö zés a ké sői ser dü lő kor ban a fel nőtt kor ban van:
• az iden ti tás és a sze rep diffú zió kö zött, 
• az in ti mi tás és az izo lá ció kö zött, 
• az al ko tás és a stag ná lás kö zött, 
• az in teg ri tás és a két ség be esés kö zött.

Erikson sze rint a ser dü lő kor leg fon to sabb felada ta „az új kon ti nui tás és az
azo nos ságér zés ke res gé lé se”. Sze rin te „az in teg rá ció, amely az énidentitás for má -
já ban kö vet ke zik be, több a gyer me ki iden ti tá sok pusz ta összeg zé sé nél. Az én-
identitás ér zé se a sze mély nek az a fel gyü lem lő bi za ko dá sa, hogy bel ső lé té nek
egy sé ge és kon ti nui tá sa má sok sze mé vel is meg fe lel az egy ség és a kon ti nui tás
fo gal má nak oly mó don, aho gyan azt most az élet pá lya nyil ván va ló ki lá tá sai is
ta nú sít ják.” (1959)

A ser dü lő kor és a fia tal fel nőtt kor kér dé se egy ben az is, hogy a fia tal meg küz -
dött-e az elő ző sza ka szok felada tai val, mert ha nem, ak kor ne héz sé gei lesz nek az
iden ti tás kiala kí tá sá ban és a kö vet ke ző sza ka szok ke ze lé sé ben is.

Chickering el mé le te az egye te mis ták fej lő dé sé nek vek to rai ról
A ko ráb ban fel so rolt szer zők a ser dü lők és a fia ta lok fej lő dé sé nek ál ta lá nos kér-
 dé sei vel fog lal koz tak.

Va ló szí nű leg a legis mer tebb és a leg szé le sebb kör ben hasz nált el mé let az
egye te mis ták fej lő dé sé ről az Ar thur Chickering ál tal megal ko tott, 1969-ben
meg je lent Education and Identity cí mű mű ben ol vas ha tó.

Ez az el mé let, amely Chickering ko ráb bi ku ta tá sain, az egye te mi hall ga tók
kö ré ben vég zett vizs gá la tain ala pul, hét te rü le tet tar tal maz:

• kom pe ten cia,
• ér zel mek,
• au to nó mia,
• iden ti tás,
• kap cso la tok,
• szán dék, el ha tá ro zá si ké pes ség,
• in teg ri tás.
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Chickering eze ket a te rü le te ket a „fej lő dés vek to rai nak” ne vez te el, mert úgy
ta lál ta, hogy a nagy ság, a ki ter je dés és az irány egyaránt jel lem zi őket.

A hall ga tói fej lő dés ezen hét vek to rát fel hasz nál ják a ké sői ser dü lő kor és a 
fia tal fel nőtt kor jel lem zé sé re, azok nak a ké sőb bi fel nőtt kor ban az egye tem re
vissza té rők nek a jel lem zé sé re is hasz nál ha tó, akik eg zisz ten ciá lis prob lé mák kal
konf ron tá lód nak a kü lön bö ző szin te ken (Tho mas–Chickering 1984). Úgy tű -
nik, hogy Ckickering fak to rai a tel jes élet cik lu son ke resz tül hasz nál ha tóak.

• Kom pe ten cia
Az el ső fak tor, a kom pe ten cia, há rom fő ele met fog lal ma gá ban:

in tel lek tuá lis kom pe ten ciát,
fi zi kai és ma nuá lis kom pe ten ciát,
szo ciá lis és in ter per szo ná lis kom pe ten ciát.

A leg több fel ső ok ta tá si in téz mény ben a je len tő sebb fó kusz az in tel lek tuá lis
kom pe ten ciá ra irá nyul. A fi zi kai és ma nuá lis kom pe ten cia fon tos a sport ban, a
kéz ügyes ség ben és az élet cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ki tar tás ban.

• Ér zel mek
Az ér zel mek ke ze lé se az ön kont roll te rü le té re irá nyul, és ma gá ban fog lal ja a ké-
 pes sé get ar ra, hogy az egyén felis mer je és ke zel je a sze xuá lis és az ag resszív im-
 pul zu so kat.

Az éntu da tos sá gon, az ön ki fe je zés le he tő sé gein és ezek vissza jel zé sein ke-
 resz tül az egye te mis ta meg ta lál hat ja a kö rül mé nyek nek meg fe le lő ki fe je zé si for-
 má kat.

• Au to nó mia
Az ér zel mi és tár gyi füg get len ség, az egy más ra utalt ság felis me ré se ré sze az au to -
nóm má vá lás nak.

A ér zel mi füg get len ség meg tör té nik, ami kor a hall ga tó meg sza ba dul a biz ta -
tás, a szü lői, kor tár si és má sok hoz zá já ru lá sá nak foly to nos szük ség le té től.

A tár gyi füg get len ség az, ami kor a hall ga tók ké pe sek el kez de ni sa ját te vé -
keny sé gei ket és meg küz de ni prob lé mák kal anél kül, hogy se gít sé get ke res né -
nek.

Au to nóm má vál ni azt je len ti, hogy ren del kez nek a kap cso la tok vál toz ta tá sá -
nak, ala kí tá sá nak ké pes sé gé vel, szük ség le teik nek és vá gyaik nak meg fe le lően. Az
egy más ra utalt ság felis me ré se és el fo ga dá sa az au to nó mia pil lé re.
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• Iden ti tás
A fia tal fel nőt tek szá má ra az iden ti tás kiala ku lá sa több mint vál to zás a kom pe -
ten ciá ban, ér zel mek ben és az au to nó miá ban.

Ahogy már ko ráb ban is idéz tük, Erikson (1959) sze rint: „az énidentitás ér zé -
se a sze mély nek az a fel gyü lem lő bi za ko dá sa, hogy bel ső lé té nek egy sé ge és kon-
 ti nui tá sa má sok sze mé vel is meg fe lel az egy ség és a kon ti nui tás fo gal má nak”
(135. o.). Az iden ti tás ma gá ban fog lal ja a fi zi kai szük ség le tek és tu laj don sá gok, a
sze mé lyes meg je le nés, a sze xuá lis iden ti fi ká ció, a ne mi sze re pek és a vi sel ke dés
jel lem zőit.

Az iden ti tás biz tos tu da ta elő se gí ti a vál to zást az in ter per szo ná lis kap cso la -
tok, a szán dék és el ha tá ro zá si ké pes ség, va la mint az in teg ri tás vek to rá ban is.

• Kap cso la tok
A fej lő dés nek ez a vek to ra – a sze mély kö zi kap cso la tok fel sza ba dí tá sa – a sztere-
otipizálásnál in kább ma gá ban fog lal ja a to le ran cia nö ve ke dé sét és a sze mé lyek re
va ló ér zé keny ség ka pa ci tá sá nak nö ve lé sét.

A ba rá ti és sze rel mi kap cso la tok el moz dí ta nak a na gyobb bi za lom, füg get -
len ség, egyé ni ség és in ti mi tás fe lé. Ezek a kap cso la tok túlél he tik a kü lönb sé ge ket
és az egyet nem ér tést is.

• Szán dék, el ha tá ro zá si ké pes ség
A kér dé sek – „Ho vá tar tok?” és „Mi vé le szek?” – meg vá la szo lá sa a szán dék és az
el ha tá ro zás megerő sö dé sét se gí ti.

A ter vek kiala kí tá sa és a prio ri tá sok lét re ho zá sa – ame lyek in teg rál ják a szak-
 mai ter ve ket és as pi rá ció kat, a szak mai és sza ba di dős ér dek lő dé se ket – és az ál ta -
lá nos élet stí lus meg fon to lá sai ré sze a szán dék fej lő dé sé nek.

Mint Chickering (1969) összeg zi: „Ez zel az in teg rá ció val az élet meg te lik
iránnyal és je len tés sel.” (17. o.)

• In teg ri tás
A sze mé lyes hi tek – ame lyek tar tal maz nak né hány bel ső ál lan dó sá got, és a vi sel -
ke dés le het sé ges ve zér el veit ala kít ják ki – struk tu rá ló dás sal fej lesz tik az in teg ri -
tást. Ezek a hi tek tar tal maz zák az ér té kek hu ma ni zá lá sát, és hoz zá já rul nak a
kong ruen cia fej lő dé sé hez.

Robert White (1958) sze rint az ér té kek hu ma ni zá ló dá sa olyan fo lya mat,
amely tar tal maz za a vál to zást a szó sze rin ti hi tek ből a sza bá lyok feltétlensége fe -
lé, és a szán dé ko kat, ame lyek a re la tí vabb szem pon to kat, né ző pon to kat szol gál -
ják. Ez a fo lya mat kap cso la tot ala kít ki a sza bá lyok és a szán dé kok kö zött. Így a
hall ga tók el jut nak a szü lői sza bá lyok internalizálásától a sa ját sza bá lyaik megal -
ko tá sá hoz. Az ér té kek sze mé lyes sé vá lá sa el ve zet a ma ga tar tás kon zisz ten ciá já -
hoz, mely tar tal maz za eze ket az ér té ke ket.



3. A HALL GA TÓK MO TI VÁ CIÓS HÁT TE RE 
A SZAK MA VÁ LASZ TÁSA KOR

Ku ta tá saink so rán több olyan fel mé rést is vé gez tünk, ahol a hall ga tók pá lya vá -
lasz tá sai nak in dí té kait, in for má cióik for rá sait és dön té seik hát te rét vizs gál tuk.
Ezek kö zül sze ret nénk kiemel ni és be mu tat ni a hall ga tók nak a szak te rü le tük ről
kiala kult pá lya ké pét, és vá lasz tá suk mo tí vu mait, a vá lasz tás hoz ve ze tő min tá kat.
Há rom szak ma cso port kép zé sé ben részt ve vő hall ga tó kat – mér nök, me ne dzser
és ta nár – kér dez tünk meg, össze sen 254 hall ga tót. (Vizs gá la tunk ide jén a hall-
 ga tók még osz tat lan kép zés ben vet tek részt, ez el ső sor ban a ta nár sza ko sok
szem pont já ból ér de kes.) 

Ha a pá lya tük rök ben meg fo gal ma zott sze mé lyi ségkö ve tel mé nye ket ta nul -
má nyoz zuk, mind há rom pá lya kö ve tel mé nyei kö zött ta lá lunk uta lást ar ra, hogy
a pá lyán va ló meg fe le lés egyik kri té riu ma a ma gas kö tő dés a pá lyá hoz. Ez a mo-
 ti vált ság már a pá lyá ra ké szü lés idő sza ká ban is meg ha tá ro zó. 

Kér dé seink kö zött – mind az el ső sök, mind a fel ső sök kö ré ben – több kér dés
is szólt a mo ti vá ció ról.

A hall ga tó kat vá lasz tá suk oká ról kér dez tük (Miért ezt a pá lyát vá lasz tot ta?),
majd a vá lasz tást be fo lyá so ló ha tá sok kö zül a sze mé lyes, csa lá di min ták után ér-
 dek lőd tünk (Van-e a csa lád ban olyan sze mély, aki nek a fog lal ko zá sa meg ha tá roz -
ta pá lya vá lasz tá sát? Ha igen, ki az, és mit tart a leg fon to sabb meg ha tá ro zó té nye -
ző nek?) (1. táb lá zat).
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Ha a há rom pá lya vá lasz tá sá nak mo tí vu mait vizs gál juk, sok ha son ló tar tal -
mú mo tí vu mot ta lá lunk, s a spe ci fi ku mok el ső sor ban a pá lya el té rő jel leg ze tes -
sé gei ből adód nak.

A pá lyá tól füg get le nül a hall ga tók nagy szá mú vá lasz ban meg fo gal maz zák a
szak te rü le tük höz kap cso ló dó tan tár gyak sze re te tét. Ez kü lö nö sen az el ső sök kö-
 zött gya ko ri, és ter mé sze te sen szin te meg ha tá ro zó a ta nár  sza ko sok ese té ben.
A fel ső sök már a pá lya irán ti ér dek lő dé sü ket eme lik ki, s eb ben a kö zeg ben hi-
 vat koz nak a ter mé szet- vagy a tár sa da lom tu do mány irán ti von zó dá suk ra.

A mér nök- és a ta nár  sza kos hall ga tók mo tí vu mai kö zött is je len tős a mun ka -
te vé keny ség tar tal ma irán ti von zó dás.

A mér nök hall ga tók vá la szai ban a te vé keny ség ré sze ként kiemel ten meg je le -
nik a mun ka tár gya (gé pek, épü le tek, köz le ke dé si esz kö zök, ké miai anya gok), és
az ezek kel vé gez he tő te vé keny ség. Meg ha tá ro zó igény – amely a vá lasz tás in dok -
lá sá ban több ször sze re pel – az al ko tás vá gya: „ma ra dan dót, kéz zel fog ha tót lét re -
hoz ni”. Ezen in dok lá sok kö zött sze re pel a mű sza ki pá lya rea liz mu sa is.

Kü lö nö sen hang sú lyo zot tan fo gal maz ták meg a mér nök-fi zi kus hall ga tók
szak má juk nak azt a jel leg ze tes sé gét, hogy az el mé let és a gya kor lat szo ros kap-
 cso la tá nak meg va ló sí tá sát biz to sít ja ez a szak te rü let: „va ló ságkö ze li és ma gas
szin tű, va rázs la tos do log”.

A ta nár  sza ko sok szá má ra a mun ka te vé keny ség azért von zó, mert gye re kek -
kel le het fog lal koz ni, átad ni a tu dá su kat, em be re ken le het se gí te ni (szo ciál pe da -
gó gia sza ko sok).

1. táb lá zat. Miért ezt a pá lyát vá lasz tot ta?

A vá la szok tar tal ma
A vá la szok szá ma

mér nök menedzser ta nár

Tan tár gyi/ter mé szet tu do má nyi/tár sa da lom - 
tu do má nyi ér dek lő dés

43 8 29

Ér de kelt a pá lya 32 14 4

A mun ka te vé keny ség tar tal ma irán ti von zó dás/ 
a pá lya ér té kei

29 11 21

Ked ve ző mun ka erő-pia ci hely zet 12 11 5

Ta ná ri vagy szü lői ha tás 18 5 11

Gye rek ko rom óta mér nök/ta nár sze ret tem vol na 
len ni

14 – 7

Elő ze tes szak mai is me re tek 11 – –

Ide vet tek fel 4 – 5
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A me ne dzser hall ga tók nem a konk rét szak tár gyi ér dek lő dést, ha nem a szak-
 te rü le tek – gaz da sá gi és mű sza ki – kap cso la tá nak le he tő sé gét eme lik ki mint a pá -
lya von zá sá nak okát. 

Mind a mér nök-, mind a me ne dzser kép zés ben részt  ve vők szá má ra a pá lya
vá lasz tá sá nak egyik in do ka ként sze re pel, hogy a pá lyák le he tő sé get ad nak az
össze köt te tés re az el mé le ti és a gya kor la ti irá nyult ság, a mű sza ki és a gaz da sá gi
ér dek lő dés kö zött.

Mind há rom cso port ban meg je len nek a pá lya mun ka erő-pia ci hely zet szem-
 pont já ból elő nyös sa já tos sá gai, a me ne dzser- és a szá mí tás tech ni ká val fog lal ko zó
mér nök hall ga tók, va la mint a nyelv  sza kos ta nár hall ga tók vá la szai ban. Ha son -
lóan jel lem zi mind há rom cso por tot, hogy vá lasz tá sá hoz szü lői, csa lá di in dít ta -
tás vagy ta ná ri min ta és be fo lyás is hoz zá já rult. 

A két ha gyo má nyos pá lya (mér nök, ta nár) vá lasz tá sá nak mo tí vu mai kö zött
sze re pel nek a ko rai zá rást jel ző in dok lá sok is: „már gye rek ko rom ban/ál ta lá nos
is ko lás ko rom ban el ha tá roz tam, hogy mér nök/ta nár le szek”. 

A mér nök hall ga tók mo tí vu mai kö zött sze re pel nek az elő ze tes szak mai is me -
re tek re (szak kö zép is ko la) va ló hi vat ko zá sok, a ta nár  sza ko sok ese té ben az is,
hogy „ide vet tek fel”.

Az in dí té kok – el ső sor ban a mun ka ér té keit fel so ro lók – kö zött meg ta lál juk a
tel je sít ménymo ti vá ció té nye zőit (az al ko tás, a tu dásátadás, és se gí tés az em be re -
ken), és azok ban a vá la szok ban, ame lye ket a mun ka erő-pia ci ked ve ző hely zet
ka te gó riá ba so rol tunk, meg fo gal ma zód nak a szo ciá lis stá tus irán ti igé nyek is:
„van pers pek tí vá ja”; „jö vő je van”; „ve zet ni, irá nyí ta ni le het”.

A hall ga tók na gyobb há nya dá nak mo tí vu mai kö zött olya nok van nak, ame-
 lyek alap ján fel té te lez het jük, hogy vá lasz tá suk meg fe lel ér dek lő dé sük nek, a
mun ká val kap cso la tos igé nyü ket vár ha tóan kielé gí ti, és ezek olyan té nye zők,
ame lyek biz to sít hat ják a pá lyán ma ra dást, a be vá lást.

A hall ga tók 34%-a sze rint van a csa lád já ban olyan sze mély, aki meg ha tá ro zó
ha tás sal volt a vá lasz tott pá lyá ra. A mér nök- és me ne dzser hall ga tók ese té ben vá-
 lasz tá suk ra édes ap juk volt a leg na gyobb ha tás sal (a vá lasz tá sok 83%-ában), a
mér nök hall ga tók édes ap juk mel lett a ha son lóan mér nök ként dol go zó test vé rü -
ket ne vez ték meg.

A ta nár  sza ko sok kö zül el ső sor ban a pe da gó gus  szü lő ket ne vez ték meg mo-
 dell ként.

Az ará nyai ban nem je len tős ha tás azért ér de mel fi gyel met, mert a mű sza ki
egye te mis ta hall ga tók szü lei nek (csak az apák fog lal ko zá sát te kint ve) 25%-a
mér nök.

Ha né hány hall ga tó a kér dés re írt meg jegy zé sét is (ma gam dön töt tem
így/nem be fo lyá sol tak) ér té kel jük, ak kor er re a kér dés re adott vá la szuk ban töb-
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 ben azért vá la szol tak nem mel, mert úgy él ték át, hogy pá lya vá lasz tá suk a sa ját
dön té sük, és ezt nem be fo lyá sol ta a csa lád egy tag ja sem.

Az igen nel vá la szo lók szá má ra a meg ne ve zett sze mély (apa) kap cso la ta a
mun ká já val pél da ér té kű volt, gyak ran se gít sé get adott a mun ka, a fog lal ko zás
megis me ré sé hez, vagy csak egy rész let be mu ta tá sá val ér de kes sé, von zó vá vált a
vá lasz tott pá lya. Azt is fon tos nak tar tot ták – a me ne dzser- és ta nár hall ga tók el-
 ső sor ban –, hogy a meg ha tá ro zó sze mély ma ga tar tá sa olyan volt a szak má já val
kap cso lat ban, ami től szá muk ra is kö vet he tő volt a vá lasz tás.

A pá lya vá lasz tás előz mé nyei ről is kér dez tük a hall ga tó kat, azt kí ván tuk meg-
 tud ni, hogy a hall ga tók ko ráb bi vá lasz tá sai és az eluta sí tott pá lyák mu tat nak-e
ten den cia sze rű össze füg gést. A le het sé ges pá lya ként fel so rol tak olyan sok szí -
nűek, hogy nem ad nak sem mi fé le kö vet kez te tés re le he tő sé get az elő ze tes pá lya -
irá nyu lás sal kap cso lat ban.

A mű sza ki szak te rü le tű pá lyák éppúgy sze re pel nek min den pá lya cso port nál,
mint a hu mán te rü le tek. Ta lán annyi meg szo rí tást te he tünk, hogy a csak mű sza -
ki pá lyák ese té ben ke vés bé gya ko ri a hu mán fog lal ko zá sok meg ne ve zé se.

Az „el kép zel he tet len” pá lyák kö zött is sze re pel nek a je len le gi, ta nult pá lyá val
ha tá ro sak, és az at tól tel je sen el té rőek is. Né hány hall ga tó fej ti ki er re a kér dés re,
hogy nem egy szak ma vagy pá lya, ha nem egy te vé keny ség mód az, amit nem
tud na el kép zel ni. Ezek kö zül el ső sor ban a mo no ton, me cha ni kus, vál to zat lan
mun ka (8 vá lasz), az ala csony szel le mi erő ki fej tést igény lő, a krea ti vi tást és vál-
 to za tos sá got nél kü lö ző mun ka (6 vá lasz), a meg ter he lő, kör nye ze té re és a mun-
 ka vég ző em ber re ár tal mas fi zi kai mun ka (3 vá lasz) azok, ame lye ket eluta sí tot tak
a hall ga tók.

Meg kér dez tük a hall ga tó kat, hogy vissza te kint ve vá lasz tá suk ra, mennyi re ér -
zik úgy, hogy ér dek lő dé sük nek, ké pes sé geik nek meg fe le lő pá lyát vá lasz tot tak (2.
táb lá zat). Az el ső éve sek szá má ra en nek a vá lasz nak még ke vés bé van sú lya, hi-
 szen ők a kér dő ívet ta nul má nyuk el ső évé nek ele jén, az el ső har ma dá ban töl -
töt ték ki. A fel sőbb éve sek azon ban már 2–4 év ta pasz ta la ta alap ján ér té kel ték
vá lasz tá su kat. Az ér té ke lést 5-fokú ská lán tet ték meg (1 = egyál ta lán nem meg fe -
le lő, 5 = ma xi má li san meg fe le lő).
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A mű sza ki egye te mis ták el ső ta pasz ta la tai el bi zony ta la ní tó ha tást kel tet tek
ké pes sé geik ben. Az el ső sor ban mű sza ki szak te rü le tű ta nul má nyai kat megala -
po zó tár gyak okoz tak ne héz sé get a hall ga tók nak.

A fel ső sök kie gyen sú lyo zott vé le mé nye azt iga zol ja, hogy vá lasz tá su kat meg-
 fe le lő nek, ér dek lő dé sü ket és ké pes sé gei ket kielé gí tő nek tart ják.

A pá lya szo cia li zá ciós kér dé sek re adott vá la szok azt min den kép pen megerő -
sí tet ték, hogy a pá lya vá lasz tás elő ké szí té se meg ha tá ro zó le het a si ke res pá lyá -
hoz, de a szak mai fel ső ok ta tás ha tá sa sem el ha nya gol ha tó. 

2. táb lá zat

Hall ga tók Ér dek lő dés Ké pes ség

Mű sza ki egye te mis ták I. éves me ne dzser 4,2 3,8

I. éves mér nök 4,3 3,4

fel sős mér nök 4,1 4,1

Ta nár  sza ko sok BGYTF 4,0 3,6

KLTE 4,3 3,6



4. A PÁ LYA VÁ LASZ TÁ SI ÉS A KARRIER-
TANÁCSADÁS JEL LEM ZŐI, MEG JE LE NÉ SE 
A KÖ ZÉP- ÉS FEL SŐ FO KÚ IN TÉZ MÉ NYEK BEN

A ta nács adás – ál ta lá no san meg fo gal maz va – olyan se gí tő szol gál ta tás, mely nek
cél ja, hogy a ta nács ké rőt to vább se gít se sa ját élet út já nak épí té sé ben, ta nul má nyi
te vé keny sé gé ben.

A karriertanácsadás fo lya ma tá nak és tar tal má nak meg ha tá ro zá sá hoz kü lön -
bö ző el mé le ti for rá so kat is fel hasz nál ha tunk. Az egyik legel ter jed tebb el mé let a
Wiegersma (1976) ál tal leírt ta nács adá si szer ke zet (1. áb ra), amely a min den na -
pi in for má ció szol gál ta tás tól a prob lé mák kal küz dő em ber se gíté sé ig tart. Sze-
 rin te alap ve tően egy pi ra mis sze rű felépí tés cél sze rű, amely egy ben az igénybe-
vevő po pu lá ció nagy sá gát is jel zi. A leg töb ben az in for má ció szol gál ta tást ve szik
igény be, leg ke ve seb ben pe dig a pszi cho te rá piát.

A legel ső szin tet a kon zul tá ció je len ti, ahol a ta nács ké rő in for má ciók hoz jut,
amely at tól füg gően, hogy mi lyen igénnyel je lent ke zik, az a kar rier min den 
 te rüle tét érint he ti. Ál ta lá nos, több ré tű in for má ció szol gál ta tást ve het igény be a
kliens. Ugyan csak a kon zul tá ció szint je ad le he tő sé get ar ra, hogy a meg fe le lő in-
 for má ciók bir to ká ban se gít sen egy dön té si hely zet megol dá sá ban, eset leg el lent -
mon dó in for má ciók tisz tá zá sá val, al ter na tí vák fel tá rá sá val. 
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A má so dik szint a pszi cho ló giai ta nács adás, amely az elő ző szint hez ha son -
lóan szin tén két szol gál ta tá si for mát tar tal maz: ezt a szol gál ta tá si szin tet azok ve-
 szik igény be, akik szá má ra bel ső konflik tu sok okoz nak fe szült sé get leg gyak rab -
ban olyan hely zet ben, amely az önis me re tük hiá nyai ból fa kad hat, ezért ezen a
szin ten a ta nács adó leg fon to sabb felada ta a konflik tu sok for rá sai nak meg ta lá lá -
sa a ta nács ké rő önis me re té nek fej lesz té sé vel. Ugyan csak a pszi cho ló giai ta nács -
adás felada ta, hogy olyan prob lé mák megol dá sá hoz is se gít sé get nyújt son, amely
már a kliens éle té nek több te rü le tét is érint he ti, és nem csak a kar rier jét, ha nem
sze mé lyi sé gé nek bel ső ré gióit il le tően is.

Wiegersma pi ra mi sá nak leg fel ső szint je a te rá pia, amely a ta nács ké rők kis ré-
 szét érin ti, s er re ak kor van szük sé ge a kliens nek, ha prob lé mái in teg rá ció hiányt
okoz nak, élet ve ze té se ko moly ne héz sé gek be üt kö zik.

A szol gál ta tás a kon zul tá ció, a pszi cho ló giai ta nács adás felada tait lát ja el há -
rom te rü le ten: a ta nul má nyi, a kar rier- és pszi cho ló giai ta nács adás for má já ban.
A te rá pia nem ré sze a szol gál ta tás nak, ezt a hát te ré ben jól mű kö dő egész ség ügyi
szol gá lat lát ja el.

Más el mé let al ko tók sze rint a gya kor lat ban há rom szint je van a ta nács ké rők
se gí té sé nek:

1. in for má ció szol gál ta tás (advising),

2. irá nyí tás (guidance),

3. ta nács adás (counselling).

1. áb ra. A ta nács adó szer ve ze tek felépí té se és a szol gál ta tás for mái

te rá pia sze mé lyi ség za va rok
ke ze lé se

se gít ség prob lé ma-
 hely zet ben

pszi cho ló giai 
ta nács adás önis me ret-fej lesz tés

se gít ség a dön té si hely zet
megol dá sá hoz

kon zul tá ció in for má ció szol gál ta tás
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Az in for má ció szol gál ta tás felada ta, hogy a klien sek szé les kö rű in for má ció kat
kap ja nak a kar rier rel kap cso lat ban. Ezen a szin ten még el ső sor ban nem a sze-
 mé lyes in for má ciók jut nak el az ér dek lő dők höz egy meg ha tá ro zott té má ról vagy
fó kusz ról, ha nem ál ta lá nos, a kar rier rel kap cso la tos té mák je len nek meg. Ezek
nagy ban se gí tik tá jé ko zó dá su kat, kü lö nö sen a kar rier fej lő dé si fo lya mat ele jén,
és azok ban a hely ze tek ben, ami kor vál ta ni sze ret né nek vagy átala kí ta ni kar rier -
jü ket.

A fo lya mat ele jén, a ta nul má nyok so rán kü lö nö sen hasznos eze ket az in for -
má ció kat na gyon szé les kö rűen átad ni. Kez det ben olyan for rá so kat is szük sé ges
fel tár ni, mint a gaz da ság hely ze te, be mu tat ni a fog lal ko zá si mo del le ket vagy a
szak mák presz tí zsét, rang so rát. Ezek is me re te le he tő sé get te remt ar ra, hogy az
ér dek lő dő el he lyez ze ma gát a kar rier fo lya ma tá ban, hi szen az in for má ciók ér tel -
me zé se nagy ban függ az in for má ciót igény lő tu dá sá tól és ta pasz ta la tá tól. Se gí ti a
tá jé ko zó dást az ál lás ke re sé si stra té giák megis me ré se, a le het sé ges aka dá lyok fel-
 tá rá sa, hi szen ezek se gít he tik elő, hogy kiala kul jon egy pá lya út irán ti ér dek lő dés. 

Ez az in for má ció szol gál ta tás mind a köz ok ta tás ban, mind a fel ső ok ta tás ban
részt  ve vők szá má ra alap ve tő. Ezért az in téz mé nyek ér de ke, hogy mi nél szé le -
sebb kö rű in for má ció for rá so kat biz to sít sa nak az ér dek lő dők nek. A pá lya vá lasz -
tás hoz és a pá lyá ra ál lás hoz egyaránt szük sé ges ez a szol gál ta tás (Borgen–Hie-
bert 2006).

Az irá nyí tás ab ban az eset ben se gí ti a ta nács ké rőt, ha az in for má ció gyűj tés
fo lya ma tá ban és az in for má ciók bir to ká ban kér dé sek me rül nek fel, döntés-elő-
készítési hely zet be ke rül het, ami kor a szak em be rek egy be szél ge tés vagy in ter jú
ke re té ben a ta nács ké rő re szab ják az in for má ció kat. Vagyis azo kat az in for má -
ció kat vá lo gat ják ki, ame lyek leg job ban szol gál ják a kér dé sek meg vá la szo lá sát,
egy dön tés elő ké szí té sét.

Az irá nyí tás jól szol gál ja a ta nács ké rő egyé ni ér dek lő dé sét, elő ké szí ti to vább -
ha la dá sát a kar rier kér dé ses pont jain. 

A ta nács adás mint te vé keny ség egy ség be fog lal ja a fen tie ket is, hi szen a  ta -
nács  adás ra olyan ese tek ben van szük ség, ami kor a sze mély szá má ra az ala ku lás -
hoz, vál to zás hoz, elő re ju tás hoz tá mo ga tás, se gít ség, új le he tő sé gek, új utak fel-
 tá rá sa szük sé ges. Ter mé sze te sen eze ket a hely ze te ket is megelőz he tik olyan
szük ség le tek, ame lyek a meg fe le lő in for má ciók ki vá lasz tá sát je len tik az adek vát
dön tés hez.

A ta nács adás le he tő sé get te remt ar ra, hogy a fia ta lok új pers pek tí vá kat ta lál -
ja nak, új al ter na tí vá kat dol goz za nak ki, meg ta lál ják azo kat az ér dek lő dé si kö rö -
ket, ér zel me ket és el vá rá so kat, ame lyek hoz zá já rul hat nak a kar rier si ke res út já -
nak kiala kí tá sá hoz. 

A fel ső ok ta tá si ta nács adás te vé keny sé gé nek mo dell jét – a hall ga tói szük ség -
le tek nek meg fe le lően – Watts és Van Esbroeck (1998) dol goz ta ki (2. áb ra). Az
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ál ta luk megal ko tott hallgatóközpontú ho lisz ti kus mo dell a há rom – a mi vizs gá la -
taink sze rint is leg fon to sabb – te rü le tet fog lal ja ma gá ban.

A ta nul má nyi ta nács adás felada ta: a ta nul má nyi le he tő sé gek kö zöt ti vá lasz -
tás és a ta nu lás tá mo ga tá sa.

Pá lya ta nács adás és irá nyí tás: fog lal ko zá sok és mun ka sze re pek kö zöt ti vá-
 lasz tás és az el he lyez ke dés se gí té se.

Az egyé ni ta nács adás: a sze mé lyes és a tár sas kér dé sek kel fog lal ko zik.
A szer zők a há rom te rü le tet újabb há rom szint re osz tot ták. 
A hall ga tók hoz leg kö ze lebb az el ső szint van, amely ré sze a for má lis ok ta tás -

nak. Ez a szint né hány or szág ban alig mű kö dik, má sutt, ahol el sőd le ge sen – a
már em lí tett, a mun ka erőpiac hoz kö ze leb bi tech ni kai/tech no ló giai kép zés fo-
 lyik – ez a szint a legerő sebb. Több olyan tan tárgy is ré sze a kép zés nek, amely a
hall ga tók szá má ra sok in for má ciót ad mind há rom te rü let ről, azon ban ezek ben
az in téz mé nyek ben ne he zebb spe ciá lis – a má so dik és a har ma dik szin tet jel lem -
ző – se gít sé get ta lál ni.

hall ga tó

Egyé ni ta
 nács adás Pá lya ta nács adás

el ső szint

má so dik szint

har ma dik szint

Tanulmányi  ta nács adás

2. áb ra. A diák ta nács adás ho lisz ti kus mo dell je
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A má so dik szint, bár kap cso ló dik az ok ta tás for má lis funk ciói hoz, már tar tal -
maz né hány spe cia li zált te vé keny sé get. A szer zők sze rint át me ne tet je lent a va ló -
ban egy sé ges és mind há rom te rü le ten és szin ten együtt mű kö dő ta nács adó köz-
 pon tok és a csak szer ve zett és ta nul má nyok hoz kö tő dő – bár mind há rom
te rü le tet érin tő – in for má ció kat adó ta nács adó szol gá lat kö zött.

A har ma dik szint el kü lö nül a for má lis ok ta tá si funk ció tól, és a há rom te rü le -
ten szak mai szol gál ta tást kí nál.

Ez a ho lisz ti kus mo dell összeg zi a hall ga tói ta nács adás eu ró pai jel leg ze tes sé -
geit, és va ló ban mo dellt ad a ta nács adó szer ve ze tek kiala kí tá sá hoz.

A felépí tés ja va solt kiala kí tá sá hoz fi gye lem be vet tük az eu ró pai és a ha zai fel-
 ső ok ta tá si in téz mé nyek ben már évek óta mű kö dő hall ga tói szer ve ze tek te vé -
keny sé gét, ta pasz ta la tait és a hall ga tók ál tal meg fo gal ma zott igé nye ket. A hall ga -
tói ta nács adó szer ve zet te vé keny ség rend sze re 3 te rü le ten szer ve ző dik.

Ta nul má nyi ta nács adás
A hall ga tók ré szé re olyan in for má ció szol gál ta tás, amely tar tal maz za az egye te mi
ta nul má nyaik hoz szük sé ges min den is me re tet. A hall ga tói in for má ciós rend-
 szer mel lett a szó beli tá jé koz ta tás, kon zul tá ció és dön tés se gí tés le he tő sé gét is
biz to sít ja.

A kre dit rend szer felépí té sé hez szük sé ge sek olyan „pél da utak”, ame lyek egy-
egy ter ve zett tan tárgy struk tú ra vég ered mé nyét, az eze ken az uta kon meg szer -
zett tu dás fel hasz nál ha tó sá gi te rü le teit mu tat ják meg. Ez a szol gál ta tás kü lö nö -
sen fon tos az el ső éve sek szá má ra és a fel ső sök nek a szak te rü let vá lasz tá sá nak
ide jén. Az egy más ra épü lő két szint, az alap kép zés és a mes ter kép zés jel le gé nek,
sa já tos sá gai nak, vár ha tó kö ve tel mény rend sze ré nek be kell épül nie a tá jé koz ta -
tás rend sze ré be. En nek a ta nács adá si feladat nak meg ha tá ro zó sze re pe lesz an -
nak be mu ta tá sá ban, ho gyan le het épít kez ni az alap kép zés so rán egy meg ha tá ro -
zott mes ter kép zés ben va ló rész vé tel hez.

