


 

 

 

 

 

 

VERSENYKÉPES OKTATÁS, 

PIACKÉPES SZAKEMBER 
 

A konferencia és a kiadvány 
a zentai kertészmérnök-képzés 20 éves jubileuma 

alkalmából készült, melynek fővédnöke 
dr. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár 

 

 

 

Támogató: 

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 

 

 

 

 

 

 

Zenta, 2016



 

 

 



 

 

 

Tartalomjegyzék 

Dr. Palkovics László: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma külhoni magyar felsőoktatási 

programjairól ........................................................................................................................ 5 

Muhi Béla: A középiskolától az egyetemig és tovább ....................................................... 20 

Dr. Biró A. Zoltán – Dr. János Zsuzsanna: Oktatás – Innováció – Fejlesztés – A 

csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány tevékenysége ................... 45 

Dr. Nyárádi Imre-István: Agrárképzés a Sapientia EMTE keretében ................................ 68 

Dr. Lengyel László: A kihelyezett képzés lehetőségei a térségfejlesztés szolgálatában .... 75 

Dr. Námesztovszki Zsolt: (Költség)hatékonyabb oktatás online eszközök segítségével ... 95 

Dr. Kozári József: A Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ tevékenységének 

bemutatása ........................................................................................................................ 120 

Dr. Muhi B. Béla: Alternatív oktatási formák a versenyképes tudás felé vezető úton ..... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma külhoni magyar felsőoktatási programjairól 

 

– 5 – 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
külhoni magyar felsőoktatási programjairól 

A külhoni magyar felsőoktatás területén az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI) a szülőföldi felsőoktatási intézmények fejlesztési erőfeszítéseit figyelembe véve 

 egyrészt a szomszédos államokban működő, magyar nyelvű oktatási 

tevékenységet folytató felsőoktatási intézmények és a magyarországi 

felsőoktatási intézmények külhoni székhelyen kívüli képzéseinek 

összehangolását, 

 másrészt a Kárpát-medencei magyar hallgatói és oktatói mobilitás új 

rendszerének kiépítését 

tekinti fő céljának és feladatának. 

 

E célok megalapozását szolgálta „a külhoni magyar felsőoktatás képzési 

szerkezetének átalakításáról, az adott régiókban működő felsőoktatási intézmények és a 

magyarországi felsőoktatási intézmények külhoni székhelyen kívüli képzéseinek 

összehangolásáról” szóló Jelentés elkészítése, melyet a külhoni és az érintett anyaországi 

felsőoktatási szereplőkkel történő egyeztetést követően Magyarország Kormánya 2015. 

december 2-i ülésén tárgyalt meg és fogadott el. 

 

A külhoni magyarság megtartása, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok 

megfordítása, és egyes stratégiai jelentőségű településeken a magyarság pozícióinak 

megerősítése érdekében az egyik eszköz a magyar képzési nyelvű felsőoktatás 

megszervezésében rejlik. Elsődleges célunk az önálló külhoni felsőoktatási 

intézmények átgondolt fejlesztése, másodsorban ehhez igazodva a ma még 

nélkülözhetetlen magyarországi egyetemek/főiskolák határon túli székhelyen kívüli 

képzéseinek szerkezet-átalakítása a többletkiadásokat eredményező párhuzamosságok 

elkerülésével. Valamennyi régióban megvizsgáltuk a külhoni magyar felsőoktatás aktuális 

helyzetét, képzési területenként feltárva a jelenleg kínált lehetőségeket: az adott ország 

jogrendje szerint akkreditált, magyar nyelven elérhető képzési szerkezetet, illetve a 

magyarországi felsőoktatási intézmények „székhelyen kívüli", közismertebb nevén 

kihelyezett képzéseinek ehhez való illeszkedését. A lehetőségeket e nézőpontból elemezve 

tettünk javaslatot a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás képzési szerkezetét érintő egyes 

fejlesztési célokra. 



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma külhoni magyar felsőoktatási programjairól 

 

– 6 – 

A 2015/2016-os tanévben 12 magyarországi felsőoktatási intézmény 15 alapképzést 

és 6 mesterképzést működtetett az érintett határon túli magyar területeken 

(Erdélyben/Partiumban, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban), melyeken összesen 

közel 1200 fő folytat tanulmányokat. Ugyanezen régiókban 20, a szomszédos államok 

jogrendszere szerint működő felsőoktatási intézmény közel 300 alap-, osztatlan, mester és 

doktori képzésben biztosít magyar nyelvű oktatást, melyeken több mint 16 ezer hallgató 

folytatott tanulmányokat. Az egyre szélesedő képzési kínálatban azonban nem kívánatos 

párhuzamosságok is kialakultak. 

 

Erdély és a Partium tekintetében a bölcsészettudomány, a gazdasági, a hitéleti, az 

informatika, a jogi, a művészet, a pedagógusképzés, a társadalomtudomány és a 

természettudomány képzési területeken megfelelő, a magyar közösség igényeit kielégítő a 

magyar nyelvű képzési kínálat, míg az agrár- és a műszaki képzési területeken szükséges 

további magyar nyelvű szakok elindítása. Továbbra is kiemelt prioritást élvez a Partiumi 

Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségi oldalról 

történő fejlesztése, illetve sajnos az akut problémakört képező Marosvásárhelyi Orvos és 

Gyógyszerészeti Egyetem magyar képzéseinek (magyar karának, főtanszékének) 

rendezése. 

 
Felvidéken a magyar nyelvű képzési kínálat erősen torz: a bölcsészettudományok, a 

természettudományok és a pedagógiai tudományterületek viszonylagos kínálata mellett 

református teológiai, gazdaságtudományi és informatikai képzéseket működtetnek az 

intézmények (de e képzési területek is hiányosak), a képzési kínálat bővítése elsősorban az 

orvos és egészségtudományi, a természettudományi, az informatikai és a 

gazdaságtudományi képzési területen indokolt. A régióban kiemelt jelentőséggel bír a 

révkomáromi Selye János Egyetem fejlesztése, melynek alapfeltétele az intézmény 

egyetemi fokú akkreditációjának megőrzése. 

 

Vajdaságban megállapítható, hogy a délvidéki magyar nyelvű felsőoktatási 

képzések mennyisége egyetlen képzési területen sem biztosít elégséges kínálatot, ezért 

annak kiegészítése, fejlesztése sürgősen szükséges: elsődlegesen bővíteni kell a magyar 

nyelvű szakok számát legalább az agrár, a gazdaságtudományok, a műszaki, az 

informatika, az orvos- és egészségtudomány képzési területeken. Az Újvidéki Egyetem 
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szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának további támogatása mellett fontos a 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola fejlesztése is. 

 

Kárpátalján a két ukrajnai akkreditációval rendelkező intézmény összesen 17 alap- 

és mesterképzési szakon biztosít magyar nyelvű képzést, ezek egyúttal tanárképes szakok. 

Ez viszonylagos lefedettséget jelent a bölcsészettudományi, a természettudományi és 

pedagógiai képzési területen. A magyar nyelvű képzési kínálat ugyanakkor súlyosan 

hiányos: az ukrán jogrend szerinti kínálatból teljes mértékben hiányoznak az agrár, a 

gazdaságtudományi, a hitéleti, az informatikai, a jogi, a műszaki, a művészeti, az orvos- és 

egészségtudományi, a sporttudományi és a társadalomtudományi magyar nyelvű 

felsőoktatási alap-, osztatlan vagy mesterképzések, mely területeken lehetséges az új 

szakok indításának támogatása. Kárpátalján kiemelt jelentőséggel bír a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola képzési struktúrájának megerősítése, az intézmény 

folyamatos és intenzív fejlesztése. 

 

Az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága a Jelentésben foglaltak alapján már 

2016. első félévében megkezdte a magyarországi felsőoktatási intézmények külhoni 

székhelyen kívüli képzései átalakításának előkészítését, javaslatot téve az intézményeknek 

a felesleges párhuzamosságot jelentő kihelyezett képzések fokozatos kivezetésére, illetve 

az egyes régiókban feltárt hiányterületeken új képzések megszervezésére. A képzési 

szerkezet átalakítása során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a bevezetendő új 

képzések körébe csak és kizárólag olyan szakok jelenhessenek meg, melyek tényleges 

hiánypótló szerepet töltenek be és azokat magyar nyelven az adott régióban egyik 

szülőföldi felsőoktatási intézmény sem működteti. Így összességében e folyamat során a 

magyarországi egyetemek/főiskolák korábbi, gyakorlatilag szabad külhoni szakindítási 

gyakorlata erős korlátozásra kerül a tárca részéről. 

 

2016 szeptemberére három eddig külhonban működő képzés esetében már nem 

történt meghirdetés az első évfolyamra, míg Zomborban, Beregszászon és Csíkszeredán 1-

1 új kihelyezett képzés indul el – mind állami ösztöndíjas finanszírozási formában. 2017-

től várhatóan további 6 jelenleg működtetett magyarországi székhelyen kívüli képzés 

szűnik majd meg kimenő rendszerben, ezzel együtt a tervek szerint 21 új kihelyezett alap- 

és mesterképzés indulhat el (a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a  
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Nyugat-magyarországi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a 

Szegedi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem szervezésében) – ezzel is 

hozzájárulva a külhoni magyar felsőoktatás minőségi és mennyiségi szempontból történő 

fejlesztéséhez.  

 

2016. július 20-án Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere jóváhagyta a 

Makovecz Program, mint Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési 

Keretprogram (a továbbiakban: Makovecz Program) meghirdetését, így a program 

elemeinek végrehajtása megkezdődött.  

 

A Makovecz Program célja a magyarországi felsőoktatási oktatók 1-5 év időtartamú 

külhoni, támogatott munkavállalásával és a magyarországi és külhoni felsőoktatási 

intézmények közötti hallgatói mobilitás kiszélesítésével 

 az érintett külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlás biztosításának 

elősegítése, 

 a „Fokozatváltás a felsőoktatásban – a teljesítményelvű felsőoktatás 

fejlesztésének irányvonalai” c. stratégiai dokumentumban megfogalmazott, az 

anyaországi és a külhoni magyar felsőoktatás minőségi fejlesztési és 

nemzetköziesítési folyamatainak támogatása, 

 az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakításának előmozdítása. 

 

A Makovecz Program (mint keretprogram) két ösztöndíjprogramból épül fel.  

 

1. Hallgatói Ösztöndíjprogram: 

A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a kijelölt képzéseken tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók, 

illetve a külhoni képzések után érdeklődő anyaországi hallgatók részére a jövőben 

speciális támogatást biztosít, mellyel a 2016/2017-es tanévben 300 fő vehet részt teljes 

féléves részképzésekben a Kárpát-medencében. A kétoldalú mobilitások nem csak az 

anyaország és a külhoni régió, hanem az egyes külhoni régiók között is kialakíthatóak.  

 

A programgazda intézmények biztosítják mind az általuk fogadott, mind a részükről 

kiküldött hallgatók részképzéseinek teljes költségét (a képzések önköltségét és a hallgatók 
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ösztöndíját egyaránt). Ezen a módon – az Erasmus Programhoz hasonlóan központosított 

pályáztatási rendszer és bürokratikus eljárások nélkül –valósulhat meg a teljes körű 

hallgatói mobilitás nem csak az adott külhoni régió és az anyaország között, hanem 

valamennyi a programban résztvevő intézmény és képzés között az egész Kárpát-

medencében. 

 

2. Oktatói Ösztöndíjprogram: 

Az oktatói mobilitás növelése és egyúttal a külhoni magyar nyelvű képzések 

akkreditációs megerősítése érdekében az emberi erőforrások minisztere kijelölte azon 

külhonban működő felsőoktatási intézményeket, melyeken meghatározott létszámban 

oktatói álláshelyek létesítéséhez biztosít magyar költségvetési támogatást. 2016 

szeptemberétől 28 fő magyarországi oktató kiküldetésére kerül sor, ami az 

intézményekkel folytatott előzetes egyeztetések alapján elegendőnek látszik a képzési 

feltételek javítása és az akkreditációs hiányterületek lefedése érdekében. A létszám 

természetesen az igényeknek megfelelően később bővülhet. A program a magyarországi 

oktatók számára kifejezetten vonzó lesz, mert a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 26. 

§ (4) bekezdése értelmében az oktató az őt foglalkoztató munkáltató hozzájárulásával 

munkaköri feladatait a miniszter által határozott időre – legfeljebb öt évre – meghirdetett 

felsőoktatási együttműködési program keretében külföldi székhelyű magyar nyelvű 

képzést folytató felsőoktatási intézményben is teljesítheti, azaz az őt foglalkoztató 

intézményben a munkaviszonyát fenntarthatja és magyarországi fizetésére továbbra is 

jogosultnak minősül, attól függetlenül, hogy a fogadó intézménnyel is munkaviszonyt 

létesít. 

 

Biztos vagyok abban, hogy a tervezett és folyamatban lévő intézkedések segítenek a 

külhoni magyar régiókban működő felsőoktatási intézmények fellendítésében, 

versenyképességük növelésében és a magyar identitás megerősítésében. 

 

2016. szeptember 2. 

 

Dr. Palkovics László 

oktatásért felelős államtitkár  
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Programi Ministarstva ljudskih resursa Mađarske o 
visokoškolskom obrazovanju Mađara van matice 

U oblasti visokog obrazovanja Mađara van matice, Ministarstvo ljudskih resursa 

(EMMI), s obzirom na stepen razvoja domaćih visokoškolskih institucija, kao svoj cilj i 

zadatak ima 

 usaglašavanje nastavnog plana onih obrazovnih institucija koje van matice imaju 

programe na mađarskom jeziku sa nastavnim planom isturenih odeljenja 

obrazovnih institucija sa sedištem u Mađarskoj, 

 razvijanje novog sistema mobilnosti profesora i studenata na teritoriji Panonske 

nizije. 

 

Ove ciljeve utemeljio je i izveštaj o „Preoblikovanju strukture visokoškolskog 

obrazovanja Mađara van matice i usaglašavanje sa programima visokoškolskih institucija 

sa sedištem u Mađarskoj“. Nakon konsultacije sa obe strane, vlada Mađarske usvojila je 

ovaj izveštaj 2. decembra 2015. godine. 

 

Jedan od glavnih načina da se zaustavi trend odlaska mađarske nacionalne zajednice 

sa ovih prostora jeste visoko obrazovanje na mađarskom jeziku. Naš prvobitni cilj je 

razvoj samostalnih visokoškolskih institucija van granica Mađarske, a samim tim i 

strukturna transformacija isturenih odeljenja mađarskih fakulteta i visokih škola. U 

nekoliko regiona smo sproveli istraživanje o aktuelnom stanju visokog obrazovanja na 

mađarskom jeziku: institucije koje su akreditovane prema pravnim propisima države u 

kojoj se nalaze, kao i način na koji se ovim obrazovnim profilima prilagođavaju isturena 

odeljenja fakulteta sa sedištem u Mađarskoj. Iz ove perspektive dali smo preporuke koje 

imaju za cilj razvijanje visokog obrazovanja na mađarskom jeziku van matice. 

 

U školskoj 2015/2016. godini 12 visokoškolskih institucija sa sedištem u Mađarskoj 

imalo je 15 osnovnih i 6 master akademskih studija van matice (u Erdelju/Partiumu, u 

Južnoj Slovačkoj, u Zakarpatskoj oblasti i u Vojvodini), sa oko 1200 ukupno upisanih 

studenata.  U gore navedenim regionima ukupno 20 akreditovanih obrazovnih institucija 

nudi oko 300 osnovnih, master i doktorskih studija na mađarskom nastavnom jeziku koje 
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pohađa više od 16 hiljada studenata. Ipak, u sve brojnijoj obrazovnoj ponudi pojavile su se 

i neke nepoželjne paralele.  

 

 U Erdelju i Partiumu je zadovoljavajuća ponuda obrazovanja na mađarskom 

nastavnom jeziku u oblastima humanih nauka, ekonomije, teologije, informatike, prava, 

umetnosti, pedagogije, društvenih i prirodnih nauka, dok je za obrazovanje stručnjaka 

tehničkih i agrarnih nauka potrebno pokrenuti dodatne smerove na mađarskom jeziku. 

Primer dobre prakse su obrazovni profili i organizacija nastave na Partiumskom 

hrišćanskom fakultetu i „Sapientia“ mađarskom univerzitetu u Erdelju, dok je neophodno 

rešavati akutne probleme koji su nastali na smerovima na mađarskom nastavnom jeziku na 

Targu Mureš medicinskom i farmaceutskom fakultetu. 

 

U južnoj Slovačkoj ponuda obrazovanja na mađarskom nastavnom jeziku je dosta 

manjkava: postoji visoko obrazovanje u oblastima humanih, prirodnih nauka i pedagogije, 

a takođe i na smerovima ekonomije, reformatske hrišćanske teologije i informatike (ali su 

obuke iz ovih oblasti nepotpune). Potrebno je pre svega proširiti broj studija medicine, 

prirodnih nauka, informatike i ekonomije. Veoma je važno da se u ovom regionu u 

narednom periodu ulaže u razvoj „Janoš Šelje“ fakulteta iz Komarna, gde je jedan od 

osnovnih zadataka očuvanje visokoškolske akreditacije. 

 

U Vojvodini možemo zaključiti, da ni jedan visokoškolski obrazovni profil nema 

odgovarajuću ponudu na mađarskom nastavnom jeziku, zbog toga je hitno potrebno 

proširenje i razvoj obrazovnih smerova: prvenstveno studije iz poljoprivrede, ekonomije, 

medicine, informatike i tehničkih nauka. Pored dalje podrške Učiteljskom fakultetu na 

mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, važno je razvijati i Visoku tehničku školu 

strukovnih studija iz Subotice. 

 

U Zakarpatskoj oblasti dve akreditovane institucije nude ukupno 17 osnovnih i 

master studija na mađarskom nastavnom jeziku, pretežno u oblastima humanih, pirodnih 

nauka i pedagogije. Ipak, obrazovanje na mađarskom nastavnom jeziku je veoma falično. 

Ne postoje ni osnovne a ni master akademske studije za smerove kao što su poljoprivreda, 

ekonomija, teologija, informatika, pravo, društvene i tehničke nauke, akademija 
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umetnosti, medicina i sport. U Zakarpatskoj oblasti od ključne važnosti je kontinuirano i 

intenzivno razvijanje „II Rakoci Ferenc“ mađarske visoke škole. 

 

Prema gore pomenutom izveštaju državni sekretar za ljudske resurse Mađarske je 

već u prvoj polovini 2016. godine počeo pripremu neophodnih izmena koje je potrebno 

sprovesti u isturenim odeljenjima mađarskih visokoškolskih ustanova. Sekretar je dao 

preporuku da se postepeno uklone paralele između pojedinih nastavnih programa, 

odnosno da se u pojedinim regionima otvore novi nastavni smerovi iz deficitarnih oblasti. 

Tokom ovih strukturnih promena posebnu pažnju treba obratiti na to, da novi smerovi 

budu iz onih oblasti u kojima je nastava na mađarskom jeziku zaista deficitarna, odnosno 

da u  regiji takvo istureno odeljenje još ne postoji. Ova odluka je u velikoj meri ograničila 

dosadašnju praksu visokoškolskih institucija iz Mađarske da slobodno otvaraju nova 

isturena odeljenja van matice. 

 

Septembra 2016. godine na tri isturena odeljenja van matice nisu upisani polaznici 

na prvu godinu studija, dok su u Somboru, u ukrajinskom Beregovu i u rumunskom gradu 

Mijerkureja Čuk pokrenut po jedan novi smer na mađarskom nastavnom jeziku koji se 

finansiraju u vidu državne stipendije. Planirano je da se u 2017. godini ugasi još 6 

isturenih odeljenja, ali i otvori  novih 21 smerova osnovnih i master akademskih studija (u 

organizaciji Korvinovog univerziteta u Budimpešti, Fakulteta u Debrecenu, Zapadno-

mađarskog univerziteta, Fakulteta Stari Budim, Pečujskog univerziteta, Univerziteta u 

Segedinu i Fakulteta „Sent Ištvan”) čime se doprinosi razvoju i poboljšanju kvantiteta 

visokoškolskog obrazovanja van matice. 

 

20. jula 2016. godine Zoltan Balog ministar ljudskih resursa Mađarske odobrio je 

Makovec Program, odnosno Okvirni program o visokoškolskoj saradnji u Panonskoj niziji 

(u daljem tekstu: Makovec Program) čime je počela implementacija samog programa. 

 

Makovec Program ima za cilj privremeno zapošljavanje profesora iz Mađarske u 

visokoškolskim institucijama van matice u trajanju od 1 do 5 godina, kao i razvijanje veće 

mobilnosti studenata domaćih visokoškolskih ustanova i onih van granica Mađarske. 
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 U mađarskim zajednicama van matice važno je doprineti razvoju nove 

generacije intelektualaca, 

 Strateški dokument „Preokreti u visokom obrazovanju – smernice za razvoj 

visokoobrazovnih institucija“ ima za cilj razvijanje i podršku visokog 

obrazovanja u Mađarskoj i u mađarskim zajednicama van matice, 

 Ovim programom doprinosi se razvoju jedinstvenog visokog obrazovanja na 

teritoriji Panonske nizije. 

 

Makovec Program (kao okvirni program) sastoji se iz dva stipendijska programa. 

 

1. Program stipendiranja studenata: 

Sa ciljem da se poveća mobilnost između mađarskih studenata iz matice i 

mađarskih studenata van granica države, Ministarstvo ljudskih resursa Mađarske je za 300 

osoba u 2016/2017. školskoj godini obezbedilo polugodišnju obuku u Panonskoj niziji. 