Az in for má ció szol gál ta tás le he tő sé geit ki hasz nál va tá jé koz ta tást le het ad ni a
sza ba di dős prog ra mok ról, for mák ról, kul tu rá lis le he tő sé gek ről, az egye te mi
 köz élet ese mé nyei ről. A ta nács adók sze rint gyak ran ez a ka pu az, amely a ta-
 nács adás hoz ve zet. A jó in for má ció meg nyit ja a hall ga tók to váb bi ér dek lő dé sét
a szol gál ta tás iránt.

A fel ső ok ta tá si rend szer átala ku lá sa új felada to kat is ró a ta nács adás-felada -
to kat vál la lók ra. A tel jes sza bá lyo zott ság meg szű né se, az új ad mi niszt rá ciós for-
 mák, a tan rend ben va ló eliga zo dás ne héz sé gei, a tárgy fel vé te lek el dön té sé nek
sza bad sá ga mind olyan prob lé ma, mely nek megol dá sá hoz in for má ciót, pél dát
igé nyel nek a hall ga tók. A két szin tű kép zés új igé nye ket fo gal maz meg a ta nul má -
nyi ta nács adás sal szem ben, hi szen nem csak a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben igé-
 nyel nek nagy fi gyel met az alap sza kok ra be lé pők, ha nem a má so dik szin ten, a
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mes ter kép zés re be lé pés is új felada tot je lent. Az in for má ciók mel lett a ta nul má -
nyi ta nács adás meg ha tá ro zó felada tá vá vált a mes ter kép zés re va ló fel ké szí tés ben
is, hi szen fon tos megis mer ni az alap kép zés ben lé vő hall ga tók nak a mes ter kép -
zés be va ló be ju tás ta nul má nyi fel té te leit. Ezen a pon ton új ra „pá lyát” kell vá lasz -
ta niuk a hall ga tók nak. 

Je len tő sen meg könnyí tet te és egy ben vál to za tos sá tet te az in for má ció szol gál -
ta tást bi zo nyos in for má ciók internetes elér he tő sé ge.

Bár nem a fel ső ok ta tá si ta nács adó szol gá la tok felada ta, ha nem az ok ta tó ké,
de a ta nul má nyi ta nács adás fo lya ma tá ban gyak ran ta lál ko zik a ta nács adó a ta-
 nu lás ne héz sé gei vel küz dő hall ga tók kal. Így te hát meg fo gal ma zó dik az az igény
is, amely nem csak az in for má ciók szük ség le té nek kielé gí té sét, ha nem a ta nu lás
mód sze rei nek megismertetését is meg fo gal maz za.

A fel ső ok ta tá si ta nul má nyok ele jén kü lö nö sen he lye van an nak a ta nács adá si
te vé keny ség nek, amely a ta nu lás új mód sze rei nek megis me ré sét és gya kor lá sát
tá mo gat ja.

A hall ga tók gyak ran fo gal maz zák meg, hogy „már az ele jén tud nom kel lett
vol na, ho gyan kell itt ta nul ni” (és nem  csak a né hány si ker te len dol go zat vagy
vizs ga után ke res ni a mód sze re ket).

A ta nul má nyi ta nács adás felaján lott le he tő sé gei kö zött több in téz mény ben
meg je len nek a ta nu lás-mód szer ta ni kur zu sok is. Eze ket ha zai és kül föl di ta nács -
adá si gya kor lat ban is lát juk, ahol olyan fog lal ko zá so kat aján la nak a ta nács adás
ke re té ben, mely nek so rán a hall ga tók meg ta nul hat ják az egyes tár gyak hoz il-
 lesz ke dő meg fe le lő ta nu lá si mód sze re ket, a mód sze rek sa já tos sá gait, és le he tő -
sé gük van azok gya kor lá sá ra is.

Ezek hez a kur zu sok hoz ter mé sze te sen az ok ta tók se gít sé gét is igény be ve szik
a ta nács adók, hi szen a szak mai kép zé sek nek van nak olyan ta nu lá si igé nyeik,
me lye ket a tár gya kat ok ta tók tud nak a leg job ban megis mer tet ni a hall ga tók kal.
Ez a sze re pe a ta nács adás nak hiány pót ló, hi szen az ok ta tók – még ha gon dot for-
 dí ta nak is tár gyuk ta nu lá si mód sze rei re az ok ta tás so rán – nin cse nek bir to ká ban
azok nak az is me re tek nek és prob lé ma megol dás nak, ame lyek se gí tik a ta nu lá si
ne héz sé gek és a ta nu lá si mód sze rek hiá nya okoz ta konflik tu sok felol dá sát a hall-
 ga tók nak ta nul má nyaik so rán (lásd Dá vid 2010. http://www.ektf.hu/tanulasfej-
lesztes3).

Karriertanácsadás
In for má ció szol gál ta tás a mun ka vál la lás hoz szük sé ges ada tok ról az egye te mi ta-
 nul má nyok alatt és az egye te mi ta nul má nyok be fe je zé se után is.

A kar rier ter ve ző köz pont mű köd te té se. A köz pont sze re pe el ső sor ban az, hogy az
egye te mi hall ga tók és a cé gek, vál la la tok szá má ra a ta lál ko zá si le he tő sé gek kü-
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 lön bö ző for máit te rem ti meg. Az in for má ció szol gál ta tás mel lett en nek a köz-
 pont nak felada ta a sze mé lyes ta lál ko zók, cég is mer te tők meg szer ve zé se. A kar -
rier ter ve ző köz pont le he tő sé get biz to sít ar ra, hogy a hall ga tók már ta nul má -
nyaik so rán tu da to san ter vez zék kar rier jü ket, megis mer ve a fog lal koz ta tá si
le he tő sé ge ket, a dip lo má sok kal szem be ni kö ve tel mé nye ket. Ezen is me re tek bir-
 to ká ban tu da to san ala kít hat nák szak vá lasz tá su kat, va la mint olyan szük sé ges, de
a kép zé sük so rán nem fel tét le nül kö te le ző is me re tek meg szer zé sét, mint pél dául
gaz da sá gi és me nedzs ment is me re tek, nyelv tu dás stb.

A köz pont egyé ni és cso por tos ta nács adás sal se gí ti az egye te mi hall ga tók tá-
 jé ko zó dá sát és kar rier jük meg ter ve zé sét.

Mun ka vál la lá si tré nin gek. Ezen tré nin gek felada ta fel ké szí te ni az egye te mi
hall ga tó kat a si ke res mun ka vál la lá si in ter jú ra, és elő se gí te ni az élet for mavál tás
zök ke nő men te sebb átala kí tá sát, a mun ka he lyi beil lesz ke dés gyor sí tá sát.

A karriertanácsadás te rü le tei
Az egye te mi karriertanácsadás leg fon to sabb felada ta, hogy a hall ga tó val együtt
vá laszt ta lál jon a hall ga tó két kér dé sé re: „Hol va gyok most?” és „Ho vá aka rok el-
 jut ni?”.

A kér dés meg vá la szo lá sa kö zöt ti fo lya mat a kar rier le he tő sé gek fel tá rá sá nak
fo lya ma ta, mely 

• a cél meg ha tá ro zást,
• az in for má ció gyűj tést, 
• a kap cso la tok kiépí té sét, 
• a dön té se ket tar tal maz za.

A karriertanácsadás egy fej lesz tő fo lya mat, amely nek tá mo gat nia kell a hall ga tó -
kat ta nul má nyaik tel jes ide je alatt. A ta nács adás el sőd le ges cél ja, hogy hoz zá já -
rul jon a hall ga tók fej lő dé sé hez, önis me re tük, pá lya is me re tük bő ví té sé hez, és ha-
 té ko nyan se gít se a kar rier ter vek meg va ló sí tá sát a kez de tek től a vég re haj tá sig.

A kar rierta nács adás se gít sé get ad hat
• a fő ta nul má nyi te rü let, szak irány ki vá lasz tá sá hoz,
• az ön ér té ke lés hez és -elem zés hez,
• a mun ka vi lá gá nak megér tés éhez,
• a dön tés ho zás hoz,
• a mun ka vi lá gá ba va ló be lé pés hez (Herr–Cramer 1988, 38. o.).
A karriertanácsadás két egy más ra épü lő feladat rend szert tar tal maz.
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Pá lya ta nács adást, amely bár mely idő ben se gít a hall ga tók nak
• ele mez ni ér dek lő dé sü ket, adott sá gai kat, ké pes sé gei ket, elő ze tes mun ka ta -

pasz ta la tu kat, sze mé lyi ség vo ná sai kat,
• meg va ló sí ta ni az el kép zelt élet stí lust az önis me re tük és pá lya vá lasz tá suk

kö zöt ti kap cso lat tu da to sí tá sá val,
• hoz zá jut ni olyan fog lal koz ta tá si in for má ció hoz, hogy hol le het sé ges rész-

 mun ka idő ben vagy nyá ron mun kát vál lal ni, együtt mű köd ni az ok ta tás -
ban/ta nu lás ban, ku ta tás ban vagy gya kor la tot foly tat ni.

Ál lás ta nács adást és köz ve tí tést, amely se gít a hall ga tók nak
• tisz táz ni a felada to kat és kiala kí ta ni a cé lo kat,
• fel tár ni a mun ka- és élet le he tő sé gek tel jes kö rét, amely tar tal maz za az ok-

 ta tá si/kép zé si és szak mai fel ké szü lés le he tő sé geit is,
• fel ké szül ni a mun ka ke re sés re vagy to váb bi kép zés re,
• ha té ko nyan be mu tat ni ma gu kat mint mun ka vál la ló-je löl tet vagy to vább -

ta nu lót,
• fel ké szül ni a mun ka vi lá gá ba va ló át me net re (Herr–Rayman–Garis 1992, 

6. o.).

Mi lyen igé nye ket fo gal maz tak meg a fel ső ok ta tá si karriertanácsadás szük sé ges -
sé gé ről a kül föl di vizs gá la tok ban meg kér de zett egye te mi hall ga tók?

Herr (1992) idé zi a Walters és Saddlemire ál tal vég zett 1979-es vizs gá la tot,
amely ben el ső éves egye te mi hall ga tó kat kér dez tek meg pá lya in for má ciós szük-
 ség le teik ről. A hall ga tók az aláb bi hat te rü le tet so rol ták fel:

• in for má ció azok ról a fog lal ko zá sok ról, ame lyek re ki vá lasz tott sza kom fel-
 ké szít,

• is me re tek azok ról a he lyek ről és sze mé lyek ről az egye te men, akik se gít het -
nek a pá lya ter ve zés ben,

• több köz vet len ta pasz ta lat, pl. rész idős mun ka vagy mun ka lá to ga tá sok
azo kon a te rü le te ken, ame lyek en gem érin te nek,

• jobb önis me ret, hogy olyan fog lal ko zást vá laszt has sak, amely összeil leszt -
he tő az ér té keim mel, cél jaim mal és a szá mom ra kí vá na tos élet stí lus sal,

• ál lás pia ci is me re tek,
• se gít ség ab ban, hogy úgy vá lo gas sam össze kur zu sai mat, hogy kü lön bö ző

fog lal ko zá sok kö zött ru gal ma sab ban vá laszt has sak.

Ezek a kí vá nal mak azt jel zik, hogy a hall ga tók igény lik a sok ré tű karriertanácsa-
dást az egye te me ken. 

To váb bi kér dé sünk az, hogy va jon mi kész tet he ti az egye te met ar ra, hogy fi-
 gye lem be ve gye eze ket az igé nye ket?
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Eb ben a té má ban ér de kes és ál ta lá no san jel lem ző, s egy ben el fo gad ha tó
Ginzberg vé le mé nye, aki a karriertanácsadás leg na gyobb ne héz sé gét az in téz -
mé nyen be lül lát ja:

„…a fő is ko la szín te re nem elég együttérző kör nye zet az ok ta tá si és pá lya irá -
nyí tá si el lá tás nak. Az az elő fel té te le zés, hogy ha a diák nak eze ken a te rü le te ken
prob lé mái tá mad nak, ak kor ren del ke zés re áll nak az ok ta tók, hogy ta ná csok kal
lás sák el őket. De a leg több ok ta tó na gyon ke ve set tud az aka dé miai szfé rán kí vül
eső vi lág ról. Ál ta lá ban ké pe sek ar ra, hogy se gít sék a vár ha tóan majd to vább ta -
nu ló diá ko kat, de gyak ran nem tud nak ele gen dő se gít sé get nyúj ta ni azok nak az
el ső dip lo má sok nak, akik azt ter ve zik, hogy dol goz ni kez de nek. A fő is ko lák nak
to vább ra is fel kell is mer niük, és vá laszt kell ad niuk szá mos diák pá lya irá nyí tás
irán ti szük ség le té re, amellyel egyaránt se gít he tik a ta nu lá si ta pasz ta lat ér té ké nek
nö ve ke dé sét és a ké sőb bi mun ka vál la lást.” (idé zi Herr 1992, 461. o.).

Herr az idé zett prob lé ma megol dá sát az in téz mé nyi pá lya ter ve zé si és ál lás -
köz ve tí té si funk ció ban lát ja. En nek fel té te le az in téz mény el kö te le ző dé se e te vé -
keny sé gek iránt, mely nek for má ja le het a ta nács adó szol gá lat ke re té ben mű kö dő
kar rier.

Pszi cho ló giai ta nács adás
A pszi cho ló giai ta nács adás se gít sé get ad a hall ga tók olyan prob lé mái nak megol -
dá sá hoz, me lyek egye te mi pá lyá ju kat ne he zí tik, sze mé lyi ség fej lő dé sü ket gá tol -
ják.

Ta nul má nyi prob lé mák: 
• ta nu lá si ne héz sé gek, vizs ga szo ron gás, 
• sza bad ság a ta nul má nyok ban, 
• meg küz dés a ver seny hely zet tel, 
• sza ka szos ság a tan év felada tai ban és a

meg ter he lés ben, 
• is me ret len, ne he zen át lát ha tó egye te mi

kö ve tel mé nyek,
• ál lan dó ha lo ga tás, az új ra kez dés konflik-

 tu sai,
• a pá lya fej lő dés új út jai nak prob lé mái,

me lyek a vá lasz tás és a vál toz ta tás le he -
tő sé geit kí nál ják az egyé ni ér dek lő dés,
mo ti vá ció sze rint, gyak ran a túl vál la lás
ve szé lyei vel.

Az egye te mi élet for má hoz va ló adap tá ció
prob lé mái:
• a sze rep rend szer el bi zony ta la no dá sa,
• új, is me ret len diák tár sak, új, is me ret len

ta ná rok

A szü lők től va ló le vá lás prob lé mái, eset leg
krí zi se:
• a kény sze rű, el várt, de még nem érett

au to nó mia, 
• a gaz da sá gi füg gő ség, füg get len ség kí sé -

rő je len sé gei,

Társ kap cso la ti krí zi sek:
• a társ ta lan ság és az el ma gá nyo so dás

prob lé mái
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A pszi cho ló giai ta nács adás ré sze olyan fej lesz tő tré nin gek meg va ló sí tá sa,
ame lyek elő se gí tik a hall ga tók szo ciá lis, kom mu ni ká ciós kész sé gei nek for má lá -
sát, az al kal maz ko dá si prob lé mák, sze mé lyi ség fej lő dé si ne héz sé gek le küz dé sét
(Ta kács 2006). Ezek kö zé tar toz hat nak azok a spe ciá lis fel ké szí tő tré nin gek is,
ame lyek a kül föl di kép zés re uta zó hall ga tó kat ké szí tik fel az interkulturális al kal -
maz ko dás ra, majd pe dig a visszail lesz ke dés re.

Az el múlt évek ben je len tő sen meg nőtt azok nak a hall ga tók nak a szá ma, akik
kül föl di rész kép zés ben vesz nek részt. Szá muk ra je len tő sen meg könnyí ti az al-
 kal maz ko dást, ha olyan tré ning ré sze sei, amely elő ké szí ti al kal maz ko dá su kat az
ide gen kör nye zet hez, a ha son ló, de mégis el té rő ok ta tá si rend szer hez, és meg-
erő sí ti énhatékonyságukat, ma ga biz tos sá gu kat és kul tu rá lis iden ti tá su kat.

A 20. század vé gét, 21. szá zad ele jét jel lem zi legin kább az a fo ga lom – sojourn
–, amellyel a 6 hó nap nál hosszabb, de öt év nél rö vi debb kül föl di tar tóz ko dást je-
 lö lik az an gol szász szak iro da lom ban. A kül föl dön tar tóz ko dó le het diák vagy
mun ka vál la ló. Aki meg ha tá ro zott ideig van kül föl dön, an nak a beil lesz ke dé se
egé szen más, mint a migránsoké.

Eh hez a hely zet hez ha son ló az ösz tön díj jal kül föl dön tar tóz ko dó hall ga tó ké
is. Az interkulturális tré nin gek cél ja az al kal maz ko dás mi ként jé nek se gí té se, a
fo lya mat gyor sí tá sa an nak ér de ké ben, hogy a ren del ke zés re ál ló ösz tön díj-idő -
szak ból mi nél ke ve sebb idő és ener gia for dí tód jék a temporális beil lesz ke dés re.
Az interkulturális tré nin gek nek van egy, a sa ját kul tu rá lis iden ti tá son dol go zó
blokk ja is. Vizs gá la tok bi zo nyít ják, hogy úgy a be fo ga dó kul tú ra el vá rá sai hoz
va ló al kal maz ko dás, mint a ha za té rés utá ni újrabeilleszkedés ke ve sebb prob-
 lé má val jár azok ban az ese tek ben, ami kor a temporálisan kül föl dön tar tóz ko-
 dó sze mély kul tu rá lis iden ti tá sa in teg rált, kie gyen sú lyo zott (Ward–Bochner–
Furnham 2001).
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III. 
FEL SŐ OK TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEK ÉS CÉ GEK

KAP CSO LA TA A MUN KA ERŐ PIAC RA TÖR TÉ NŐ

FEL KÉ SZÍ TÉS TÜK RÉ BEN





BE VE ZE TÉS

Eb ben a fe je zet ben meg pró bál juk át te kin te ni, hogy a fel ső ok ta tás-te het ség-mun -
ka erő piac hár ma sá nak ma mi lyen kap cso ló dá si pont jai van nak Ma gyaror szá -
gon. No ha az át te kin tés ter je del mi és ka pa ci tás ból fa ka dó okok ból óha tat la nul
váz la tos1, szük sé gét lát juk egy rö vid is mer te tés nek, mely a ha zai fel ső ok ta tás
rend sze rét és a „fel ve vő pia cot”, azaz a gaz da ság tár sas vál lal ko zá si struk tú rá ját
tag lal ja. Mindez an nak ér de ké ben szük sé ges, hogy a te het sé gek sor sá nak nyo-
 mon kö ve té se, a to vább fej lő dés esé lyei, az er re kiala kí tott el já rá sok mind a mun-
 ka he lyi te het ség me nedzs ment-rend szer be he lyez he tők le gyenek.

El kell fo gad nunk, hogy már a meg kö ze lí tés mód is rend kí vül össze tett. Ér te -
lem sze rűen a tár sa dal mi lag ak tív te vé keny ség re és mun ká ra fel ké szí tő fel ső ok ta -
tás kü lön bö ző ké pes sé gek és jár tas sá gok ma gas szin tű kép zé sé re, majd mun ka -
he lyi ki tel je sí té sé re irá nyul, de nem ha son lít ha tó össze – pél dá nak okáért – egy,
a köz gaz da sá gi te rü le ten te het sé ges nek ta lált hall ga tó to váb bi pá lyá ja a va la mely
mű vé sze ti ág ban ki ma gas ló ered mé nye ket fel mu ta tó fia ta lé val. Ez utób bi te rü le -
te ket leg fel jebb érin tő le ge sen em lít jük. A te het ség irá nyí tás, a to vább kép zés, a
me nedzs ment, a ve ze tő kép zés és a töb bi el já rás mai for mái zöm mel a ten ge ren -
túl ról ér kez tek, és rész ben te ret nyer tek az eu ró pai, va la mint a töb bi föld rész fő-
 ként gaz da sá gi és pén zü gyi mű kö dé sé ben. No ha a globalizációval össze füg gés ben
kiala kul tak bi zo nyos egy sé ges mód sze rek – fő ként az ún. „mul tik nál” –, azon ban
a dimenzionális kü lönb sé gek és az el té rő tra dí ciók miatt csak rész be ni adap tá -
ciók le het sé ge sek.

Ame ri ká ban a mun ká ra je lent ke ző vel kap cso la tos el vá rá sok, a tár sa dal mi lag
el fo ga dott ri tuá lék miatt tel je sen ter mé sze tes, ha va la ki egy nagy vál la lat nál tör-
 té nő be mu tat ko zás kor azt mond ja, hogy: „Önök nek ez és ez a rész le ge sze rin tem
nem vég zi ered mé nye sen a mun ká ját, de én ezt majd sok kal job ban el vég zem, ha
fel vesz nek. Én va gyok az Önök em be re, én va gyok a „right man”2. Ez a faj ta be-

1 Nap jaink ban mind a ha zai gaz da ság, mind a fel ső ok ta tás je len tős szer ke ze ti átala ku lá son megy
ke resz tül, emiatt el ső sor ban a fő ten den ciák ra fi gye lem mel ké szült az elem zés.
2 In Rhea Duttagupta: Identifying and managing your assets-talent management (No ha a „right
man” ér tel me sza bad for dí tás ban a „meg fe le lő, legin kább meg fe le lő, az odail lő em ber”, egy ben a
te het sé ges sé get is hang sú lyoz za, akár in do kol tan, akár sem. Min den kép pen a ri tuá lé ré sze.)
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 mu tat ko zás egy eu ró pai vál la lat nál meg le he tő sen ide gen, és nem sok si ker rel ke-
 cseg tet a mun ka hely el nye ré sét il le tően. 

Ez az egyik oka an nak, hogy Eu ró pá ban is csak né hány or szág ban (fő ként
Ang liá ban), ná lunk vi szont szin te egyál ta lán nem nyert te ret a „talent manage-
ment” ipar ág. Az interneten cé gek szá zai nak aján la tai lel he tők fel, akik 1–21 na -
pos kur zus alatt fel ké szí tik a mun kát vál lal ni szán dé ko zót a he lyes meg je le nés re,
a jó be nyo más kel tés re – né mi köz na pi pszi cho ló giá val fű sze rez ve.3

Azt min den hol dek la rál ják, hogy a pia con ma ra dás hoz és elő re ju tás hoz a te-
 het sé gek be vo ná sá ra min den kép pen szük ség van, mint ál ta lá nos vál la la ti cél ki -
tű zés, de ki vá lasz tá suk és a bel ső fej lesz tés az adott cég stra té giá já nak és le he tő -
sé gei nek függ vé nye.4

Fen tiek től füg get le nül az, hogy a ten ge ren tú li mun ka erő me nedzs ment kul -
tú ra – il let ve a te het ség me nedzs ment – mennyi re ame ri ka ni zá ló dott a hasz nált
nyel ve ze tet, a mód sze re ket és a meg kö ze lí té se ket is te kint ve, jól nyo mon kö vet -
he tő a tárgy kör ben meg ren de zett ha zai cé ges ren dez vé nye ken.5 Szin te ki zá -
ró la go san a mul tik nál6, vagy az ál la mi nagy vál la la to kat ki vé ve mul ti na cio ná lis
hát te rű cé gek nél tör tén te ket, az ot ta ni gya kor la tot hoz zák fel pél da ként az elő-
adá sok ban. Már pe dig a te het sé ge sek út ja nem szük ség sze rűen ve zet a mul tik -
hoz7, mi több, je len tős há nya duk az egye te mek re szer ve ző dött ku ta tó he lyek re
ke rül. A ha zai gaz da sá gi szer ve ze tek zö me a kis vál la lat ka te gó riá ba tar to zik, ráa-
dá sul a ná lunk nagy vál la lat nak mi nő sí tet tek Nyu gat- Eu ró pá ban a kö zép vál la la -
tok kö zé tar toz nak – legalábbis a tő ke erőt és nem a lét szá mot te kint ve. A ve ze tő -
kép zés, a ve ze tés me nedzs ment és a kur zus ban al kal ma zott kar rier me nedzs ment
ér te lem sze rűen az em lí tett vál la la tok nál mű kö dik, mi vel pél dául egy 20 fős ter-
 ve ző cég nél ez in do ko lat lan len ne, bár elő re ju tá si szán dék ter mé sze te sen ott is
tet ten ér he tő a fia tal mun ka vál la lók nál.

Azt is fi gye lem be kell ve gyük, hogy a kiemel ke dő ké pes sé gek kel ren del ke -
zők kel szem be ni el vá rá sok je len tő sen kü lön böz nek egy ku ta tó in té zet nél és egy
ke res ke del mi ter mék for gal ma zó vál la lat nál. A vál la la ti kul tú ra, az ér ték rend alap-
 ve tően el tér, má sok az elér he tő cé lok és nem utol só sor ban má sok az adott sá gok,
pél dául a pén zü gyi vo nat ko zá sok ban. A mun ka erő piac „te het ség” fo gal ma, így a
te het sé gek beazo no sí tá sa is ért he tően kü lön bö zik, akár csak a vissza jel zés for-
 má ja va la mely kiemel ke dő tel je sít mény elérését kö ve tően.

3 A ha zai gya kor lat ban ez a faj ta te vé keny ség még töb bé-ke vés bé pszi cho ló giai vég zett ség hez kap -
cso ló dik, pon to sab ban je len tős szá mú pszi cho ló gus is dol go zik ezen a te rü le ten.
4 Talent Management Technology: Where Is the Market headed? In HRO Europe 2007.
5 Pél dául a HR szak irá nyú (te het ség) kon fe ren ciák ti pi ku san ilye nek.
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A fen tebb em lí tett két te rü le tet vizs gál va, ha be le gon do lunk, hogy egy egye-
 te mi ok ta tó mennyi re tud ja nyo mon kö vet ni az ál ta la te het sé ges nek tar tott hall-
 ga tó ké sőb bi pá lya fu tá sát, nyu god tan ki je lent het jük, hogy a ke res ke del mi cég nél
el he lyez ke dő hall ga tóét szin te se mennyi re – el len tét ben a tu do má nyos pá lya fu -
tást vá lasz tó hall ga tóé val.8

Ma Ma gyaror szá gon a fel ső ok ta tás és a mun ka erő piac együtt mű kö dé se a te-
 het sé ges fia ta lok pá lyá ra jut ta tá sá ban ta pin ta tos meg fo gal ma zás sal „nem egy
mar kán san ér zé kel he tő és jól mű kö dő rend szer ké pét mu tat ja”. En nek csak rész-
 ben oka, hogy ná lunk sem vet ték át az ame ri kai fel ső ok ta tás ban je len  le vő, ta-
 nul má nyi ered mény alap ján tör té nő hall ga tói tel je sít mény diffe ren ciá lá sát.
Gon do lunk itt pél dául az év fo lya mo kon be lü li rang sor ra, a fo lya ma to san zaj ló
ver seny re.9 Az USA-ban az adott ága zat pia ci sze rep lői fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé rik a rang sort és az elöl le vő ket ál lás aján la tok kal hal moz zák el. Ná lunk
ez a kü lön bö ző fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö zött felál lí tott ér ték rend (elit vagy
át la gos kép zé si hely) és a kü lön bö ző ver se nye ken elért ered mé nyek alap ján 
mű kö dik. Ter mé sze te sen az in téz mé nyi ér ték rendmér ce – az összeál lí tás szem-
 pont jai nak re la ti vi tá sa miatt10 – a mun ka he lyi be vá lást il le tően sem mi re sem ga-
 ran cia, azon ban de ter mi nál ja az „elit egye tem ről (kar ról) elit mun ka hely re” pá-
 lya sor so kat, ele ve be fo lyá sol va a vég zős hall ga tó el he lyez ke dé sét. A fel ső ok ta tás
mi nő ség biz to sí tá si kér dé sei csak mos ta ná ban ke rül tek hang sú lyo san elő tér be,
össze füg gés ben az ok ta tá si rend szer átala ku lá sá val.

Fen tebb leír tak nem ér ték íté le tet tük röz nek, pusz tán je len ség szint jén te-
 szünk em lí tést ró la.11

6 Te kin tet tel ar ra, hogy a mul ti ki fe je zés má ra kon szen zu son ala pu ló be vett szak zsar gon, a to -
váb biak ban az idé ző jel hasz ná la tá tól el te kin tünk.

7 A mul tik hoz ke rü lők zö me köz gaz dász vagy pén zü gyi vég zett sé gű, mert a kö zépve ze tői után-
 pót lás nak ez a fő szak mai bá zi sa.

8 A nyo mon kö ve tés le he tő sé ge on nan is meg kö ze lít he tő, hogy a ke res ke del mi pá lyá ra ke rült te -
het sé ges fia tal csak na gyon rit kán pub li kál (ha egyál ta lán) – szem ben a ku ta tó pá lyá ra ke rült tel,
akit er re kö te lez nek. Az Educatio Kht 2010 év ben kez dő dő pá lya kö ve té si prog ram já nak be vá lá sa a
jö vő ben dől el.

9 Az ame ri kai ok ta tás kül ső sé geit már elő sze re tet tel ve szik át; pél dául a vég ző sök egyenöltözete.
A ver seny szel lem meg je le né sét tük rö zi az óvo dai bal la gás, az ott elért tel je sít mény be mu ta tá sa is –
legalábbis a szü lők kö zöt ti ver sen gés ben meg tes te sül ve. A gye re kek kö zött ez nem túl sze ren csés,
mi vel az óvo dá sok élet ko ri sa já tos sá gai a ver sen gést sem fej lő dé si, sem szo ciál pszi cho ló giai szem-
 pont ból nem in do kol ják. Né mi re mény re ad hat okot, hogy a böl cső de vé gén még nem bal lag -
nak.
10 Lásd ké sőbb a fel ső ok ta tá si rang sor felál lí tásának mód sze reit.
11 Szem ben az ame ri kai hát te rű, te het ség me ne dzse lés sel is fog lal ko zó szak ta nács adó cé gek, de
ma ga a mun ka erő piac vé le mé nyé vel is, akik az év fo lyam rang sor hiá nyát in for má li san a ho ni vi -
szo nyok el ma ra dá sa ként ér té ke lik.
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Az el múlt két év ti zed ben a ha zai fel ső ok ta tás tár sa dal mi és gaz da sá gi sze re pe
is je len tő sen meg vál to zott. Ma már nem mond hat juk, hogy csak ok ta tá si-kép zé -
si sze re pük van. Ön ál ló gaz da sá gi egy ség ként is funk cio nál nak, be fo lyás sal bír-
 nak a po li ti kai élet re12 és ver seny társ ként is je len van nak a gaz da sá gi élet ben. Át-
 já rá sok van nak a köz igaz ga tás13, az ok ta tás ku ta tá si és in no vá ciós szeg men se,
va la mint a ver seny szfé ra kö zött, így adott eset ben a a fel ső ok ta tá si in téz mény
igyek szik kiemel ke dően te het sé ges hall ga tóit bent tar ta ni a vég zés után, bár er re
pén zü gyi le he tő sé gei kor lá to zot tab ban nyúj ta nak le he tő sé get.

Az Egy sé ges Eu ró pai Ok ta tá si Ke ret rend szer 2012. évi be ve ze té sé vel vár ha -
tóan szükség lesz a fel ső ok ta tás ban je len le vő te het sé ge sek hely ze té nek új raér té -
ke lé sé re, mi vel az eu ró pai mun ka erő-mo bi li tás és egy sé ges mi nő ség biz to sí tás
ér de ké ben a jö vő ben az ok le vélmel lék let ben a ké pe sí tés nek a nem ze ti ke ret -
rend szer ben el fog lalt he lye, va la mint az eu ró pai ke ret rend szer be va ló il lesz ke -
dé se és szint je fel lesz tün tet ve.

Az új rend szer be ve ze té sé vel rész le te sen fo gunk fog lal koz ni, mert ko moly ki-
 ha tás sal van a Ma gyaror szá gon lét re ho zott Te het ség Prog ram leg főbb, dek la rált
cél ki tű zé sé re, ti. a te het sé gek ese té ben az ún. „agy el szí vás” megaka dá lyo zá sá ra
olyan itt ho ni mun ka kö rül mé nyek meg te rem té sé vel, hogy te het sé gük el ső sor -
ban a ha zai tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lő dést szol gál ja. Az egy sé ges ke ret rend -
szer és ezen be lül a mi nő sí tés („Europass”), mint lát ni fog juk, pont el len té tes irá-
 nyú; az Unión be lü li mun ka erő a mo bi li tás irá nyá ba hat. Mindemel lett nem csak
ha zánk, ha nem pél dául Olaszor szág is ar ra tö rek szik, hogy a kiemel ke dő
„agyak” ha za tér je nek az anya or szág ba.14

Minden nek a hát te re, hogy az eu ró pai mun ka erő piac – szá mol va az egy re sú-
 lyo sabb, gond ként je lent ke ző elöre ge dé si prob lé mák kal – már nem csak a cég
szék he lyéül szol gá ló or szág fel ső ok ta tá sát fi gye li a munkaerő-utánpótlás szem-
 pont já ból, mert az Eu ró pai Unió ko moly ver seny hely zet ben van, szem ben USA-
val és Ázsiá val.

No ha más meg kö ze lí tés sel és sa já tos nem ze ti cé lok kal15, de ha son ló a je len -
ség, mint a ma gyaror szá gi és a ha tá ron tú li fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti

12 Je len tős szám ban ke rül nek be ok ta tók a fel ső ok ta tás ból a kor mány za tok ve ze tő szak irá nyí tá si
po zí ciói ba.
13 A po li ti kai pá lya te het ség-kap cso la tai val je len mun ká ban nem fog lal ko zunk, an nak el le né re,
hogy a te het ség me nedzs ment legin kább ki for rott tech ni káit fo lya ma to san al kal maz zák. Azon ban
ezt kü lön, egye di szem pon tok alap ján le het ne és kel le ne vizs gál ni, mely túl nyú lik a mos ta ni ke re -
te ken.
14 Az olasz fel ső ok ta tá si tör vény mó do sí tá sa 2009-ben, az ún. Gelmini-reform (Carrera, 2008).
15 A tör té nel mi oko kon túl egy re hang sú lyo sab bak a ha zai de mog rá fiai prob lé mák is.



95

Fel ső ok ta tá si in téz mé nyek és cé gek kap cso la ta a mun ka erő piac ra tör té nő fel ké szí tés tük ré ben

együtt mű kö dé sen be lül a mun ka erő-u tán pót lás és a te het sé ges fia ta lok ra tör té -
nő fi gye lem. 

Tu da tos, hosszabb tá vú együtt mű kö dés ná lunk is lé te zik egy ipar ág és a fel ső -
ok ta tás kö zött. Ilyen re pél da a Pak si Atom erő mű és a Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz-
 da ság tu do má nyi Egye tem kö zöt ti hosszabb idő szak ra vissza te kin tő, jól kiépí tett
együtt mű kö dés, me lyet ké sőbb is mer te tünk.

Az ál lam beavat ko zá si le he tő sé gei azon ban kor lá to zot tak a vá zolt fo lya ma -
tok ra. En nek jó pél dá ja az or vo sok re zi dens kép zé sé nél tör tént, a hosszú tá vú
hely hez kö tött sé get előíró ren de let ku dar ca, mely az zal a kö vet kez ménnyel járt,
hogy az egye tem el vég zé sét kö ve tően nagy szá mú kez dő or vos a kül föl di mun ka -
vál la lást tűz te ki cé lul. Miu tán ezek az erő sza kolt beavat ko zá sok nem jár ha tó
utak, a 2010-ben felállt új kor mány egyik el ső in téz ke dé se a ren de let vissza vo ná -
sa volt.

Fi gye lem be kell ven nünk azt is, hogy a mun ka he lyi te het ség me nedzs ment
so rán al kal ma zott, szociál- és sze mé lyi ség pszi cho ló giá ból át vett és adap tált
mód sze rek mennyi ben te het ségcent ri ku sak és mennyi ben a mun ka he lyi szo -
ciál hi gié nia erő sí té sét szol gál ják. Egy mun ka he lyen be lü li kép zés so rán a két cél-
 ki tű zés ál ta lá ban nem kü lönül el. Mint ar ra majd rö vi den uta lunk, a te het sé get
és a zse nia li tást sem cél sze rű össze mos ni. Nem szo rul kü lö nö sebb ma gya rá zat -
ra, hogy a mun ka he lyen al kal ma zott pszi cho ló giai esz köz rend szer je len tő sen
kü lön bö zik a két eset ben.

Má ra ér zé kel he tő vé vált, hogy a cé gek nél meg lé vő, te het sé gek me ne dzse lé si,
kép zé si és karrier-elősegítési kul tú rát az EU egy sé ges ok ta tá si és ku ta tá si rend sze -
re, ezen be lül a fel ső ok ta tás, va la mint ku ta tás ke re tén be lül ki dol go zott mód sze rek
je len tő sen túl ha lad ták16 szem lé let ben, ha té kony ság ban és nem utol só sor ban a fi-
 nan szí ro zá si megol dás ban is.

Vé ge ze tül meg pró bá lunk né mi ké pet al kot ni ar ról, hogy a te het sé gek mely
te rü le te ken, ága za tok ban tud nak be ke rül ni a glo bá lis vér ke rin gés be, nem zet kö zi
hír név re, is mert ség re szert ten ni.17

16 A Ta nács ha tá ro za ta (2006 dec. 19.) az Eu ró pai Kö zös ség ku ta tá si, tech no ló gia fej lesz té si és de -
monst rá ciós te vé keny sé gek re vo nat ko zó he te dik ke ret prog ram já nak (2007–2013) vég re haj tá sá ra
irá nyu ló „Em be rek” egye di prog ram ról.
17 Eb ben az elem zés ben a mű vé szet és a sport te rü le tén je lent ke ző te het sé gek kel most szin tén
nem fog lal ko zunk, mert a gaz da sá gi élet ben al kal ma zott me ne dzse lé si tech ni kák ese tük ben nem
vagy csak rész le ge sen al kal maz ha tók, az élet kor és a te het ség össze füg gé sei is el tér nek; no ha van
olyan te rü let – pél dául a ma te ma ti kai te het sé gek nél az al kal ma zott ma te ma ti ku si pá lya –, ahol sz-
in tén van nak élet ko ri össze füg gé sek (Gyarmathy 2009).



1. HELY ZET ÉR TÉ KE LÉS A CÉ GEK18 KVA LI FI KÁLT
MUN KA ERŐ-U TÁN PÓT LÁ SÁ RÓL ÉS 
A TE HET SÉG ME NEDZS MENT LE HE TŐ SÉ GÉ RŐL

1.1. A ma gyaror szá gi vál lal ko zá sok jel lem zői – a fel ső ok ta tás „fel ve vő pia ca”

Ma gyaror szág piac gaz da sá gi fel té te lek hez al kal maz ko dó szer ve ze ti rend sze ré -
nek fő össze te vői a rend szer vál to zást kö ve tő nagy átala ku lá si sokk után jöt tek
lét re.

1995-ben pél dául a KSH még 1112 ezer gaz da sá gi szer ve ze tet re giszt rált.
A pia ci vi szo nyok kiépü lé sé vel, a ver seny erő sö dé sé vel a vál lal ko zá sok szá ma
csök ken ni kez dett. A mi ni mu mot 1997-ben ér te el 1107 ezer egy ség gel. A sta bi -
li zá ló dó gaz da sá gi kör nye zet és a ja vu ló kon junk tú ra ha tá sá ra a gaz dál ko dó
szer ve ze tek szá ma is mét gya ra po dott. E ked ve ző fo lya mat ered mé nye ként 2005-
ben ér te el a ma xi mu mot, mintegy 1,3 mil lió egy ség gel. A meg szo rí tó in téz ke dé -
sek ha tá sá ra 2006-ban szá muk érez he tően csök kent. Je len le gi szá muk (2010)
már az 1,7 mil lió egy ség hez kö ze lít.

A fog lal koz ta tás bő vü lé sé ben a kis- és kö zép vál lal ko zá sok szá mí ta nak meg-
 ha tá ro zó szek tor nak, ré sze se dé sük a fog lal koz ta tás ban 54–56% kö rü li. Ugyan-
ezek az ará nyok az uniós ta gor szá gok ban és agg re gá tu mok ban vál to zóak.

Ver seny ké pes sé gi mu ta tók kal vég zett elem zé sek alap ján beiga zo ló dott, hogy
a ma gyaror szá gi vál lal ko zá sok ter me lé keny sé gi szín vo na la ma még erő sen el-
 ma rad a fej let tebb uniós ta gor szá go ké tól (azok nak mindössze 65%). A le ma ra -
dás újab ban a ve lünk együtt tag gá vált or szá gok kal va ló össze ve tés ben is ki mu -
tat ha tó. Az uniós és a vi lág pia ci mé re tű ver sen gés ben csak azok az ipar ágak és
vál la lat cso por tok tud nak tar tó san a relatíve ala csony bér költ sé gek re ala poz va
ver seny ké pe sek ma rad ni, ame lyek ter me lé keny sé ge meg kö ze lí ti a fej lett or szá -
gok ban lé vő kon ku ren seik szín vo na lát (így pél dául a híradástechnikai és gép jár -

18 An nak el le né re, hogy a köz igaz ga tás in téz mé nyei nek ugyanúgy ér de ke, hogy mi nél több te het -
sé ges fia talt ve gyen fel, va la mint al kal maz zák a ver seny szfé rá ban meg ho no sí tott mód sze re ket – je -
len írás ban cé gek alatt el ső sor ban a gaz da sá gi élet sze rep lőit ért jük; ti. ők van nak ver seny hely zet -
ben. A mód sze re ket il le tően a fen ti megál la pí tás igaz az ál la mi vál la la tok ra is.
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mű gyár tá si al ága za tok, ahol vi szony lag nagy súlyt kép vi sel nek a mul ti na cio ná lis
nagy vál la la tok és azok kor sze rű tech no ló giá ja és piac szer ve zé se). Ah hoz, hogy
eb ben a glo bá lis pia ci ver seny ben a ma gyar vál la la tok jobb ered ményt ér je nek el,
az előbb em lí tett két hú zó ipar ág mel lé újabb ver seny ké pes ága za tok fel fej lesz té -
sé re len ne szük ség. Nem zet kö zi ta pasz ta la tok alap ján a sze lek tív fej lesz tés po li ti -
ka mel lett és a he lyi kom pa ra tív elő nyö ket jól ki hasz ná ló, K+F ka pa ci tá sok kal,
to váb bá ru gal mas mun ka erő-kép zé si (ok ta tá si) rend sze rek kel tá mo ga tott vál la la -
ti szek to rok kal ér he tő el.19

1. táb lá zat. A re giszt rált vál lal ko zá sok szá má nak ága za ti össze té te le és vál to zá sa 2001–2006
kö zött, lét szám-ka te gó riák sze rin ti bon tás ban

Meg ne ve zés Év 

Lét szám-ka te gó ria (fő) 

Össze sen
0 1–9 

10– 
19 

20– 
49 

50– 
249 

250– 
499 

≥500 

Me ző gaz da ság,  
er dő gaz dál ko dás 

2001 5094 5717 704 836 661 44 23 13078 

2006 19 129 31 606 837 741 418 28 10 52769 

Ipar 
2001 12 279 22 282 3 618 2 999 2 092 380 283 43933 

2006 13 746 57 681 4 644 3 583 1 948 309 231 82142 

Épí tő ipar 
2001 10 833 17 177 2 009 1 062 384 22 11 31498 

2006 14 543 74 887 3 284 1 405 332 15 12 94478 

Ke res ke de lem
2001 33 567 56 536 4 105 1 759 700 51 40 96758 

2006 42 428 160 016 5 704 2 405 791 47 40 211431 

Szál lás hely- 
szol gál ta tás 

2001 5 378 8 065 800 348 127 14 9 14 741 

2006 22 625 46 375 1 455 525 122 7 8 71117 

Szál lí tás, pos ta és  
táv köz lés 

2001 4 056 7 668 632 334 166 24 42 12 922 

2006 5 657 37 775 1 109 532 203 18 49 45343 

Pén zü gyi te vé keny ség 
2001 1 470 1 820 84 160 120 4 17 3 675 

2006 2 401 32 831 113 134 154 8 16 35 657 

In gat lan ügy le tek,  
gaz da sá gi szol gál ta tás

2001 69 006 48 738 1 880 1 040 518 47 36 121 265 

2006 190 731 247 977 3 302 1 569 552 53 32 44 4216 

Ok ta tás 
2001 2 971 2 630 72 43 11 . . 5 727 

2006 9 221 28 976 94 48 14 1 – 38 354 

Egész ség ügy 
2001 4 552 7430 106 55 17 3 3 12166 

2006 4 117 23 809 166 85 32 3 2 28214 

19 ECOSTAT (2007).
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A nem zet gaz da ság egé szé re vo nat ko zó ada tok sze rint – öt év alatt – a Ma-
 gyaror szá gon re giszt rált vál la la tok szá ma több mint meg há rom szo ro zó dott (1.
táb lá zat). Ezen be lül ki zá ró lag az 50 fő alat ti vál lal ko zá sok nál mu tat ha tó ki ki-
 sebb-na gyobb nö ve ke dés, míg az e szint fe let tiek nél tar tós csök ke nés ta pasz tal -
ha tó. A ko ráb bi évek hez ké pest a ma gyar vál la la ti pi ra mis is mert tor zu lá sai (túl -
sú lyos alapja, arány ta la nul vé kony csú csa) to vább ra is meg ma rad tak, ami a
tar tós és kie gyen sú lyo zott fej lő dés szem pont já ból nem te kint he tő ked ve ző nek.
A leg na gyobb mér ték ben (több mint négy sze res ütem ben) az 1–9 fős vál lal ko zá -
sok szá ma gya ra po dott. 

En nél ki sebb (több mint két sze res) nö ve ke dés mu tat ha tó ki a nul la fős ka te -
gó riá nál. A leg főbb gond, hogy túl ke vés a nagy- és kö zép vál la la tok szá ma, és kü lö -
nö sen sok a kez dő, jó részt önfoglalkoztatáson ala pu ló kény szer vál lal ko zás ará nya.
Ha son ló kö vet kez te té sek von ha tók le a tény le ge sen mű kö dő vál la la tok szá má -
nak vál to zá sá ból is.

A be ve ze tés ben uta lás tör tént ar ra a prob lé má ra, hogy a te het sé ges fia ta lok
ért he tően na gyobb eséllyel és na gyobb szám ban tud nak el he lyez ked ni a fel ső ok -
ta tás el vég zé se után a nagy vál la la tok nál, ahol kar rier me ne dzse lés től kezd ve kü-
 lön bö ző kép zé sek ben se gít he tő elő si ke res pá lya fu tá suk, azon ban ez a ten den cia
csak a jég hegy csú csán ér vé nye sül, túl nyo mó részt kis vagy jó eset ben kö zép vál -
la la tok nál tud el he lyez ked ni.

A leg több (100 ez ret jó val meg ha la dó) mű kö dő vál lal ko zást két szol gál ta tó
ága zat ban (a ke res ke de lem, ja ví tás, to váb bá az in gat lan ügy le tek, gaz da sá gi szol-
gáltatásban) re giszt rál ták. 

Ezt kö ve tő (50 ezer kö rü li) nagy ság ren det kép vi sel az ipar, épí tő ipar és az
egyéb kö zös sé gi, sze mé lyi szol gál ta tó ága zat. Vé gül a leg ki sebb (25 öt ezer kö rü -
li) szám mu tat ha tó ki a me ző gaz da ság, vad-, er dő- és hal gaz da ság, a szál lás hely-
szol gál ta tás, ven dég lá tás, pén zü gyi köz ve tí tés, ok ta tás, egész ség ügyi és szo ciá lis
el lá tás ága za tok ban. A vizs gált hat év ben a ha gyo má nyos ter me lő szek to rok ban
(me ző gaz da ság, ipar, épí tő ipar ke res ke de lem, ja ví tás) csök kent a vál la la tok szá -
ma, a di na mi ku sab ban fej lő dő szol gál ta tó ágak ban vi szont je len tős bő vü lés fi gyel -
he tő meg, amely meg fe lel a nem zet kö zi tren dek nek (1. áb ra).

Egyéb kö zös sé gi,  
sze mé lyi szol gál ta tás

2001 6 875 8 539 294 159 122 8 8 16 005 

2006 17 843 61 199 430 233 136 10 8 79859 

Egyéb te vé keny ség 
2001 7 3 – – – – – 10 

2006 203 170 – – – – – 373 

Össze sen 
2001 156 088 186 604 14 304 8 795 4 918 597 472 371 778 

2006 342 644 803 302 21 138 11 260 4 702 499 408 1 183 953 

For rás: KSH – A re giszt rált gaz da sá gi szer ve ze tek szá ma (2001. és 2006. évi Gyorstájékoztatók) (vál la la tok da rab szá ma)
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1. áb ra. A mű kö dő vál la la tok szá má nak fő ágak sze rin ti vál to zá sai (da rab)

Egyéb kö zös sé gi, sze mé lyi 
szol gál ta tás

Egész ség ügyi, szo ciá lis el lá tás

Ok ta tás

In gat lan ügy le tek, gaz da sá gi 
szol gál ta tás

Pén zü gyi köz ve tí tés

Szál lí tás, rak tá ro zás, pos ta, táv köz lés

Szál lás hely-szol gál ta tás, ven dég lá tás

Ke res ke de lem, ja ví tás

Épí tő ipar

Ipar

For rás: KSH – Stadat adat bá zis.
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A gaz dál ko dá si fel té te lek vál to zá sá ról az új be jegy zé sű szer ve ze tek ada tai köz-
 vet len in for má ciót nyúj ta nak. A vál lal ko zása la pí tá sok 2002-ig tar tó erő tel jes nö-
 ve ke dé se 2003-tól csök ke nés be ment át.20 A fen tie ket mintegy megerő sí tő tren det
mu tat a meg szűnt vál lal ko zá sok szá má nak és ará nyá nak a vál to zá sa. Mind két
vál to zás fi gyel mez te tő le het, mi vel azt jel zi, hogy az utób bi évek ben (kü lö nö sen
a kény sze rű kiiga zí tó in téz ke dé sek ha tá sá ra megnövekvő adó- és já ru lék ter hek
miatt) a ma gyar vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé ge rom lik. Fi gyel met ér dem lő vál-
 la la ti de mog rá fiai mu ta tó az új vál lal ko zá sok túlélé si ará nya. Ma gyaror szá gon a
gaz dál ko dó szer ve ze tek – 5 év utá ni – túlélé si ará nya nem éri el az 50%-ot, azaz
az új vál lal ko zá sok több mint fe le nem túl hosszú idő után tönk re megy21. Ez az
új vál lal ko zá sok erős kon junk tú rafüg gő sé gét és a nem tel je sen vé gig gon dolt ala-
 pí tá si be jegy zé sei cél jait és fel té te leit sej te ti.

A ma gyar gaz da ság mo der ni zá lá sá ban a glo bá lis cé gek alap ve tő sze re pet ját-
 szot tak. En nek legin kább kéz zel fog ha tó ered mé nye több év ti ze des el ma ra dott -
sá gunk meg szű né se a táv köz lés te rén. Meg je lent a Deutsche Telekom, az Ame-
ritech, a Vivendi, a KPN, a Vodafone, de a gyár tás ban orosz lán részt vál la ló
Sie mens, Erics son, Nokia, Mo to ro la is ide so rol ha tó. Szin tén na gyon lát vá nyos
volt az ipar vál la la tok elöre ge dett gép park já nak, il let ve az elavult iro da tech ni ká -
nak a le cse ré lé se min den kül föl di kéz be ke rült cég nél (pl. GE Lighting, Elect ro -
lux), il let ve a ko ráb ban nem hasz nált új tech no ló giák meg ho no sí tá sa (pl. az au-
 tó gyár tás vagy az IBM me rev le mez üze me).

Kü lö nö sen nagy je len tő sé gű volt, hogy egyes high-tech cé gek (pl. a General
Electric, a Nokia) már ko moly fej lesz tő ka pa ci tást is kiépí tet tek. Ez zel nem csu-
 pán a ha zai mű sza ki gár da tu dá sá nak hasz no sí tá sá hoz já rul nak hoz zá, de az új
ge ne rá ció ok ta tá sá hoz is, mint pél dául az Erics son és a Knorr-Bremse sze rep vál -
la lá sa a Bu da pes ti Mű sza ki Egye te men.

A Knorr-Bremse a Mű egye tem gép jár mű vek tan szé ké re ala poz ta ma gyaror -
szá gi ku ta tó bá zi sát, mintegy 100 mér nö köt al kal maz. Az Erics son nagy se bes sé -
gű há ló za tok ku ta tá sá ra al kal mas la bo ra tó riu mot mű köd tet az egye te men.

Ke vés bé lát vá nyos, de nem ki sebb je len tő sé gű az, hogy a kül föl di cé gek be-
 hoz ták a vál la la ti gya kor lat ba a kor sze rű cég ve ze té si mód sze re ket, ame lyek ko ráb -
ban csak el mé le ti tu dás ként vol tak je len a ma gyar szak em be rek kö ré ben. A mi -
nő ség biz to sí tá si, lo gisz ti kai vagy a controlling rendszerek el ter je dé se pél dául

20 A gaz da sá gi szer ve ze tek lét re ho zá sá nak ad mi niszt ra tív és pén zü gyi fel té te lei nek könnyí té sé vel
má ra megint je len tő sen megug rott a szá muk. KSH Stadat, 2009.
21 Ha szá mí tás ba vesszük, hogy a nagy vál la la tok túlélé si esé lyei – lásd 2008–2009. évi pén zü gyi
krí zist – sok kal job bak a KKV-nál, nem mindegy, hogy egy te het sé ges fia tal hol foly tat ja a pá lya fu -
tá sát, mi lyen se gít sé get kap az adott mun ka he lyen, mi lyen szer ve ze ti és mű kö dé si rend szer ben
kell dol goz nia és te het sé gét fej lesz te nie.
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egyér tel műen an nak kö szön he tő, hogy a glo bá lis cé gek ma gyaror szá gi te lep he -
lyei pél dát mu tat tak ezek gya kor la ti mű köd te té sé re.

A köz is mert ex port tel je sít mé nyek rész le te zé se nél kül is nyil ván va ló, hogy a
ma gyar gaz da sá got a mo dern vi lág gaz da ság ba ép pen az itt meg te le pe dett glo bá -
lis cé gek kap csol ták be. Kér dés azon ban, hogy miért jöt tek ide, mi től ér zik jól, il-
 let ve rosszul ma gu kat. A vá la szok is me re té ben már meg jó sol ha tó, hogy a kö zel -
jö vő ben újab bak jön nek-e, vagy az itt le vők is el men nek (ami re szin tén volt már
pél da).

2010. jú nius 30-án 1 mil lió 718 ezer gaz da sá gi szer ve ze tet re giszt rál tak Ma-
 gyaror szá gon, 2,8%-kal töb bet, mint egy év vel ko ráb ban. A szer ve ze tek 94%-át a
vál lal ko zá sok ké pez ték, 23%-ukat Bu da pes ten, 11%-ukat pe dig Pest me gyé ben
je gyez ték be.

Bu da pes ten 2010. jú nius 30-án 400 ezer gaz da sá gi szer ve ze tet tar tot tak nyil-
 ván, 2,7%-kal töb bet, mint az elő ző év azo nos idő pont já ban. A re giszt rált szer-
 ve ze tek dön tő több sé gét adó vál lal ko zá sok szá ma 2,8%-kal nö ve ke dett, ezen be -
lül a tár sas vál lal ko zá sok ból 4,1%-kal, egyé ni vál lal ko zá sok ból pe dig 0,7%-kal
töb bet re giszt rál tak, mint egy év vel ko ráb ban.

Vál lal ko zá si for mán ként te kint ve a tár sas vál lal ko zá sok kö zel hat ti ze dét ki -
te vő kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá gok szá ma nőtt a leg job ban, 9,2%-kal, de a rész-
 vény tár sa sá gok ese té ben is 5%-os nö ve ke dés kö vet ke zett be. A je len tős súlyt
kép vi se lő be té ti tár sa sá gok, va la mint a szö vet ke ze tek szá ma is csök kent az egy
év vel ko ráb bi ér ték hez ké pest.

Az egyé ni vál lal ko zók 44%-a ren del ke zett vál lal ko zói iga zol vánnyal, szá muk
5,6%-kal ke ve sebb volt, mint 2009. jú nius 30-án. A fő vá ro si egyé ni vál lal ko zók
46%-a mel lék fog lal ko zá sú ként, 36%-a fő fog lal ko zá sú ként sze re pelt a nyil ván -
tar tá sok ban, az előb biek szá ma 1,9%-kal nö ve ke dett, az utób bia ké 0,5%-kal
csök kent az elő ző év azo nos idő pont já hoz ké pest.

Pest me gyé ben 2010. jú nius 30-án a nyil ván tar tott gaz da sá gi szer ve ze tek szá -
ma 180 ezer volt, 4,5%-kal több, mint egy év vel ko ráb ban. A gaz da sá gi szer ve ze -
tek 95%-át ki te vő vál lal ko zá sok szá ma 4,3%-kal nö ve ke dett, ezen be lül a tár sas
vál lal ko zá so ké 6,3%-kal, az egyé ni vál lal ko zá so ké pe dig 2,6%-kal emel ke dett.

A je len tő sebb sú lyú tár sas vál lal ko zá si for mák kö zül a kor lá tolt fe le lős sé gű
tár sa sá gok ból 13%-kal töb bet re giszt rál tak, mint egy év vel ko ráb ban, a be té ti
tár sa sá gok szá ma azon ban 2,3%-kal csök kent.

Az egyé ni vál lal ko zá sok kö zel fe le ren del ke zett vál lal ko zói iga zol vánnyal,
1,4%-kal ke ve sebb, mint az elő ző év azo nos idő pont já ban. Az egyé ni vál lal ko zók
41%-a fő fog lal ko zá sú ként, 40%-a mel lék fog lal ko zá sú ként, 20%-a pe dig nyug dí -
jas vál lal ko zó ként volt re giszt rál va. Az em lí tett vál lal ko zás tí pu sok mindegyi ké -
ben nö ve ke dett a vál lal ko zá sok szá ma, kö zü lük is leg na gyobb mér ték ben, 5,1%-
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kal a mel lék fog lal ko zá súak, 1,7%-kal pe dig a nyug dí jas egyé ni vál lal ko zók szá -
ma gya ra po dott.22

A fel ső ok ta tás mun ka erő-u tán pót lá sa el viek ben ru gal ma san al kal maz ko dik
a gaz da sá gi vál to zá sok hoz és a kü lön bö ző te rü le tek cél zott fej lesz té sei hez.
A megúju lás egyik sa rok pont ja, hogy a mennyi sé gi után pót lá son túl a krea ti vi -
tás ra és innovatív gon dol ko dás ra ké pes te het sé gek mi lyen sze re pet tud nak be-
 töl te ni a fej lesz tés ben. Ese tük ben a tár gyi és anya gi fel té te lek biz to sí tá sa csak egy
ré sze a te vé keny sé gü ket megala po zó kör nye zet nek. A mo dern és ha té kony szer-
 ve ze tek nél tisz tá ban van nak ve le, hogy a pszi cho ló giai kör nye zet ugyanak ko ra
súllyal bír. A fej lesz té sek so rán a te het sé gek szer ve ze ti kul tú rá ban be töl tött ún.
„idol” sze re pe sem mel lé kes, mert fon tos ele me a cso port ko hé zió nak, így a ha té -
kony szer ve ze ti mű kö dés nek.

A tar tal mi össze füg gé se ket váz la to san fel tün te tő 2. áb rán – a ha zai gya kor la -
tot te kint ve – több kri ti kus pon tot is ta lá lunk, me lyek re ké sőbb té rünk ki. Ilyen
prob lé ma a te het sé gek azo no sí tá sa, az in for má ció cse re a két ol dal kö zött, a kö -

22 Gaz da ságku ta tó In té zet tá jé koz ta tó ja, 2010.

FEL SŐ OK TA TÁS ÉS 
IN TÉZ MÉ NYEI

– Cik lu sos megala po zó 
szak mai fel ké szí tés (B; M)

– To vább kép zés (dok to ri stb.)
– Mi nő ség biz to sí tás (TQM) 
– Ku ta tá si in téz mé nyek és

egy sé gek
– Együtt mű kö dés a ha tá ron

tú li ma gyar nyel vű fel ső ok-
 ta tás sal

Te het sé gek ki vá lasz tá sa

– In téz mé nyes kieme lés 
(Eöt vös kol lé giu mok)

– Te het ség gon do zás
– Pá lyá za tok, ver se nyek 

(bel föld, kül föld)
– Ösz tön dí jak

MUN KA ADÓK
– Ipar
– Ke res ke de lem
– Me ző gaz da ság
– Ok ta tás
– Egész ség ügy
– Szál lí tás, hír köz lés
– Köz szol gál ta tá sok
– Pén zü gyi szol gál ta tá sok
– Egyéb szol gál ta tá sok
– Ku ta tó in té ze tek (pl. MTA),

In no vá ciós Ala pít vá nyok 
(pl. Bay Z.)

Te het sé gek
to vább fej lesz té se

– Men to ri rend szer
– Bel ső kép zé sek
– Kar rier se gí tés
– Nem zet kö zi szín tér re va ló

ki lé pés biz to sí tá sa

Mun ka erő-
u tán pót lás

In for má ció cse re – kö zös
fó ru mok

Tár sa da lom és gaz da ság
mun ka erő igé nye

2. áb ra. A ma gyaror szá gi fel ső ok ta tás és a mun ka adói ol dal (op ti má lis) kap cso la ta
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zös szer ve ze ti fó ru mok hiá nya vagy ala csony szin tű ha té kony sá ga. Ugyan csak
ér de mes kiemel ni a mun ka adói ol dal fe lől a fel ső ok ta tás fe lé irá nyu ló el vá rá so -
kat és szá mon ké ré se ket, mint pél dául az ered mé nyes séget, vagy az el szá mo lást a
pénz fel hasz ná lás ról, an nak ha té kony sá gá ról.

1.2. A kis- és kö zép vál lal ko zá sok az Eu ró pai Unió ban23

Az elő zőek ből egyér tel műen ki de rült, hogy a fel ső ok ta tás ban je lent ke ző te het -
sé gek mun ka le he tő sé gei nél csak rész le ge sen ve zet egye nes út a leg töb bet em le -
ge tett mul tik és egyéb nagy vál la la tok fe lé.

A vál la lat mé re tek szem pont já ból – füg gően az ipa ro so dás mér té ké től és
szám ta lan egyéb té nye ző től – a kis- és kö zép vál la la tok, az egyé ni vál lal ko zók az
Eu ró pai Unión be lül is do mi nál nak. Ez zel kap cso lat ban Szuly Kin ga a kö vet ke -
ző ket mond ta24:

A lissza bo ni stra té gia, a nö ve ke dés és a mun ka hely te rem tés eu ró pai prog-
 ram ja, az egyik leg fon to sabb összeu ró pai prog ram, amely meg szab ja az Unió
kis- és kö zép vál lal ko zá si po li ti ká ját. A lissza bo ni cé lo kat 2000-ben fo gad ták el
az EU-15 kép vi se le té ben. Fő cél ként azt ha tá roz ták el, hogy Eu ró pa le gyen a leg-
 ver seny ké pe sebb tu dás ala pú gaz da ság a vi lá gon,25 já rul jon hoz zá a fenn tart ha tó
gaz da sá gi fej lő dés hez, több és jobb mun ka hely kiala kí tá sá hoz, nö vel je a tár sa -
dal mi ko hé ziót Eu ró pá ban. Ezt a Lissza bo ni Agen dát az Unió nem ré gi ben fe lül -
vizs gál ta és új rain dí tot ta, az alap ve tő cé lok azon ban meg ma rad tak. A kis- és kö-
 zép vál lal ko zá sok azon ban a lissza bo ni prog ram tól füg get le nül egy sor po li ti kai
te rüle ten fon tos sze re pet ját sza nak. Ilyen pél dául a ver seny po li ti ka, a mun ka vál -
la lás sal és a szo ciál po li ti ká val fog lal ko zó szak po li ti ka, a kör nye zet vé de lem, az
ener gia- és a köz le ke dés po li ti ka, a struk tu rá lis ala pok po li ti ká ja, a me ző gaz da -
ság- és vi dék fej lesz té si po li ti ka. 

23 A KKV-kér dés rész le tes is mer te té se azért is fon tos, mert az EU cél ki tű zé sei kö zött hang sú lyos
egy sé ges ku ta tá si tér ség nél a lét re jött ered mé nye ket el ső sor ban a KKV-k fe lé akar ják transz por tál -
ni.
24 Szuly Kin ga: Kis és kö zé pes vál lal ko zá sok az Eu ró pai Unió ban. Ál ta lá nos Vál lal ko zá si fő is ko la;
Tu do má nyos Köz le mé nyek, 2006. áp ri lis.
25 Fő ként en nek a cél ki tű zés nek a fé nyé ben rend kí vül fi gye lem remél tó a te het sé gek tár sa dal mi
ke ze lé se, a fel ső ok ta tás és a mun ka he lyek kö zöt ti át jár ha tó ság, a nem zet kö zi szín tér re ki ke rü lés
esé lyei és ha son ló prob lé mák!
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A kis- és kö zép vál lal ko zá sok hely ze te
A je len le gi eu ró pai uniós sza bá lyok sze rint azok a vál lal ko zá sok szá mí ta nak kis-
és kö ze pes vál lal ko zás nak, ame lyek ben az al kal ma zot tak szá ma ke ve sebb, mint
250, for gal muk 500 mil lió eurónál, vagy pe dig a mér leg fő össze ge 43 mil lió eu-
rónál ala cso nyabb26. Ezen be lül há rom ka te gó riát kü lön böz tet meg az Unió:
mik ro vál lal ko zá so kat, ame lyek ben 10-nél ke ve sebb az al kal ma zot tak szá ma, és 
2 mil lió eurónál ke ve sebb a for gal muk; a kis vál lal ko zá so kat, ahol az al kal ma zot -
tak szá ma 10 és 50 kö zött van, a mér legfő összeg pe dig 5 és 10 mil lió euró kö zött;
il let ve a kö zép vál lal ko zá so kat, ame lyek ben en nél töb ben dol goz nak. Ez a de fi ní -
ció nem csak az Unió te rü le tén be lül, ha nem az egész Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé -
gen be lül ér vé nyes, te hát Nor vé giá ban, Lichtensteinben és más eu ró pai or szá -
gok ban is.

A tíz új tag ál lam 2004. má ju si csat la ko zá sa óta az Unió nak 450 mil lió la ko sa
van, 23 mil lió kis- és kö zép vál lal ko zó mű kö dik itt. Az Eu ró pai Unió az egyik leg-
 na gyobb in teg rált piac je len leg a vi lá gon. Ez a 23 mil lió kis- és kö zép vál lal ko zó
ad ja a nem ál la mi mun ka he lyek két har ma dát, az Unió összes vál lal ko zá sá nak
98%-át, és ter me li meg a hoz záadott ér ték 60%-át az Eu ró pai Unión be lül. A kis-
és kö zép vál lal ko zá sok át la gos mé re te hat sze mély, de 57%-a, te hát a több sé ge, mik-
 ro vál lal ko zás, vagyis önfoglalkoztató.27

Bár egyér tel műek en nek a nagy egy sé ges piac nak az elő nyei, de ter mé sze te sen
ko moly prob lé mák is van nak. Egy részt az USA és az EU köz ti egy fő re ju tó GDP-
kü lönb ség nem csök ken az utób bi idő ben. Az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ké szí tett
elem zés egye bek mel lett azt is megál la pí tot ta, hogy az EU nem hasz nál ja ki tel je -
sen a vál lal ko zá sok le he tő sé geit; amíg az eu ró paiak 47%-a – az Eurobarométer fel-
 mé ré sei sze rint – szí ve seb ben len ne önfoglalkoztató vagy vál lal ko zó, en nek el le né re
csak 4%-a az, el len tét ben az USA-val, ahol az ott élők 11%-a vál lal ko zó.

Ér de mes ar ra is fel hív ni a fi gyel met, hogy bár a leg több kis- és kö zép vál lal -
kozó a nö ve ke dést te kin ti fő cél já nak, mégis na gyon ke vés nö vek szik va ló já ban.
Az Unió ban a leg na gyobb vál la la tok már a 60-as évek ben is nagy vál la la tok vol-
 tak, te hát nin csen olyan tí pu sú si ker tör té net az Eu ró pai Unió ban, mint pél dául a
Mic ro soft az Egye sült Ál la mok ban. Az eu ró paiak a ku ta tá sok sze rint sok kal
kockázatkerülőbbnek bi zo nyul nak, mint az ame ri kaiak. Ame ri ká ban az em be -
rek nek csak 29%-a ért egyet az zal a ki je len tés sel, hogy nem ér de mes vál lal ko zás -
ba fog ni ak kor, ha ez koc ká za tot is rejt ma gá ban; Eu ró pá ban vi szont ezt a ki je -
len tést 44% he lyes li.

Emel lett fon tos prob lé ma az elöre ge dő tár sa da lom is. Az em be rek ál ta lá ban
fia ta lon, 25–34 éves kor ban kez de nek vál lal ko zás ba. Ez a kor cso port csökkenni

26 A pénz for ga lom sze rin ti diffe ren ciá lás ná lunk nincs elő tér ben.
27 KSH ter mi no ló giá ja sze rint „nul la”.
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fog az el kö vet ke ző idő ben, így va ló szí nű leg csökkenni fog az újon nan in dí tott
vál lal ko zá sok szá ma is. Fel mé ré sek sze rint min den har ma dik kis- és kö zép vál -
lal ko zás meg fog szűn ni az el kö vet ke zen dő 10 év ben, még pe dig azért, mert a ve-
 ze tő je nyug díj ba vo nul, kiöreg szik. Ez akár 2,4 mil lió mun ka hely meg szű né sé vel
is jár hat. Ezért te hát egyér tel mű, hogy az Unió nak ko moly lé pé se ket kell ten nie,
hogy ez a hely zet meg vál toz zon.

Hoz zá ten nénk, hogy pél dául a mo bi li tás elő se gí té se, a ku ta tás és in no vá ció
kö zöt ti sza ka dék át hi da lá sa, az éle ten át tör té nő ta nu lás és az Eu ró pai Fel ső ok ta -
tá si Tér ség egy sé ges ke ret rend sze ré nek elő se gí té sét szol gá ló ha tá ro za tok so ra
pon to san azt a célt szol gál ják az Unión be lül, hogy a glo bá lis ki hí vá sok nak az
Eu ró pai Unió meg tud jon fe lel ni. En nek fon tos ele me a fel ső ok ta tás ke ret rend -
sze ré nek ki dol go zá sa, azon ban ezen be lül a te het ség ke ze lés nem ke rült el kü lö -
nít ve a fi gye lem cent ru má ba – füg get le nül at tól, hogy a mun ka adói ol dal ról er re
igény len ne. Mi vel a Bo lo gna mun ka cso port ál tal ké szí tett aján lás ge ne ri kus
szem pon tú, így va ló szí nű, hogy a sa ját nem ze ti ke ret rend sze rek re bíz ták a te het -
ség kér dés kö rét. 