Bilateralna razmena studenata može se ostvariti ne samo između matice i susednih 

zemalja u kojima živi mađarska nacionalna zajednica, već i između određenih regiona 

unutar iste države. 

 

Institucije koje su domaćini programa pokrivaju troškove za studente koje šalju i 

koje primaju na obuku (i trošak same obuke i stipendije studenata). Na taj način – bez 

komplikovanih birokratskih procedura, slično Erasmus programu – može da se ostvari 

potpuna mobilnost studenata, ne samo između date regije i matice već i između institucija 

koje su deo programa na području cele Panonske nizije. 

 

2. Stipendije za nastavno osoblje  

Sa ciljem da se poveća mobilnost nastavnog osoblja, i radi jačanja akreditovanih 

smerova na mađarskom nastavnom jeziku, ministar ljudskih resursa Mađarske odabrao je 

one visokoškolske institucije van matice na kojima će, uz budžetsku podršku, obezbediti 

radna mesta za određeni broj nastavnog osoblja. Od septembra 2016. godine, u ove 

institucije poslaće 28 nastavnika radi unapređenja uslova obrazovanja. Broj nastavnog 

osoblja vremenom može da se poveća, ukoliko se za tim ukaže potreba. 
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Ovaj program će biti izuzetno privlačan za nastavno osoblje iz Mađarske, jer se 

prema 26. § (4) članu zakona o visokom obrazovanju nastavnik, uz saglasnost poslodavca, 

može da provede najviše 5 godina u visokoškolskoj instituciji van matice, u okviru nekih 

od programa saradnje, a za to vreme zadržava svoje prvobitno radno mesto i platu, bez 

obzira na to što je privremeno na drugom radnom mestu. 

 

Siguran sam da će planirane aktivnosti doprineti razvoju i većoj konkurentnosti 

visokoobrazovnih institucija u regionima gde živi mađarska nacionalna zajednica, kao i 

očuvanju mađarskog identiteta na tim prostorima. 

 

 

2. septembar 2016. 

 

Dr Laslo Palkovič 

državni sekretar odgovoran za obrazovanje Mađarske 
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Ministry of Human Resources about Its Programs of Higher 
Education Outside the Borders 

In the field of higher education Ministry of Human Resources (EMMI) considering 

the efforts of the homeland’s institution of higher education defined its main goals and 

tasks as follows: 

 harmonizing programs of institutions of higher education which teach in 

Hungarian language across the border on one hand and programs of institutions 

of higher education in the mother state on the other, 

 Building a new system of mobility of Hungarian students and lecturers  in the 

Carpathian basin 

 

In order to meet these goals a report was prepared under the title „reconstructing 

educational programs of Hungarian higher education outside the borders, harmonizing the 

programs of institutions of higher education in the given regions and the programs of 

Hungarian institutions of higher education which have their departments across the 

border”, which after consultations with individuals working in higher education in the 

mother state and across the border was debated and ratified at the session of the Hungarian 

Government on December 2nd, 2015. 

 

To make Hungarians across the border stay in their homeland, to turn back the 

unfavourable demographic processes, to strengthen positions of Hungarians at settlements 

of crucial importance – these are goals to be reached by the means of organizing higher 

education in Hungarian language. Our first and foremost aim is reasoned development of 

institutions of higher education across the border, while parallel to that reconstructing 

Hungarian higher education institutions’ departments outside the borders avoiding 

parallel structures and this way saving resources. We examined position of higher 

education in Hungarian language in each region by revealing all learning opportunities by 

fields of education: how institutions of higher education offering courses in Hungarian 

language in the given country and departments of mother state higher education 

institutions outside the border meet the demand for studying in various fields of science. 

Taking into account these possibilities we made our recommendations for goals of 
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development regarding educational system of higher education in Hungarian language 

outside the border. 

 

In the schoolyear of 2015/2016, 12 institutions of higher education in Hungary had 

15 undergraduate and 6 master programs in regions across the border (in 

Transylvania/Partium, Upland, Zakkarpatia Oblast and Vojvodina), at which there are 

altogether 1200 students. In the same regions 20 institutions of higher education offer 300 

different study programs at undergraduate, master and PhD level in Hungarian language 

which are functioning in accordance with the legal system of the given country at which 

there are more than 16.000 students enrolled. However, some unplanned parallel 

structures appeared within the wide range of study programs. 

 

In Transylvania and Partium there is sufficient number of study programs in arts, 

economy, religion, information technology, law, art, pedagogy, as well as fields of 

humanities and natural sciences. There is a need for additional study programs in 

Hungarian in the fields of agricultural and technical sciences. The Christian University in 

Partium is still a priority as well as the Sapientia Transylvanian Hungarian University of 

Sciences in terms of improving th quality of their programs, and settling the issue of 

Hungarian study programs (Hungarian faculty, main department) of the University of 

Medicine and Pharmacy in  Târgu Mureș.  

 

In the Upland there is quite a scant offer in study programs: there are programs in 

liberal arts, natural sciences and pedagogical faculties, as well as protestant theology, 

economy and study programs in information technology in institutions of higher education 

(but these fields of study are incomplete, too), first of all, there is a need for study 

programs in medicin, pharmacy, information technology and economy. Development of 

the Selye János University in Komárno is a top priority, and to accomplish that goal, 

accreditation of the institution as a university is necessary. 

 

In Vojvodina there are not enough study programs, that is why development on 

this matter is necessary the sooner the better: first of all programs in Hungarian language 

in the field of agricultural studies, economy, technical sciences, information technology, 
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medicine and pharmacy. Along with the support for Pedagogical Faculty in Hungarian 

Language in Subotica of the University in Novi Sad, the College for Technical Sciences in 

Subotica has to be supported as well. 

 

In Zakkarpatia Oblast two institutions accredited by the Ukrainian authorities has 

17 departments of undergraduate and master studies in Hungarian language, which are at 

the same time pedagogical courses, too. This means that there are more or less sufficient 

courses in the field of liberal arts, natural sciences and pedagogical studies. However, this 

is not enough in terms of courses in Hungarian language, since there are no departments in 

agriculture, economy, religion, IT, legal, technical, medical sciences, sport and the 

humanities at all levels: undergraduate, master and ungraded studies, in which fields 

opening of new departments should be supported. In Zakkarpatia Oblast Hungarian 

College Ferenc Rakoczi II  is a top priority and structure of study programs should be 

developped, while a continuous and intensive development of the institution is needed, 

too. 

 

State Secretariate for education of the EMMI, according to the Report has begun in 

the first half of the year 2016 reconstructing study programs at departments across the 

border, recommending elimination of parallel structures, as well as organizing new 

departments where necessary. In the process of reconstruction we payed special attention 

that we introduce new study programs in those fields which are deficient in terms of 

learning opportunities in Hungarian language at the existing institutions of higher 

education in the given country. This way the ministry strictly controlls higher institutions 

in Hungary regarding starting new faculties or departments across the border. 

 

Till September 2016 three departments have been canceled, so that they did not 

start application process for new students this year, while there have been new programs 

established in Sombor, Berehovo and Miercurea Ciuc – all of them within the system of 

state scholarship. In 2017 another 6 departments will be canceled outside the border, but 

21 new programs will start at the same time by the following institutions: Corvinus 

University Budapest, Debrecen University, Western-Hungarian University, Óbuda 

University, Pécs University, Szeged University of Sciences and Szent István University – 
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this way contributing to the development of Hungarian higher education across the border 

both in quality and quantity. 

 

On the 20th of July, 2016 Zoltán Balog, minister of human resources approved the 

Makovecz program as a framework program for Higher Education Cooperation in 

the Carpathian basin (later: Makovecz program), this way accomplishment of the aims 

of the program has started. 

 

By supporting lecturers of Hungarian higher education institutions in 1-5 years 

employment across the border and broadening students’ mobility between institutions of 

higher education in Hungary and outside the borders of the mother state, the Makovecz 

program is aiming at 

 Supporting new generations of intellectuals in Hungarian communities 

across the border, 

 Supporting improvement of institutions of higher education both in 

Hungary and across the border in terms of quality and internationality 

along the line „changing speed in higher education – guidelines to the 

development of higher education based on productivity”, 

 Building a unified space of higher education in the Carpathian basin. 

 

The Makovecz Program (as a framework program) consists of two scholarship 

programs. 

 

1. Scholarship for Students: 

In order to improve mobility of Hungarian students Ministry of Human Affairs 

insures special support for students in the mother state who want to study in institutions 

across the border and vice versa, according to the new scholarship program 300 students 

may take part in half year programs within the Carpathian basin. Two way mobility may 

be established between the mother state and regions across the border, as well as between 

two regions outside Hungary. Institutions hosting the program are assuring financial 

support both for students they send out and students they take in, financing the students’ 

overall costs (expenses of studies and scholarship). 
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This way, similar to the Erasmus Program – without centralized application and 

administrative process – a complete mobility of students may come true not only between 

institutions of the mother state and institutions across the border, but among all institutions 

in the Carpathian basin which take part in the program. 

 

2. Scholarships for Lecturers: 

In order to improve lecturers’ mobility and strengthen accreditations of institutions 

which offer study programs in Hungarian language, the minister of human resources 

appointed those institutions of higher education at which a certain number of lecturer 

positions will be financially supported by the Hungarian government. Starting from 

September, 28 Hungarian lecturers will be sent to regions across the border. According to 

consultations with the institutions outside Hungary, this will be sufficient to improve 

learning conditions and filling in the gaps in deficiencies concerning accreditation. This 

number may grow later of course, according to the needs. This program will be especially 

attractive for lecturers from Hungary, since national law on higher education, paragraph 

26. § (4) says that the lecturer with the consent of his/her employer may suspend his job 

for a whilw – five years the most, as he can practice his lecturing in an institution of 

higher education across the border in case that the institution has study program in 

Hungarian language, and he may kep his employment in his mother institution in 

Hungary, while he keeps the right for his salary in the Hungarian institution, too, 

regardless if he gets employed by the institution of higher education across the border. 

 

I am sure that planned actions as well as activities in process will help the 

improvement of higher education institutions in regions with Hungarian inhabitants across 

the border, as well as enhance their competitiveness and strengthen Hungarian identity. 

 

September 2, 2016 

 

László Dr. Palkovics  

State secretary of education   



A középiskolától az egyetemig és tovább… 

 

– 20 – 

Muhi Béla 
A középiskolától az egyetemig és tovább… 

A középiskolai oktatás egybeesik a fiatalok testi és szellemi fejlődésének 

kulcsfontosságú időszakával, a serdülőkorral, amikor a gyermek nagykorúvá, 

majdhogynem felnőtté válik. Oktatási intézményeinkben szem előtt kell tartanunk, hogy a 

felnőtt léthez szükséges kompetenciák tudatosítása és fejlesztése a mindennapi pedagógiai 

gyakorlat lényeges része legyen. A diákoknak meg kell tapasztalniuk a produktív, 

felelősségteljes felnőtt életszerep sajátosságait. A tudás tisztelete, a munka megbecsülése, 

a közösségi vállalások fontossága, a családi élet szépsége és felelőssége, az erkölcsös 

jellem erényei – megannyi eleme van az egyéni és a közösségi jövőkép kialakításának. 