A fel ső ok ta tás mint a mun ka erő-u tán pót lás bá zisa, kü lö nös fi gye lem mel a te het -
sé ges hall ga tók ra
A je len leg mű kö dő ha zai fel ső ok ta tá si in téz mé nyek megosz lá sa a kö vet ke ző28:

• Ál la mi egye temek: 19 db
• Nem ál la mi egye temek (egy há zi egye te mek, CEU Kö zép- eu ró pai Egye tem

és az And rás sy Gy. Bu da pes ti Né met Nyel vű Egye tem): 7 db
• Ál la mi fő is ko lák:10 db
• Nem ál la mi fő is ko lák: 24 db

A 60 fel ső ok ta tá si in téz mény ben je len leg kb. 67–70 000 hall ga tó vé gez éven -
te29, te hát a fel ső fo kú vég zett ség gel ren del ke zők az elő ző pont ban is mer te tett
gaz da sá gi és szer ve ze ti struk tú rák ban tud nak el he lyez ked ni.

Mie lőtt megis mer ked nénk a fel ső ok ta tás rang so ro lá sá nak kér dés kö ré vel,
szemügy re kell ven nünk, hogy az Eu ró pai Unió az Egy sé ges Fel ső ok ta tá si Tér-
 ség, te hát a ko di fi kált mi nő sé gi kép zés és ezál tal a mun ka erő-u tán pót lás ér de ké -
ben mi lyen in téz ke dé se ket tesz és mi kép pen hoz ha tó össze füg gés be a te het ség
té ma kö ré vel.

28 For rás: www.nefmi.gov.hu – Fel ső ok ta tás hon lap, 2010.
29 A gaz da sá gi krí zis sel össz hang ban egy re ne he zebb el he lyez ke dé si le he tő sé gek áll nak ren del ke -
zé sük re. Az interneten fel lel he tő on li ne rend szer rel ki szá mol va, a 250 fő nél töb bet fog lal koz ta tó
nagy vál la la tok nál össze sen 184 friss dip lo más ra szá mí ta nak 2010 au gusz tu sá ban. Ez a TOP 100
vál la lat ra ve tít ve 1,84 mun ka he lyet je lent.



2. ÚJ TEN DEN CIA: AZ EU RÓ PAI UNIÓN BE LÜ LI
MUN KA ERŐ-MO BI LI TÁ SÁ HOZ AZ EGY SÉ GES
KÉP ZÉ SI KE RET REND SZER BE VE ZE TÉ SE30

Az Eu ró pai Unió ál lam- és kor mány fői 2000. már ciu si, lissza bo ni csúcs ta lál ko -
zó ju kon azt a stra té giai célt je löl ték ki, hogy 2010-re az Unió le gyen a vi lág leg-
 ver seny ké pe sebb és leg di na mi ku sabb tu dás ala pú gaz da sá ga, ami ké pes a fenn-
 tart ha tó nö ve ke dés re, több és jobb fog lal koz ta tás sal és na gyobb tár sa dal mi
ko hé zió val. Az ok ta tást és a kép zést e cél eléré sé nek kulcs fon tos sá gú esz kö ze -
ként azo no sí tot ták. En nek a fo lya ma to san fej lő dő gaz da sá gi és tár sa dal mi rend-
 nek a meg va ló sí tá sá hoz, fenn tar tá sá hoz és az elő nyei ből va ló ré sze se dés hez, az
Unió pol gá rai nak vi lág vi szony lat ban kiemel ke dő ér té kű mun ka erő vé kell vál-
 niuk, eh hez pe dig fo lya ma to san bő ví te niük és ak tua li zál niuk kell azt a tu dást,
azo kat a kész sé ge ket és kom pe ten ciá kat, ame lyek ezt le he tő vé te szik. En nek a
stra té giá nak a ré sze ként az Unió ar ra tö rek szik, hogy ok ta tá si és kép zé si rend-
 sze rei 2010-re vi lág vi szony lat ban mi nő sé gi re fe ren ciá nak szá mít sa nak, és el kö -
te lez te ma gát amel lett, hogy új, egész éle ten át és a ko ráb biak nál jobb ta nu lá si le-
 he tő sé ge ket biz to sít min den pol gá rá nak.

A Lissza bon ban ki tű zött cé lok eléré sé hez ko moly erő fe szí tés re van szük ség
az ok ta tás po li ti kai együtt mű kö dés megerő sí té se te rén. Az Eu ró pai Ta nács
stock hol mi ülé sé nek ha tá ro za ta alap ján az ok ta tá si és kép zé si cél ki tű zé sek lis-
 tá ja és egy mun ka prog ram ke rül tek meg ha tá ro zá sa, amely nek tel je sí té se nagy
lé pést fog je len te ni a lissza bo ni stra té gia meg va ló sí tá sá ban. Az Eu ró pai Ta nács
2002 már ciu sá ban tar tott bar ce lo nai ülé se is megerő sí tet te eze ket a tö rek vé se -
ket, hang sú lyoz va, hogy az ok ta tás az eu ró pai „tár sa dal mi mo dell” egyik alapja,
és hogy Eu ró pa ok ta tá si rend sze rei nek az egész vi lá got te kint ve mi nő sé gi re fe ren -
ciá vá kell vál niuk 2010-re. A cél ki tű zé sek fon tos ré sze a mu ta tók és vi szo nyí tá si
pon tok meg ha tá ro zá sa, ame lyek se gít sé gé vel mér ni le het a ta gor szá gok és 
Eu ró pa egé szé nek a 2010-re ki tű zött cé lok tel je sí té sé ben elért ha la dá sát.

30 www.nefmi.gov.hu; Fel ső ok ta tá si Köz le mé nyek, 2010. Az eu ró pai fel ső ok ta tá si tér ség ké pe sí té -
si ke ret rend sze re.
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Az EU-tagállamok kor mány fői nek kez de mé nye zé sé re a Ta nács és az Eu ró pai
Par la ment több éves eu ró pai szin tű elő ké szí tő mun ka után 2008 áp ri li sá ban
aján lást fo ga dott el az egész éle ten át tar tó ta nu lás Eu ró pai Ké pe sí té si Ke ret rend -
sze ré ről (EKKR). Az aján lás cél ja, hogy a leg kü lön bö zőbb nem ze ti és ága za ti ké-
 pe sí té si rend sze rek, il let ve ké pe sí té si ke ret rend sze rek kö zöt ti jobb át jár ha tó ság,
át vált ha tó ság és hor doz ha tó ság meg te rem té se ré vén ösz tön ző leg has son az
egész éle ten át tar tó ta nu lás ra, to váb bá biz to sít sa a ta nu ló és mun ka vál la ló egyén
Unión be lü li jobb mo bi li tá sát.

Mi köz ben szük sé ges, hogy ki tá gít suk fel fo gá sun kat a ké pe sí tés fo gal má ról,
tük röz ve a mö göt tük ál ló ta nu lá si ered mé nyek sok fé le sé gét, elen ged he tet len,
hogy a tár sa da lom ne vé ben meg tör tén jen an nak a nyug tá zá sa, hogy ezek nek a
ta nu lá si ered mé nyek nek az eléré se va ló ban meg tör tént; ez az a hoz záadott ér ték,
amit a ké pe sí tés meg szer zé se kép vi sel.

Az egész éle ten át tar tó ta nu lás kö zép pont ba ál lí tá sa be fo lyá sol ta a rend szer -
szin tű re form fo lya ma tok ala ku lá sát, el ső sor ban azért, mert re le váns a ta nu lók
pro fil já nak és igé nyei nek vál to zá sa szem pont já ból. Ez új al rend sze rek lét re jöt té -
hez is ve ze tett egy részt az ál ta lá nos alap kép zés és a szak kép zés, más részt a fel ső -
ok ta tás és a szak kép zés ha tá rán. Ez zel pár hu za mo san ten den ciá vá vált a ke vés bé
for má lis kö rül mé nyek kö zött vég zett ta nu lás elis me ré se, ami új prob lé má kat ve-
 tett fel az zal kap cso lat ban, hogy a ta nu lást ki és ho gyan ér té kel je. 

Nö ve ke dett a kiegé szí tő szol gál ta tá sok irán ti igény, egye bek mel lett a ta nu lá -
si le he tő sé gek ről va ló in for má ciószol gál ta tás és a le he tő sé gek kö zöt ti vá lasz tást
se gí tő ta nács adás te rü le tén. Az 1990-es évek vé gén az Unió ta gor szá gai felis mer -
ték az egész éle ten át tar tó ta nu lás je len tő sé gét, és hoz zá fog tak a szük sé ges re for -
mok vég re haj tá sá hoz, hogy a kon cep ció rea li tás sá vál has son.

Az aján lás fel ké ri a tag ál la mo kat, hogy sa ját nem ze ti ké pe sí té si rend sze -
reik/ke ret rend sze reik EKKR-hez tör té nő vi szo nyí tá sá val 2010 vé géig csat la koz -
za nak ön kén tes sé gi ala pon az EKKR-hez, és biz to sít sák, hogy 2012-ig min den új
bi zo nyít vány, ok le vél és Europass-okmány tar tal maz zon hi vat ko zást az EKKR
meg fe le lő szint jé re. Az aján lás össz hang ban van a bo lo gnai fo lya mat ke re té ben 
a 45 eu ró pai or szág fel ső ok ta tá sért fe le lős mi nisz te rei ál tal 2005. má jus 19–20-i
ber ge ni ülé sü kön az Eu ró pai Fel ső ok ta tá si Tér ség (EFT) szá má ra el fo ga dott ke ret -
rend szer rel és szint leírá sok kal.

A fel ső ok ta tá si ké pe sí té si ke ret rend szer nek exp li cit kap cso la tot kell te rem te -
nie az aka dé miai kö ve tel mé nyek, a nem ze ti és in téz mé nyi mi nő ség biz to sí tá si
rend sze rek és az or szá go san elis mert ké pe sí té sek szint jé nek a köz tu dat ban va ló
meg je le né se kö zött. Az aka dé miai stan dar dok irán ti köz bi za lom ak kor te remt -
he tő meg, ha tud ha tó és köz is mert, hogy a kü lön bö ző fel ső ok ta tá si ké pe sí té sek
és fo ko za tok mö gött mi lyen tel je sít mé nyek áll nak.
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Az Eu ró pai Ké pe sí té si Ke ret rend szer (EKKR) leg fon to sabb cél jai
• Az egyes ta gor szá gok leg kü lön bö zőbb szin tű és rend szer be szer ve zett ké-

 pe sí té sei nek más or szá gok ké pe sí té sei vel va ló össze ha son lít ha tó vá té te le, a
nem ze ti ké pe sí té si rend sze rek au to nó miá já nak tisz te let ben tar tá sá val, a
rend sze rek har mo ni zá ció ja nél kül.

• A ta nu lá si ered mé nyek (is me re tek, kész sé gek, ké pes sé gek és kom pe ten -
ciák) kü lön bö ző szint jei re épí tő sem le ges, a nem ze ti ok ta tá si rend sze rek
sok szí nű sé gét szem előtt tar tó re fe ren cia pon tok kiala kí tá sa, ami le he tő vé
te szi a for má lis, nemfor má lis és in for má lis ta nu lás ered mé nyei nek elis me -
ré sét is.

• Az ok ta tá si szol gál ta tá sok mi nő ség biz to sí tá sá nak tá mo ga tá sa.
• A nem ze ti ok ta tá si, kép zé si rend sze rek össze han golt to vább fej lesz té sé nek

ösz tön zé se.

Az EKKR lét re ho zá sá ból fa ka dó leg fon to sabb elő nyök:
a) eu ró pai mé re tek ben erő sö dik az ok ta tá si és kép zé si rend sze rek össze ha -

son lít ha tó sá ga és át lát ha tó sá ga; 
b) a ké pe sí té sek köl csö nös elis me ré se te kin te té ben erő sö dik a tag ál la mok

kö zöt ti köl csö nös bi za lom; 
c) nem ze ti ke re tek kö zött egye te me sen könnyeb bé vá lik a ta nu lá si ered mé -

nyek sze rint azo no sí tott ké pe sí té sek szak mai tar tal má nak egy sé ges ér tel -
me zé sen nyug vó köl csö nös meg- és elis me ré se; 

d) je len tő sen fo ko zód hat a mi nő sé gi kö ve tel mé nyek te kin te té ben az ok ta tá -
si, kép zé si rend sze rek eu ró pai szin tű kon ver gen ciá ja; 

e) a ké pe sí té sek össze ha son lít ha tó sá ga nyo mán nö ve ked ni fog az eu ró pai
mun ka vál la lók Unión be lü li mo bi li tá sa, ami egy fe lől az egyén szá má ra ja-
 vít ja a fog lal koz ta tás esé lyeit, más fe lől elő se gí ti az eu ró pai gaz da ság ver-
 seny ké pes sé gé nek a fo ko zá sát.

A Bo lo gna mun ka cso port ja vas la ta sze rint a ke ret rend szer ki dol go zá sáért és
fenn tar tá sáért fe le lős in téz mény a Bo lo gna Follow-up Group le gyen, il let ve bár-
 mely, en nek örö ké be lé pő vég re haj tó; szint leírá sai ként a dub li ni szint leírá sok
(Dub lin Descriptors) szol gál ja nak a cik lu sok ke ret rend sze ré ben. Ezek ben az
egyes bo lo gnai cik lu sok vé gén meg sze rez he tő tel je sít mé nyek és ké pes sé gek ge-
 ne ri kus meg fo gal ma zá sa sze re pel.

Az EKKR mű kö dé se
Az EKKR (EQF) tu laj don kép pen egy ún. metakeretrendszer, amely nek ré vén le-
 he tő vé vá lik a nem ze ti ke ret rend sze rek és a rend sze rek ben ke let ke zett ké pe sí té -
sek össze ha son lí tá sa, egy más nak va ló meg fe lel te té se. Ezért szo kás az EKKR-t
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for dí tást/meg fe lel te tést tá mo ga tó esz köz nek (an go lul: translation tool) is mi nő -
sí te ni. Ezt a funk ció ját az EKKR azál tal ké pes be töl te ni, hogy az ok ta tá si és kép-
 zé si rend szer tel jes ver ti ku má ban a for má lis és nemfor má lis ta nu lás ke re tek kö-
 zött meg sze rez he tő ké pe sí té se ket – füg get le nül azok konk rét tar tal má tól –
ta nu lá si ered mény ala pú ki me ne tek alap ján össze sen nyolc hie rar chi kus, ún. re-
 fe ren cia szint be so rol ja. Ta nu lá si ered mé nyek azon is me re tek, kész sé gek, ké pes -
sé gek és kom pe ten ciák összes sé ge, ame lye ket az egyén egy meg ha tá ro zott ta nu -
lá si fo lya mat vé gé re el sa já tít.

Ez az „abszt rakt” meg kö ze lí tés te szi tu laj don kép pen le he tő vé a nem ze ti ok ta -
tá si-kép zé si rend sze rek ke re tei kö zött ke let ke zett ké pe sí té sek nek az EKKR-hez
tör té nő vi szo nyí tá sát. E vi szo nyí tás ré vén pe dig a nem ze ti ké pe sí té si rend sze -
rek ben szü le tett ké pe sí té sek tény le ge sen egy más sal is össze ha son lít ha tó vá vál-
 nak. 

Az ob jek tív ala po kon tör té nő össze ha son lí tás nak elen ged he tet len elő fel té te -
le, hogy az ok ta tás és a kép zés kü lön bö ző szint jein ha té kony és meg bíz ha tó mi-
 nő ség biz to sí tá si rend sze rek lé tez ze nek és mű köd je nek. Csakis ez kí nál meg fe le -
lő ga ran ciát ar ra néz ve, hogy a szó ban for gó ké pe sí tés va ló ban biz to sít ja az adott
szint re de fi niált is me re tet, kom pe ten ciá kat és kész sé ge ket.

Az EKKR metakeretrendszer egy sze rű sí ti, le he tő vé és lát ha tó vá te szi a nem-
 ze ti ké pe sí té si ke ret rend sze rek és ké pe sí té si rend sze rek kö zöt ti kap cso la to kat (3.
áb ra).

3. áb ra
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Az EKKR há rom fő elem ből áll:
• Köz pon ti ele mét a ta nu lá si ered mé nyek nyolc hie rar chi kus szint jé hez ren-

 delt kö zös re fe ren cia pon tok/deskriptorok ké pe zik. E szin te ket az EKKR 
kel lő ru gal mas ság gal ál la pít ja meg, ami biz to sít ja a ké pe sí té sek meg fe lel te -
té sét – bár mi lyen, bár hol meg va ló sí tott ok ta tá si prog ram vagy ön ál ló ta-
 nu lás ke re tei kö zött sze rez te meg azo kat az egyén.

• A re fe ren cia szin te ket az egyén (ta nu ló, mun ka vál la ló, mun kál ta tó) igé -
nyei hez iga zo dó eu ró pai esz köz tá rak tá mo gat ják: az egész éle ten át tar tó
tanu lást elő se gí tő eu ró pai kre dit át vál tási/-be szá mí tá si rend sze rek (ECTS,
ECVET), az Europass portfólió, a ta nu lá si le he tő sé ge ket tar tal ma zó Ploteus
adat bá zis.

• Az EKKR ma gá ban fog lal ja azo kat a kö zös el ve ket és el já rá so kat is, ame lyek
irány mu ta tást ad nak a kü lön bö ző szin te ken mű kö dő part ne rek kö zöt ti
együtt mű kö dés hez – kü lö nö sen a mi nő ség biz to sí tás ra (ENQA, ENQA-
VET, a nemfor má lis és in for má lis ta nu lás be szá mí tá sá ra, a pá lya orien tá ció -
ra és a kulcs kom pe ten ciák ra össz pon to sít va.

2.1. A ké pe sí té sek ta nu lá si ered mény ala pú meg kö ze lí té se31

A te het ség ér tel me zé sé nek, azo no sí tá sá nak, és nem mel lé ke sen a to váb bi pá lya -
fu tá sá nak szem pont já ból a jö vő be ni – ta nul má nyi ered mé nyek alap ján tör té nő
– ké pe sí té si rend szer azért fon tos, mert a te het ség de fi niá lá sá nak négy kiemelt
ele me kö zül ket tő vel is szo ro san össze függ:

• az át lag fe let ti ál ta lá nos ké pes sé gek kel,
• a feladat irán ti el kö te le zett ség gel.32

Je len leg a fen tiek re tám pon tot nyújt hat a sum ma cum vagy sum ma cum laude
mi nő sí té sű ok le vél.

A ké pe sí té sek ta nul má nyi ered mény ala pú meg kö ze lí té se gya kor la ti lag azt
vizs gál ja, hogy a ta nu ló egy meg ha tá ro zott kép zé si/ta nu lá si sza kasz be fe je zé se -
kor mi lyen szin tű is me re tek kel ren del ke zik, mennyi re ér ti és mi lyen mér ték ben
ké pes ér tel mez ni eze ket az is me re te ket, mi ként tud ja a meg szer zett tu dást al kal -
maz ni, il let ve, hogy szert tett-e egy adott szak te rü let ered mé nyes és au to nóm
mű ve lé sé hez szük sé ges ál ta lá nos kom pe ten ciák ra.

31 Az Eu ró pai Fel ső ok ta tá si Tér ség Ké pe sí té si Ke ret rend sze re; Bo lo gna mun ka cso port je len té se;
for rás: NEFIM, 2010.
32 Ba logh (2007).



111

Fel ső ok ta tá si in téz mé nyek és cé gek kap cso la ta a mun ka erő piac ra tör té nő fel ké szí tés tük ré ben

A ta nu lá si ered mé nyek ben va ló gon dol ko dás és sza bá lyo zás Eu ró pa egy re
több or szá gá ban kezd ter jed ni. Szá mos ok ta tá si és kép zé si rend szer ben e ta nu lá -
si ered mé nyek tel je sí té se alap ján dön te nek a ké pe sí té sek kiadá sá ról.

Az EKKR-hez tör té nő csat la ko zás legin kább ab ban az eset ben le het aka dály -
men tes és si ke res, ha az egyes ok ta tá si szin te ken és ágak ban meg sze rez he tő ké-
 pe sí té sek meg ha tá ro zá sa egy sé ge sen de fi niált ta nu lá si ered mé nyek (ún. desk-
riptorok) for má já ban tör té nik. Néhány eu ró pai or szág ban (Íror szág, Skó cia stb.)
több éve ta nu lá si ered mény ala pú ki me ne tek re épí tő nem ze ti ké pe sí té si ke ret -
rend szer mű kö dik.

Az EKKR a ké pe sí té sek egyes szint jei hez ren delt ta nu lá si ered mé nye ket há -
rom szem pont ból ír ja le:

• is me re tek,
• kész sé gek és ké pes sé gek,
• tá gabb ér te lem ben vett – sze mé lyes és szak mai ta nu lá si ered mény ként leírt

– kom pe ten ciák.

Ja vas la taik
Az aláb bi kri té riu mo kat ja va sol juk an nak iga zo lá sá ra, hogy egy nem ze ti ké pe sí -
té si ke ret rend szer kompatibilis az Eu ró pai Fel ső ok ta tá si Tér ség ke ret rend sze ré -
vel:

• Rö vid cik lu sú kép zés ben – az el ső cik lus ré sze ként vagy ah hoz kap cso ló -
dóan – meg sze rez he tő ké pe sí té sek ese tén kö rül be lül 120 ECTS-kre dit.

• El ső cik lu sú kép zés ben – alap kép zés ben – meg sze rez he tő ké pe sí té sek ese-
 tén 180–240 ECTS-kredit.

• Má so dik cik lu sú kép zés ben – mes ter kép zés ben – 90–120 ECTS-kredit;
ezen a szin ten a mi ni má lis kö ve tel mény 60 ECTS-kreditnél nem le het ke-
 ve sebb.

• Har ma dik cik lu sú kép zés ben a kö ve tel mé nyek tel je sí té sé hez nem fel tét le -
nül kell kre di te ket gyűj te ni.

A fel ső ok ta tá si ké pe sí té sek nem ze ti ke ret rend sze rét a fel ső ok ta tá sért fe le lős
nem ze ti mi nisz té rium hagy ja jó vá, a ke ret rend szert, a ki dol go zó tes tü le tet és
tes tü le te ket is ez a mi nisz té rium je lö li ki.

Azt ja va sol ják, hogy mindegyik or szág ma ga iga zol ja a ké pe sí té si ke ret rend -
sze ré nek kom pa ti bi li tá sát az át fo gó ke ret rend szer rel, és az ezt szol gá ló ön ta nú sí -
tá si el já rás rész le tei ke rül je nek pub li ká lás ra. A kom pa ti bi li tás ön ta nú sí tá sá ra a
kö vet ke ző el já rást ja va sol ják.
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ECTS-kreditek

Vi lá gos és bi zo nyít ha tó kap cso lat van a nem ze ti ke ret rend szer ben sze rep lő ké-
 pe sí té sek és az eu ró pai ke ret rend szer cik lu son kén ti ké pe sí té si szint leírá sai kö-
 zött.

A nem ze ti ke ret rend szer és a ben ne sze rep lő ké pe sí té sek bi zo nyít ha tóan ta-
 nu lá si ered mé nyek meg szer zé sé hez van nak köt ve. Az egyes ké pe sí té sek nek a
nem ze ti ke ret rend szer be tör té nő fel vé te lé ről szó ló dön tés ho za ta li el já rás át lát -
ha tó.

A fel ső ok ta tás nem ze ti mi nő ség biz to sí tá si rend sze re a fel ső ok ta tá si ké pe sí té -
sek nem ze ti ke ret rend sze re alap ján mű kö dik, és össz hang ban van a Ber li ni Nyi-
 lat ko zat tal, il let ve a mi nisz te rek nek a bo lo gnai fo lya mat so rán meg szü le tő to-
 váb bi nyi lat ko za tai val. 

Az ok le vélmel lék let ben a ké pe sí tés nek a nem ze ti ke ret rend szer ben el fog lalt
he lye, va la mint az eu ró pai ke ret rend szer be va ló il lesz ke dé se fel van tün tet ve.

Az egyes szin tek hez ren delt ta nu lá si ered mé nyek leírá sa olyan jel leg ze tes
deskriptorok alap ján tör té nik, ame lyek ré vén le he tő vé vá lik egy-egy adott ké pe -
sí tés nek az eu ró pai ké pe sí té sek hez, ké pe sí té si rend sze rek hez és ké pe sí té si ke ret -
rend sze rek hez va ló vi szo nyí tá sa. Ezt az ún. vi szo nyí tá si felada tot – ter mé sze te -
sen fi gye lem mel az EKKR mű kö dé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai ra – min den eset ben
az ún. Nem ze ti Koor di ná ciós Pont ba szer ve ződ ve az érin tett or szág il le té kes
szak ma po li ti kai és ága za ti szak em be rei, il let ve ha tó sá gai lát ják el az Eu ró pai Bi-
 zott ság mel lett mű kö dő és a tag ál la mok ki je lölt kép vi se lői ből ál ló ún. Ta nács adó
Cso port köz re mű kö dé sé vel.

Az EKKR sze rint de fi niált ta nu lá si ered mé nyek nem tar tal maz zák az egye di
szak ké pe sí té sek tar tal mi leírá sát, s nem érin tik a szak ké pe sí té sek egyen ér té kű -
sé gé nek a kér dé sét. Ez a szak ké pe sí té sek elis me ré sé vel, il let ve köl csö nös elis me -
ré sé vel fog lal ko zó nem ze ti vagy kö zös sé gi sza bá lyo zás kö ré be tar to zik.

Kü lön bö ző ér dek cso por tok és fel hasz ná lók

A kö zös re fe ren cia szin te ket az EKKR úgy ír ja le, hogy egy fe lől nem ze ti és ága za -
ti szin ten tá mo gat ja a szak ma po li ti ku sok és szak ér tők mun ká ját, más fe lől olyan
esz közt ad a ke zük be, amely le he tő vé te szi a nem ze ti és ága za ti ké pe sí té si ke ret -
rend sze rek és ké pe sí té si rend sze rek kö zöt ti össze ha son lí tást és együtt mű kö dést.
Ugyanez vo nat ko zik az együtt mű kö dést és a szak po li ti kák össze han go lá sát tá-
 mo ga tó el vek re és el já rá sok ra. A kö zös esz kö zök köz vet le nül kü lön bö ző mó don
tá mo gat ják az egyén mo bi li tá sát a ta nu lás és a mun ka vi lá gá ban. A ta nu ló/mun -
ka vál la ló szem pont já ból még in kább fo ko zód ni fog az EKKR je len tő sé ge azt kö-
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 ve tően, hogy meg tör té nik a nem ze ti és ága za ti ké pe sí té sek mód sze res össze kap -
cso lá sa az EKKR-rel.

Az Eu ró pai Ké pe sí té si Ke ret rend szer si ke re azon mú lik, hogy az ok ta tá si és
képzőintézmények, a mun ka adók, mun ka vál la lók, ci vil szer ve ze tek, a szak ma -
po li ti ku sok, va la mint az egyes ta nu lók szá má ra mennyi re vá lik hi te les sé, és mi-
 lyen elő nyö ket kí nál.33

Az EKKR mint együtt mű kö dé si ke ret rend szer

Az aján lás kör vo na laz za az EKKR és a nem ze ti, il let ve ága za ti szin tű ké pe sí té si
ke ret rend sze rek és ké pe sí té si rend sze rek kö zöt ti kap cso la to kat.

Az EKKR-hez tör té nő csat la ko zás ön kén tes, és nem ró jo gi kö te le zett sé get a
tag ál la mok ra. A kez de mé nye zés si ke re egy fe lől at tól függ, hogy a kü lön bö ző
szin te ken mű kö dő fe lek tény le ge sen mi lyen mér ték ben el kö te le zet tek a ke ret -
rend szer iránt, más fe lől at tól, hogy az EKKR-ben ré szes ál la mok kö zöt ti kiala -
kul-e köl csö nös bi za lom egy más ké pe sí té si rend sze rei/ke ret rend sze rei iránt.
Utób bi hoz ok ve t le nül szük sé ges, hogy az ok ta tás és a kép zés kü lön bö ző 
szint jein ha té kony, meg bíz ha tó mi nő ség biz to sí tá si rend sze rek lé tez ze nek és mű-
 köd je nek.

Nin cse nek pon tos for ga tó köny vek ar ra, hogy a nem ze ti ké pe sí té si ke ret rend -
sze rek nek ho gyan kell kiala kul niuk és fej lőd niük. Ál ta lá nos ság ban vagy alul ról,
vagy fe lül ről jö vő kez de mé nye zés re, vagy a két meg kö ze lí tés mód együt tes mű-
 kö dé se ré vén jön nek lét re.

A ki dol go zá suk so rán elin du ló kon zul tá ció az ér de kelt és érin tett sze rep lők
kö zött gyak ran ka tar ti kus és min den résztve vő szá má ra erő tel jes ta nul sá gok kal
já ró fo lya mat.

Or szág ról or szág ra vál to zik, hogy a ké pe sí té si ke ret rend szer mi lyen fo lya -
mat ban ala kul, mű kö dé sét mi lyen szerv el lenőr zi, ki a gaz dá ja. Eb ben is meg-
 mu tat ko zik, hogy ezek a ke ret rend sze rek – he lye sen – a ta gor szá gok au to nóm
po li ti kai dön tés ho za ta lá nak ha tás kö ré be tar toz nak. Ez zel együtt is szük ség van
azon ban a ké pe sí té sek és a ké pe sí té sek rend sze ré nek leírá sá ban né hány kö zös,
eu ró pai me to do ló giai elv és ter mi no ló giai kon ven ció el fo ga dá sá ra. Ez nem je-
 len ti és nem is je lent he ti a ké pe sí té sek tar tal má nak, ren del te té sé nek, a szer ke ze -
tük nek, és a meg szer zé sük mód já nak a stan dar di zá lá sát. Fon tos felis mer ni azt is,
hogy a nem ze ti ké pe sí té si ke ret rend sze rek di na mi kus struk tú rák, ame lyek nek kö-

33 Amennyi ben er re a vál to zás ra a ma gyaror szá gi mun ka erő piac nem ké szül fel idő ben, rend kí -
vül ne héz hely zet be fog ke rül ni az után pót lás te kin te té ben – fő ként a fel ső fo kú vég zett sé gű, szak -
kép zett mun ka erő eléré si le he tő sé gé ben.
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 vet niük kell az adott or szág hely ze té ben és vá lasz tott prio ri tá sai ban be kö vet ke ző
vál to zá so kat.

A nem ze ti ké pe sí té si ke ret rend sze rek az aka dé miai arc hi tek tú ra ré szét ké pe -
zik, amin be lül a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek au to nóm mű kö dé se ki bon ta koz hat.
Az aka dé miai füg get len ség meg te rem té sé hez a fe le lős ség és a kül ső re fe ren cia -
pon tok rend sze ré nek biz to sí tá sá val já rul hoz zá. A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek a
sa ját ké pe sí té seik fej lesz té sé hez és ér té ke lé sé hez világos pa ra mé te re ket kap nak,
ezál tal – bel ső és kül ső mi nő ség biz to sí tá si el já rá sok se gít sé gé vel – el szá mol tat -
ha tó vá vál nak, mi köz ben a tan ter veik meg ha tá ro zá sá ban to vább ra is tel jes 
füg get len sé get él vez nek. Az au to nóm fel ső ok ta tá si in téz mé nyek a ke ret rend szer
se gít sé gé vel bi zo nyít hat ják, hogy az ál ta luk kiadott ké pe sí té sek a nem ze ti ké pe -
sí té si rend szer meg fe le lő szint jé hez tar toz nak.

Né hány eu ró pai or szág a fel ső ok ta tás re form ja so rán új, ki me neto rien tált
szem lé let be ve ze té sét ha tá roz ta el a ké pe sí té si ke ret rend sze re ket, il let ve a ben-
 nük sze rep lő ké pe sí té se ket il le tően. Túl lép tek a ha gyo má nyos rend sze re ken az -
zal, hogy nem csak be me ne ti és for má lis fo lya mat jel lem ző ket, ha nem ta nu lá si
ered mé nye ken ala pu ló ki me ne ti té nye ző ket is meg ha tá roz tak. Ezek az or szá gok
ha son ló esz kö zö ket és me to do ló giai el ve ket al kal maz nak. Ez az a szem lé let, ami
se gít he ti a nem ze ti és az Eu ró pai Fel ső ok ta tá si Tér ség szá má ra lét re ho zan dó ké-
 pe sí té si ke ret rend sze rek kiala kí tá sát. Ezek ben a rend sze rek ben világos kül ső re-
 fe ren cia pon to kat al kal maz nak (ta nu lá si szint/cik lus jel lem zők, mun ka ter he lés,
ké pe sí té si jel lem zők stb.), és al kal mas kon tex tust te rem te nek a ké pe sí té sek leírá -
sa szá má ra, ame lyek ma guk is a ko ráb bi nál pre cí zeb ben ad nak szá mot a ké pe sí -
té sek ter mé sze té ről, ren del te té sé ről és az ál ta luk ta nú sí tott kész sé gek ről.

Az új stí lu sú ké pe sí té si ke ret rend sze rek meg fog ják erő sí te ni az át lát ha tó ság
szol gá la tá ban ál ló je len le gi in téz mé nye ket az zal, hogy egy sze rűb bé te szik azt,
ami nek az át lát ha tó sá gá ról szó van. Az ok le vélmel lék le tek ér té ke nő ni fog, mert
le he tő vé fog ják ten ni az ok le vél ál tal ta nú sí tott ké pe sí tés el he lye zé sét egy pre cíz
nem ze ti és eu ró pai ké pe sí té si rend szer ben. Azál tal is nö vek szik je len tő sé gük,
hogy a jö vő ben nem ze ti és nem zet kö zi szin ten is ért he tő ta nu lá si ered mé nyek re,
szin tek re és ké pe sí té si jel lem zők re tud nak hi vat koz ni. Ez zel össze füg gés ben kü-
 lö nö sen fon tos sá vá lik az ok le vélmel lék le tek nek az a ré sze, amely a nem ze ti ok-
 ta tá si rend szert ír ja le, miu tán ezt már a ké pe sí té si ke ret rend szer re hi vat koz va
te he ti.

A bo lo gnai fo lya mat egyik kö vet kez mé nye, hogy a hall ga tók, a mun ka vál la -
lók és mun ka adók nö vek vő el vá rá so kat tá masz ta nak a nem zet kö zi „fel ső ok ta tá -
si piac cal” szem ben. A fo lya mat ak kor le het si ke res, ha a bi za lom kér dé sé re sok-
 kal ala po sabb vá la szok szü let nek, kü lö nö sen ami a ké pe sí té sek át lát ha tó sá gát, a
sztenderdjeiket és a mi nő ség biz to sí tá su kat il le ti.
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Kü lö nö sen fon tos le het a mi nő ség biz to sí tás sze re pe ak kor, ha más or szá gok
ér de kelt sze rep lői sze ret né nek in for má lód ni egy-egy ké pe sí tés ter mé sze té ről.
A nem zet kö zi ér dek lő dés, ta lán szük ség sze rűen, a leg több ször össze ha son lí tó
jel le gű és ar ra irá nyul, hogy a kér dé ses ké pe sí tés, il let ve ké pe sí té si rend szer ho-
 gyan ha son lít ha tó ah hoz, amit az ér dek lő dő már is mer. Az össze ha son lít ha tó ság
mo men tu ma kü lö nö sen ak kor fon tos, ha a hall ga tók a nem zet kö zi po ron don kí-
 ván ják hasz nál ni a ké pe sí té sei ket.

Ko ráb ban je lez tük, hogy a te het sé gek eu ró pai (és glo bá lis) mo bi li tá sát az
újon nan be ve ze ten dő rend szer nagy mér ték ben elő fog ja se gí te ni, il let ve felerő -
söd nek ezek a ten den ciák. A fen tiek ezt hang sú lyo san alá tá maszt ják. 

2.3. Te het sé gek azo no sí tá si le he tő sé ge az új, egy sé ges ke ret rend szer ben
– rend sze ren be lül – a ké pe sí té si cik lu sok jel lem zői nek tük ré ben

Ki mond va, ki mon dat la nul olyan ké pet kap tunk a ter ve zett rend szer ről, mely a
kiemel ke dően te het sé ges fel ső ok ta tá si hall ga tó kat „mér he tő vé” te szi, tu dá su kat
szer te Eu ró pá ban mér le gel ni tud ják a mun ka adók.

Ér de mes szemügy re ven ni a kép zé si cik lu sok hoz kap csolt el vá rá so kat a te het -
ség de fi niá lá son ala pu ló jel lem zői vel is. (Át lag fe let ti ál ta lá nos ké pes sé gek, fel-
adat irán ti el kö te le zett ség, át la got meg ha la dó spe ciá lis ké pes sé gek, tel je sít mény,
krea ti vi tás.)

A Bo lo gna mun ka cso port ál lás pont ja sze rint a ké pe sí té si jel lem zők ál ta lá ban
egy cik lus si ke res be fe je zé séig elér ni kí vánt ti pi kus ta nu lá si ered mé nyek ál ta lá -
nos meg fo gal ma zá sai ként ér ten dők. A cik lu sok leírá sá ban a ti pi kus ké pe sí té sek
hasz ná la tá nak kon cep ció ját a Joint Quality Initiative, Dub lin dol goz ta ki. Ezt az
el kép ze lést töb ben fo gad ták el és tar tot ták al kal maz ha tó nak, mint a tel je sebb le-
írás ra tö rek vő szint leírá so kat. A szint leírá sok ti pi ku san át fo gób bak, és az adott
szint hez tar to zó ki me ne ti jel lem zők összes sé gé nek leírá sá ra tö rek sze nek.
A dub li ni szint leírá so kat egy sé ges szem lé let tel dol goz ták ki, és egy más ra te kin -
tet tel ér tel me zen dők. El sőd le ge sen a ké pe sí té si szin tek, il let ve raj tuk ke resz tül a
nem ze ti ke ret rend sze rek egy más hoz iga zí tá sa cél já ból hoz ták őket lét re. A nem -
ze ti ke ret rend sze rek ben to váb bi ele mek és ki me ne ti pa ra mé te rek is sze re pel het -
nek, rész le te seb bek és spe ci fi ku sabb funk ció júak.

A dub li ni szint leírá sok a kö vet ke ző ele mek re épül nek:
• tu dás és megér tés,
• a tu dás al kal ma zá sa és megér té se,
• íté let al ko tás, dön tés ho za tal,
• kom mu ni ká ciós kész sé gek,
• ta nu lá si kész sé gek.
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A dub li ni szint leírá sok mindegyik bo lo gnai cik lus hoz megad ják a cik lus be-
 fe je zé sét je len tő ké pe sí té sek meg szer zé sé nek fel té te le ként a hall ga tók kal szem-
 ben tá masz tott ti pi kus kö ve tel mé nyek – az el sa já tí tan dó tu dás és ké pes sé gek –
ge ne ri kus meg fo gal ma zá sát.

A dub li ni szint leírá sok az aláb bia kat tar tal maz zák.
A fel ső ok ta tás rö vid cik lu sá nak si ke res be fe je zé sét ta nú sí tó ké pe sí tést – az el -

ső cik lu son be lül vagy ah hoz kap cso ló dóan – azok nak a hall ga tók nak le het oda-
ítél ni, akik

• va la mely ta nul má nyi te rü le ten olyan tu dás ról és megér tés ről tet tek ta nú bi -
zony sá got, amely az ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás ra épül;

• amely nek a szint je ti pi ku san a ma gas szin tű tan köny vek al kal ma zá sá val
jel le mez he tő, és ami va la mely szak mai te rü le ten tör té nő mun ka vég zé sük -
höz, a to váb bi sze mé lyes fej lő dé sük höz és az el ső cik lus be fe je zé sé re irá-
 nyu ló to váb bi ta nul má nyok hoz nyújt ala pot;

• ké pe sek az el sa já tí tott tu dás és megér tés al kal ma zá sá ra a fog lal koz ta tás sal
össze füg gő kon tex tu sok ban;

• ké pe sek a re le váns ada tok azo no sí tá sá ra és hasz ná la tá ra, ha va la mely jól
de fi niált konk rét vagy abszt rakt prob lé má ra kell vá laszt ad niuk;

• tu dá suk kal, ké pes sé geik kel és te vé keny sé gük kel össze füg gés ben ké pe sek a
kom mu ni ká ció ra mun ka tár saik kal, a ve ze tők kel és az ügy fe lek kel;

• ren del kez nek az au to nóm mó don vég zett to váb bi ta nul má nyok hoz szük-
 sé ges ta nu lá si ké pes sé gek kel.

Az el ső fel ső ok ta tá si cik lus si ke res be fe je zé sét ta nú sí tó ké pe sí tést azok nak a hall-
 ga tók nak le het odaítél ni, akik

• va la mely ta nul mányte rü le ten olyan tu dás ról és megér tés ről tet tek ta nú bi -
zony sá got, amely az ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás ra épül, amely nek szint je
ti pi ku san a ma gas szin tű tan köny vek al kal ma zá sá val jel le mez he tő, és meg-
 je len nek ben ne a kér dé ses szak te rü let él vo na lá ból szár ma zó tu dás bi zo -
nyos as pek tu sai is;

• ké pe sek az el sa já tí tott tu dás és megér tés al kal ma zá sá ra olyan mó don, ami
a mun ká juk, il let ve szak má juk pro fesszio ná lis meg kö ze lí té sét jel zi, és
olyan kom pe ten ciá val ren del kez nek, amit ti pi ku san a szak te rü le tü kön be-
 lü li ér ve lés és prob lé ma megol dás ké pes sé ge bi zo nyít;

• ké pe sek azok nak a re le váns ada tok nak az össze gyűj té sé re és ér tel me zé sé re
– több nyi re a szak te rü le tü kön be lül –, ame lyek alap ján íté le tet tud nak al-
 kot ni tár sa dal mi, tu do má nyos vagy eti kai kér dé sek ről;

• ké pe sek az in for má ciók, gon do la tok, prob lé mák és megol dá sok kom mu -
ni ká lá sá ra, szak mai és nem szak mai kö zön ség fe lé egyaránt;
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• ren del kez nek azok kal a ta nu lá si ké pes sé gek kel, ame lyek a nagy fo kú au to -
nó miá val vég zen dő to váb bi ta nul má nyok foly ta tá sá hoz szük sé ge sek.

A má so dik cik lus si ke res be fe je zé sét ta nú sí tó ké pe sí tést azok nak a hall ga tók -
nak le het odaítél ni, akik

• ti pi ku san az el ső cik lu son ala pu ló, azt ki ter jesz tő és to vább fej lesz tő tu dás -
ról és megér tés ről tet tek ta nú bi zony sá got, amely ala pul szol gál és le he tő sé -
get te remt az ere de ti ség re a gon do la tok ki fej lesz té sé ben és/vagy al kal ma zá -
sá ban, gyak ran ku ta tá si kör nye zet ben;

• ké pe sek az el sa já tí tott tu dás, megér tés és prob lé ma megol dó ké pes ség al kal -
ma zá sá ra új vagy szo kat lan kör nye zet ben is, a szak te rü le tük höz kö tő dő tá-
 gabb – vagy multidiszciplináris – kon tex tu sok ban is;34

• ké pe sek a tu dás in teg rá lá sá ra és komp le xi tá sá nak ke ze lé sé re, az íté let al ko -
tás ra hiá nyos, kor lá to zott in for má ciók bir to ká ban ak kor is, ha az a tu dás
al kal ma zá sá val kap cso la tos tár sa dal mi és eti kai fe le lős ség re va ló reflek tá -
lást is ma gá ban fog lal ja;

• ké pe sek a kö vet kez te té seik, va la mint az őket megala po zó tu dás és ér ve lés
világos és egyér tel mű kom mu ni ká lá sá ra, szak mai és lai kus kö zön ség fe lé
egyaránt; 

• ren del kez nek az ah hoz szük sé ges ta nu lá si ké pes sé gek kel, hogy to váb bi 
ta nul má nyai kat au to nóm mó don, nagy részt kül ső irá nyí tás nél kül vé gez -
hes sék.

A har ma dik cik lus si ke res be fe je zé sét ta nú sí tó ké pe sí tést azok nak a hall ga -
tók nak le het odaítél ni, akik

• bi zo nyí tot ták, hogy ké pe sek egy szá mot te vő ku ta tá si fo lya mat kon cep ció -
já nak el gon do lá sá ra, meg ter ve zé sé re, vég re haj tá sá ra és al kal ma zá sá ra, a
meg fe le lő tu do má nyos in teg ri tás sal;

• ere de ti ku ta tá si ered ménnyel já rul tak hoz zá a tu dás ha tá rai nak tá gí tá sá hoz
egy nagy ter je del mű mun ka megal ko tá sá val, amely nek ré szei ha zai vagy
nem zet kö zi hi vat ko zott pub li ká ció ban is tes tet öl te nek;

Meg jegy zés:
A „ku ta tás” szó sok fé le te vé keny ség meg ne ve zé sé re szol gál, ame lyek ál ta lá ban
va la mely tu dás te rü let tel kap cso la to sak, és kö zös vo ná suk, hogy a tu dás szisz te -
ma ti kus ér tel me zé sén és a kri ti kai refle xión ala pul nak. A szót tág ér te lem ben
hasz nál juk. Te vé keny sé gek szé les kö rét je lö li, az aka dé miai, szak mai, mű sza ki-

34 A meg ha tá ro zás fo gal mi ke re te ha son ló az át la got meg ha la dó spe ciá lis ké pes sé gek, va la mint a
krea ti vi tás te het ség de fi niá lá sa kor hasz nált jel lem zői hez.
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tech no ló giai te rü le tek bár me lyi ké vel kap cso lat ban, be leért ve a böl csé szet tu do -
má nyo kat, va la mint a ha gyo má nyos előadói és más mű vé sze ti ága kat is. Nem le-
 szű kí tő mó don ér ten dő te hát, nem kö tő dik ki zá ró la go san a ha gyo má nyos ér te -
lem ben vett „tu do má nyos mód szer” al kal ma zá sá hoz.35

• ké pe sek új és komp lex gon do la tok kri ti kai elem zé sé re, ér té ke lé sé re és szin-
 té zi sé re;

• a szak te rü le tük höz tar to zó kér dé sek ről ké pe sek kom mu ni kál ni a kol lé -
gáik kal, a tá gabb aka dé miai kö zös ség gel és ál ta lá ban a tár sa da lom mal;

• vár ha tó, hogy aka dé miai vagy szak mai mun ká juk kal hoz zá já rul nak a tech-
 no ló giai, tár sa dal mi vagy kul tu rá lis ha la dás hoz a tu dás ala pú tár sa da lom -
ban.

A fen ti, har ma dik cik lus el vég zé sé hez kap cso ló dó jel lem zők a kü lön bö ző te-
 het ség mo del lek be beil leszt he tők – vég ső so ron azo nos nak te kint he tők, azon ban
a te het sé gek beazo no sí tá sa kap csán fel tárt pszi cho ló giai jel lem zők re nem ad nak
tám pon tot.

A te het sé gek ti pi zá lá sá nál az ún. „sza bá lyos” te het ség jel lem zőit ír ják le,
azon ban jól tud juk, hogy ezek csak a te het sé ge sek egy kis há nya dá ra ér vé nye sek.
A töb biek nél, mint a „ta kart”, a „prob lé más” és a” krea tív” te het ség tí pu sok, nem
fel tét le nül es nek be le az egy sé ge sí tett ke ret rend szer ma gas szin tű ér té kei be, így a
sze lek ció ko moly mér té kű.

Ugyan csak nem vagy csak rész ben le het ér tel mez ni a te het sé gek pszi cho ló -
giai „is mer te tő je gyeit”, mint pél dául

• vak me rő ség,
• öröm kész ség,
• ki tar tás,
• ambiguitás,
• füg get len ség,
• ér vé nye sü lé si vágy (kar rier!).

Vi sel ke dé ses jel lem zők te kin te té ben ugyanez a hely zet. Nem ér tel mez he tők
azok a meg nyil vá nu lá sok, mint

• já té kos ság,
• do mi nan cia,
• ka land vágy,

35 A meg jegy zés gya kor la ti lag kö rülír ja a te het ség meg nyil vá nu lás tel jes kö rét, és dek la rál ja a tár-
 sa da lom fej lő dé sé ben be töl tött sze re pü ket.
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• au to ri tás el nem is me ré se,
• szűk ke re tek eluta sí tá sa.

A dub li ni szint leírás és ér té ke lé si szem pon tok megal ko tói bár mennyi re is hi-
 vat koz nak ar ra, hogy a kiemel ke dő ké pes sé gűek pá lya fu tá sa nem kö tő dik a ku-
 ta tás hoz, lát ni fog juk, hogy az Eu ró pai Unión be lü li hu mán tá mo ga tá si rend-
 szert ki fe je zet ten a ku ta tói pá lyá hoz kö tik.

Nem csak a ku ta tá si, ha nem a töb bi mun ka te rü le ten be lül is az az el vá rás a te-
 het sé gek fe lé, hogy sa já tos meg kö ze lí té seik kel, krea tív gon dol ko dá suk kal és öt-
 le teik kel lö kést ad ja nak a fo lya ma tok nak. A kiemel ke dő ké pes ség tel je sít mény -
ala pú meg kö ze lí té sé vel – no ha ez a lá tás mód nem kér he tő szá mon az ok ta tá si
rend szer meg re for má lóin – azon ban az át lag tól sok szor ne ga tí van el té rő tel je sít -
mé nyek kel, hul lám zá sok kal jel le mez he tő te het sé gek zö me kiesik a ros tán.
A mun ka adói ol dal azon ban ezek kel a sa já tos sá gok kal tisz tá ban van, te hát az új
ér té ke lé si rend szer csak rész le ges tám pon tot fog ad ni szá muk ra a te het sé gek be-
azo no sí tá sá hoz.

Az el ső sor ban a ver seny szfé rá ban al kal ma zott te het ség me ne dzse lé si tech ni -
ka azon ban ru gal ma sab ban tud al kal maz kod ni a fent fel so rolt jel lem zők höz.
Más kér dés, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek hez va ló kap cso la tán ez nem lát-
 szik, csak ak kor kezd „él ni” a me ne dzse lé si rend szer, ami kor a te het ség már a
szer ve ze ten be lül van.

A bo lo gnai fo lya mat elem zé se és ha zai, nem fel tét le nül po zi tív szak mai fo-
 gad ta tá sa nem tar to zik be le eb be a mun ká ba, azon ban fel kell hív ni ar ra a fi gyel -
met, hogy a fel ső ok ta tás ban meg lé vő te het sé gek sor sá ra a bo lo gnai fo lya mat ve-
 szé lye ket is rejt ma gá ban.

„A bo lo gnai fo lya mat rit ka sze ren csét len mó don ép pen ak kor en ged te meg
a ma gyar fel ső ok ta tás nak a szer ke zet átala kí tást, ami kor a fel ső ok ta tás erő for rá -
sait a tömegesítés elő ze te sen le stra pál ta. Fé lő, hogy a most zaj ló szer ke zet átala kí -
tás pi ci és ész re ve he tet len lé pé sek kel az igény te len sé get, a tör vé nyes mi ni mu mot
ko di fi kál ja majd. El gyö tört em be rek kel vég re haj tott szer ke zet átala kí tás ugyanis
na gyon könnyen igény te le nebb vég ered mény hez ve zet, hi szen a sza bad já ra
eresz tett rend szer min dig a sa ját ele mei hez iga zo dik. Ugyanez a szer ke zet átala -
kí tás egy elő ző leg megerő sí tett fel ső ok ta tás ese tén az ad dig ön kén tes több let vál -
la lá so kat ko di fi kál ta vol na, és egy sok kal jobb mi nő sé gű fel ső ok ta tás hoz ve ze tett
vol na el. E fel te vést per sze a 2010 tá ján el vég zett rész le tes elem zé sek nek kell iga-
 zol ni vagy el vet ni. Így egyelő re még csak ér zés szint jén mond ha tó, hogy a bo lo -
gnai fo lya mat ered mé nyét te kint ve va ló szí nű leg nem fog ked vez ni a te het sé gek
ki bon ta ko zá sá nak. A kiala ku ló ok ta tá si szer ke zet vi szont már most lát ha tóan
nem se gí ti a te het sé ge ket, hi szen az el ső há rom év ben a te het sé ges diák a tö meg
ré sze ként sod ró dik az alap kép zés egy sze rű sí tett fo lya ma tá ban. Ezért len ne szük-
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 ség ar ra, hogy a fel ső ok ta tás a te het ség gon do zás el sőd le ges fej lesz té si te re pe le-
 gyen.”36

Je len leg (2010. au gusz tus) úgy lát szik, hogy az új kor mány ok ta tá si ál lam tit -
kár sá ga az igény te len ség, a tö meg kép zés és an nak a te het sé gek re (ne ga tí van)
gya ko rolt dep ressziós be si mí tá sá nak-beol vasz tá sá nak ki kü szö bö lé sé re tö rek -
szik. Hogy mennyi re si ke re sen, ar ra a kö vet ke ző idő szak fog vá laszt ad ni. 

36 Cser mely (2006).



3. A HA ZAI FEL SŐ OK TA TÁS RANG-
 SO RO LÁ SÁ NAK KÉR DÉS KÖ RE – 
ÖSSZE FÜG GÉ SE A TE HET SÉG GEL

Az el múlt 10 év ben a mé dia fo ko zott fi gyel met for dít a fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyek rang so ro lá sá ra. A te het sé gek ese té ben ez nemcsak a be ve ze tő ben em lí tett
szem pont, a kez dő dip lo más el he lyez ke dé si le he tő sé ge miatt lé nye ges, ha nem
már a fel ső ok ta tá si in téz mény ki vá lasz tá sá nál de ter mi nál ja a pá lya vá lasz tást és
az élet utat.

A ki vá lasz tás dön té sét a fia tal nem egye dül hoz za meg, ha nem a ta nul má nyo -
kat fi nan szí ro zó csa lád – ért he tően – be le szól, hi szen nem mindegy, hogy ál la -
mi lag fi nan szí ro zott vagy költ ség té rí té ses kép zést vá lasz ta nak.

A be le szó lás nem csak ab ban nyil vá nul meg, hogy tud ja-e a csa lád vál lal ni a
több éven ke resz tül je lent ke ző anya gi ter he ket, ha nem a fia tal kiug róan ma gas
ké pes sé gé től füg get le nül a vá lasz tott kép zés jö vő be ni meg él he té si szem pont jait
is fi gye lem be ve szi.

A vá lasz tá si di lem mát to vább ne he zí ti, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek
rang so rá ról elér he tő in for má ciók sok szor el lent mon dóak. Eb ben több té nye ző
is sze re pet ját szik:

• Ki vég zi az összeál lí tást? 
• Az összeál lí tó me lyik bel po li ti kai irány zat hoz tar to zik?
• Mi az összeál lí tás szem pont rend sze re, mi ket mér?
• A mé rés alap jául szol gá ló mu ta tók mennyi re re le ván sak?
• Me lyek a di va tos fel ső ok ta tá si in téz mé nyek?
• Me lyek a kiemelt ka rok?

Nem vé let le nül ír ják a felvi.hu adat gyűj tői az aláb bia kat37:
„At tól ugyanis, hogy rang so rok lé tez nek, még nem ma gá tól ér te tő dő, hogy

eze ket ko mo lyan kel le ne ven ni! A tár sa da lom tu do má nyo kat ra bul ej tő kvantifi-
káció lát sza ta mö gött ugyanis a ké szí tők ér ték vá lasz tá sa hú zó dik. A rang so rok
ér tel mé nek, jo go sult sá gá nak elen ged he tet len fel té te le, hogy ezek az ér ték vá lasz -

37 www.Felvi.hu. 2010. 03. 29.
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tá sok meg győ zőek le gye nek a fel ső ok ta tá si kö zös ség és a fel hasz ná lók (to vább -
ta nu lók, fi nan szí ro zók, dön tés ho zók) szá má ra, va la mint szol gál ják a mi nő ség
ja ví tá sát. Fon to sabb és hasz no sabb ezért, hogy a rang so rok ról va ló vi ta ne fed je
el a fel ső ok ta tás ér té kei és va ló sá gos kér dé sei kö zös át gon do lá sá nak szük sé ges -
sé gét!

Nem is az az iga zi fe le lős ség, amit az el ső rang so rok pub li ká lá sa kor em le get -
tek: hogy itt sok mil liár dos in téz mé nyek, ma ga san kva li fi kált szak mai kö zös sé -
gek ko moly ha gyo má nyo kat őr ző mun ká ja ke rül mi nő sí tés re eset le ges és dur va
mé ré sek kel. Na gyobb ve szély, hogy a mé dia fe lü le tes sé ge és a dön tés ho zók in-
 for má ciós igény szín vo na la nap mint nap ki kény sze rí ti az egye te mi-fő is ko lai vi -
lág fél re ve ze tően leegy sze rű sí tő be mu ta tá sát. Megúsz ni a rang so ro kat nem le -
het: – le gyen hát legalább egy olyan köz tük, amely a rang sor já ték sza bá lyai
sze rint, de mégis a szak mai megala po zott ság és tisz tes ség el len sú lyá val tud ja a
fel ső ok ta tás ha gyo má nyos ér té keit ér vé nye sí te ni, át men te ni.”

Az Educatio Kht. igye ke zett egy ob jek tív mód szer tant összeál lí ta ni a rang sor-
ál lí tás hoz.

Adat for rá sok:
• az in téz mé nyek sa ját in for má ció szol gál ta tás ára épü lő, ok ta tá si és kul tu rá -

lis mi nisz té riu mi (OKM) ada tok;
• az Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. – Or szá gos Fel ső ok ta tá si In for -

má ciós Köz pont (OFIK) köz vet len in téz mé nyi adat gyűj té se;
• az Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. – Or szá gos Fel ső ok ta tá si In for -

má ciós Köz pont (OFIK) je lent ke zé si és fel vé te li ada tai;
• az Or szá gos Tu do má nyos Diák kö ri Ta nács (OTDT) ada tai;
• rep re zen ta tív em pi ri kus szo cio ló giai ku ta tá sok az egye te mi-fő is ko lai hall-

 ga tók kö ré ben (OFIK, Universitas Press, 2006, 2007);
• rep re zen ta tív em pi ri kus szo cio ló giai ku ta tá sok a mun ka adók kö ré ben

(OFIK, Universitas Press, 2006, 2007);
• rep re zen ta tív em pi ri kus gaz da ság szo cio ló giai vizs gá la tok a mun ka adók

kö ré ben (MKIK–GVI, 2006–2008).

A Felvi-rangsorok fon to sabb rang sor kép ző ele mei:
• ok ta tói kar mi nő sé ge,
• in téz mé nyi inf ra struk tú ra jel lem zői, 
• in téz mé nyek tu do má nyos po ten ciál ja, 
• in téz mé nyi szol gál ta tá sok hall ga tói megíté lé se, 
• dip lo ma ér té ké nek hall ga tói megíté lé se, 
• mun kál ta tói vé le mé nye ken ala pu ló rang so rok, 
• ok ta tói-szak ér tői vé le mé nye ken ala pu ló rang so rok, 
• in téz mé nyek hall ga tói presz tízs rang so rai, 
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• hall ga tói mi nő ség jel lem zői, 
• egyéb in téz mé nyi jel lem zők. 

A Felvi-rangsorok ki dol go zá sá ban köz re mű kö dő szak mai mű he lyek:
• Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Non pro fit Kft. – Or szá gos Fel ső ok ta tá si

In for má ciós Köz pont,
• Universitas Press Fel ső ok ta tás-ku ta tó Mű hely, 
• JELTÁRS Je len kor Tár sa da lom ku ta tó Mű hely, 
• Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Gaz da ság- és Vál lal ko zás elem ző In-

 té zet, 
• MIMIKRI Köz vé le mény- és Piac ku ta tó Kft., 
• Medián Köz vé le mény- és Piac ku ta tó In té zet, 
• GfK Hun gá ria Piac ku ta tó In té zet.

Nem cél a je len le gi fel ső ok ta tá si rang sor is mer te té se, azon ban né hány meg-
 jegy zést min den kép pen hoz zá kell fűz zünk, me lyek a vá lasz tott té má hoz kap-
 cso lód nak. 

Mun ka adói ol dal ról a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Gaz da ság- és
Vál lal ko zás elem ző In té ze te vég zi évek óta a mun ka adói megíté lés fel tér ké pe zé -
sét.38 Ezt nagy szá mú ál lás hir de tés és a szin tén nagy szá mú mun ka adói kér dő íves
vizs gá lat alap ján te szi.

Hir de tés elem zés
Az ál lás hir de tés ben piac ve ze tő (na pi- és he ti la pok) vagy erős (internetes por tá -
lok) or gá nu mok ban köz zé tett, il let ve mun ka erő-köz ve tí tés sel fog lal ko zó vál lal -
ko zá sok ál tal ké szí tett adat bá zi sok ból szár ma zó több mint 5 ezer ál lás hir de tés
elem zé sét vé gez te el az Universitas Press Fel ső ok ta tás-ku ta tó Mű hely. Az ál lás -
hir de té sek elem zé se az ál lás hir de tés-pia con ve ze tő nek szá mí tó or szá gos mé diu -
mok ban és internetes por tá lon vég zett anyag gyűj té sen (a hir de tő cég /szer ve zet/
jel le ge, ága za ta, a meg hir de tett mun ka kör, az al kal ma zá si fel té te lek /dip lo ma,
nyelv tu dás/, a mun ka erő ki vá lasz tá sa kor elő nyös nek meg je lölt tu laj don sá gok
alap ján stb.) ala pul. A vizs gá lat so rán 2007 má ju sa és 2008 má ju sa kö zött 5109
ál lás hir de tés ke rült fel dol go zás ra.

A mun kál ta tók kö ré ben vég zett ku ta tás
A Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Gaz da ság- és Vál lal ko zás elem ző In té ze te
„Az üz le ti szfé ra fel ső fo kú vég zett sé gű pá lya kez dők irán ti ke res le te, en nek vár-

38 Felvi-rangsorok 2009; mód szer tan. 2008. 11. 19.
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 ha tó ala ku lá sa és a pá lya kez dők tu dá sá val va ló elé ge dett ség – 2008” cí mű vizs gá -
la ta a 2006-ban kez dő dött ha son ló kér dő íves ku ta tá si prog ram foly ta tá sa.

A ku ta tás mód sze re: or szá gos, sze mé lyes le kér de zé sen ala pu ló, kér dő íves
adat fel vé tel, ága zat és ré gió sze rin ti rep re zen ta tív min tán. Cél cso port: kis-, kö -
zép- és nagy vál la la tok sze mély ze ti ügye kért fe le lős ve ze tői, ki sebb cé gek ese té -
ben vál la la ti felsővezetők (össze sen 3200 fő).

Fog lal ko zá si cso por tok sze rint pre fe rált fel ső ok ta tá si in téz mé nyek rang so ra
A ku ta tás so rán a vál la lat ve ze tő ket és a HR-vezetőket kér dez ték meg ar ról, hogy
adott fog lal ko zá si te rü le ten az adat fel vé tel so rán mi lyen fel ső ok ta tá si in téz -
mény ben, il let ve an nak me lyik ka rán vég zett pá lya kez dő ket pre fe rál nak. A meg -
kér de zett vál la lat ve ze tők, il let ve hu mán erő for rás-ve ze tők össze sen 164 fel ső ok -
ta tá si kar és in téz mény kö zül vá laszt hat tak leg fel jebb hár mat asze rint, hogy
adott fog lal ko zá si te rü let re el ső sor ban mely in téz mé nyek, il let ve ka rok dip lo -
más pá lya kez dőit hív nák be ál lás in ter jú ra. 

A ka ro kat a meg ne ve zé sek gya ko ri sá ga alap ján négy cso port ba so rol tuk.
A „leg gyak rab ban em lí tett” kar mel lett „gyak ran em lí tett” ka rok nak hív juk azo-
 kat, ame lye ket az adott fog lal ko zás te kin te té ben a vá lasz adók több mint 10%-a so-
 rolt az el ső há rom legin kább pre fe rált kar kö zé, és „to váb bi em lí tett” kar nak ne vez -
zük azo kat, ame lyek nél a meg ne ve zé sek re la tív gya ko ri sá ga a 10%-os kü szö böt
nem ha lad ja meg. Vé gül a ne gye dik osz tály a meg nem ne ve zett ka ro kat, in téz mé -
nye ket fog lal ja ma gá ba, de eze ket az aláb biak ban kü lön nem tün tet tük fel. A cso -
por to kon (a „gyak ran em lí tett”, il let ve a „to váb bi em lí tett” ka rok cso port ján) be lül
nem ál lí tot tunk fel rang sort, ha nem ábécé sze rint ren dez tük a ka ro kat.

Fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ál ta lá nos presz tízs rang so ra a mun ka adók kö ré ben
A cé gek ve ze tői, il let ve hu mán erő for rás-ve ze tői tu do mány te rü le ten ként há rom
kart ne vez tek meg, és ren dez tek sor ba asze rint, hogy a presz tízs te kin te té ben ér-
 zé sük sze rint me lyik áll az el ső, má so dik, il let ve har ma dik he lyen. Az el ső he ly-
ért há rom, a má so di kért ket tő, a har ma di kért egy pon tot ren del tünk az adott
kar hoz. A pont szá mok ka ron ként ke rül tek összeg zés re, majd egy 10 fo ko za tú
ská lá ra tör té nő transz for má lás ered mé nye ként a leg na gyobb pont szá mú kar a
ská lán 10-es ér té ket, míg a töb bi kar eh hez vi szo nyít va, a pont szá muk nak meg-
 fe le lően ará nyo san 0 és 10 kö zöt ti ér té ket ka pott. 

A vizs gált nyolc tu do mány te rü let kö zül sta tisz ti kai ér te lem ben nem mind-
egyik presz tízs rang sor ren del ke zik ugyanolyan ér vé nyes ség gel. A fel mé rés ben
ugyanis nem sze re pel nek töb bek kö zött az ok ta tá si és az egész ség ügyi szek tor ba
tar to zó cé gek, a köz igaz ga tá si in téz mé nyek, a ku ta tó in té ze tek és a non pro fit
szer ve ze tek.

Té mánk szem pont já ból fon tos ész re vé tel, hogy nincs a cé gek és a rang so rolt
fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti kap cso lat tar tás ra – ne tán együtt mű kö dés re –
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tör té nő uta lás a fel mé rés nél. En nél fog va a mun ka erő-u tán pót lás ko rai fi gye lem -
mel kí sé ré se, a te het sé ges hall ga tók szá mon tar tá sa és ne tán fel ső ok ta tá si pá lyá -
juk se gí té se, úgy tű nik, csak né hány vál la lat ra jel lem ző Ma gyaror szá gon. En nek
rész be ni oka le het, hogy nagy az eset le ges ál lás ra je lent ke zők szá ma, te hát a cé -
gek nem szo rul nak rá a fel ső ok ta tás ban le vő fo lya ma tok fi gye lem mel kí sé ré sé re,
a hall ga tók szá mon tar tá sá ra, az in téz mé nyi együtt mű kö dés re.39

A má sik ész re vé tel, hogy a vizs gá lat ból ki ma rad tak az ok ta tá si in téz mé nyek,
az egész ség ügyi cé gek, a köz igaz ga tá si szer ve ze tek és a ku ta tó in té ze tek. Már pe -
dig min den rang so ro lás nál töb bet mond, hogy idén ta vasszal öt egye tem kap ta
meg a ku ta tó egye tem cí met.40

A ku ta tó egye te mek lét re ho zá sá nak cél ja, hogy – né met min tá ra – olyan elit
egyetemek jöj je nek lét re, ame lyek ku ta tá si ered mé nyei ket az ok ta tás ba is ké pe -
sek köz ve tí te ni. „Az el vá rá sok kö zött nem csu pán a kiemel ke dő ku ta tá si te vé -
keny ség vagy a je len tős nem zet kö zi kap cso la tok sze re pel tek, ha nem az erős te-
 het ség gon do zás is. 

A te het ség gon do zás ré sze ként mű köd jön a mentorálás, a diák kö ri és a szak-
 kol lé giu mi mun ka vagy az, hogy a hall ga tók ered mé nye sen sze re pel je nek a 
ha zai és nem zet kö zi fó ru mo kon. Bár a cím el nye ré se nem járt au to ma ti kus
pénz be li tá mo ga tás sal, csak nem az összes ál la mi lag elis mert egye tem bead ta pá-
 lyá za tát. Így az öt nyer tes – az ELTE, a BME, a Deb re ce ni Egye tem, a Sze ge di Tu-
 do mány egye tem és a Sem mel weis Egye tem – mel lett pá lyá zott még a Bu da pes ti
Corvinus Egye tem, a Pé csi Tu do mány egye tem, a Mis kol ci Egye tem, a gö döl lői
Szent Ist ván Egye tem, a veszp ré mi Pan non Egye tem, a sop ro ni Nyu gat- Ma -
gyaror szá gi Egye tem, il let ve a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem is. Vagyis a ka-
 pos vá ri, a győ ri és az újon nan ala kult óbu dai, il let ve a spe ciá lis kép zé se ket nyúj -
tó mű vé sze ti és nem zet vé del mi egye te mek41 ki vé te lé vel az összes ál la mi
in téz mény sze ret te vol na el nyer ni a ki tün te tést.”

En nek ha tal mas je len tő sé ge van, mert az öt egye tem tag ja lett az Egy sé ges
Eu ró pai Ku ta tá si Rend szer nek42, te hát a hosszan tag lalt Egy sé ges Ok ta tá si

39 Ez a stra té gia a cé gek nél költ sé gek rá for dí tá sá val jár na. Az EU szem lé le te és stra té giá ja (l. Ma rie
Cu rie: „Em be rek” prog ram EK-FP7) ez zel szem ben az át jár ha tó ság ra is fi gyel met for dít.
40 Nép sza bad ság 2010. áp ri lis. 16.
41 A HVG fel ső ok ta tá si kü lön szá má ban (2008) a rang sor élé re a Zrí nyi M. Nem zet vé del mi Egye -
tem ke rült. A BME, Sem mel weis, SZTE, ELTE he lye nagy szó rás sal in ga do zott kü lön bö ző mu ta -
tók alap ján az el ső 60 kö zött. Ez visszautal a rang sor ál lí tás szem pont rend sze ré nek ob jek ti vi tá si
prob lé mái ra. A megál la pí tás nem a Nem zet vé del mi Egye tem re néz ve kri ti ka.
42 Az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség a 6. ke ret prog ram ban in dult el (az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2002. jú nius 27-i 1513/2002/EK-ha tá ro za ta az Eu ró pai Kö zös ség nek az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség
lét re ho zá sát és az in no vá ciót elő moz dí tó ha to dik ku ta tá si, tech no ló gia fej lesz té si és de monst rá -
ciós ke ret prog ram já ról (2002–2006).
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Rend szer mel lett a má sik je len tős össze füg gé si rend szer nek – mely meg ha tá ro -
zó ja lesz az Eu ró pai Unió to váb bi fej lő dé sé nek.

Úgy tű nik, hogy le kell szá mol ni a ko ráb bi évek gya kor la tá val, mely a fel ső -
ok ta tást csak a mul tik, vagy a TOP 100 vál la lat szem szö gé ből és be ju tás sal kap-
 cso la tos el vá rá sai ból vizs gál ja. Kü lö nö sen igaz ez a megál la pí tás a te het sé gek re
vo nat ko zóan.



4. VÉG ZETT DIP LO MÁS TE HET SÉ GEK 
ELŐ RE JU TÁ SI LE HE TŐ SÉ GEI KU TA TÓI PÁ LYA
ESE TÉN – TE HET SÉG GON DO ZÁS A KU TA TÓI
PÁ LYÁN

Az elő zőek ben is mer te tet tek alap ján egyér tel mű, hogy a 21. szá zad el ső fe lé nek
EU-s ten den ciá ja, a „tu dásala pú tár sa da lom” lét re ho zá sa ked ve ző mű kö dé si, te-
 het ség ki fej té si, pro duk ti vi tá si fel té tel rend szert biz to sít azok szá má ra, akik is ko -
lai ta nul má nyaik so rán kiemel ke dő ké pes sé gek ről tet tek ta nú sá got, így be tud-
 tak jut ni a te het ség gon do zás va la me lyik szín te ré re. 