Ennek a folyamatnak meghatározó összetevője mindaz, ami az iskolában és az egyetemen 

zajlik, és a sikeres életpálya-építéshez hozzájárul. 

 

Kulcsszavak: serdülőkor, felnőtt életszerep, erkölcs, tudás, munka, egyéni jövőkép, 

közösségi jövőkép, életpálya 

 

Od srednje škole do fakulteta i dalje... 
 

Srednjoškolsko obrazovanje podudara se sa pubertetom i adolescencijom, važnim 

periodom u razvoju mladih, sa vremenom kada dete postaje punoletna, skoro odrasla 

osoba. U obrazovnim institucijama treba obratiti pažnju da kompetencije koje su 

neophodne za odrastanje budu sastavni deo svakodnevne pedagoške prakse. Đaci treba da 

iskuse sve osobenosti produktivne i odgovorne životne uloge odraslih. Poštovanje znanja, 

uvažavanje rada, odgovorno ponašanje u zajednici, lepota i odgovornost porodičnog 

života, moralne vrednosti – sve su to elementi koji doprinose izgradnji individualne i 

kolektivne budućnosti. Ključnu ulogu u ovom procesu ima sve ono što se odvija u školi i 

na fakultetu i doprinosi uspešnom razvoju karijere. 

 

Ključne reči: adolescencija, odrasla uloga, moral, znanje, rad, individualna slika 

budućnosti, kolektivna slika budućnosti, karijera 
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From High School to University and Further… 
 

Highschool education takes place in a period when young people go through a key 

phase of mental and physical development, the teenage years, when the child becomes 

major and turns into an almost adult person. In our institutions of education one has to 

keep in mind that competencies that are necessary in adulthood have to be recognized and 

developped in everyday pedagogical practice. Pupils have to experience characteristics of 

a productive, responsible adulthood. Respect for knowledge, appreciation of work, 

importance of community activities, the beauty and responsibility of family life, values of 

a moral character – these are only a few of elements of building an individual and 

community based future. What takes place in school and at the university is a crucial 

element of this process and in a great deal contributes to successful career building. 

  

Keywords: teen-age, adulthood, moral, knowledge, work, individual future, public 

future, career 

 

Előszó 

A közoktatásban eltöltött 40 munkaév és a kertészeti képzés 20 éve alatt sok 

tapasztalat gyűlt össze, amit nehéz egyetlen cikkben közreadnom. Ezért a teljesség igénye 

nélkül álljon itt csak néhány gondolat, fontosnak vélt mondanivaló…  

 

A tanítás és a nevelés az emberiség egyik legfontosabb tevékenysége, amely által 

újrateremti önmagát, megőrzi folytonosságát, és közben jövőt épít.  Ha csak egyetlen 

generáció is kiesik, és nincs, aki átadja a kultúrát, a tudást, a tapasztalatot, az ember az 

állat szintjére süllyed. Ha a csecsemőket valamilyen sorscsapás következtében magukra 

hagynánk, és mégis életben maradnának, felcseperednének, vajon mire vinnék? Mikor 

találnák ki a beszédet, az írást, a munkát, a közösségi életet – ha egyáltalán eljutnának 

odáig? Gondoljuk csak meg, hány évezred kellett ahhoz, hogy eljussunk eddig, ahol most 

tartunk. Mindannyiunk feladata a kultúra, a művelődési értékek megvigyázása, 

továbbadása, terjesztése, megismertetése az új nemzedékekkel és folytonos gazdagítása: 

egyszóval emberi mivoltunk szüntelen újrateremtése. A tanulás, a nevelés alapvető 

színtere a család, azután az iskola, végül pedig az egész társadalom, amely szintén oktat, 
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nevel, jellemet formál, embert farag. „Az ember csak neveléssel válik emberré.” 

(Gárdonyi Géza) 

  
A kultúra közvetítés, a tanítás és nevelés legalapvetőbb színtere a család. A család 

szerepe kulcsfontosságú az értékek újrateremtésében. A családban utánzással, 

mintakövetéssel, tanulással történik a gyermek viselkedésének formálódása, alakítása, 

amit a szülők ösztönösen vagy tudatosan irányítanak. A szülők felelősek gyermekeik 

gondozásáért, ellátásáért, védelméért, neveléséért, ellenőrzéséért, majd elindításukért az 

önálló élet útján. A család az első közösség, melybe az ember beleszületik. A családnak 

tehát nagy a felelőssége a gyermekek személyiségének a formálásban, a nevelésben, a 

megfelelő cselekvésminták átadásában, az önálló életvitel elindításában. A családalapítás, 

a szülők gyermekvállalása egyfajta ösztönös vagy tudatos emberi vállalás, elhatározás, 

ugyanakkor felelősség is. A családi életre nevelés a társadalom egyik alapvető 

megnyilvánulása. A család és a közösség, alapvetően a szülők és a mindenkori iskola 

közös feladata biztosítani a gyermekek számára a tudást, a helyes magatartást, az 

életvezetési normákat. Meg kell alapozni mindazt, ami alapvető jelentőségű a kisgyermek, 

majd később a fiatalok erkölcsi érzékének, szeretet-kapcsolatainak, önismeretének, testi és 

lelki egészégének kialakításában. 

 

Az itt megtalálható kisfilmnek a témája egy igaz történet, valóban megtörtént eset, 

mely a szavak erejéről, a szülői szeretet hatalmáról szól: 

https://www.youtube.com/watch?v=74Oeuarx6b0 

 

A kisfilm a világhírű Thomas Alva Edison (1847-1931) amerikai 

elektrotechnikusról, feltalálóról és üzletemberről szól. Összesen 1093 szabadalom 

kapcsolódik a nevéhez, többek között a szénszálas izzólámpa, a fonográf, a kinematográf 

felfedezése és még sok minden más. Gyermekkorában sokat küszködött a tanulással: 

„Tanáraim szerint valami nincs rendben velem… és magam is csaknem elhittem 

magamról, hogy buta vagyok.” Tanítója képezhetetlennek minősítette. Édesanyja 

állhatatos szeretete, kitartó munkája átsegítette ezeken a problémákon.  

 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” (Szent-Györgyi Albert) 
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A gyermekkor nehézségeivel küzdött Albert Einstein (1879-1955) fizikus is, akit 

sokan a XX. század legnagyobb tudósának tartanak. Hároméves korában kezdett el csak 

beszélni, az iskolában nehézségei voltak a tanulással. Tanárai lassú gondolkodású 

gyereknek vélték. 26 évesen mégis elnyerte a fizikai Nobel-díjat. 

 

 A szakemberek sokáig úgy tartották, hogy a jó iskolai teljesítmény kizárólag a 

nevelés, a megfelelő környezeti hatások eredménye. Brit kutatások ikervizsgálatok 

nyomán némileg változtattak ezen a nézeten. Valójában a gének 58 százalékban 

magyarázzák meg az iskolai teljesítményben mutatkozó különbségeket. Ugyanakkor a 

vizsgaeredményekben mutatkozó különbségek 36 százalékát magyarázzák meg a 

környezeti tényezők, vagyis az iskola és a család hatásával. A fennmaradó 6 százalékot 

azok a környezeti tényezők adják, melyek egyedülállóak, specifikusak minden egyes 

személy esetében. Ez pedig arra utal, hogy javíthatják a diákok teljesítményét azok az 

oktatási rendszerek, amelyek figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességeit és 

szükségleteit, mindazt tehát, ami genetikai hajlamukból fakad. 

 

Az átlagon felüli képességekkel és személyiségjegyekkel megáldott fiatalokra 

mondjuk azt, hogy tehetségesek. Olyan testi és lelki adottságokkal rendelkeznek, amelyek 

kiváló tanulást, sikeres érvényesülést, kivételes teljesítményt tesznek lehetővé. A tehetség 

leginkább már egész korán, igen fiatal korban megmutatkozik, bár vannak kivételek is. 

Ezekből a gyermekekből szerencsés körülmények között kiváló művészek, tudósok, 

sportolók lesznek, akik nagy tettekre, rendkívüli teljesítményekre képesek. Állítólag a 

tehetségekből lesznek majd az üzleti világ sikeres menedzserei, a kivételesen eredményes 

politikusok, vallási vezetők is. Renzulli amerikai pszichológus szerint a tehetség az 

értelmi képesség (az intelligencia), a kreativitás (az eredetiség) és a feladat iránti 

elkötelezettség (szorgalom, kitartás) egybeesése. A tehetség egyfajta ígéretesség, 

potenciális lehetőség a sikerre, ami a produkcióban, a megvalósított teljesítményben, azaz 

a tehetség kivételes adottságainak felmutatható, esetenként mérhető és összehasonlítható 

eredményében teljesedik ki. Vajdaságban a tehetséggondozásnak van hagyománya, az 

eredmények is beszédesek, van mivel büszkélkednünk. A tehetséggondozást felvállaló 

pedagógusok esetében jobbára egyéni teljesítmény, azaz ösztönös elhivatottság és 

állhatatos munka eredményezi a felkarolt fiatal felemelkedését, kivételes sikereit. Ma már 
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ez nem elég, a tehetséggondozásnak rendszerben kell működnie, több szubjektum 

összefogásával, minél több rátermett fiatalt felölelve kell sikerre vinni a 

tehetséggondozást. A korszerű tehetséggondozás témaköre nagy kihívás a pedagógusok, 

az oktatási intézmények, de az egész társadalom számára is. Be kell látni, hogy számunkra 

a legnagyobb érték maga az ember, különösen a tehetséges emberek, rajtuk áll a világ 

sorsa, a jövőnk és a megmaradásunk is. Ezért társadalmi érdek, hogy időben felismerjük a 

tehetséges fiatalokat, és értő módon vezessük, támogassuk őket a kibontakozás, az 

érvényesülés rögös útjain. 

 

Számos ember megéli az önmegvalósítás illanékony pillanatait, amiket Maslow 

csúcsélményeknek nevezett. A csúcsélmény egy olyan élmény, melyet boldogság és 

megelégedettség jellemez. Amikor egy diák teljes átéléssel, gyermeki érdeklődéssel és a 

felismerés boldogságával leli örömét egy téma kapcsán, amikor önmagára ismer és 

sajátjává teszi a látványt, a felismerést, a gondolatot, amikor a felfedezés érzése elemi 

erővel tör rá, akkor csúcsélményről beszélhetünk. Ingergazdag környezetben, látványos 

események közepette, vagy éppen az elvonult magányban, gondolatokba merült töprengés 

állapotában robbanhat ki a csúcsélmény, mely akár egész életre szóló indíttatás, 

elhatározás, eszmélés lehet. Az a jó szülői ház, iskola, pedagógus, amely és aki lehetővé 

teszi az ilyen csúcsélmény átélését. 

 

Vannak tehetségeink, akikre büszkék lehetünk. A szülő, a pedagógus faladata, sőt 

kötelessége, hogy felfigyeljen a rendkívüli képességekkel rendelkező fiatalokra, 

támogassa őket a kibontakozás és a fejlődés rögös útján. 

http://www.magyarszo.com/hu/2012_06_23/kozelet/28089/ 

http://www.partyponty.hu/posts/2161 

 

2012-ben május 2-7. Houstonban az 5. Fenntarthatósági Olimpián a zentai 

Kormányos Ákos – a Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként – Magyarország 

színeiben negyedik lett. 

 

Ákos egy biomérnöki témájú munkával vett részt a megmérettetésen. Biofiltert 

készített a gombák micéliumának (a gomba tenyésztését felépítő sejtfonalak 
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szövedékének) a segítségével, amely képes kiszűrni a szennyvízből a nehézfémeket és az 

olajszennyeződéseket. 

 

A család szerepe a tehetséggondozásban címmel 2013. október 11-étől 13-áig 

háromnapos, nemzetközi jellegű családkonferenciát szervezett az Újvidéki Színházban a 

Pro Scientia Naturae Alapítvány és a GENIUS tehetséggondozó mozgalom.  Társszervező 

volt még a magyarországi Százak Tanácsa. A rendezvény főszervezője Muhi Béla, a 

GENIUS alapítója és elnöke volt. 

http://www.magyarszo.com/hu/2117/vajdasag_ujvidek/102305/A-csal%C3%A1d-

szerepe-a-tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1sban.htm 

http://www.magyarszo.com/hu/2126/vajdasag_ujvidek/102631/L%C3%A9gy-

j%C3%B3.htm 

http://www.szazaktanacsa.hu/tehetseg-szuletik-a-csalad-szerepe-a-

tehetseggondozasban/ 

 

A konferencia legfontosabb üzenete talán az, hogy „legyél jó”. Elsősorban nem 

tehetségesnek, felfedezőnek, kutatónak kell lenni mindenáron, hanem jó embernek, ez 

magában foglalja az összes olyan pozitív dolgot, amely a magyar nemzetre jellemző 

alapvető neveltetés, a keresztény erkölcs lényegét képezi. Az ember legyen jó, teljesítse 

hitelesen azt a feladatot, amelyet a sors rábízott! Aztán ha van tehetség is, akkor azt illik, 

kell, kötelességünk megfigyelni, felfedezni és támogatni mind a családban, mind az 

iskolában. Társadalmunknak meg kell adnia a lehetőséget a tehetség kibontakozására. A 

tehetség tehát önmagában semmi, elrontható, elpazarolható. A jellem a legfontosabb, légy 

jó. A tehetség nem csak a matematikai zsenialitásban meg a természettudományok 

ismeretében nyilvánul meg, van, akinek a nyelvi készsége jó, és könnyen tanul idegen 

nyelveket, másoknál viszont a motorikus képesség vagy a kommunikációs készség fejlett, 

és így tovább. Tehát a tehetségnek nagyon sok fajtája létezik. A rendezvényen a tehetség 

sokoldalúságára szerettek volna rámutatni a felszólalók. A modern pedagógiatudomány 

ma már úgy tekinti, hogy minden épkézláb gyermek valamilyen szempontból tehetséges, 

és nagyon sok függ attól, hogyan foglalkoznak vele a családban, és később az iskolában is. 

Ettől függ az, hogyan bontakozik ki az egyénisége, és miként kamatoztatja a későbbiek 

folyamán a tehetségét. A konferencián részt vett a magyarországi Százak Tanácsa hét 



A középiskolától az egyetemig és tovább… 

 

– 26 – 

tagja is. Az előadások témája egyebek mellett a Tehetség és gondozása, a Kultúra és 

család, Kézírás és személyiség, Család és sport stb., amelyeket olyan híres előadók 

tartottak, mint Albert Gábor József Attila-díjas író, vagy dr. Szijártó István 

irodalomtörténész. A rendezvényen bemutatták a nemzeti tehetségprogramot, a magyar 

tehetségsegítő szervezetek szövetségét, és azt is, hogy mit jelent az a támogatási forma, 

amely Magyarországon kiépült elsősorban Csermely Péter munkásságának köszönhetően. 

A tehetségekkel való foglalkozás és a köréje felépített támogatási rendszer egyfajta sajátos 

hungarikum, több mint ezer tehetségpont működik, több tízezer diák van bekapcsolódva a 

programokba, és ez példaértékű egész Európában. A család fogalmát manapság sokan 

megpróbálják átértelmezni, ma már nem olyan a család, mint régebben volt, több formája 

létezik. Mi féltjük a családot, mert úgy tekintünk rá, mint a társadalom alapsejtjére. A 

szórványban nagyon fontosak számunkra azok a dolgok, amelyek a keresztény neveléshez 

és ehhez tartozó erkölcsi alapokhoz, valamint a nemzettudathoz kapcsolódnak. A 

háromnapos konferencia egyfajta megszólítása volt az újvidéki magyarságnak, hogy össze 

tudunk-e még fogni, együtt tudunk-e lenni, tudunk-e közös témában egyezségre jutni és 

közösségépítő programokban részt venni. 

 

A tehetségek felismerése és a tehetséggondozás nemcsak a közoktatásban, az 

iskolában van jelen, hanem a felsőoktatásban is fontos szerepet kaphat. Nem szabad 

megengedni, hogy a tehetség elsikkadjon, beleolvadjon az átlagosak tömegébe. 

 

„Az a nemzet, mely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani, és őket a 

nekik megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad.” Klebersberg Kunó  

 

A társadalom rohamosan változik, fejlődik, és a tanárnak is követnie kell a 

változásokat, semmiképpen sem maradhatnak le. Nem elég az, amit az egyetemről 

magukkal hoznak. Sok újonc tanár ott rontja el, hogy nem jár továbbképzésekre, nem 

fejleszti magát, szakmailag nem fejlődik folyamatosan. Ugyanakkor a szakma, a 

tudomány is állandóan változik, bármilyen szakterületről is beszélünk. Ebben a munkában 

valóban érvényesül a holtig való tanulás, fejlődés. Tehát, ha a tanár nem elég ambiciózus, 

nincsenek ötletei, nem kreatív, nem törekszik az önfejlesztésre, ez a diákjain és a saját 

sikerességén, vagy inkább sikertelenségén is meglátszik. Fontos mozzanat a diákok 
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megismerése is. Sokszor teszik fel a kérdést, hogy gyengébbek-e a mai diákok a régieknél, 

hiszen sokan állítják, hogy a tanulók már nem figyelnek, elevenebbek az órákon, nehezen 

koncentrálnak és effélék. Valójában a mai diákok mást tudnak, és másként tudnak. Például 

jobban kezelik a számítógépeket, mint a tanárok, gyorsabban és sikeresebben sajátítanak 

el idegen nyelveket, jobbak a kommunikációs készségeik. Más dolgokban viszont 

lemaradnak: ilyen például az olvasás örömének megélése, valamint gyengébbek a 

magolás-szerű tanulásban is. Elmondható, hogy egy változás szemtanúi vagyunk, új 

generációk jönnek, új erényekkel. Bíznunk kell a mai fiatalokban, nem szabad azonban 

elhanyagolni a szülői, illetve a tanári nevelés hatását. Az anyanyelv, a nemzettudat és a 

valláson alapuló erkölcsi elvek továbbra is alapvető építőkockái a társadalomnak, ezeknek 

nem kellene változniuk. 

 

A szerző néhány személyes gondolatát közli az alábbi interjú, mely a Magyar Szó 

napilapban jelent meg a következő címmel: Az önbizalomnak át kell alakulni bölcsességé - 

A mai diákok mást és másként tudnak 

http://www.magyarszo.com/hu/2104/hetvege/101725/Az-%C3%B6nbizalomnak-

%C3%A1t-kell-alakulni-b%C3%B6lcsess%C3%A9g%C3%A9.htm 

 

Régen voltak olyan iskolarendszerek, amelyek megengedték a gyerekek testi 

fenyítését, a tanárok a pajkosságot, a vidámságot nem tűrték meg a tanórákon, az 

elevenség bűn volt, magolással verték a gyerek fejébe a tudást. Fenyegetéssel tartottak 

rendet, rideg, élettelen, érzelmek nélküli légkör uralkodott az iskolában. Tömött 

iskolatáska alatt görnyedve mentek a gyerekek a tanintézetbe, ahol igencsak mostoha 

körülmények uralkodtak. 

 

Ma úgy tartjuk, hogy a jó tanár szemléletesen, érdekesen adja át az 

ismeretanyagot, tanulásra motiválja a diákokat, emberségből példát mutat, egész életével 

tanít és nevel. Önmagát elfogadja, szemléletet ad, hiteles, nyitott, szeretetet sugároz, 

lelkes, példakép. 

 

Folytathatnánk ezt a felsorolást. Hasznos olvasmányok vannak a következő 

honlapon: 

http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/node/28 
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Milyen a jó tanár? Avagy: Történetek a szeretetteljes, siker- és értékcentrikus, 

tehetségfejlesztő iskoláról. 

 

A Nemzeti szakképzési és felnőttképzési intézet nagyon sok segítséget nyújt az 

iskolavezetésnek, a pedagógusoknak, az oktatásban dolgozó szakembereknek, egyúttal a 

szülők is betekintést nyerhetnek a korszerű oktatási tartalmakba és módszerekbe. Az 

anyaországi Szakiskolai Fejlesztési Program letölthető anyagokat tartalmaz, melyek igen 

hasznosak és tanulságosak: 

http://szakma.nive.hu/letoltheto_anyagok/index.php  

https://sites.google.com/site/vzsuzsa/s 

 

A Szakiskolai fejlesztési program 2009. december 31-én sikeresen lezárult. A hozzá 

kapcsolódó pedagógiai anyagok számunkra is nagyon hasznosak lehetnek. Példaként 

kiemelem a Természetismeret projektanyagok című fejezetet, ahol részletesen 

megtalálhatók az iskolai megvalósításra szánt programok. Ezekből emelünk ki néhányat: 

 