Amennyi ben pá lya fu tá su kat va la me lyik egye tem hez kap cso ló dó, vagy aka-
 dé miai ku ta tó in té zet, eset leg in no vá ciós ala pít vány szer ve ze tén be lül foly tat ják,
úgy jól elő ké szí tett rend szer be ke rül nek be. A fel té tel rend szer meg te rem té se
már hosszabb ide je zaj lik, mely nek so rán a ko ráb bi EU-pályázatok (a Leo nar do
el ső sza ka sza 1994–1999 kö zött volt, majd 2000–2007-ig tar tott, je len leg pe dig
beépült az „Éle ten át tar tó ta nu lás” prog ram ba)43 és az FP 7 (2007–2013) uniós
ke ret prog ra mo kon be lül nagy a moz gás tér a te het sé gek szá má ra. 

A Leo nar do da Vinci al prog ram ál ta lá nos cél ki tű zé sei:44

1. Az is me re tek, kész sé gek és ké pe sí té sek meg szer zé se és fel hasz ná lá sa cél já -
ból tar tott kép zé se ken és to vább kép zé se ken részt ve vő sze mé lyek tá mo ga -
tá sa a sze mé lyes fej lő dés, a mun ka vál la lói esé lyek és az eu ró pai mun ka erő -
pia con va ló ér vé nye sü lés meg könnyí té se ér de ké ben.

2. A szak ok ta tá si és -kép zé si rend sze rek, in téz mé nyek és gya kor la tok mi nő -
sé gi ja ví tá sá nak és az e té ren meg va ló su ló in no vá ció nak a tá mo ga tá sa.

43 Az FP 6. prog ram ban va ló rész vé telt le he tő vé tet ték az uniós tag ál lam ként még nem sze rep lő,
de csat la ko zá si szán dé kát dek la rá ló és egyez mé nyek kap csán elő ze tes tag ság gal bí ró ál la mok ban
(EFTA) élő, kü lön bö ző in té ze tek ben dol go zó ku ta tók (va la mint K+F+I te vé keny sé get foly ta tó cé -
gek) szá má ra is. (A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek mint jo gi sze mé lyi ségek szá má ra azon ban nem).
44 For rás: OKF Tempus Köz ala pít vány tá jé koz ta tó ja.
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3. A szak ok ta tás, -kép zés és mo bi li tás von zób bá té te le a mun kál ta tók és ma-
 gán sze mé lyek szá má ra, va la mint a szak kép zés ben részt  ve vő mun ka vál la -
lók mo bi li tá sá nak elő se gí té se.

A Leo nar do da Vinci al prog ram ope ra tív cél ki tű zé sei 
• A szak mai ala po zó ok ta tás ban, a szak kép zés ben és a to vább kép zés ben

érin tett sze mé lyek egész Eu ró pá ra ki ter je dő mo bi li tá sá nak mi nő sé gi ja ví -
tá sa és mennyi sé gé nek nö ve lé se az zal a cél lal, hogy a vál lal ko zá sok hoz tör-
 té nő gya kor la tok szá ma az egész éle ten át tar tó ta nu lás prog ram já nak vé-
 gé re legalább évi 80 000-re nö ve ked jen.

• Az ok ta tá si és kép zé si szol gál ta tást nyúj tó in téz mé nyek vagy szer ve ze tek, a
vál lal ko zá sok, a szo ciá lis part ne rek és más érin tett szer vek kö zöt ti eu ró pai
szin tű együtt mű kö dés mi nő sé gé nek ja ví tá sa és mennyi sé gé nek nö ve lé se.

• Az innovatív gya kor la tok fej lesz té sé nek elő se gí té se a fel ső fo kú tól el té rő
szin tű szak ok ta tás és -kép zés te rén, va la mint e gya kor la tok – töb bek kö zött
egyik részt ve vő or szág ból a töb bi or szág ba tör té nő – átadá sa.

• A ké pe sí té sek és a kom pe ten ciák – köz tük a nem for má lis és in for má lis ta-
 nu lás sal szer zet tek – át lát ha tó sá gá nak és elis me ré sé nek ja ví tá sa.

• A mo dern ide gen nyel vek ta nu lá sá nak ösz tön zé se.
• Az egész éle ten át tar tó ta nu lás hoz kap cso ló dóan az IKT-ala pú innovatív

tar ta lom, a szol gál ta tá sok, a mód szer tan és a gya kor lat fej lesz té sé nek tá-
 mo ga tá sa. 

Ma rie Cu rie al prog ram45:
Cél az eu ró pai ku ta tás és tech no ló gia te rü le tén a meg fe le lő kép zett sé gű hu mán -
erő for rás biz to sí tá sa a ku ta tói élet pá lya vá lasz tásának ösz tön zé sé vel és elő se gí té -
sé vel, az eu ró pai ku ta tók Eu ró pá ban ma ra dá sá nak tá mo ga tá sá val és a ku ta tók
Eu ró pá ba von zá sá val. A ku ta tói mo bi li tást tá mo ga tó „Ma rie Cu rie” ak ciók ál ta -
lá no san min den ku ta tó nak szól nak, füg get le nül at tól, hogy kar rier jük me lyik
sza ka szá ban van nak.

Ha szemügy re vesszük a fen tie ket, és össze ha son lít juk a ver seny szfé rá ban le -
vő cé gek, vál la la tok bel ső te het ség fej lesz té si prog ram jai val46 (je len össze ha son -
lí tás ban cél sze rű az ún. TOP 100 Ma gyaror szág cé gei ben gon dol kod ni), egyér-
 tel műen iga zo ló dik a ko ráb bi ki je len tés, hogy mind szer ve zett sé get, mind

45 For rás: Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló giai Hi va tal.
46 Az in téz mé nyes ok ta tás és a ké sőb bi, mun ka he lyi te vé keny ség so rán a te het sé gek fej lesz té sét
cél zó pszi cho ló giai esz kö zök ér te lem sze rűen kü lön böz nek, de ér de mes majd eb ből a szem szög ből
is szemügy re ven ni a fel so rolt cé lo kat és esz kö zö ket – fő ként an nak tük ré ben, hogy egy vál la lat ve -
ze tés nek és azon be lül a HR-ve ze tő nek mik a le he tő sé gei.
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tá mo ga tott sá got te kint ve ha tal mas hely ze ti előny be ke rült a kutatóintézményi
há ló zat, il let ve azok az ál la mi és ma gán tu laj do nú cé gei, me lyek nél ku ta tá si mun -
ka fo lyik.

Ko ráb ban azt is ír tuk, hogy kezd meg vál toz ni a ko ráb bi egy ol da lú, ha gyo má -
nyos felépí tés, hogy a fel ső ok ta tás a gaz da ság sze rep lői szá má ra ter me li ki a
szak em ber-u tán pót lást. Má ra a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek re és a ku ta tás in téz -
mé nyi há ló za tá ra egyaránt jel lem ző, hogy ön ál ló gaz da sá gi sze rep lő ként funk -
cio nál nak, sok eset ben – pl. pro jek tek el nye ré sé nél – kon ku ren sei a ver seny szfé -
rá nak.

Al prog ram Te vé keny sé gek

Ku ta tók alap kép zé se  
(Ma rie Cu rie há ló za tok)

a kez dő ku ta tói kom pe ten ciák fej lesz té se kép zé sek ál tal

kez dő ku ta tók fel vé te le/kép zé se (kép zé si prog ram  
meg szer ve zé se)

az ipa ri szek tor ban az is me re tek átadá sá val és  
felügye le té vel össze füg gő ma gas szin tű ál lás he lyek

Az ipa ri vál la la tok és az  
egye te mek kö zöt ti át já rá si  
le he tő sé gek és part ner sé gek

interszektoriális part ner sé gek a KKV-k hang sú lyos  
be vo ná sá val

is me re tek megosz tá sát kö zös ku ta tá si pro jek tek ré vén,  
a ta pasz ta lat tal ren del ke ző ku ta tók nak a part ner ség be 
va ló fel vé te lé nek tá mo ga tá sá val, a két szek tor kö zött  
az al kal ma zot tak ki kül de té sé vel, va la mint ren dez vé nyek 
szer ve zé sé vel

Élet hosszig tar tó ta nu lás és 
kar rier fej lesz tés

ta pasz talt ku ta tók kar rier fej lesz té sé nek elő se gí té se

köz vet le nül kö zös sé gi szin ten nyúj tott egyé ni ösz tön - 
dí ja kon, va la mint a re gio ná lis, nem ze ti vagy nem zet kö zi 
prog ra mok társ fi nan szí ro zá sá val tör té nik

A nem zet kö zi di men zió egyé ni ösz tön dí jak ta pasz talt ku ta tók szá má ra

ki me nő nem zet kö zi ösz tön dí jak kal (Eu ró pá ból har ma dik 
or szág ba), be jö vő nem zet kö zi ösz tön dí jak kal (har ma dik 
or szág ból Eu ró pa fe lé tör té nő mo bi li tás), va la mint  
a ku ta tók cse ré jét tá mo ga tó part ner sé ge ken ke resz tül 
tör té nik

az „agy el szí vás” koc ká za tát kie gyen sú lyo zó in téz ke dé sek

Egye di cse lek vé sek egy va ló di eu ró pai mun ka erő piac lét re ho zá sa a ku ta tók 
szá má ra, a mo bi li tást gátló té nye zők el tá vo lí tá sa,  
va la mint a kar rier ki lá tá sok ja ví tá sa ál tal

a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sá nak ja ví tá sát szol gá ló dí jak 
odaíté lé se
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A konk lú zió egyér tel mű: egy re in kább igye kez nek meg tar ta ni azo kat a te het -
sé ge ket, akik ké pe sek egye dül ál ló pro duk tu mok lét re ho zá sá ra, mert ez zel sa ját
szel le mi és gaz da sá gi sta bi li tá su kat tud ják erő sí te ni és ver seny ké pes sé gü ket nö-
 vel ni a gaz da sá gi pia con.

Ész re kell ve gyük azon ban, hogy az EU ál tal a fen ti prog ra mok kal jel zett ku-
 ta tói pá lya fu tás az ál ta lunk ér tel me zett te het sé gek nek csak egy ré szé re vo nat ko -
zik, te hát le szű kí ti a kört. A pszi cho ló giai meg kö ze lí tés egé szen más as pek tus ból
né zi a te het sé get. No ha át fe dé sek ter mé sze te sen van nak, pél dá nak okáért a krea -
ti vi tás kü lön bö ző szint jei, mint

• inventív,
• pro duk tív,
• innovatív,
• emergentív,

ugyanúgy ér vé nye sek egy ve gyész mér nök, mint egy nyel vész ese té ben. Be kap -
cso ló dik egy sa já tos fak tor a jel zett pá lyá za tok kiírá sá nál: tár sa dal mi hasz nát te-
 kint ve a „meg fog ha tó”, gaz da ság élén kí tő pro duk tu mok lét re ho zá sát és az ez zel
össze füg gő krea ti vi tást pre fe rál ják, nem pe dig a hu mán pro duk tu mo kat. Az ok-
 ta tá si szak ma en nek fő ként ál ta lá nos és kö zép is ko lai meg je le né sét ún. ered-
 mény cent ri kus is ko lá nak hív ja, mely nek ha zai ne ga tí vu mai – mint az elitképzés,
vagy elit is ko lák – ne he zen tud ja el fo gad ni, de a kri ti kák fő ként a meg lé vő tár sa -
dal mi egyen lőt len sé gek re vo nat koz nak.

A hu mán pro duk ti vi tást itt és most tá gab ban ér tel mez zük, így eb be a fo gal mi
ke ret be tar to zik pél dául a ve ze tői ké pes ség vagy a szociabilitás ma gas szint je is,
te hát nem  csak azt a nyil ván va ló tényt em lít jük meg, hogy az iro dal mi ku ta tá sok
szá má ra a ku ta tói prog ra mok és EU-s pá lyá za tok más hol ke re sen dők. Na gyon
egy sze rűen meg fo gal maz va: a ku ta tó is (legalábbis nagy tö me gük) szer ve ze ten
be lül vég zi a te vé keny sé gét, és eb ből a meg kö ze lí tés ből néz ve mel lé kes, hogy egy
ver seny szfé rás cé gen be lül kell beil lesz ked ni, kar rier ben fej lőd ni, adott eset ben
ve ze tő beosz tást el lát ni, vagy egy ku ta tó in té zet ben. A kiemel ke dő in tel lek tuá lis
ké pes sé gek kel, nagy fo kú krea ti vi tás sal ren del ke ző te het sé gek tá vol ról sem biz-
 tos, hogy har mo ni kus, kie gyen sú lyo zott sze mé lyi sé gek is.

Nem vé let le nül  hang sú lyoz tuk ki a ko ráb ban leír tak ban47, hogy a fel ső ok ta -
tás ban, fő ként a ter mé szet tu do má nyi kép zés ben részt  ve vő hall ga tók ré szé ről
hal lat lan nagy az igény a sa ját sze mé lyi ség fej lesz té sét cél zó mód sze rek al kal ma -
zá sá ra, az eb ben tör té nő se gít ség nyúj tás ra.

47 Pél dául kom mu ni ká ciós tré nin gek tar tá sá ra.



5. MUN KA ADÓK, CÉ GEK BEL SŐ KÉP ZÉ SEI 
ÉS TE HET SÉG KE ZE LÉ SE

5.1. A te het ség fo gal ma a cé gek nél

A te het ség gon do zás az ál la mi és a ver seny szfé rá ban le vő cé gek nél a mun ka erő-
és me nedzs ment kép zés, a ve ze tés-után pót lás, kar rier me nedzs ment össze fog la -
lóan a szer ve zet fej lesz tés ré sze ként, ab ba beágya zód va je le nik meg.

A hu mán tő ke tu da tos felépí té se és mű köd te té se, ér té ké nek hang sú lyos volta
– össz hang ban a meg fo gal ma zott cé lok kal – min den szer ve zet szá má ra elen ged -
he tet len a mű kö dé sé hez. Amennyi ben ez na gyon tu da tos és jól szer ve zett, úgy a
vál la lat ko moly gaz da sá gi elő nyök re tud szert ten ni a gaz da sá gi élet ben. 

Ha a cé gek te het ség meg ha tá ro zá sait, il let ve a te het sé gek szer ve ze ten be lü li
sze re pét, funk ció ját néz zük, ak kor azt lát juk, hogy no ha el té rő hang sú lyok kal,
de egy más hoz ha son lóan az aláb bi fo gal mi rend szert de fi niál ják.

„A me nedzs ment a szer ve zet irá nyí tá sá val, a ben nük le zaj ló ter ve zé si, szer ve -
zé si, el lenőr zé si, ha ta lom gya kor lá si és dön té si fo lya ma tok kal kap cso la tos te vé -
keny sé gek összes sé ge.

A ve ze tői te vé keny ség négy alap ve tő funk ció ja a ter ve zés, szer ve zés, ve ze tés,
el lenőr zés.

Te het ség me nedzs ment: a le he tő leg tá gabb ér te lem ben a te het ségáram lás stra-
 té giai irá nyí tá sát je len ti a szer ve ze ten be lül.”

A te het ség gon do zás cél ja biz to sí ta ni, hogy olyan ha té kony mun ka erő áll jon
ren del ke zés re, mely se gít a meg fe le lő em bert, a meg fe le lő felada tok kal, a meg fe -
le lő idő ben fel so ra koz tat ni az üz le ti cé lok hoz iga zod va (pél dául be vé telnö ve-
 lés, pia ci rész arány nö ve lése, al kal ma zot tak fej lesz té se). Ez egy olyan fo lya mat,
mely nek cél ja a le he tő leg na gyobb ver seny ké pes hasz not nyer ni a mun ka tár sak
tel je sít mé nyé ből.”48

„A te het ség me nedzs ment olyan gon dol ko dás mód és cse lek vé sek összes sé ge,
mely egy idő után beépül a szer ve ze ti kul tú rá ba. Egy olyan meg győ ző dést ta kar,
mely sze rint a te het ség át for mál ja a szer ve ze ti kul tú rát és ver seny ké pes előnyt
hoz a vál la lat szá má ra, mely ből az egyén és a szer ve zet egyaránt pro fi tál nak.

48 Ma ro sán György: a XXI. szá zad stra té giai me nedzs ment je. In Hor váth (2007).
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A te het ség me nedzs ment egy tu da tos, elő re meg ter ve zett fo lya mat, mely nek cél -
ja a jó ké pes sé gű em be rek szer ve zet hez va ló von zá sa, fej lesz té se és meg tar tá sa a
je len le gi és jö vő be ni cé lok eléré se ér de ké ben. Ma gá ba fog lal ja a tá mo ga tó, em-
 ber köz pon tú szer ve ze ti kul tú ra lét re ho zá sát és fenn tar tá sát.”49

A fent leírt rend szer ben könnyen be lát ha tó, hogy az al kal ma zott „te het ség”
fo ga lom könnyen fel cse rél he tő a mun ka kö ri el vá rá so kat a le he tő leg ma ga sabb
szin ten és ha té kony ság gal el lá tó, jól kép zett hu mán mun ka erő fo gal má ra, il let ve
ezek re az igé nyek re, el vá rá sok ra. A pszi cho ló giai ér te lem ben vett te het ség, mely
va la mi lyen kiemel ke dést, kiug rást, kü lön bö zést, po zi tív ér te lem ben vett extre-
mitást és nem utol só sor ban krea ti vi tást je lent, a cé gek fo gal mi meg ha tá ro zá sai -
ban nem je le nik meg, legalábbis nem hang sú lyo san.

Amennyi ben úgy tesszük fel – a cé gek szem pont já ból – a kér dést, hogy hol és
mi ben kell le gyen te het sé ges az adott mun ka erő, eb ből a szem szög ből a kiug róan
krea tív sze mé lyek ne he zen il leszt he tők be a gon do la ti rend szer be.

A cé gek nek a fo gal mi meg kö ze lí té sé ben sok kal in kább a kom pe ten cia me -
nedzs ment át fo gó ter mi nu sa ér tel mez he tő, mely felöle li a hu mánerő for rás-gaz -
dál ko dás tól a ve ze tő kép zé sig, kar rier me nedzs men tig és a szer ve ze ti kul tú ráig a
tel jes ská lá ját a szer ve ze tek fej lesz té sé nek és mű köd te té sé nek.

5.2. Te het sé gek fel vé te le és beazo no sí tá sa a cé gek nél

Azok a vál la la tok, me lyek te het ség me nedzs ment stra té giát al kal maz nak a leg-
 jobb em be rek von zá sa és meg tar tá sa ér de ké ben, négy fő alap el vet val la nak, me-
 lyek szá mos HR és ve ze tői kez de mé nye zést kap csol nak össze:50

• von zó vál la la ti kör nye zet,
• te het ség me nedzs ment gon dol ko dás mód be ve ze té se: coaching, men to ri

rend szer, empowerment (azaz a dol go zók ön ál ló dön té si le he tő sé gé nek
biz to sí tá sa) és tá mo ga tás,

• kéz zel fog ha tó esz kö zök al kal ma zá sa a kiemel ke dő ké pes sé gű egyé nek azo-
 no sí tá sa, ki vá lasz tá sa és al kal ma zá sa ér de ké ben: mun ka erő-ter ve zés, kül ső
és bel ső for rás ból tör té nő to bor zás, ki vá lasz tás és szű rés,

• te het sé gek meg tar tá sa.

Ez utób bit il le tően a kö vet ke ző HR-esz kö zök össze han golt al kal ma zá sa szük-
 sé ges: empowerment, kar rier épí tés le he tő sé ge, ösz tön zés-ja va dal ma zás, va la -
mint a vál la la ti kul tú ra, a mun ka és ma gánélet egyen sú lyá nak biz to sí tá sa. Pon-

49 Duttagupta (2010).
50 Hor váth (2007).
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 tos meg ha tá ro zás szük sé ges, hogy mi ként lép het nek elő re, te hát de fi niál ni kell a
moz gás te ret.

A Hewitt cég „Top Companies for Leaders” cím mel ké szí tett egy össze fog la ló
ta nul mányt, mely – legalábbis meg kö ze lí tés mód ját, szem lé le tét il le tően – so kat -
mon dó51. A több száz cég gel vég zett fel mé rés ered mé nye ként a kö vet ke ző ket
szö gez ték le:
1. A felsővezetők meg ha tá ro zó sze re pe

A fel mé rés Top 20 vál la la tá nak ese té ben az el ső szá mú ve ze tő és a felsőveze-
tői csa pat ak tí van be vo nó dik a te het sé gek ki vá lasz tá sá ba, fej lesz té sé be és ér-
 té ke lé sé be. 

2. Kö vet ke ze tes fó kusz a csúcs tel je sít mé nyűe ken
A leg job ban tel je sí tő, te het ség nek te kint he tő mun ka tár sa kat gon do san és
mód sze re sen azo no sít ják. 

3. A jó ve ze tés fej lesz té si gya kor lat
A prog ra mok si ke re va ló já ban nem a prog ram meg ter ve zé sé nek mi ként jén
áll vagy bu kik, ha nem an nak imp le men tá ció já tól, meg va ló su lá sá nak mód já -
tól függ. 

4. A mé rés sze re pe – a fe le lős ség és elő re ha la dás mé ré se
A Top cé gek mé rik a fo lya mat ha té kony sá gát, és azért a ve ze tő ket te szik fe le -
lős sé:
• a te het sé gek me ne dzse lé sé nek, a fo lya mat ered mé nyes sé gé nek egyér tel mű

fe le lő se van; 
• a ve ze tők idő fel hasz ná lá sá ban és tel je sít mé nyük ér té ke lé sé ben a te het ség -

gon do zás hang sú lyos elem; 
• hosszú táv ra épít ke zés: a cég időt és tá mo ga tást ad a mun ka tár si te het ség

ki bon ta koz ta tá sá ra, és el kö te le ző dik a te het sé ges mun ka tár sak meg tar tá sa
mel lett; 

• tu da tos ter ve zés: a te het ség me nedzs ment szo ros össze füg gés ben van a
szer ve zet jö vő be te kin tő után pót lás-ter ve zé sé vel, így tel jes össz hang ban áll
a szer ve ze ti és mun ka tár si kar rier fej lesz té si el kép ze lé sek kel, el vá rá sok -
kal;

• di na mi kus szeg men tá lás: a mun ka tár sak tehetségszempontú cso por to sí tá -
sa, a cso port be so ro lás idő ről idő re va ló fe lül vizs gá la tá val; az egyes te het -
ség cso por tok el té rő esz kö zök kel és mód sze rek kel va ló ke ze lé se (ha té kony -
sá gi szem pont); 

51 Ba kos et al. (2009).
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• ki ter jedt ség: az élen já ró vál la la tok min den mun ka tár sat meg szó lí ta nak a
te het ségki bon ta koz ta tás és /-ke ze lés szem pont já ból; 

• fe le lős ség: a te het ség me nedzs ment-te vé keny sé gek vég zé séért és ered mé -
nyes sé géért va ló fe le lős ség megosz lik a HR, a ve ze tők és a mun ka vál la lók
kö zött; 

• tel je sít mény-/ered mény szem lé let: a te het sé ges mun ka tár sak tól el vár ják,
hogy te het sé gük ki bon ta koz ta tá sa so rán elér jék fej lő dé si és/vagy feladat -
be li cél jai kat; a tehetségkénti azo no sí tás nak azon ban nem ok vet len elő fel -
té te le a múlt be li tel je sít mény; 

• hu mán al rend sze rek iga zí tá sa: amint a te het sé gek ered mé nyes ke ze lé se
cél lá vá lik, szük sé ges más hu mán al rend sze rek és gya kor la tok (pl. ösz tön -
zés, kép zés, tel je sít ményme nedzs ment) fi nom han go lá sa úgy, hogy e cél el-
éré sét tá mo gas sák. 

„Ki a fe le lős azért, hogy mű köd jön a te het ség me nedzs ment”?

Per sze, a ki sze melt ta len tum nem árt, ha lel kes és mo ti vált sa ját fej lő dé sé nek fo-
 lya ma tá ban. De az egész rend szer mű köd te té se, élet ben tar tá sa és rend sze res sé -
ge mö gött a ve ze tők nek kell áll niuk. A leg job bak nem is fel tét le nül a felsővezető
el kö te le zett sé gé ben, ha nem a ve ze tői csa pat min den tag já nak be vo ná sá ban kü-
 lön böz nek a töb biek gya kor la tá tól. An nak ér de ké ben, hogy a meg bíz ha tóan jól
tel je sí tő, de nem te het ség ként azo no sí tott dol go zók elis mert nek és a kö vet ke ző
idő sza kok ban is mo ti vált nak érez zék ma gu kat, nem tör het jük meg őket olyan
mon da tok kal, mint hogy: „Bár nem vagy kiemel ke dő, de azért hidd el, ér té kel -
jük, amit te szel.” He lyet te in kább vissza jel zést, megerő sí tést ké ne kap niuk, hogy
kie gyen sú lyo zott tel je sít mé nyük kel mi ben és ho gyan já rul tak hoz zá a cég si ke -
rei hez, ered mé nyei hez: „sta bil, meg bíz ha tó tel je sít mé nyed kiemel ke dően fon tos
szá munk ra” – ezt ér de mes in kább su gall ni fe lé jük. 

A te het sé gek re még en nél is kü lön le ge sebb fi gyel met ér de mes for dí ta ni, ha
azt sze ret nénk, hogy tu da tá ban le gye nek sze re pük nek, fon tos sá guk nak, és
mindemel lett azt is lás sák, hogy mi lyen to váb bi el vá rá so kat tá masz ta nak még
ve lük szem ben a vál la lat nál. Nem ve het jük ter mé sze tes nek ki vá ló sá gu kat, nem
szok ha tunk hoz zá, nem is mé tel het jük idő ről idő re ugyanazo kat a di csé rő sza va -
kat, mert vissza fog nak len dü le tük ből. 

A ve ze tés- és te het ség fej lesz tés min den te rü le te va la mi lyen for má ban kap-
 cso ló dik a stra té giá hoz, így legin kább cél ra ve ze tő a stra té giai cé lok hoz leg job -
ban il lesz ke dő gya kor la tok meg va ló sí tá sa. A prog ra mok si ke re nem el ső sor ban
a prog ram ter ve zé sé től, ha nem an nak imp le men tá ció já tól, meg va ló su lá sá tól
függ. 
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Egy jó te het ség me nedzs ment prog ram tar tal maz za azo kat a mér föld kö ve ket
és mé ré si pon to kat, ame lyek biz to sít ják a te het sé gek fej lő dé sé nek és elő re ha la -
dá sá nak ob jek tív nyo mon kö ve té sét. Nem elég ki vá lasz ta ni, mér ni is kell a „bá -
zisál la po tot”, vagyis a je len le gi hely ze tet leíró ké pes sé ge ket, kész sé ge ket (kom pe -
ten ciá kat) – ez szol gál ké sőbb vi szo nyí tá si alap ként. A te het ség szá má ra kel lően
testreszabott fej lő dé si utak meg ta lá lá sá val és meg va ló sí tá sá val elér he tő az egyé -
ni igé nyek men tén tör té nő fej lesz té se, er ről azon ban konk rét szá mok kal alá tá -
maszt va a vissza mé ré sek ered mé nyei ta nús kod hat nak legin kább.”52

A vizs gá la ti ered mé nyek ál ta lá nos ság ban tör té nő meg fo gal ma zá sa (fi gye lem,
re fe ren ciata nul mány!) még ak cep tál ha tó, azon ban a már ko ráb ban (l. talent ma-
nagement ipar ág) is felem lí tett köz na pi pszi cho lo gi zá lás és sze mé lyi ség for má lás
je len sé ge a HR-kul tú rá ban igen csak el gon dol kod ta tó. Fel te he tő a kér dés, hogy a
fen tiek alap ján mennyi re ered mé nye sen mű kö dik a te het ség azo no sí tás, -ki vá -
lasz tás és -me ne dzse lés a cé gek nél? Még job ban egy sze rű sít ve: Edi son mi ként
rea gált vol na az em lí tett te het ség ke ze lés re? Nem vé let le nül van nak olyan vissza-
 jel zé sek, hogy az iga zán te het sé ges em be rek leg több je 2–3 év után már más vál-
 la lat hoz megy át.

5.3. El vek és gya kor lat

Miu tán a ma gyar gaz da ság vál la lat szer ke ze té nél megál la pít ha tó, hogy ará nyai -
ban meg le he tő sen szűk nek te kint he tő a nagy vál la la tok szá ma, an nál je len tő sebb
a kis- és kö zép vál la la to ké, fel kell te gyük az aláb bi, té mánk szem pont já ból lé nye -
ges kér dé se ket:

a) A fel ső ok ta tás ból a mun ka erő piac ra be lé pő te het sé gek zöm mel me lyik szfé-
 rá ban he lyez ked nek el?

b) A te het ség me nedzs ment mennyi ben te kint he tő a nagy vál la la tok nál al kal -
ma zott esz köz rend szer nek, és eb ben a meg kö ze lí tés ben szub kul tú rá nak te-
 kint he tő-e?

Az el ső kér dés re fel mé rés hiá nyá ban szám sze rű vá lasz nem ad ha tó, azon ban
a nagy vál la la tok, fő ként a mul tik min den kép pen elő nyö sebb hely zet ben van nak
az aláb bi okok miatt:

• nagy az is mert sé gük és a presz tí zsük, 
• elő nyö sebb mun ka fel té te le ket tud nak biz to sí ta ni,
• ma ga sabb fi ze tést tud nak ad ni,
• ki sebb a lik vi di tá si, így a mun ka hely-meg szű né si ve szély,

52 Ba kos et al. (2009).
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• kép zés és to vább fej lő dés, va la mint kar rier te kin te té ben is elő nyö sebb fel té -
te le ket mu tat, mint egy KKV.

A fel so rolt okok miatt nagy a túl je lent ke zés a meg hir de tett ál lá sok ra, így a
be ju tás is ne he zebb – még a te het sé gek szá má ra is –, de fel té te lez het jük, hogy
több sé gük ezt a le he tő sé get vá laszt ja el ső sor ban.

A má sik kér dés re, hogy mennyi ben te kint he tő a nagy vál la la tok szub kul tú rá -
já nak a te het ség me nedzs ment, szin tén egyér tel mű a vá lasz, ha az utób bi évek
egy ti pi kus te het ség me nedzs ment kon fe ren cia előadóit fel so rol juk, ki vé ve a fel-
 so ro lás ból az egy-két, a té má ban jár tas szak ér tő cé get és egyé ni szak ér tőt. Ki zá -
ró lag a mul tik és a nagy vál la la tok kép vi se lői (zö mé ben HR-ve ze tők) tar ta nak
előadást.53 KKV-k el vét ve sem for dul nak elő.

Fen tiek miatt ál lít hat juk, hogy át fo góan nem rep re zen tál ják a ha zai gaz da ság
sze rep lőit. Et től füg get le nül mind az alább idé zett kon fe ren ciabe ve ze tő, mind a
kér dés fel ve té seik le ké pe zik a cé gek te het ség ről al ko tott fo gal mait és a fel me rü lő
prob lé má kat.

„Há bo rú a te het sé gért” (The war for talent) cím mel 1997-ben ad ta ki ta nul -
má nyát a McKinsey. Bár azóta több mint tíz év telt el, a Hewitt ta nács adó vál la lat
idei, „A te het ség gon do zás stra té giai prio ri tás” cí mű je len té se sze rint a mai na pig
nem tör tént je len tő sebb vál to zás e te rü le ten. „A meg döb ben tő va ló ság az, hogy
a leg több vál la lat még min dig nem ké szült fel a te het sé ges mun ka erő meg ta lá lá -
sá nak, mo ti vá lá sá nak és meg tar tá sá nak ki hí vá sai ra” – ír ja a ta nul mány. Pe dig
szá mos kül ső té nye ző – de mog rá fiai vál to zá sok, a globalizáció és a jól kép zett
„knowledge workerek” (nagy tu dá sú, krea tív em be rek, szak ér tők) sze re pé nek
fo ko zó dá sa – miatt a szer ve ze tek nek sok kal ko mo lyab ban kel le ne ven niük a te-
 het sé gek sze re pét.

Emel lett mu száj szem be néz ni az Y generáció – azaz az 1980 után szü le tet tek
– mun ká ba ál lá sá nak kap csán meg vál to zó igé nyek kel: ez a ko rosz tály már fle xi -
bi lis mun ka idő re, ma ga sabb ju tal mak ra, jobb mun ka/sza ba di dő arány ra, szak-
 mai sza bad ság ra és ön meg va ló sí tás ra vá gyik. Ráadá sul a vál la la tok nak na gyobb
fluk tuá ció val kell szá mol niuk, hi szen e fia ta lok két-há rom éves fe je ze tek ben
gon dol kod nak, és bár mi kor könnye dén mun ka he lyet vál ta nak, ha el kép ze lé seik
nem egyez nek mun ka adó ju ké val.”54

53 Pél dául a 2006-ban meg tar tott HR-te het ség me nedzs ment kon fe ren cia előadói a kö vet ke ző cé -
ge ket kép vi sel ték: Pan non GSM Zrt., Nextent In for ma ti ka Zrt., MOL Rt., ING Biz to sí tó, Citibank
Zrt., IBM Hungary, Flextronics Hungary, Philip Morris Hungary, Ma gyar Pos ta Zrt. A töb bi ha-
 son ló kon fe ren cián ugyanúgy csak a kiemelt vál la la tok sze re pel nek.
54 Gyimóthy (2008).
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A 2006-ban tar tott te het ség me nedzs ment kon fe ren cián az előadók – töb bek
kö zött – a kö vet ke ző kér dé se ket vizs gál ták:

• Mi ben és ho gyan tud meg nyil vá nul ni a te het ség? – Nem min den tel je sít -
mény mér he tő.

• Kit ne ve zünk te het ség nek? Mi lyen kom pe ten ciá kat köt he tünk hoz zá?
• Mi ben tér el a te het ség me nedzs ment és az után pót láskép zés?
• A nem zet kö zi vál la la ti sztenderdek ho gyan al kal maz ha tók a ma gyar le-

ány vál la la tok nál?
• Mennyi ben je lent be fo lyá so ló té nye zőt a vál la la ti mé ret, a dol go zói lét-

 szám, il let ve az ipar ág?
• Te het sé gek ki ne ve lé sé nek cél ja a ma gyaror szá gi vál la la ton be lül, vagy a

nem zet kö zi szer ve zet szín te rén va ló al kal ma zás?
• Mi lyen elő nyö ket és hát rá nyo kat je lent a ma gyar tu laj do no si hát tér?
• Mi lyen esz kö zö ket kap a HR-ve ze tő a te het sé gek gon do zá sá hoz?
• Fe le lős ve ze tés sze re pe és rész vé te le a te het ség me nedzs ment ben.
• Az „okos” ve ze tő is mér vei.
• Ho gyan le het ke zel ni a ve ze tői fél té keny sé get?
• Ho gyan kom mu ni kál junk azok kal, akik nem ve het nek részt a te het ség -

prog ram ban? Mi lyen kö vet kez mé nyei le het nek en nek a mun ka vál la lók ol-
 da lá ról? – fruszt rá ciók, konflik tu sok ke ze lé se.

• Fo lyo sói plety kák el ke rü lé se: ob jek ti vi tás és át lát ha tó ság.

Hossza san le het ne még so rol ni a kér dé se ket. Há rom jel leg ze tes vo nu lat
azon ban min den kép pen fel fe dez he tő:

• A mun ka erő ki vá lasz tá sá nál, ezen be lül a te het sé gek kieme lé sé nél már ele -
ve fo gal mi prob lé mák van nak; nem ér zé kel he tők a ha tá rok a kom pe tens, a
te het sé ges és a zse niá lis mun ka vál la ló kö zött; nem tud ják beazo no sí ta ni,
így a rá juk szab ha tó, egy más tól szük ség sze rűen el té rő fej lesz té si megol dá -
sok nem adek vá tak.