A tanulók tegyenek szert életkoruknak megfelelő, korszerű alapismeretekre, 

épüljenek be világnézetükbe az alapvető természettudományos összefüggések, és 

alkalmazásuk váljon a mindennapi élet szerves részévé. Ismerjék meg a természeti 

jelenségek magyarázatát, a tudományos ismeretek technikai alkalmazásait, a napi 

gyakorlatban használt berendezések működését. A mindennapi tapasztalatokból kiindulva 

sajátítsák el a tudományos megismerés alapjait, a tervszerű megfigyelést, a kísérletezést, a 

megszerzett adatok feldolgozását, értelmezését. Az önállóan végzett munka fejleszti a 

tanulók megfigyelő és lényeglátó készségét, a kísérletek elemzése pedig fejleszti a 

kauzális gondolkodást. Alkalmazzák a többi természettudományban, a matematikában és 

az informatikában tanultakon túl a szövegértési és szövegértelmezési feladatokban szerzett 

jártasságokat is. Saját szintjükön, a szaknyelv minimális használatával világosan 

fogalmazzák meg a fizikai problémákat, ismereteiket szóban és írásban helyes 

magyarsággal, szabatosan fejezzék ki. A modulok feldolgozása segítse az önálló 

ismeretszerzést, és információfeldolgozást, valamint ösztönözze az elektronikus 

információhordozók célszerű felhasználását. 
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A természettudományos, a digitális, a gondolkodási, a matematikai és egyéb 

kompetenciák felölelik a következőket: a természeti folyamatok, kölcsönhatások leírása, 

az ok-okozati összefüggések feltárása, a változások okainak megértése. Az ismeretek 

alkalmazása a mindennapi életben. A környezetvédelem tudományos alapjainak 

alkalmazása a mindennapi problémák megoldására, az egészséget veszélyeztető hatások 

felismerése és elkerülése. Kísérletek és megfigyelések elvégzése önálló és 

csoportmunkában, jártasság megszerzése a kísérleti eszközök használatában, a kísérleti és 

mérési eredmények, tapasztalatok rögzítése és ábrázolása a témának megfelelő módon. Az 

infokommunikációs technológiák használatának elsajátítása, az információ 

megszerzésének, feldolgozásának és értékelésének gyakorlása. A tapasztalatok beépítése a 

tanulási folyamatba, a megtanult ismeretek alkalmazása a mindennapi élet jelenségeinek 

magyarázatára. Képi, mozgóképi és szöveges úton megszerzett ismeretek, kísérletek és 

megfigyelések konvertálása, filmrészletek és egyéb képi ismerethordozók információinak 

elemzése, ábrák, grafikonok elemzése, a következtetések szöveges megfogalmazása. 

Grafikonok, diagramok leolvasása, táblázatok adatainak értelmezése. Egyszerű számítási 

feladatok elvégzése. Együttműködés a társakkal páros, csoport és projektmunkában. A 

hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztése, tanulás iránti igény felkeltése. Írásos, 

grafikus és képi információk önálló feldolgozásának fejlesztése, az eredmények 

értékelése; az önreflexió képességének kialakítása. Hallott vagy olvasott információk 

feldolgozása, jelenségek, folyamatok leírása szóban és írásban. Stb. 

 

Igen értékes természettudományos tananyagokat láthatunk még itt is: 

http://www.ttko.hu/kbf/index.php   

 

Idehaza nagy hagyománya van az úgynevezett Vuk-díjnak, amit azok a tanulók 

kapnak meg, akik tanulmányaik során színkitűnő eredményt érnek el, tehát mindenből 

ötös osztályzatot kapnak. Évtizedekkel ezelőtt iskolánként volt néhány Vuk-díjas diák, 

akiket mindenki ismert, mindenki elismeréssel szólt róluk. Azután egyre sokasodni 

kezdtek a színkitűnők, valósággal versengés indult meg a Vuk-díj megszerzéséért, bármi 

áron kitűnőnek lenni, mert az privilégiumokkal jár. A minőség viszont egyre inkább 

csökkent. Álljon itt egy idézet e téma kapcsán: 

„A Vuk-díj kárt okoz, saját maga ellentéte lett, szűnjön meg!” 
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A Vuk-diploma megszüntetését kéri a belgrádi gimnáziumok fóruma Tomislav 

Jovanović oktatásügyi minisztertől. A fórum szerint a diploma károkat okoz az 

iskolarendszer értékrendszerében, mivel az utóbbi időben saját maga ellentétévé változott. 

Hatodik osztálytól a gyerekekre és a szülőkre is nagy nyomás nehezedik a diploma 

megszerzése miatt. A Vuk-díj megszüntetése hozzájárulna az értékrend stabilizációjához, 

az igazságos osztályozáshoz, a diákok nagyobb motivációjához és a tanárok jobb 

munkájához. Az oktatás bármilyen reformja, mint a fórumnál vélik, elkerülhetetlen lépés, 

ami segít abban, hogy a szerbiai oktatás megszabaduljon az elavult normáktól és 

értékrendszertől – áll a fórum közleményében. (Vajdaság Ma, Tanjug) 

 

A kézírás elsajátítása kulcsfontosságú az életben. Habár ma ezt sokan elvitatják és 

elavultnak tartják. A gombok nyomogatásával, a billentyűzet ügyes kezelésével 

egyszerűbb az írás, felesleges erőltetni a kézírás gyakorlását – vélik. Én inkább a kézírásra 

szavazok, arra az automatizmusra, mely rögződik a gondolkodás és motorikus kézi 

tevékenység relációján. Egyetemi hallgatóink gyakran nem tudnak jegyzetelni az 

előadásokon, kézírásuk gyatra, olvashatatlan, keverik a kis- és a nagybetűket. Azután 

meglepődnek, amikor a digitális világban egy munkahelyi interjú alkalmával kézzel írt 

életrajzot kérnek tőle. A kézírás védelmében érdemes meghallgatni két rádióinterjút: 

http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/409784 

http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/410080 

 
W. Barna Erika: Fohász a kézírásért  

 

„Köszönjük Teremtőnk megszentelt ajándékodat: a beszélni és írni tudás 

képességét. 

 

Köszönjük az emberi szellem diadalait, a feledésbe hulló múltat rögzítő 

írásjegyeinket. 

 

Hálát adunk, hogy megszenvedett tapasztalatainkat, tudatformáló felfedezéseinket 

nemzedékről nemzedékre hagyományozhatjuk, kilépve a szűk tér- és időbeli korlátokból – 

a megismerés egyre magasabb szintjeire jutva. 
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Hálát adunk, hogy magasabb rendű Énünkkel így is kapcsolatba kerülve, 

ráláthatunk a betűtestekből kirajzolódó tükörképünkre, megnyilvánult és rejtve maradt 

adottságainkra, egyéni küldetésünkre, fényes és árnyékos lényrészeinkre. 

 

Köszönjük a betűvetéseinkben felfedezhető, mozdulatainkat vezérlő egyetemes 

energiákat. 

 

Köszönjük, hogy a kézírás által is elénk tárod különbözőségeink feletti 

azonosságainkat, halandó létünkkel való sorsküzdelmeinket, és halhatatlan lényedben való 

összetartozásunkat. 

 

Köszönjük, hogy tágas és változatos teret adtál nekünk az írásjelek véget nem érő 

variációival, s megteremthetjük a toll és papír nászából születő betűgalaxisunkat. 

 

Urunk, Teremtőnk, ne hagyj minket kísértésben, segíts megszabadulni az alkotó 

erőinket sorvasztó technikai függőségünktől. Adj tiszta elmét, hogy ne tékozoljuk el a 

szellemi-lelki növekedésünkhöz irányt mutató kézírásunkat, s ne cseréljük fel a falanszteri 

egyformasággal sokkoló, lélektelen jelekkel. 

 

Kérünk, segíts, hogy kényelemszeretetünk, felpörgetett életmódunkból fakadó 

türelmetlenségünk ne győzzön felettünk, s legyen önfegyelmünk formálni betűinket – 

átadva magunkat bensőnkből vezérlő mozdulatainknak. 

 

Add, hogy újra és újra felfedezzük rögzített gesztusaink sokdimenziós üzenetét, s 

értő szívvel fogadjuk ákombákomjaink biztatásait és figyelmeztetéseit. 

 

Add, hogy kusza írásképünkben, szabálytalanul ingadozó, görcsösen araszoló vagy 

gyors tempóban vágtató sorainkban felismerjük betegítő egyensúlyvesztéseinket, és 

gyógyító hitünket, reményeinket, rejtett erőtartalékainkat. 

 

Őrizd meg, mentsd meg időtlen időkre az elődeinkkel és utódainkkal párbeszédre 

lehetőséget adó, lélektől lélekig ható üzenetváltásainkat. 
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Áldásodat kérjük: ne hulljon ki a toll a kezünkből, s ne veszítsük el saját 

képmásunkra formált, egyéni vonalainkból megalkotott, a világegyetem végtelenségében 

egyedüli, egyszeri, senki máséval fel nem cserélhető mikrokozmoszunkat.” 

 

Minden emberi tevékenység alapja a boldogság keresése. Gondoljuk csak meg: az 

élet értelme a boldogság, illetve annak keresése. Az öröm mindig csak egy pillanatnyi 

érzet, ami rövid időn belül megváltozhat. Igaza van Milan Kundera nagy cseh 

gondolkodónak, aki ezt mondta: Az ember bekötött szemmel halad át a jelenen. Van, aki a 

múltban él, ott keresi az emlékeket, oda vágyik vissza. A másik ember a jövőnek él: 

„majd lesz ez jobb is, eljön még az én időm, ki kell tartani, forog a kerék…” Közben 

megfeledkezünk arról, ami most van. Arról a pillanatról, amibe tömörül az életünk. Az 

egyik pillanat tovaröppen és a múltba vész, a másik jön majd, de még a jövőben van. A 

most, az a fontos, azt kell megtapasztalni, kihasználni, élvezni, örömét megragadni és 

átélni. A most sohasem jön vissza. Most megvan az örömöm – ezt kell tudatosan átélni. A 

sok örömteli boldog pillanat jelenthet egy sikeres életszakaszt, akár a teljes életet is, 

vagyis boldogságot. Első feltétele a boldogságnak, hogy szeresd önmagad. Erényeid és 

hibáid tudatában légy magaddal kibékülve, fogadd el azt, ami van. 

 

Keressük meg a boldogságot a világban, a kapcsolatokban, a munkában és a 

szórakozásban, keressük mindenütt! A boldogság attól lesz teljes, ha másoknak is adunk 

belőle. A boldogság gyökere, mások boldogsága. Amikor a fiatalok rádöbbennek arra, 

hogy mi a boldogság és merre keressék azt, akkor azt mondhatjuk, hogy belépnek a 

felnőttek világába.  

 

Instant nemzedék alakult ki, olyan fiatalokról van szó, akik türelmetlenül 

berobbannak a felnőttek világába. Úgy tűnik, instant világban élünk, instant nemzedéket 

nevelünk, akik az azonnali örömökre vágynak, hajszolják a gyors sikert, és gyors 

meggazdagodást remélnek. Az instant szó egy angol kifejezés, melléknévként, jelzőként 

használva a jelentése: „pillanatnyi”, „azonnali, rögtöni”. Latinul az instanter jelentése: 

szenvedélyesen, sürgetően. Az instant nemzedék azt jelenti, hogy tagjai azonnali sikerre, 

mielőbbi örömökre, sűrített tudásra, azonnali eredményekre vágynak. Tehát mindent 

sűrítve, a lényeget keresve vesznek magukhoz, fogyasztanak, legyen az tápszer, 
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sportsikerek, nyelvtanfolyam, szórakozás, bármi. Beszélhetünk instant fogyasztói 

magatartásról, instant szolgáltatásról, instant létkultúráról stb. Koraérettség, ugyanakkor 

felszínesség, a lényeglátás mögött az alapok hiánya fedezhető fel, az instant nemzedék 

türelmetlen, most és mindent akar. 

 

A mai fiatalok generációja mást és másként tud, mint a régebbiek. Jellemző rájuk 

a fokozott informatikai készség, az idegennyelvtudás, a korszerű kommunikációs 

eszközök ügyes használata, a vizuális imagináció, jobbára individualisták, ugyanakkor 

nyomtatványokat nemigen olvasnak, a lexikális tudás és a memorizálás nem az 

erősségük, nem jellemző rájuk a tekintélytisztelet, a régi értékeket lebecsülik. De egyúttal 

a szülőket, a tanárokat, az időseket sem tisztelik úgy, mint elődeik. A tekintélytisztelet 

tehát kevésbé jellemző rájuk, az iskolában bizonyos dolgokban meghaladják tanáraik 

tudását, más téren, pl. morális vonatkozásokban, a lexikális dolgok ismeretében jócskán 

lemaradnak. Beszéljünk fontos dolgokról – rólam. A nárcizmus fokozott megjelenése még 

a fogyasztói magatartásukban is megjelenik. 

 

A kamaszkor kihívásai érzékenyen érintik a fiatalokat, de a szülőket, a 

pedagógusokat is. Milyen fiatalokat neveljünk és hogyan? A középiskolai oktatás 

egybeesik a fiatalok testi és szellemi fejlődésének kulcsfontosságú időszakával, a 

serdülőkorral, amikor a gyermek nagykorúvá, majdhogynem felnőtté válik. Oktatási 

intézményeinkben szem előtt kell tartanunk, hogy a felnőtt léthez szükséges kompetenciák 

tudatosítása és fejlesztése a mindennapi pedagógiai gyakorlat lényeges része legyen. A 

kamaszkor kihívásai közé tartozik az élvezeti cikkek iránti fokozott érdeklődés, a 

dohányzás, az alkohol fogyasztása, a kábítószerek használata, általában a 

szenvedélybetegségek veszélyeztetik a fiatalok testi és szellemi egészségét. A lelki 

átalakulással járó gondok felfokozzák az agresszivitást, megjelenik a harag és a düh, 

esetenként az önsebzés, a feltűnési vágy, a veszély keresése, vagy éppen a magába 

zárkózás, a magányba vonulás, a letargia. A szórakozás középpontjába a bulizás kerül, a 

féktelen és szilaj tombolás. Az ifjúság megvalósítja önmagát, még akkor is, ha a szülőnek, 

a pedagógusnak ez nem tetszik, fáj és bosszantó. 
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Ezeket az energiákat le lehet kötni, értelmes dolgok felé irányítani. A kreativitás 

kihasználása és a munkavállalás fokozása, az alkotókészség aktivizálása és a tenni akarás 

ráirányítása az értelmes dolgokra, a volontőrizmus (önkéntesség) fontossága a 

társadalomban – megannyi módja van a fiatalok szemléletváltásának. Meg kell 

tapasztalniuk, hogy mi a részvét, az együttérzés, a beleélés, a segítségnyújtás, az igaz 

szeretet. Elképesztő teremtő energiája van a szenvedésnek. Az erős jellem kialakulásának 

számtalan példája fedezhető fel akkor, amikor a személyiség megpróbáltatásoknak, 

szenvedéseknek, hátrányos megkülönböztetésnek, sorscsapásnak van kitéve. Minden 

esemény nyomot hagy, alakít, érzelmeket kelt, felidéz. Az értelem, az érzelem, az akarat 

harmonikusan fejlődik, fejleszthető. A fiatalokat rá kell venni arra, hogy olvassanak. 

Óriási gazdagság, összegyűjtött tapasztalat rejlik a regényekben, a költeményekben, ezek 

karnyújtásnyira vannak tőlünk, csak magunkhoz kell vennünk. Az emberi sorsok 

megannyi variációja, a sikerek és a buktatók sokasága kínálja magát az irodalomban. Nem 

kell mindent kipróbálnunk és a valóságban megtapasztalnunk, a képzelet szárnyán 

számtalan életet élhetünk meg, és veszély nélkül tapasztalódhatunk, leszűrhetjük a 

tanulságot. 

 

A hiszékenység, az áltudomány az, ami veszélyezteti a fiatalokat. Az emberben 

van egy vonzódás az ezotéria, a rejtelmes természetfeletti dolgok iránt. Ugyancsak 

izgalmasak azok a gondolatok, tanítások is, melyek tudományos alapokon nyugszanak, 

vagy tudományos szakkifejezésekkel vannak manipulálva, viszont képtelenségeket 

állítanak. A tudománynak éppen az a hitelessége, hogy bizonyítékokon, megismételhető 

megfigyeléseken, ellenőrizhető tényeken alapszik. A tudomány minduntalan önmagát 

ellenőrzi. Az alábbiakban utalok két olyan példára, melyeket magam ellenőriztem le, és 

megadtam a magyarázatokat is. 

 

http://fokusz.info/index.php?cid=1409458913&aid=1164532321&lista=1 

 

A mágneses ember. Mint tudjuk, a mágnes vonzza a vastárgyakat. De vajon az 

ember teste, vagy szellemének titokzatos akarata képes-e mágneses hatást produkálni? 

Ennek néztem utána. A Kritikus gondolkodásra nevelés című előadásra 2008. július 9-

én került sor Újvidéken az Apáczai Nyári Akadémián. Az előadó Hartlein Károly, a 
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magyarországi Szkeptikus mozgalom neves szószólója volt. Beszélt a tudományos igazság 

fontosságáról. Napjainkban is tetten érhetjük az áltudományokat, a tudományosnak tűnő, 

de hamis gondolatokat. Sajnos a médiában is nagy teret kapnak a tudomány 

szempontjából eretnek gondolatok, a jelenségek hamis magyarázatai, a természetfeletti 

erőkkel értelmezett jelenségek leírásai… Hartlein Károly beszélt a Szkeptikus 

mozgalomról, a szakemberek harcáról az áltudományok ellen. Ennek a tanári 

továbbképzésnek a főszervezőjeként irányítottam az előadást követő szakmai beszélgetést. 

Szóba került többek között az is, hogy a világhálón néhány képen látható egy ember, 

akinek a teste vonzza a vastárgyakat. Mágneses ember… 

 

A képek láttán sokan minden gondolkodás nélkül elfogadták, hogy ez lehetséges, 

elvégre vannak csodás képességekkel rendelkező emberek. Miért ne volna mágnesességet 

produkáló médium? Pszichokinetikus, pszi- vagy bioenergiát kisugárzó ember… A 

tévhitek eloszlatására bemutattam az egyik „produkciómat”. A testemre felraktam néhány 

vasból készült evőeszközt. Kanál, villa és kés tapadt hozzám, de vasalóval is megy a 

dolog (csak ne legyen forró), meg lábassal, zsilettpengével… 

 

A jelenség magyarázata nagyon egyszerű. Nyáron meleg van (de télen a fűtött 

szobában is), az ember bőre kissé izzadt, ragad hozzá minden… Sima fémtárgyak 

különösen jól tapadnak, ezt mindenki kipróbálhatja. Valójában kiszorul a levegő az 

érintkezési részből, és a külső légnyomás odatapasztja a fémtárgyat. Kellő ügyességgel 

elérhetjük, hogy mágneses ember módjára felpakoljuk mellkasunkra a fémből készült 

evőeszközöket (de nem csak azokat), és ehhez nem is kell nagyon hátradőlnünk… Csak a 

szőrös embereknél lehet gond ezzel a „mágneses energiával”, akarom mondani a 

tapadással, mert levegő hatol be az érintkező felületek közé. Hölgyeknél ilyen gondok 

nincsenek, náluk egyébként is kedvezőbbek a domborulatok az efféle kísérletekhez… 

Egyébként megjegyzem, hogy abban az időben nálunk is akadt néhány „mágneses 

ember”, még a média is foglalkozott velük. 

 

Fizikusként jómagam is meghívást kaptam az Újvidéki Televízióba a magyar 

szerkesztőségtől, és élő adásban mutattam be a jelenséget, majd megadtam a tudományos 

magyarázatát.  
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http://fokusz.info/index.php?cid=1409458913&aid=1332635685&lista=1 

 

A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben hirdette meg minden év októberének 

második péntekére a tojás világnapját, hogy felhívja a figyelmet a tojás 

nélkülözhetetlenségére. Tudni való, hogy a tojást tükörsima vízszintes felületen 

lehetetlenség megállítani, hiszen „tojás alakú”, és mindig felborul. Állítólag Amerika 

felfedezője, Kolumbusz Kristóf úgy oldotta meg a lehetetlennek tűnő problémát, hogy 

óvatos ütéssel behorpasztotta a tojás alját, így függőleges helyzetben mégiscsak meg tudta 

állítani. Azóta is a lehetetlen kimenetelűnek tűnő problémák elegáns megoldására célozva 

emlegetik Kolumbusz tojását. A bűvészek, szemfényvesztők ismerik a tojás felállításának 

egy másfajta technikáját. Mutatványuk során a tojás nem sérül meg, ezt a közönség le is 

ellenőrizheti a produkció végén. A turpisság a dologban az, hogy a tükörsima vízszintes 

felületre észrevétlenül egy pici konyhasót szórnak. A tojás néhány sókristályra 

támaszkodva mégiscsak megáll. Ezután óvatosan le kell fújni a felesleges sót, és kész a 

mutatvány. Az emberek szájtátva bámulják a „csodát”. Ha belegondolunk, a tojás belső 

anyaga cseppfolyós, minden elmozdulásra alakul, áramlik, mint lavórban a víz, csakhogy 

itt valamivel nagyobb a folyadék sűrűsége. 

 

Magam is meglepődtem, mikor sókristályok, ragasztó és egyéb segédanyag nélkül 

sikerült ferde üveglapon megállítanom a tojásokat. Hinni kell a lehetetlenben, és 

megvalósul! 

 

Valószínűleg van racionális magyarázata ennek is. Igen, ugyanis a tojás héja 

mészkő, lapos oldalú kalcium-karbonát kristályokból áll. Ha ügyesek és főleg türelmesek 

vagyunk, akkor eltalálhatjuk azt az alátámasztási pontot, vagyis azt a kristálylapot, melyen 

áthalad a tojás úgynevezett súlyvonala, és valóban meg fog állni. Csakhogy a legtöbb 

ember ezt ki sem próbálja, mert lehetetlenségnek tartja. A legrövidebb idő, ami alatt lejtős 

felületen megállítottam a tojást kb. 8 másodperc. Amikor sikerül eltalálni a kedvező 

pozíciót, a tojásnak mintha gyökere nőne, hihetetlen stabilitással tartja magát. Persze 

rezdülésre eldől, de ha nincsenek zavaró körülmények, napokig, hetekig képes függőleges 

helyzetben maradni. Dr. Berényi János, a zentai konzultációs központ eminens konzulens 

tanára is lehetetlenségnek tartotta ezt a mutatványt, még azt is mondta, hogy „Megeszem a 
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kalapom, ha ezt megcsinálod!” A fent közölt honlapon vannak a fényképek a kísérletről, 

amit a tanárkolléga is látott. Amikor saját szemével meggyőződött a valóságról, tréfásan 

csak ennyit mondott: „Nincs is kalapom”. 