• Szó sincs jól be vált te het ség me ne dzse lé si gya kor lat ról Ma gyaror szá gon – a
mul ti na cio ná lis nagy vál la la tok ese té ben sem, akik a rend szert el vi leg „ké -
szen kap ják” a kül föl di anya vál la lat tól.

• Olyan hu mán erő for rás-ke ze lé si prob lé má kat vet nek fel, me lyek az ál ta lá -
nos mun ka he lyi mentálhigiénia fo ga lom kö ré be tar toz nak, de iga zá ban
nem érin tik a te het sé ge sek (a kiug róan te het sé ge se ket és nem a „kom pe -
tens” vagy „right man” mun ka erőt ért jük ez alatt) át lagpo pu lá ció tól rend-
 sze rint el té rő sze mé lyi ségmeg nyil vá nu lá sait, en nek ke ze lé si le he tő sé geit.

Azt, hogy a kon fe ren ciá kon be mu ta tott el vek és rend sze rek mennyi re nin-
 cse nek kö szö nő vi szony ban sem a min den na pi va ló ság gal, jól rep re zen tál ja a tu-
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 riz musipa ron be lül a szállodaág. A na gyobb szál lo dák zö me, va la me lyik kül föl di
szál lo da lánc ré sze, és a tu laj do no si kör is kül föl di. Az el múlt 4 év ben a tu riz mus -
ága zat tel jes re cesszió ba ke rült, en nek el le né re – majd hogy nem ál lás vesz tés ter -
he mel lett – meg van tilt va a szál lo da igaz ga tók szá má ra min den, a meg szo kott
rend szer től el té rő kez de mé nye zés, krea tív öt let al kal ma zá sa, ki vé ve, ha a tu laj do -
no si kör rá bó lint. Azon ban az ese tek majd’ 100%-ában az a vissza jel zés jön, hogy
ki zá ró lag az el várt pro fit ki ter me lé se a felada ta, nincs fel ha tal maz va ön ál ló dön-
 tés re.

Nem ál lít ha tó, hogy ez a gya kor lat min den kül föl di tu laj do nú ma gyaror szá gi
leány vál la lat ra jel lem ző len ne, de fel té te lez he tően mar kán san je len van. Más
kér dés, hogy a prob lé ma vizs gál ha tat lan, mert eze ket a kö rül mé nye ket ért he -
tően sen ki sem szí ve sen vall ja be.55

Az ar ról va ló szilárd meg győ ző dés, hogy a nagy vál la lat tő ke ere je, presztízse,
„nagy sá ga”, is mert sé ge, a ve ze tés hoz záér té se, a HR-osz tály szak ér tel me, de leg-
 fő kép pen az al kal ma zott bel ső mód sze rek, esz kö zök ha tá so sak és jól funk cio -
nál nak (szem ben a va ló ság gal), nem csak ma gyaror szá gi sa já tos ság.

Wolfgang Jetter sváj ci pszi cho ló gus éve ken át dol go zott Né metor szág ban
szer ve zet pszi cho ló gus ként a Sie mens AG-nál, kiemelt mun ka erő-ter ve zés sel
fog lal ko zott a BMW AG-nál, HR-ve ze tő ként a Ro land Berger & Part ner cég nél.
Az ál ta la ké szí tett ta nul mány kö zép pont já ban ugyan nem a te het ség me nedzs -
ment áll, azon ban a hu mán erő for rás-ke ze lés né metor szá gi be vá lá sá ról ér de kes
ké pet nyújt az aláb bi kieme lés:56

Szá mok, ada tok és té nyek
• A tel je sít mény prob lé mák kal küz dő vál la la tok 70%-ában az ok nem ma gá -

ban a stra té giá ban van (nincs vagy rossz a stra té gia), ha nem ab ban, hogy
nem tud ják jól ke resz tül vin ni. 

• Csak a mun ka tár sak 2%-a gon dol ja úgy, hogy fe let te seik ér dek lőd nek irán-
 tuk (Forsa).

• Csak a mun ka tár sak 10%-ának van emo cio ná lis kö tő dé se a vál la la tá hoz, és
kö te le zett sé get érez nek a vál la lat tal szem ben (Gal lup In té zet).

• A mun ka tár sak 70%-a kon ku rens nek te kin ti kol lé gáit.
• A mun ka tár sak 60%-a a leg szí ve seb ben azon nal más ál lást ke res ne.
• Né metor szág ban éven te 150 mil liárd eurót ve szí te nek a gyen ge pro duk ti -

vi tás miatt (Proudfoot-Studie).

55 Az er ről 2010 nya rán nyi lat ko zó, TOP 100-ban sze rep lő szál lo da lánc igaz ga tó ja is kér te ne ve el-
 hall ga tá sát – szer ző megj.
56 Jetter (2007).



139

Fel ső ok ta tá si in téz mé nyek és cé gek kap cso la ta a mun ka erő piac ra tör té nő fel ké szí tés tük ré ben

Min den nagy vál toz ta tá si el já rás két har ma da ku darc ba ful lad

Fő okok
• Egy ol da lú „si ker re cep tek” tö meg gyár tás he lyett.
• Akcionizmus cél orien tá ció he lyett.
• Ér te sí té sek kom mu ni ká ció he lyett.
• Tü rel met len ség  ki tar tás és kon zek ven cia he lyett.

Kö vet kez mé nyek
• A mun ka tár sak fruszt rál tak és ked vet le nek.
• Bi zony ta lan ság fel tö rek vé si han gu lat he lyett.
• Az ered mé nyek a nagy erő fe szí tés el le né re el ma rad nak.
• A kon ku ren cia ké pes ség rom lik.
• A vál la lat klí má ja rossz.

Tu do má sul vé ve a két vizs gált or szág kö zöt ti kü lönb sé get, egy tény megál la -
pít ha tó: legalábbis a bel ső nek te kint he tő, szak mai pub li ká ciók nál ná lunk sem
ár ta na egy ha son lóan őszin te szem be né zés a va ló ság gal, mert va ló szí nűt len,
hogy annyi val jobb len ne a ha zai vál la la tok irá nyí tá sa vagy mun ka he lyi klí má ja,
mint amennyi re ezt a fel lel he tő pub li ká ciók tük rö zik.

Ezen a te rü le ten azon ban az eu ró pai kép sem egy sé ges és nem fel tét le nül ne-
 ga tív. Pél dá nak okáért Finnor szág ban túl tud tak lép ni a ko ráb ban ná luk is meg-
 lé vő ver bá lis dek la rá ciók és a té nyek kö zöt ti sza ka dé kon, és olyan szin ten meg
tud ták va ló sí ta ni a tár sa dal mat át szö vő szer ve ze tek bel ső hu mán egyen sú lyát,
hogy ez rend kí vül po zi tív ha tás sal volt a finn gaz da ság fej lő dé sé re is.57

Ami rend kí vül ér de kes volt a ta nul mány ban, hogy a hu mán ol dal ról is jól
szer ve zett és együtt mű kö dő, si ke res szer ve ze tek re nemcsak vál la la to kat hoz tak
fel pél da ként, ha nem be mu tat ták, hogy egy tel jes vá ros mi ként tud jól együtt-
 mű köd ni, oda fi gyel ni min den tag já ra, te hát a kü lön bö ző ko rosz tá lyok ra is, és
kö zös ví ziót te rem te ni (Ci ty of Vantaa pél dá ja).

57 Laakso-Manninen–Viitala (2007).
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5.4. A pszi cho ló giai esz köz tár össze ve té se a fel ső ok ta tás ban és a cé gek nél 
al kal ma zott te het ség gon do zás ban

An nak el le né re, hogy át fe dé sek ter mé sze te sen van nak (pél dául a men to ri rend-
 szer58 mind két te rü le ten tör té nő al kal ma zá sa), alap ve tően két na gyon kü lön bö -
ző hely zet ről van szó a te het sé gek vo nat ko zá sá ban.

Azok az ok ta tás so rán gya ko rolt megol dá sok, mint pél dául a gaz da gí tás, gyor-
 sí tás már – legalábbis pszi cho ló giai ér te lem ben – ér vé nyü ket vesz tik a mun ka he -
lyi te vé keny ség so rán. Nem az abszt rak ciós szint fej lő dé se fon tos egy vál la lat szá-
 má ra. Meg vál toz nak az el vá rá sok a te het sé gek fe lé, meg vál to zik a fe le lős ség, a
szá mon ké rés. Új cé lok me rül nek fel, a kar rier ben va ló fej lő dés szo ro san össze-
 függ a bol do gu lás sal, a csa lád ala pí tás élet ko ri lag már in do kolt le he tő sé gé vel.

Meg vál to zik a tel je sít mény mé ré se is, mert a mun ka he lyen már a pro fit nö ve -
ke dé sé vel, a vál la lat elő re ju tá sá val hoz zák egyen leg be, a te het ség be fek te tett
pénzt, az ál ta la lét re ho zott pro duk tu mot vagy in no vá ciót, mely az adott mun ka -
kör től füg gően tá gan ér tel me zen dő – te hát a zse niá lis üz le ti ér zék től vagy szer-
 ve ző kész ség től kezd ve egy új mű sza ki megol dá sig ter jed het.

A te het sé gek kiemel ke dő ké pes sé gei nek to váb bi sor sá ra itt már nem té rünk
ki, adott nak vé ve meg lé tét.

Van azon ban há rom olyan pszi cho ló giai te rü let, me lyek egy más sal szo ro san
össze füg ge nek, és je len tős mér ték ben ki hat nak a te het sé gek pá lya fu tá sá ra, sor-
 sá ra – ér vé nyes sé gük ki ter jed a fel ső ok ta tás ra és a mun ka hely re egyaránt. Ezek
az aláb biak:

• a szo ciá lis beil lesz ke dé si ké pes ség,
• a kom mu ni ká ciós ké pes ség,
• a mo ti vá ció.

A szo ciá lis beil lesz ke dé si ké pes ség a te het sé gek ese té ben na gyon sok prob lé -
má val jár, ha meg néz zük a ko ráb ban már em lí tett, ti pi kus nak ne vez he tő sze mé -
lyi ség- vagy ka rak ter je gye ket, vi sel ke dés mó do kat:

• já té kos ság,
• do mi nan cia,
• ka land vágy,
• au to ri tás el nem is me ré se,
• szűk ke re tek eluta sí tá sa.

58 A fel ső ok ta tás ban a te het sé ges hall ga tó egyé ni fej lő dé sét se gí tő ok ta tó „tu tor” el ne ve zés re hall-
 gat. A fel ső ok ta tá si men tor vagy egy rész te rü let irá nyí tá sá ra ki je lölt ok ta tó, vagy – egyé ni te het -
ség gon do zás ra ért ve – egy fel sőbb év fo lya mos fel ké szült hall ga tó. A mun ka he lyi te het ség gon do zás -
ban ha son ló funk ciót be töl tő idő sebb és ta pasz talt mun ka he lyi ve ze tőt a szak iro da lom ban
„men tor”-ként em lí tik.
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An nak el le né re, hogy egy ma gá ra va la mit adó felsővezető a fent fel so rolt stí-
 lus je gye ket igyek szik su gall ni ma gá ról, de monst rál va, hogy ő is a te het sé gek so-
 rá ba tar to zik59, a vál la la tok bel ső éle té ben már egész más ként vi szo nyul nak
ezek nek a tu laj don sá gok nak az el fo ga dá sá hoz.

A szo ciá lis beil lesz ke dés hez, al kal maz ko dás hoz nyúj tott szak mai se gít ség -
nyúj tás, a meg ta nu lá sá hoz va ló le he tő ség csak né hány he lyen mű kö dik a fel ső -
ok ta tás ban. Ilyen az ELTE BTK-n mű kö dő ta nács adás, vagy a né hány egye te -
men – pél dául a Bu da pes ti Mű sza ki Egye te men – elér he tő kom mu ni ká ció-
fej lesz tő tré nin ge ken tör té nő rész vé tel. Egyé ni ta nács adás ra vagy ke ze lés re csak
a ma gán pra xist foly ta tó pszi cho ló gu sok nál jut hat nak.

A te het ség gon do zás ré sze ként mű kö dő men to ri rend szer – bár el ső sor ban a
szak mai pá lya fu tás se gí té sé re jött lét re – a men tor és a te het ség kö zött kiala kult
em be ri kap cso lat miatt so kat tud se gí te ni a szo cia li zá ciós és in terak ciós prob lé -
mák megol dá sá ban.

A mun ka he lyi te het ség me nedzs ment és ve ze tőki vá lasz tás/-kép zés esz köz tá -
rai kö zött a már em lí tett coachingot el ső sor ban a csúcs ve ze tők ese té ben al kal -
maz zák.

A men to ri rend szer a te het sé gek se gí té sé re hasz nos nak bi zo nyul hat, csakúgy,
mint a fel ső ok ta tás ban. Ez még a jo gi pá lyán is mű kö dés ben van: „prin ci pá lis -
nak” hív ják a men tort. A jo gi pá lya kiug ró te het sé geit (akár csak pél dául az ok ta -
tá sét) rend kí vül ne héz de fi niál ni és beazo no sí ta ni, mert a te het ség pro duk tu ma
nem „kéz zel fog ha tó”. A mű vé szek ese té ben a mű re vagy mű vé szi tel je sít mény re
adott tár sa dal mi reak ció mé rő esz köz nek tud bi zo nyul ni.

Na gyon ko moly prob lé mát je lent a cé gek nél dol go zó iga zán te het sé ge sek
ese té ben (er ről a HR-ve ze tők is sok szor vissza jel zést ad nak) a tel je sít mény mé ré -
se és adott eset ben az egye di pro duk tum megíté lé se, an nak sor sa. Ez utób bi ra
ké sőbb rö vi den ki té rünk, mert kri ti kus konflik tus hely ze te ket tud előidéz ni, fő-
 ként a ku ta tói te vé keny ség so rán.

A ve ze tő ki vá lasz tá sá nak fo lya ma ta so rán – ez is a te het ség, il let ve kom pe -
ten cia fo gal mi kö ré be tar to zik – felem lí tik a HR-ve ze tők az ún. „Assesment
Cen ter (AC) el já rást”, mint olyan megol dást, me lyet egy re töb bet al kal maz nak a
vál la la tok a ki vá lasz tá si fo lya mat ban. (Több na pos, el zárt hely szí nen tör té nő tar-
 tóz ko dás alatt látens vizs gá la to kat vé gez nek a ki sze melt je lölt tel, akik nek ezt kö-
 ve tően ki kell  dol goz nia a megol dást egy fik tív vál la la ti prob lé má ra, majd egy
zsű ri előtt kell is mer tet nie.)

59 Ér de mes eze ket a „kul tu rá lis” hul lá mo kat szemügy re ven ni az öl töz kö dés, a meg je le nés te kin -
te té ben is. Ilyen pél dául a „drá ga öl töny, ke mény re va salt ing és há rom na pos bo ros ta tí pus” kb. tíz
éve tör té nő vi rág zá sa, vagy a nyak ken dő el ha gyá sa az öl töny mel lől, mellyel po li ti ku saink bi-
 zonyít ják „la za sá gu kat, fle xi bi lis gon dol ko dá su kat (én is min den na pi em ber va gyok)”. Ezek
ugyanolyan att ri bú tu mok, mint a krea tív te het sé gek vi sel ke dés mód já nak for mai má so lá sa.
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A fen ti mód szer a „ki vá lasz tás ra” nem új ke le tű; már 1957-ben, te hát több
mint 50 év vel ezelőtt írt ró la Parkinson60:

„A mo dern el já rá sok in tel li gen cia vizs gá lat ra és pszi cho ló giai be szél ge tés re
épül nek. Az in tel li gen cia vizs gá lat nak az a hi bá ja, hogy a leg jobb je gye ket azok
kap ják, akik a ké sőb biek so rán gya kor la ti lag írás tu dat lan nak bi zo nyul nak. A je -
löl tek annyi időt töl te nek el az in tel li gen cia vizs gá lat ra va ló fel ké szü lés sel, hogy
más ra alig jut ide jük.

A pszi cho ló giai be szél ge tés mai, fej lett for má ja a meg hí vá sos is ten íté let (AC).
A je löl tek egy kel le mes hét vé gét töl te nek el szak ér tői meg fi gye lés alatt.

Ha va la me lyi kük meg bot lik a láb tör lő ben, és azt mond ja: »A fe ne en né
meg!« – a hát tér ben ólál ko dó szak ér tők elő ránt ják a jegy zet fü ze tü ket, és be jegy -
zik: »gyen ge fi zi kai koor di ná ció« és »ön fe gye lem hiá nya«. Fe les le ges vol na ezt a
mód szert rész le te sen leír ni, hi szen ered mé nyei itt van nak kö rü löt tünk min den -
fe lé, és na gyon si ral ma sak.

Azok, akik meg fe lel nek az ilyen vizs gáz ta tók előtt, rend sze rint óva to sak és
gya nak vó haj lan dó sá gúak, pe dán sak és szőr szál ha so ga tók, ke ve set be szél nek és
sem mit sem csi nál nak. Ha e mód szer (AC) se gít sé gé vel vá lasz ta nak ki va la kit öt-
 száz je lent ke ző kö zül, gyak ran elő for dul, hogy né hány hét után ki te szik, mi vel
még a ma ga rész le gé nek mér cé jé vel is hasz nál ha tat lan.”

Parkinson szar kasz ti kus írá sai a pszi cho ló gu sok szak mai ön tu da tá nak nem
fel tét le nül tesz nek jót (vi szont üdí tő vál to za tos sá got nyúj ta nak). Lás suk be, hogy
az el múlt öt ven év so rán a cé gek ki vá lasz tá si megol dá sai ban nem tör tént olyan
érez he tő po zi tív ered mé nye ket mu ta tó vál to zás, mely a fen ti kieme lést ide jét -
múlt tá ten né.

A mun ka erő, ezen be lül a te het sé gek sze mé lyi ség fej lesz té sé nek egyik leg-
 gyak rab ban al kal ma zott megol dá sa a 2–3 na pos tré ning, mely irá nyul hat kom-
 mu ni ká ció fej lesz té sé re, ve ze tő ki vá lasz tás ra, konflik tus ke ze lé s re, önis me ret el-
 mé lyí té sé re stb. A tré nin get ve zet he ti a vál la lat HR-ese, de meg bíz hat nak ve le
kül ső cé get is. A hely színt te kint ve min dig a vál la lat szék he lyé től le he tő leg tá vol
le vő, ott al vást biz to sí tó szál lo dát vá lasz ta nak, de az ún. „outdoor” tré nin gek le-
 bo nyo lí tá sá ra kü lön szál lás adó he lyek sza ko sod tak. Ez utób bi tré nin gek lé nye -
ge, hogy fi zi kai le he tő sé gei ket és koc ká zat vál la lá su kat is pró bá ra tud ják ten ni a
részt ve vők.

Ugyan ér ték rend szem szö gé ből vég képp el faj zott for má ban tör tént, de a te-
 het sé gek vizs gá la ta szem pont já ból na gyon ér de kes és a tár sa da lom fi gyel mét fel-
 kel tő „outdoor tré ning” volt a né hány év vel ezelőtt több ke res ke del mi csa tor nán
is be mu ta tott, eg zo ti kus kör nye zet ben zaj ló „Celeb va gyok” so ro zat61. Azért

60 Parkinson (1983).
61 Az RTL Klub, va la mint a TV2 csa tor nán is ment ilyen so ro zat 2008-ban.
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nem le het el ha nya gol ni a megem lí té sét, mert a ki vá lasz tott részt ve vők vagy a
mű vé sze ti élet vagy a sport te rü le tén kiemel ke dően te het sé ges em be rek vol tak.
Vi sel ke dé sük a pszi cho ló gia szak mai szem szö gé ből is vissza tük röz te azo kat a
sze mé lyi ség prob lé má kat, me lye ket most mun ka he lyi kör nye zet ben bol do gul ni
pró bá ló te het sé ges em be rek te kin te té ben elem zünk.

A vál la la tok nál al kal ma zott tré ning mint pszi cho ló giai beavat ko zás az önis -
me ret fej lesz té sé re (vég ső so ron mindegyik tí pu sú tré ning nek ez a lé nye gi pont -
ja) kü lö nö sen kri ti kus le het a te het sé gek ese té ben, akik sok szor na gyon ko moly
sze mé lyi séggon dok kal küz de nek (el fo gad ta tá si gon dok, szo ciá lis kon tak tu sok
hiá nya, pe rem hely zet, a kiemel ke dő te het ség ből fa ka dó „más ság” szer ve ze ti szo-
 ciá lis szö vet be va ló beil lesz té si ne héz sé gei stb.).

A tré nin gek al kal ma zásá nak a ve szé lyei, még kép zett cso port ve ze tő pszi cho -
ló gus ese té ben is a kö vet ke zők62:

Az el ső prob lé ma ott kez dő dik, hogy Ma gyaror szá gon a pszi cho ló giai kul tú -
ra még min dig nem elég gé is mert és el fo ga dott. Aki ma pszi cho ló gus hoz jár, az
(pél dául a mun ka he lyi kör nye ze té ben, ha tu do mást sze rez nek ró la) óha tat la nul
stigmatizálódik az il le tő be teg, „baj van a fe jé vel”. Ez nem csak vég zett ség függ-
 vé nye; gya kor la ti ta pasz ta lat ból tud ha tó, hogy az or vo sok és pe da gó gu sok is
„tar ta nak” a pszi cho ló gus tól, erős a de vian ciák kal va ló fo gal mi tár sí tás.

Mindez hat vá nyo zot tab ban je lent ke zik a nem hu mán szol gál ta tást, ha nem
üz le ti te vé keny sé get vég zők kö ré ben, vagy az olyan in téz mé nyek nél, ahol a dol go -
zók az elő ze tes kép zé sük ke re té ben csak mi ni má lis is me ret re tud tak szert ten ni a
pszi cho ló gia mi ben lé té ről.

A gond ott kez dő dik, ami kor el té rő mér ték ben ugyan, de kez dik „kiad ni”
bel ső prob lé mái kat, sze mé lyi sé gük kel, kom mu ni ká ció juk kal stb. kap cso la tos
ne héz sé gei ket, be szá mol nak a cso port előtt ma gán éle tük ről. Ezek ről a min den -
na pi mun ka kö rül mé nyek kö zött ál ta lá ban csak egy-két sze mé lyes kö zel ség ben
ál ló kol lé gá juk tud. Gya kor la ti lag a részt ve vők több sé ge éle té ben elő ször ke rül
di rekt kon tak tus ba pszi cho ló gus sal. A ki tá rul ko zás mély sé ge el té rő szo kott 
len ni, de a cso port mun ka köz ben fel me rü lő sze mé lyi ség-, szo cia li zá ciós, in ter -
per szo ná lis gon do kat oko zó prob lé má kat a tré ning ve ze tő pszi cho ló gus nem
hagy hat ja fi gyel men kí vül, így vagy fo ko zot tabb em pá tiá val, vagy a cso port fi-
 gyel mé nek és se gít sé gé nek ráirá nyí tá sá val pró bál ja megol da ni.

Az is mer te tett prob lé má nak egy as pek tu sát sze ret nénk most kiemel ni, mert
a te het ség me nedzs ment tel szo ro san össze függ: a ma, Ma gyaror szá gon tré nin get
tar tók zö mé nek nem hogy cso port te ra peu ta ta pasz ta la ta – mely al kal mas sá ten -
né az is mer te tett ve szé lyek ki vé dé sé re –, ha nem pszi cho ló gus vég zett sé ge sincs,
te hát ol va sott ság szint jén sem tud ráéb red ni ezek re a prob lé mák ra. Már pe dig a

62 Bod nár–Ba logh (2005).
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kü lö nö sen te het sé ges, krea tív em be rek na gyon sok eset ben az át la got meg ha la -
dó beil lesz ke dé si és egyéb szo cia li zá ciós prob lé má val küz de nek, így ese tük ben a
szak mai kom pe ten cia még in kább elen ged he tet len len ne.

5.5. A te het sé gek pro duk tu mai nak sor sa

Az elő ző pont ban már em lí tet tük, hogy a mun ka hely re be ke rü lő te het ség gel
szem ben már ko moly el vá rá sok van nak a kiemel ke dő pro duk tu mo kat il le tően.
Ezek egy ku ta tá si cég nél – le gyen az ál la mi, ma gán vagy egye te mi – jól mér he -
tők; refle xió kat kap nak vissza, te hát ese tük ben könnyebb a hely zet. Amennyi ben
más te rü le ten pro du kál va la mi na gyot – mond juk gaz da sá gi te rü le ten –, még
min dig „kéz zel fog ha tó” a leg több eset ben a kiemel ke dő tel je sít mény. Ahol ez
na gyon kép lé keny te rü let, az a hu mán szfé ra, mert sem egy pe da gó gus, sem egy
tör té nész, sem egy jo gász mun kás sá gá nak megíté lé se nem tar to zik a gon do la ti
felépí tés so rán elem zett „már az egye te men ki tűnt, és a te het sé ge a mun ka he lyén
ki tel je se dett” sab lon ba. A tár sa da lom refle xió ja ezek ben az ese tek ben mér he tet -
le nül szub jek tív.

Amit itt szó vá kell te gyünk, az a kö vet ke ző jól ér zé kel he tő gond: a te het sé gek
leg több je nem tar to zik a bri liáns üz le tem ber ka te gó riá já ba. Gya kor la ti lag tel je -
sen fel ké szü let le nek – er re a fel ső ok ta tás sem ké pe zi ki őket –, nem tud ják, hogy
krea tív megol dá saik ér té ke sí té sé re mi lyen le he tő sé geik van nak. Ál ta lá ban nem
tud ják, mi a vál la la ti sza ba da lom fo gal ma, nin cse nek tisz tá ban a sza ba dal mi és
véd jegy el já rá sok kal; nem tud ják az öt let- és az ér ték ter me lő, hasz no sí tás ban al-
 kal ma zott sza ba da lom kö zöt ti kü lönb sé get. 

„Sa ját bő rü kön” kell meg ta nul niuk, hogy mennyit, ki nek és mi kor mond hat -
nak el. Eh hez a men to ri rend szer va la me lyes se gít sé get tud nyúj ta ni. Pszi cho ló -
giai szem szög ből azért neu ral gi kus pont, mert sok szor ele ve rend kí vül sé rü lé -
keny a te het sé ges em be rek sze mé lyi sé ge, mely tor zul hat, ha azt ér zé ke li, hogy
öt le teit, ta lál má nyait el tu laj do nít ják.

Min den kép pen a fel ső ok ta tás felada ta len ne az ál ta luk lét re ho zott pro duk -
tum op ti má lis ke ze lé sé nek meg ta ní tá sa, annak fi gye lem bevétele, hogy a leg több
eset ben cél sze rű hagy ni, hogy a pro duk tum sor sá nak ke ze lé sé be szak ér tő me ne -
dzser kap cso lód jon be.

5.6. Vál la la tok reak ció ja a 2008-ban tör tént pén zü gyi krí zis hely zet re 
a te het ség me nedzs ment tük ré ben

A HR-por tá lon több írás is meg je lent, mely hang sú lyoz za a krí zis ki vé dé sé nek
le he tő sé gét a te het sé gek vál la la ton be lü li sze re pé nek kieme lé sé vel, az ilyen
irány ba tör té nő stra té gia vál tás szük sé ges sé gét.
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Miu tán az el múlt két év ben nem ke rült elő a gaz da sá gi hír adá sok ból olyan
pél da, hogy bár me lyik vál la lat eb be az irány ba moz dult vol na el, és kiemel ke dő
si ke re ket tu dott vol na fel mu tat ni, nem lát juk ér tel mét a cik kek ben fog lalt írá sok
idé zé sé nek, kieme lé sé nek.

A ta nul mány el ső ré szé ben em lí tést tet tünk ar ról, hogy a pén zü gyi krí zis és a
ha zai gaz da sá gi hely zet ál ta lá nos rom lá sa miatt cé gek tíz ez reit szá mol ták fel.
Ami ke vés bé volt pub li kus, hogy az ún. TOP 100–200-ba tar to zó cé gek zö me is
ko moly vál ság ba ke rült, vi szont ért he tően ezt nem hí resz tel ték ma guk ról.

Fen ti ok fej tés miatt la ko ni kus tö mör ség gel egy ti pi kus reak ció mó dot mu ta -
tunk be egy jól is mert (TOP 100 lis tán) sze rep lő cég ré szé ről63, mely jel zi, hogy a
te het sé gek fe lé for du lás stra té gia vál tá sát ke vés sé al kal maz ták, szem ben az aláb-
 bi val.

Fenn tart ha tó sá gi je len tés 2008
Kép zés:
Mun ka tár saink szak mai fej lő dé sét kiemel ten ke zel jük, a kép zést éves ok ta tá si
terv alap ján va ló sít juk meg. 

Nagy je len tő sé gű nek tart juk a sze mé lyes ké pes sé gek fej lesz té sét, ezért az ok-
 ta tá si költ ség mintegy fe lét ki fe je zet ten kész ség fej lesz tő tré nin gek re for dít juk,
el ső sor ban a ke res ke dők, il let ve a ve ze tők rész vé te lé vel. Kiemel ke dő fej lő dé si le-
 he tő sé gű mun ka tár saink kész sé gei és ké pes sé gei ki tel je se dé sét te het ség cso port
ke re té ben se gí tet tük. A fi zi kai ál lo mányt el ső sor ban a jog sza bá lyi lag előírt, il let -
ve a szab vá nyok kö ve tel mé nyei nek tel je sí té sé hez szük sé ges tré nin gek érin tik.

Az ide gen nyelv az ok ta tá si terv hang sú lyos ele me.

Fenn tart ha tó sá gi je len tés 2010
Kép zés:
Mun ka tár saink szak mai fej lő dé sét kiemel ten ke zel jük, a kép zést az éves ok ta tá si
terv ke re té ben va ló sít juk meg.

Bár nagy je len tő sé gű nek tart juk a sze mé lyes ké pes sé gek, kész sé gek fej lesz té -
sét, kü lö nö sen a ke res ke dők és a ve ze tők kö ré ben, saj nos az el múlt év meg szo rí -
tó in téz ke dé sei nek egyi ke a költ sé ges kész ség fej lesz tő tré nin gek el ha lasz tá sa
volt.

Kom men tár nem szük sé ges.

63 A cég ne ve – ért he tően – nem tün tet he tő fel.



6. MUN KA ADÓK ÉS A FEL SŐ OK TA TÁS 
KAP CSO LA TA

A ta nul mány kez de tén fel vá zol tuk egy áb rán az op ti má lis kap cso la tot a fel ső ok -
ta tás és a gaz da sá gi élet sze rep lői kö zött. 

A ma gyaror szá gi gya kor la tot át te kint ve úgy lát szik, hogy ez a mo dell nem
mű kö dik – legalábbis nem op ti má li san. Er ről ta nús ko dik az aláb bi in ter jú rész -
let, me lyet Rolek Fe renc cel ké szí tett az Educatio fo lyó irat,64 és gya kor la ti lag 
min dent el mond az össze füg gé sek ről, fő ként a köz gaz dászkép zés és a mun ka adók
kap cso la tá ban: (Rolek Fe renc, a Bu da pest Bank ve zér igaz ga tó-he lyet te se, a Ma-
 gyar Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Szö vet sé gé nek alel nö ke; ko ráb ban a fel ső ok -
ta tás ter ve zé sé vel fog lal ko zó szak em ber):

E: Van nak po zi tív vá ra ko zá sok a szak mai to vább kép zé sek kel kap cso lat ban is.
A mun ka vál la lók – ön ként vagy eg zisz ten ciá lis kény szer ből – több ször is vissza ke -
rül het nek a fel ső ok ta tás ba. Nyil ván ezt ab ban a re mény ben te szik, hogy ez zel ja-
 vít ják el he lyez ke dé si esé lyei ket. A szak mai to vább kép zé sek mennyi ben fe lel nek
meg ezek nek az el vá rá sok nak?

R. F.: A to vább kép zé sek ben már van fan tá zia. Azt gon do lom, hogy ha va la ki már
elin dult va la mer re, tud ja, hogy mit akar, mi lyen cél ér de ké ben sze ret ne va la mi -
lyen kur zust el vé gez ni, an nak ér de mes kiegé szí tő kép zés ben részt ven nie. Ha ez
nem konk rét cél hoz kö tött, ha nem va la ki csak megala poz ni sze ret né a szak mai
kar rier jét kü lön bö ző vég zett sé gek kel, an nak nem lá tom sok hasz nát.

E: Kö ze lít sük meg most a kér dést egy má sik ol dal ról, még pe dig a szak mai kép zé sek
mi nő sí té se fe lől. Ön sze rint mennyi re ér vé nye sül a mun kál ta tók igé nye, el vá rá sa a
fel ső ok ta tá si prog ra mok akk re di tá ció já nál? Mű kö dik a MAB-on be lül egy Fel-
 hasz ná lói Bi zott ság, amely a mun kál ta tók kép vi se lői ből áll, de nem tu dom, hogy
ők egyál ta lán mi lyen té mák ban fog lal hat nak ál lást. Mek ko ra a sú lyuk az egész fo-
 lya mat ban?

64 Bí ró (2008).
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R. F.: Az az igaz ság, hogy eb ben nem ve szek részt, és nem is lá tok be le annyi ra,
hogy meg tud jam ítél ni.

E: S mint egy mun kál ta tói szer ve zet ve ze tő je, ar ról mi a vé le mé nye, hogy a MAB
41 fős plé nu má ban mindössze ket ten kép vi se lik a mun kál ta tó kat?

R. F.: Ha már így rá kér de zett, ak kor annyit tu dok mon da ni, hogy ez a dur ván
5%-os kép vi se let na gyon ke vés.

E: Több ször fel ve tő dött már, hogy a fel hasz ná ló kat be kel le ne von ni az egye te mi ta-
 ná csok mun ká já ba is. Ha jól tu dom, er ről konk rét tör vény ja vas lat is szü le tett, de
az tán ez még sem va ló sult meg. Ön ho gyan fog lal na ál lást eb ben a kér dés ben?

R. F.: Sze rin tem a mun kál ta tók nak ab szo lút ott len ne a he lyük az egye te mi ta ná -
csok ban.

Amennyi re tu dom, er re na gyon jó kül föl di pél dák van nak. Ha tény leg a fel-
 hasz ná lók ol da lá ról sze ret nénk vissza jel zést kap ni és orien tál ni a kép zést, ak kor
eh hez sem mi lyen át té te les do log ra nem len ne szük ség, csak ott kel le ne ül niük a
ta ná csok ban. Ugyanak kor azt gon do lom, hogy ma nap ság már több nyi re van
kom mu ni ká ció a fel hasz ná lók és az ok ta tá si in téz mé nyek kö zött. Itt most az
egye te mi ta ná csok ról be szél tünk, de nem ez az egyet len fó rum. Az egye te mek
több sé ge, sze rin tem, tö rek szik ar ra, hogy mi nél ak tí vabb kap cso la tot épít sen ki a
fel hasz ná lók kal, több ok nál fog va: egy részt azért, mert ma már a fel ső ok ta tás
szá má ra evi dens sé vált, hogy azt a célt szol gál ják, hogy aki ná luk vé gez, az el is
tud jon he lyez ked ni az egye te me ken, fő is ko lá kon a gaz da ság igé nyei nek meg fe -
le lő kép zés kell hogy foly jon. Más részt, ne fe led jük el azt sem, hogy az egye te -
mek pén zü gyi leg is rá van nak szo rul va ar ra, hogy kiépít sék a kap cso la tot a fel-
 hasz ná lói szfé rá val, lé gyen ez a ku ta tá sok egye te mek re tör té nő te le pí té se, az
ok ta tás ban va ló rész vé tel, vagy akár a gya kor la ti he lyek biz to sí tá sa.

E: A Bu da pest Bank nak hány fel ső ok ta tá si in téz ménnyel van köz vet le nül kap cso -
la ta?

R. F.: Aki vel szo ro sabb és jó a kap cso lat, az há rom in téz mény.

E: Ezek az or szág kü lön bö ző pont jain van nak, vagy ja va részt bu da pes ti in téz mé -
nyek?

R. F.: Bu da pes ten. Mi vel a köz pont ja is itt van a cég nek, itt lép fel na gyobb mér té -
kű mun ka erő igény.
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E: S mit je lent ez a kap cso lat tar tás?

R. F.: Elég nagy szám ban fo ga dunk hall ga tó kat gya kor lat ra. Pró bál juk szak mai -
lag is egy ki csit orien tál ni az in téz mé nye ket, részt ve szünk és tá mo ga tunk egye-
 te mi ren dez vé nye ket és be kap cso ló dunk az ok ta tás ba, egyelő re ve gyes ered-
 ménnyel.

E: A sza kok mi nő sí té sé nek egyik szem pont ja, hogy ren del ke zik-e az in téz mény
ada tok kal ar ról, hogy mi tör té nik a hall ga tók kal a dip lo ma szer zés után, el tud-
 nak-e he lyez ked ni az adott szfé rá ban, vagy sem. Van nak ez zel kap cso lat ban ta-
 pasz ta la tai, vé gez nek a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ilyen kö ve té ses vizs gá la to kat?

R. F.: Nem tu dom. Hal lot tam már ar ról, hogy egyes in téz mé nyek ez zel fog lal -
koz nak, de ez még nem le het ál ta lá nos.

E: Az a há rom in téz mény, akik kel Önök kap cso lat ban van nak, kér nek in for má ciót
ar ról, hogy pl. a Bu da pest Bank nál há nyan tud tak el he lyez ked ni?

R. F.: Tő lünk mint mun kál ta tó tól nem kér tek ilyen in for má ciót. Fel té te le zem,
hogy a hall ga tó kon ke resz tül pró bál nak meg ada to kat gyűj te ni. De ezt csak fel té -
te le zem.

E: Ön a Ma gyar Mun kál ta tók és Gyár ipa ro sok Szö vet sé gé nek alel nö ke. A szer ve -
ze tü ket meg ke res te va la ha va la mely fel ső ok ta tá si in téz mény, hogy ez ügy ben se gít -
sé get kér jen?

R. F.: Nem, ilyen meg ke re sés még nem volt.

E: Az egyik leg fon to sabb te rü let, ahol a gaz da sá gi szfé ra és a fel ső ok ta tás együtt-
 mű köd het, az a fej lesz té sek és ku ta tá sok. Itt is nyil ván van nak szek to rok, ahol szo-
 ro sabb ez az együtt mű kö dés, míg más hol nem jel lem ző, pe dig a fel ső ok ta tás mi nő -
sé gé re az F+K te vé keny sé gek na gyon jó ha tás sal le het né nek. Ön sze rint mennyi re
hasz nál ják ki a ma gyar egye te mek az eb ben rej lő le he tő sé ge ket?

R. F.: Sze rin tem ez már elég ál ta lá nos min den olyan te rü le ten, ahol elad ha tó ez
az üz le ti szfé ra fe lé, mert ez az in téz mé nyek nek is lét ér de kük, de az egyes ok ta -
tók nak is financiális ér de ke. Azok a te rü le tek, ahol eb ben na gyon ha té ko nyak, a
mű sza ki, a ter mé szet tu do má nyi és az in for ma ti kai kép zés. Eze ken a te rü le te ken
na gyon szo ros az együtt mű kö dés. De a közgazdaság-tudományi kép zés te rü le -
tén is vi szony lag jól men nek a dol gok.
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E: Be szél jünk még a pénz ről: kül föl dön van nak cé gek, akik na gyon ko moly össze ge -
ket fek tet nek ab ba, hogy te het sé ges fiatalokat fe dez ze nek fel, se gít sék őket a ta nul -
má nyaik ban, kar rier jük ben. Ma gyaror szá gon ez mennyi re jel lem ző? Il let ve: mi-
 lyen fel té te lek mel lett tud ná el kép zel ni, hogy a gaz da ság ból több pénz ára mol jon a
fel ső ok ta tás ba?

R. F.: Azt gon do lom, hogy ez két kü lön bö ző té ma. Az egyik, hogy mennyi pénz
áram lik a fel ső ok ta tás ba, és mi lyen az üz le ti szfé ra és a fel ső ok ta tás vi szo nya.
A má sik, hogy az üz le ti szfé ra mennyi re éri el az egyes hall ga tó kat, mennyi re tud
ve lük kap cso la tot kiépí te ni, s már az egye te mi évek alatt őket meg nyer ni ma gá -
nak. Ez a ket tő azért egy ki csit más.

Én azt lá tom, hogy ma a vál la la tok na gyon kü lön bö ző mó don pró bál ják
meg kö ze lí te ni a hall ga tó kat.

Az utol só mon dat hoz meg kell je gyez ni, hogy a 2000-ben még nagy vá ra ko -
zá sok kal üd vö zölt „ál lás bör ze”65 má ra elég ne ga tív vissz han got ka pott, és sem-
 mi kép pen nem ne vez he tő a te het sé ges hall ga tók kieme lé sé nek szín te réül.

Rend kí vül so kat mon dó (és saj nos ne ga tív hely zet ké pet ad) az in ter jú, fő ként
a ta nul mány alap ve té sét, a fel ső ok ta tás–mun ka erő piac–cé gek kap cso la tát és az
igé nyek vissza csa to lá sát te kint ve. A ben ne fog lal tak ra azon ban el len pél da is
akad az atom ener gia szakág ese té ben, ahol szó szo ros ér tel mé ben életbevágó
kér dés, hogy a ma ga san kép zett és te het sé ges mun ka erő után pót lá sát hosszú tá -
von, jól szer ve zet ten, és szak egye tem mel szo ro san együtt mű köd ve hajt sák vég re
(a Bu da pes ti Mű sza ki Egye tem több ka ra és tan szé ke, köz te az Er go nó mia–Pszi -
cho ló gia Tan szék, mely tré nin ge ket tart).

Ma gyaror szág jó part ne re a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség nek66, a
nem egy eset ben je len tős tá mo ga tást szak ér tőink mun ká já val, va la mint lé te -
sít mé nyeink nem zet kö zi hasz no sí tá sá val vi szo noz zuk. A sok kö zös mun ká ból
kiemel ke dik az 1994–98 kö zött vég re haj tott, úgy ne ve zett „Ok ta tá si Mo dell
Pro jekt”, amely nek ered mé nye kép pen Paks adap tál ta az Ügy nök ség ál tal aján-
 lott leg kor sze rűbb kép zé si rend szert (SAT – Systematic Approach to Train -
ing), va la mint felépí tet te a ma is a vi lá gon rit ka ság szám ba me nő Kar ban tar tó
Gya kor ló Köz pon tot. Ér de mes megem lí te ni, hogy ezt a mun kát a „Mo dell pro -
jekt” ka te gó riá ba az Ügy nök ség so rol ta, je lez ve, hogy a pro jekt cél ki tű zé sei vel,
ered mé nyei vel és fi nan szí ro zá si konst ruk ció já val mo dell ér té kű más or szá gok
szá má ra is.

65 Majó (2000).
66 Pak si Atom erő mű Rt. hon lap ja.
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A Pak si Atom erő mű ben vég zett kép zé si te vé keny ség olyan vál la la ti bel ső
kép zés nek te kint he tő, amely szo ro san kap cso ló dik a ma gyar szak kép zés hez, fel-
 nőtt kép zés hez. Az atom erő mű ok ta tá si szer ve ze té nek régóta van vizs ga szer ve -
zé si jo go sult sá ga, ame lyet 2008-ban si ke re sen megújí tott. A kül ső kap cso la tok
sú lyá nak nö ve ke dé se miatt 2008-ban emel lett az ok ta tá si szer ve zet si ke re sen fo-
 lya mo dott fel nőtt kép zé si akk re di tá cióért.

A kez de tek től vég zett tu da tos és fo lya ma tos fej lesz tés ered mé nye kép pen az
atom erő mű ok ta tá si szer ve ze te ma mi den igényt kielé gí tő ok ta tá si lé te sít mé -
nyek kel ren del ke zik, emel lett a spe ciá lis atomerőműves tu dást igény lő mun ka -
kör ben dol go zók szá má ra komp lett kép zé si prog ra mok és ok ta tá si anya gok áll-
 nak ren del ke zés re. Az ok ta tást egy 20 fős fő ál lá sú ok ta tói gár da és egy több mint
30 fős óra adó szak em bergárda vég zi. A ma gyaror szá gi vál la la ti kép zé si rend-
 szer ben egye dül ál ló mó don va la mennyi ok ta tó egy – a szá muk ra ki fej lesz tett –
kép zé si prog ram so rán egé szí ti ki mű sza ki–szak mai tu dá sát a szük sé ges pe da gó -
giai is me re tek kel és kész sé gek kel, amely ről kü lön mi nő sí tés ta nús ko dik. A Pak si
Atom erő mű ha té kony mű kö dé sé nek és biz ton sá gá nak fon tos zá lo ga a fel ké szült
ve ze tői gár da. A ko ráb bi egye di ve ze tő kép zé si prog ra mo kat 2006 óta az erő mű
az úgy ne ve zett „Ve ze tői Aka dé mia” ke re té ben in téz mé nye sít ve hajt ja vég re.

Bár mennyi re is úgy tű nik a fen ti is mer te té sek ből, hogy a fel ső ok ta tás, va la -
mint a gaz da sá got kép vi se lő cé gek kö zöt ti kap cso lat a mun ka erő-u tán pót lást és
-ván dor lást te kint ve sza bá lyo zat lan; a hely ze tet más as pek tus ból is szemügy re
kell ven nünk.

A tár sa dal mat, eb ben az eset ben a hu mán erő for rást – ezen be lül a te het ség -
gon do zást – nem le het csak ön ma gá ban, a gaz da ság nél kül fej lesz te ni. Az össz-
 tár sa dal mi fo lya ma tok ke ze lé se, a fej lesz té si vagy ép pen de re gu lá ciós irá nyok
meg sza bá sa és fej lesz té se a min den ko ri kor mány felada ta. Ami kor egy adott pe-
 rió dus ban ki je löl nek egy hú zó ága za tot, ez a tény óha tat la nul ma ga után von ja,
hogy meg nő a ke res let az ága za ti fej lesz tés hez szük sé ges jól kép zett mun ka erő re,
ezen be lül felér té ke lő dik a kiug róan te het sé ges fia ta lok sú lya, sze re pe. Meg nő a
beazo no sí tás kü lön bö ző csa tor nái nak je len tő sé ge, nö vek szik ér tük a ver seny, és
a pá lyá ra ke rü lő ket a cé gek igye kez nek min den mó don meg tar ta ni. En nek szer-
 ves ré sze a te het ség gon do zás a fel ső ok ta tás ban és a gon do zás más esz kö zök kel
tör té nő foly ta tá sa a mun ka he lyen. 

Mindazonál tal lé te zik az együtt mű kö dés irá nyá ba ha tó au to ma ti kus me cha -
niz mus vagy reflex a sze rep lők ré szé ről, még ak kor is, ha ma már a fel ső ok ta tás
gaz da sá gi ön ál ló ság ra tö rek szik, és sok szor kon ku ren cia ként lép nek fel kü lön -
bö ző egy sé gei a gaz da sá gi ver seny ben.

A prob lé ma sok kal in kább ab ban érzékelhető, hogy az em lí tett csa tor nák,
me lyek meg tes te sül het nek kü lön bö ző kö zös fó ru mok ban, nem lép nek mű kö -
dés be szük ség ese tén – egy sze rűen ab ból a pró zai ok ból ere dően, hogy nem hoz-
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 ták lét re őket. A hely ze ten so kat nem se gít, hogy na gyon sok kiemel ke dő ké pes -
sé gű cég ve ze tő mel lé ke sen ok ta tá si és/vagy ku ta tá si mun kát is vál lal egy-egy fel-
 ső ok ta tá si in téz mény ben, így né mi rá lá tá sa van ar ra, ha fel tű nik egy te het sé ges
hall ga tó.

Mindez azon ban nem egy két pó lu sú felál lás, amely ből az össze köt te tést hiá -
nyol juk. A rend szer har ma dik sze rep lő je az ál lam (és a po li ti ka), amely egy-egy
fo lya mat bein dí tá sá nál a „meg ren de lő” sze re pét töl ti be, de ezen túl a sza bá lyo zás
is a ha tás kö ré be tar to zik. Előb biek ből kö vet ke zően egyér tel mű, hogy a két pó lus
kö zöt ti át já rás le he tő sé gé nek meg te rem té sé ben az ál lam nak lép nie kell, szem
előtt tart va, hogy a vi szony rend szer csa tor nái nak sze re pe az igé nyek ala ku lá sá -
nak meg fe le lően fel- és leér té ke lő dik.

65 Majó (2000).
66 Pak si Atom erő mű Rt. hon lap ja.
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To váb bi ma gya rá zat ra nem szo ru ló tény, hogy a te het sé gek sor sá nak ala ku lá sa
szo ros össze füg gés ben van a gaz da sá gi élet ala ku lá sá val és a min den ko ri kor-
 mány zat in téz ke dé sei vel.

Ami kor a fel ső ok ta tás ra mint a te het sé gek után pót lásbá zi sá ra te kin tünk, a
né hány éve megin dult szer ke ze ti átala ku lást, az ún. bo lo gnai fo lya ma tot a je len
mun ká ban leír tak nál sok kal rész le te seb ben kell ele mez ni. A két cik lu sú kép zést,
mely nek el fo ga dott sá ga erő sen kér dé ses a fia ta lok kö ré ben, a mun ka adói ol dal
még nem diffe ren ciál ja az ál lás le he tő sé gek be töl té sé nél.

A leír tak alap ján egyér tel mű, hogy az iga zán te het sé ges fia ta lok nem zet kö zi
kar riert fő ként a mű sza ki tu do má nyos pá lyán fut hat nak be. Bár mennyi re is kie-
mel ke dően te het sé ges va la ki a közgazdaság-tudomány te rü le tén, vagy szin tén
kiemel ke dően te het sé ges üz let kö tő ként kap va kap raj ta va la me lyik mul ti cég ha -
zai leány vál la la ta, nincs rá esé lye, hogy az anya vál la lat nál fé nyes kar riert fus son
be – egy sze rűen azért, mert nem ke rül ab ba a hely zet be. A nem zet kö zi ro tá ciós
rend szer tel je sen más célt szol gál.

Má ra már érez he tő az a ten den cia, hogy a fen ti pá lyá kon (pl. ilyen a bank-
 szak ma) be fut ha tó kar rier ese tén nem a ha zai fel ső ok ta tá si in téz mé nyek rang-
 sora a mérv adó, ha nem az adott te rü le ten kiemel ke dően szá mot te vő kül föl di
egye tem. A pénz vi lág egy glo bá lis fo lya mat szer ves ré sze, így ezek nek az egye te -
mek nek a hall ga tói össze té te le is nem zet kö zi, de „csáp jai” is glo bá li san ki nyúl -
nak.67 A jö vő kér dé se, hogy fel ső ok ta tá si in téz mé nyeink mi lyen mér ték ben tud-
 nak eh hez ha son ló ter jesz ke dés ben részt ven ni a ma guk te rü le tén. Megint csak
kér dé ses, hogy amennyi ben egy te het sé ges ma gyar fia tal nak si ke rül be ke rül nie
az em lí tett nem zet kö zi leg is elit nek szá mí tó kép zés be, mennyi az esély rá, hogy a
meg szer zett tu dást és kap cso la to kat itt hon akar ja majd ka ma toz tat ni.

A mű sza ki tu do má nyos ku ta tói pá lyán nem vál to zott na gyot a hely zet az el-
 múlt 100 év ben. Az iga zi „ki fu tást” a na gyon gaz dag ál la mok hí res tra di cio ná lis
in téz mé nyei tud ják biz to sí ta ni, az ot ta ni bő sé ges gaz da sá gi for rá sok ra tá masz -
kod va.

67 Pél dául ilyen a Nottingham University Business School, mely nem vé let le nül ala pí tott campust
(„leány vál la la tot”) Ma laj ziá ban és Kí ná ban is – azaz a leg di na mi ku sab ban fej lő dő or szá gok ban.
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A nagy kér dés az, hogy ma gyar tár sa dal mi kör nye zet és gaz da ság elég vonz -
erő vel ren del ke zik-e ah hoz, hogy a ki ke rült te het sé gek vissza tér je nek és itt hon
se gít sék a fej lő dést. Ki hí vá sok és felada tok bő sé ge sen van nak, a kö rül mé nyek
azon ban kér dé se sek. Sze ren csé re a kom mu ni ká ciós fej lő dés, az internet el ter je -
dé se ma már nem fel tét le nül kö ti konk rét hely szín hez az egy adott prob lé ma
megol dá sá ra össze kap cso ló dott tu dó so kat.

Az utób bi évek so rán nem csak a te het sé gek se gí té sé ben in dul tak meg na-
 gyon po zi tív kez de mé nye zé sek (TÁMOP, Csá nyi Ala pít vány és a töb bi, kü lön -
bö ző ko rosz tá lyok se gí té sé re ala kult szer ve ze tek), ha nem a mun ka adói ol dal is
egy faj ta hu ma ni zá ló dás és a tár sa dal mi szem pon tok in teg rá ció ja fe lé tö rek szik.
Megin dult az a fo lya mat is, hogy az el múlt 20 év ben nagy va gyon ra szert tett em-
 be rek ha son ló cé lú ala pít vá nyo kat hoz nak lét re, mely re utol já ra a re form kor ban
és a szá zad for du lón volt pél da.68

A felis me rés egyér tel mű: a ma gyar tár sa da lom fej lő dé sé hez nem elég sé ges a
köz gaz da sá gi szem lé let.

68 Fi gye lő, 2010. au gusz tus 29. 25–27. és 34–35. o.
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MEL LÉK LET

Az aláb biak ban be mu ta tás ra ke rül több olyan kép zé si prog ram, me lyet a kü lön -
bö ző in téz mé nyek akk re di tál tat tak, il let ve a Gé niusz Prog ram ke re tén be lül ke-
 rült el fo ga dás ra és meg hir de tés re. A rö vid és hosszú idő tar ta mú kép zé sek mel-
 lett ki dol go zás ra ke rült a Te het ség ta nár MA szak, mellyel megerő sí tést ka pott a
te het ség kép zés mint egy új tí pu sú szak mai te rü let. A kép zés 10 éve be bi zo nyí tot -
ta, hogy nagy szük ség van diffe ren ciált, egyé ni fog lal koz ta tás mel lett a kö zös ség -
te rem tő, ha gyo má nyo kat megerő sí tő prog ra mok be ve ze té sé re.

A Te het ség fej lesz tő ta nár MA kép zés cél ja: olyan pe da gó gu sok kép zé se, akik
meg bíz ha tó is me re tek kel ren del kez nek a te het ség azo no sí tás és -fej lesz tés té -
ma kö ré ben; ké pe sek a kü lön bö ző élet ko rú és tár sa dal mi hely ze tű te het sé ges
gye re kek, if jak, fel nőt tek szen zi tív fej lesz té sé re, te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá ra,
gaz da gí tá sá ra. A kép zés fel ké szít a ta nul má nyok dok to ri kép zés ben tör té nő foly-
 ta tá sá ra.

A kép zés so rán el mé le ti és szak mai is me re tek meg szer zé sé re nyí lik le he tő -
ség.

Szak te rü le ti is me re tek:
– Te het ség pe da gó giai és -pszi cho ló giai is me re tek. A te het ség re vo nat ko zó

leg fon to sabb tu do má nyos ku ta tá sok ered mé nyei nek is me re te: a te het ség -
fo ga lom és -mo del lek, a te het ség össze te vői, a te het ség tí pu sok kiemelt te-
 rü le tei.

– A te het sé ges ta nu ló iden ti fi ká ció ja, a mé rő esz kö zök prob le ma ti ká já nak is-
 me re te; a komp lex meg kö ze lí tés el vén ala pu ló diag nosz ti zá lá si jár tas ság
kiala kí tá sa.

– A te het ség fej lesz tés szín te rei.
– A te het sé ges ta nu lók ta nu lá sá val, beil lesz ke dé sé vel kap cso la tos sa já tos

prob lé mák is me re te. Sze mély re sza bott se gít ség nyúj tás és ta nács adás.
A te het sé ge sek konflik tu sai.

– A kü lön le ges bá nás mó dot igény lő ta nu lók ra (köz tük a po ten ciá li san te-
 het sé ges ta nu lók ra) vo nat ko zó pszi cho ló giai, szo cio ló giai, pe da gó giai is-
 me re tek. A ké pes sé geik alatt tel je sí tő (te het sé ges) ta nu lók kal va ló bá nás -
mód.
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– Te het ség fej lesz tés sel kap cso la tos ok ta tás po li ti kai in téz ke dé sek, jo gi do ku -
men tu mok is me re te és ér tel me zé se a ta nu lók esé lyei nek nö ve lé se ér de ké ben.

Szak mód szer ta ni is me re tek:
– Te het ség pe da gó giai mód sze rek és stra té giák is me re te; diffe ren ciá lás és in-

 di vi dua li zá lás, gaz da gí tó prog ram, egyé ni te het ség fej lesz tő prog ra mok.
A tan tár gya kon átíve lő, a tan te rem től el té rő is ko lai és is ko lán kí vü li ta nu -
lá si hely szí nek te het ség fej lesz tés ben ját szott sze re pé nek is me re te és ér vé -
nye sí té se.*

Kép zé si prog ra mok

Te het ség fej lesz tő szak ta nács adó

A kép zés idő tar ta ma: 2 tan év, 4 fé lév, 360 óra 
Az ok le vél meg szer zé sé hez össze gyűj ten dő kre di tek szá ma: 120 
Ál ta lá no san kö te le ző tár gyak: 180 tan óra, 60 kre dit 
Szak mai tár gyak: 180 tan óra, 50 kre dit 
A szak dol go zat kre dit ér té ke: 10 kre dit 

1. A kép zés cél ja 
Az egye te mi vagy fő is ko lai szin tű pe da gó gus dip lo má val ren del ke ző szak em be -
rek fel ké szí té se a te het ség fej lesz tés spe ciá lis gya kor la ti felada tai nak megol dá sá -
ra, hogy is me re tei ket egy részt a köz ok ta tás ban (is ko lák, kol lé giu mok, egyéb 
ne ve lé si in téz mé nyek), más részt spe ciá lis in té ze tek ben (ne ve lé si ta nács adók,
pá lya vá lasz tá si ta nács adók, csa lád gon do zó köz pon tok, köz mű ve lő dé si in téz mé -
nyek) ka ma toz tat has sák. 

2. A kép zé si idő 
Négy fé lév, 360 tan óra (az I. és II. fé lév ben négy-négy al ka lom mal, a III. és IV.
 fél év ben há rom-há rom al ka lom mal).

A kép zés ben az el mé let és a gya kor lat ará nya 42–58%. A kép zé si idő ma gá -
ban fog lal ja a kö te le ző, kö te le zően vá laszt ha tó és a sza ba don vá laszt ha tó tan tár -
gyak el mé le ti és gya kor la ti óráit. 

* A kép zés leírá sa a KKK meg fo gal ma zá sa sze rint ér ten dő.
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3. A kép zés főbb ta nul má nyi te rü le tei és ará nyai 
3.1. El mé le ti ala pok 
A te het ség fej lesz tés sel össze füg gő el mé le ti megala po zás is me ret kö rei.
A te het ség fej lesz tés és ku ta tás alap ve tő kér dé sei. 
A te het ség meg je le né sé nek spe ci fi kus és nem spe ci fi kus je gyei. 
A te het ség fej lesz tő pe da gó gus sze re pe a felis me rés ben, fej lesz tés ben. 
Mód sze rek és stra té giák a te het ség gon do zás ban.

3.2. Me to di ka és fej lesz tés 
A kép zés ered mé nye ként a részt  ve vő szak em be rek olyan is me re tek, mód sze-
 rek, esz kö zök bir to ká ba jut hat nak, ame lyek kel ha té ko nyab bá tud ják ten ni a 
kü lönbö ző mű velt sé gi blok kok hoz, te vé keny sé gi te rü le tek hez, tan tár gyak hoz
kap cso ló dó te het ség fej lesz tő mun kát a tan órán és a diffe ren ciált fej lesz tés más
szer ve ze ti ke re tei ben (szak kö rök, fa kul tá ciók, egyéb spe ciá lis fog lal ko zá sok).
Biz to sabb ala po kon tud ják azo no sí ta ni, ki vá lasz ta ni a te het sé ges gye re ke ket, 
és a fej lesz tés so rán fel ve tő dő spe ciá lis prob lé má kat szak sze rűen tud ják megol -
da ni. 

Olyan konk rét kész sé gek fej lesz té sé re ke rül sor, ame lyek le he tő vé te szik spe-
 ciá lis is me re tek és gya kor la tok köz ve tí té sét. (Pl. mű vé szi ké pes sé gek, szí nész
mes ter ség be li tu dás tár el sa já tí tá sa, pszi cho mo to ros ké pes ség te rü le tek fej lesz té -
se stb.) A te het ség fej lesz tés felis me ré sé hez és fej lesz tés éhez szük sé ges jár tas sá -
gok kiala kí tá sát a kö vet ke ző tárgy kö rök megis me ré se, megis mer te té se és az ab -
ban va ló gya kor lás le he tő sé ge ad ja: 

Te het ség pe da gó giai mód sze rek al kal ma zá sa az ok ta tá si-ne ve lé si fo lya mat -
ban.
Spe ciá lis te het ség fej lesz tő prog ram ele mei nek ki dol go zá sa, al kal ma zá sa, tan-
 ter vi adap tá ció.
A te het ség fej lesz tő pe da gó gus szak mai kom pe ten ciái.
Alul tel je sí tő gye re kek prob lé mái nak fel tá rá sa, kép zé se.
Szak mai portfólió összeál lí tá sa.

3.3. Spe ciá lis tárgy kö rök (III. és IV. fé lév ben 4–4 kre dit kö te le zően vá lasz tan dó!) 
A spe ciá lis tan tárgy blokk te rü le tei kö zül ket tő kö te le zően vá lasz tan dó, az alap-
 kép zés ben meg szer zett ok le vél és a hall ga tó egyé ni ér dek lő dé se, mo ti vá ció ja
függ vé nyé ben. Olyan is me re tek, ezek a kép zé si te rü le tek ről, me lyek még ár nyal -
tab bá és szí ne seb bé te he tik a te het sé ge sek kel tör té nő fog lal ko zást, me lyet a spe-
 cia li zá ció ha té konnyá tesz. 
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4. Az is me re tek el lenőr zé si rend sze re 
Az el lenőr zé si rend szer a tan ter vben előírt, rész ben egy más ra épü lő, rész ben
egy más tól füg get len gya kor la ti je gyek meg szer zé sé ből, kol lok viu mok ból, a kép-
 zés vé gén ese dé kes pre zen tá ció ból, portfólió be mu ta tá sá ból áll, amit a zá ró vizs -
ga zár le.

A kö te le ző kol lok viu mok szá ma: 8. A gya kor la ti je gyek szá ma: 14. A pre zen -
tá ció ér té ke lé se öt fo ko za tú (1–5) ská lán, ér dem jeggyel tör té nik. Van nak tár-
 gyak, mint pél dául a kom mu ni ká ció és konflik tus ke ze lés, ame lyek vizs ga jegy
he lyett meg fe lelt és nem fe lelt meg mi nő sí tés sel zá rul nak. 

4.1. Zá ró dol go zat 
A zá ró dol go zat a te het ség felis me rés, -gon do zás és -tá mo ga tás kér dé sé hez kap-
 cso ló dó, a kép zés el mé le ti és gya kor la ti is me re teit szin te ti zá ló, egyé ni ku ta tó -
mun ká ra épü lő ta nul mány, mellyel a hall ga tó ta nú sít ja, hogy meg sze rez te a
meg fe le lő tá jé ko zott sá got a té ma szak iro dal má ban, to váb bá ké pes az is me re tek
szin te ti zá lá sá ra és al ko tó gya kor la ti al kal ma zá sá ra. 

Kö te le ző fel té tel: A zá ró dol go za ti té ma ki vá lasz tá sa a 2. sze mesz ter vé gén
tör té nik meg, a zá ró dol go zat leadá sa kor a legalább négy al ka lom mal tör tént
kon zul tá ción va ló rész vé telt az ar ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon iga zol ni kell. 

4.2. Zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei 
A ta nul má nyi kö ve tel mé nyek tel je sí té se (a kre dit pon tok meg szer zé se).
A zá ró dol go zat el ké szí té se és be nyúj tá sa.

4.3. A zá ró vizs ga ré szei 
A zá ró dol go zat/port fó lió meg vé dé se.
Komp lex szó be li vizs ga.

4.4. Az ok le vél ered mé nye 
A kiál lí tott ok le vél mi nő sí té se az aláb biak ból te vő dik össze: 

a zá ró dol go zat ér dem je gye,
a vé dés ér dem je gye.

Az ok le vél mi nő sí té sé nek ki szá mí tá sa: a fen ti ér dem je gyek egy sze rű át la ga,
egész szám ra ke re kít ve. 

A szak kép zett ség szem pont já ból meg ha tá ro zó is me ret kö rök és a főbb is me -
ret kö rök höz ren delt kreditérték*.

* A kép zés a NyME BPK ál tal in dí tott „Tehetség-szaktanácsadó” szak irá nyú to vább kép zés, mely-
 hez ha son lót az ELTE, il let ve el ső ként a DE in dí tott el. 
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Te het ség ta nár MA

Kép zé si for ma, mun ka rend:
Mes ter kép zés, nap pa li és le ve le ző mun ka rend

Kép zé si idő:
Elő kép zett ség től füg gően 2–5 fé lév

Az ok le vél ben sze rep lő szak kép zett ség meg ne ve zé se:
ma gyar nyel vű meg je lö lé se: ok le ve les te het ség fej lesz tő ta nár
an gol nyel vű meg je lö lé se: teacher of talent development

A kép zés cél ja:
Olyan pe da gó gu sok kép zé se, akik meg bíz ha tó is me re tek kel ren del kez nek a te-
 het ség azo no sí tás és -fej lesz tés té ma kö ré ben; ké pe sek a kü lön bö ző élet ko rú és
tár sa dal mi hely ze tű te het sé ges gye re kek, if jak, fel nőt tek szen zi tív fej lesz té sé re,
te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá ra, gaz da gí tá sá ra.

Az ideá lis je lent ke ző:
Olyan el ső ta ná ri szak kép zett sé get vá lasz tó hall ga tó kat és/vagy pe da gó gus dip-
 lo má val ren del ke ző je lent ke ző ket vá runk, akik ér dek lőd nek a te het ség fej lesz tés,
-gon do zás, a te het sé ges ta nu lók ne ve lé sé nek pe da gó giai-pszi cho ló giai prob lé -
mái iránt. Sze mé lyi sé gük ben al kal ma sak a kü lön le ges ké pes sé gek kel ren del ke -
ző, te het sé ges ta nu lók fog lal koz ta tá sá ra több sé gi ke re tek kö zött. Ké pe sek felis -
mer ni a gyer me kek ké pes sé geit, és azok fej lő dé sét se gí te ni. Se gí tik a te het sé ges
gyer me kek beil lesz ke dé sét a töb bi gye rek kö zé.

Főbb tár gyak:
A te het ség el mé le ti és tör té ne ti as pek tu sai, At ti tűd for má lás, A te het ség fejlődés-
lélektani alap jai, A te het ség gon do zás el mé le te, Te het ség diag nosz ti ka, Te het ség -
fej lesz tés mód szer ta na.

Nyel vi kö ve tel mé nyek:
A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag elis mert, legalább kö zép fo kú „C” tí-
 pu sú, il let ve az zal egyen ér té kű nyelv vizs ga le té te le szük sé ges. A nyel vi kö ve tel -
mé nyek alól men te sül az a hall ga tó, aki ta nul má nyai nak el ső év fo lya mon tör té -
nő meg kez dé sé nek évé ben be töl ti legalább a negy ve ne dik élet évét!

To vább ta nu lá si le he tő sé gek, dok to ri kép zés:
To vább ta nu lá si le he tő ség bár mely ne ve lés tu do má nyi dok to ri kép zés ben.
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„A szak ma szép sé gei”:
A te het ség fej lesz tő ta nár olyan gyer me kek kel fog lal ko zik, akik nek a ne ve lé se ép -
pen kiemel ke dő ké pes sé geik miatt sa já tos és spe ciá lis pe da gó giai is me re te ket
igé nyel. Kiemelt felada ta a te het ség felis me ré se, ki bon ta ko zá sá nak elő se gí té se a
köz ok ta tá si in téz mé nyek ben, és az együtt mű kö dé sek kiala kí tá sa a gyer me kek,
ta ná rok és szü lők kö zött.

El he lyez ke dé si esé lyek és le he tő sé gek:
Köz ok ta tá si in téz mé nyek, ci vil szer ve ze tek, va la mint min den olyan in téz mény,
ahol a te het sé ges gyer me kek ne ve lé se és fej lesz té se feladat ként je le nik meg.

Rész le tes in for má ciók:
Interneten: http://www.tik.ektf.hu
E-mail: felvi@ektf.hu

A Gé niusz Prog ram ke re tén be lü li kép zé si te ma ti ka is mer te té se

Prog ram meg ne ve zé se:
Karriertanácsadás, te het ség me nedzs ment a fel ső ok ta tás hall ga tói szá má ra
Cím:
Karriertanácsadás, te het ség me nedzs ment a fel ső ok ta tás hall ga tói szá má ra

A prog ram cél ja:
A fel ső ok ta tás hall ga tói ré szé re olyan tré ningprog ram összeál lí tá sa, mely le he tő -
sé get te remt a hall ga tók nak sa ját erő for rá saik fel tá rá sá ra, va la mint is me re tet ad
sa ját erő for rá saik ról, ké pes sé geik ről. Ez zel a sa ját él mé nyű prog ram mal megis -
mer he tik a pá lya vá lasz tás so rán fel me rü lő kér dé se ket, és le he tő sé get kap nak ön-
 me ne dzse lé sük meg ta pasz ta lá sá ra. 

A prog ram kö ve tel mé nyei: önis me ret, ké pes ség te rü le tek fel tá rá sa, tá jé ko zó -
dás a kü lön bö ző pá lyák jel lem zői ről. A kü lön bö ző gya kor la tok se gí tik a tel je sít -
mény mo ti vá ció, innovatív ké pes sé gek fel tá rá sát, va la mint azok nak a le he tő sé -
gek nek a megis me ré sét, mellyel le he tő vé vá lik sa ját és má sok kép vi se le te is.
Miu tán kel lő kép pen sor ke rült a sa ját erő for rá sok fel tá rá sá ra, így a kap cso lat épí -
tés is kiemelt sze rep hez jut.

A prog ram so rán el sa já tí tott is me re tek, kiala kí tott kész sé gek és ké pes ség:
• Prob lé ma felis me rő ké pes ség, al kal ma zá si kész ség.
• Ta nu lás meg ta nu lá sa, in for má ció val, idő vel va ló bá nás mód el sa já tí tá sa.
• Kez de mé nye ző kész ség, innovatív ké pes ség.
• Kreativítás, koc ká zat vál la lá si ké pes ség.
• Kom mu ni ká ciós kom pe ten cia.
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A prog ram összeál lí tá sát az tet te szük sé ges sé, hogy a fel ső ok ta tás hall ga tói
nem vagy ke vés eset ben kap nak fel ké szü lé si le he tő sé get a vá lasz tott pá lya megis -
me ré sé re. A te het sé ges hall ga tó is igény li a pon to sabb pá lya kép is mere tét, fő ként
azért, mert így na gyobb esé lye van a ké pes sé gé nek meg fe le lő eset le ges vál toz ta -
tá sok ra.
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