 

Tudjuk, hogy vannak mérgező dísznövények a parkokban, még a szobánkban is. 

Ilyen a tiszafa, a leánder, a fikusz, a hóvirág, a gyöngyvirág, a tulipán… 

Gyönyörködtetők, habár tudjuk, hogy veszélyt hordoznak. Analógiával élve a közösség 

megnyilvánulásai is olykor kellemetlenek, bosszúságot okoznak, amiről tudunk, de 

eltűrjük. A társadalom a mindennapjainkban rengeteg gyönyörködtető, de szellemileg 

mérgező tartalommal halmoz el bennünket. Egyes filmek, tévéműsorok, propaganda 

szövegek, manipulált események, álhírek feszültséget okoznak bennünk, izgatóak, 

szorongást, sőt félelmeket keltenek, és nagyon nehéz ellenük védekeznünk. A felsorolást 

tovább folytathatnánk a bűnözéssel, a káros élvezeti cikkekkel, az idegesítő politikai 

csatározásokkal, a lelket megrontó ideológiákkal stb. A fiatalokat korán fel kell készíteni 

az életre, meg kell tanulniuk a helyes életvitelt, erőt és tapasztalatot kell gyűjteniük a 

káros hatások kivédésére. Egyéniséggé kell nevelni őket, hogy művelt, gerinces, egész 

ember legyen belőlük. Korunk hibája, hogy nem embert, hanem tömeget nevel, amelyet 

egy-egy jelszóval bármilyen irányban el lehet téríteni, és alantas célokra felhasználni. 

 

A fiatalokat fel kell készíteni a felnőttek világára, tudatosítani kell bennük a 

veszélyeket, de a lehetőségeket is. A diákoknak meg kell tapasztalniuk a produktív, 

felelősségteljes felnőtt életszerep sajátosságait. A tudás tisztelete, a munka megbecsülése, 

a közösségi vállalások fontossága, a családi élet szépsége és felelőssége, az erkölcsös 

jellem erényei – megannyi eleme van az egyéni és a közösségi jövőkép kialakításának. 

Ennek a folyamatnak meghatározó összetevője mindaz, ami az iskolában és az egyetemen 

zajlik, és a sikeres életpálya-építéshez hozzájárul. 

 
A dalai láma figyelmeztet bennünket globalizálódó világunk ellentmondásaira: 

https://nlptrainercoach.wordpress.com/tag/dalai-lama/ 

 

„Egyre nagyobb házunk, s egyre kisebb családunk van 

Kényelmesebben élünk, s kevesebb időnk van 
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Több végzettség, s kevesebb józan ész 

Több tudás, s kevesebb helyes döntés 

Több szakértő, s kevesebb megoldás 

Több gyógyszer, s kevesebb egészség 

Mi már hatalmas távolságokat tettünk meg a Holdig és vissza, és képtelenek 

vagyunk átmenni a szomszédba egy teára 

Hatalmas számítógép-rendszereink vannak, és egyre kevesebbet beszélgetünk 

egymással 

Megnyertük a mennyiséget, s elvesztettük a minőséget 

Gyors éttermekbe járunk, s lassan emésztünk 

Egyre több hatalmunk van, s egyre alacsonyabb a morál 

Egyre több a jövedelem, és egyre több a szegény 

Túl sok ablakot nyitottunk a világra, s egyet sem önmagunk, s egymás felé.” 

 

1971. szeptember 9-én jelent meg az üzletekben John Lennonnak az Imagine, 

vagyis Képzeld el című nagylemeze. Másnap már a slágerlisták élén állt. A világért 

aggódó ember gondolatait énekelte el a legendás The Beatles együttes énekes-

zeneszerzője gyönyörű zenei stílusban. 

http://slagermuzeum.network.hu/video/beatles/john_lennon__imagine 

 

„Képzeld, hogy nincs mennyország. Könnyű, csak próbáld meg! S alattunk pokol 

sincsen, felettünk csak a kék ég. Képzeld, hogy minden ember itt és most él. Országhatárok 

mind megszűnnek. Mindenki szabadon jön-megy. Nem kell többé háborúzni. Vallásért sem 

ölnek már. Képzeld, hogy minden ember Békességben él! A-ha. Mondhatod, hogy 

álmodozz csak, de nem én vagyok az egyetlen. Egy nap te is velünk tarthatsz, és a világ 

egységes lesz! 

 

Képzeld, hogy nincs tulajdon. Tudom ez nagyon nehéz. Nincs kapzsiság, sem éhség. 

Testvérként él minden ember. Képzeld, hogy ez a világ mindannyiunké! A-ha. Mondhatod, 

hogy álmodozz csak, de, nem én vagyok az egyetlen. Egy nap, te is velünk tarthatsz és a 

világ egységes lesz!” 
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Vajdaság gazdasági lehetőségei hatalmasak. Kiváló termőföldek, vízben gazdag 

folyók, szerencsés természeti adottságok jellemzik. Nem kell tartani erősebb 

földrengésektől, mindent elsöprő szökőártól, vulkánkitöréstől, özönvíztől, pusztító 

szárazságtól és így tovább. Meteorológiai szempontból kedvező térség ez, ugyanakkor a 

gazdasági potenciál is kedvező. Innovációkkal növelhető a versenyképesség. A 

biogazdaságok jelenthetik Vajdaság innovatív fejlődési potenciálját a partnerrégiókkal 

való együttműködésben. 

 

A támogatások elbírálása során azok a cégek és vállalkozók részesülnek előnyben, 

amelyek, vagy akik fejlődni képesek, nem idegenkednek az információs technika 

alkalmazásától, lépést tartanak a tudománnyal. A kormányzat célja a hazai mezőgazdaság, 

ennek keretében a kisgazdaságok felkészítése a piaci versengésre, és olyan termelési 

formákra való áttérésre, melyekkel kisebb parcellákon is gazdaságos termelés érhető el, és 

a családtagoknak tisztességes megélhetés nyújtható. Vajdaságnak kiválóak a lehetőségei 

az agro-üzletág tekintetében, megvannak az alapvető feltételek, melyek a kiváló 

termeléshez szükségesek. Az újratermelési alapanyagoktól kezdve a korszerű ismeretekre, 

fejlett technológiákra és innovációkra is képes vállalkozásokra van szükség. A 

támogatások és a befektetések tekintetében az Európai Unió az innovációt, a technológia 

fejlesztését tekinti a versenyelőny megszerzése legfontosabb területének. Az innováció 

létfontosságú a gazdaságok versenyképességének növelésében, az exportképesség 

javításában. Az elmúlt évtizedben is leginkább azok az ágazatok fejlődtek, amelyek 

technológia-intenzívek és innovációorientáltak voltak. Nem szabad figyelmen kívül 

hagyni a tudomány szerepét ebben a kérdésben, legyen szó az elsődleges termelésről vagy 

a feldolgozásról. A tudás átadásában a főszerepet az egyetemek és a tudományos intézetek 

kell, hogy kapják, viszont ugyanúgy meghatározó kell, hogy legyen a politikum is, amely 

saját erejéhez és lehetőségeihez mérten segít, megteremtheti a szükséges anyagi keretet, 

segíthet a szakemberek bevonásában vagy képzésében. Új technológiák alkalmazásával új 

értékeket teremthetünk. A tartományi kormány által elfogadott gazdaságfejlesztő program 

meghatározza a gazdasági légkör javítását célzó intézkedéseket. Az innovációs társadalom 

létrehozásának folyamatába beletartozik az emberi erőforrás fejlesztése, a környezetbarát 

gazdaság megvalósítása. Az innováció a Kárpát-medencei közös fejlődés, növekedés 

motorja, fel kell tárni a tudásközpontok mellett azokat a kis- és középvállalkozásokat, 
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amelyek dinamikus fejlődésre képesek. A kutatásban és fejlesztésben szükség van azokra 

a szakemberekre, akik a Szent István Egyetem zentai konzultációs központjában tanultak 

és szereztek szakmai ismereteket. Térségünkben is azok a gazdaságok tudtak sikeresen 

fejlődni, amelyek össze tudják kapcsolni a tudást és a gazdaság fejlődését. Az tudásalapú 

gazdaságra, az oktatás további átalakítására, a gazdaság igényeihez történő igazítására 

megvannak tehát a feltételek, élni kell velük.  

 

Az egyetemi hallgatóinknak, és a nyilvánosságnak is tudnia kell, miként indult itt 

Vajdaságban a kertészek képzése. Egyik hetilapunk korabeli cikkéből idézünk: 

http://hetnap.rs/mobil/?p=cikk&id=2412 

 

A kilencvenes évek elején nehéz idők jártak nemcsak az akkori országban, de a 

Tisza mentén is. A fiatalok tömegesen hagyták el a szülőhelyüket: egyesek a háború és a 

katonaság elől menekültek, mások a megélhetési nehézségek miatt kötöttek vándorbatyut 

a hátukra, de szép számban akadtak közöttük olyanok is, akik az anyanyelvükön szerették 

volna folytatni tanulmányaikat… az önkormányzat egyetértésével, valamint néhány 

budapesti és gödöllői szakember közreműködésével sikerült létrehozni a mai napig 

működő Kertészeti Főiskolát, hivatalos nevén a Budapesti Corvinus Egyetem 

Kertészettudományi Karának Határon Túli Levelező Tagozatát. Munkáját a Kertészek 

Egyesülete segíti elő, háttérintézménye pedig a Thurzó Lajos Közművelődési Központ. 

Buzogány Mária, az alapítók csapatának tagja, az iskola első vezetője így emlékezik 

vissza a kezdetekre: ,,Nem szokványos iskolaalapítás volt, még úgy sem, hogy 

kisebbségben sohasem az. Nem ígért fényes karriert, de veszélyt, zaklatást, rendőrséget 

igen. 1995-öt írtunk. Kegyetlen, véres háború folyt. A lelkekben kétségbeesés, 

tanácstalanság, öntudat, bátorság.” Nagy József főesperes úr írja abban az alkalmi 

kiadványban, amely a jubileumra jelent meg: ,,A legnagyobb élmény számomra a 

bombázások ideje alatt volt. Mi egyháziak szabadon gyülekezhettünk, az iskoláknak 

viszont csak nagyon korlátozott gyülekezési lehetőségük volt. Felkínáltam, hogy felnőtt 

hitoktatás fedőnéven a hittanteremben legyenek a konzultációk. Azokban a hetekben így is 

történt, néhány előadás, illetve vizsga is megvalósult ilyen módon, és nem szakadt meg a 

munka folytonossága.” 
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Az fent idézett újságcikkből is értesülhettünk, hogy a képzési feltételek 

megteremtése után 1995-ben beindult Zentán a vajdasági tagozat. A második 

tagozatvezető évekig Birclin Júlia volt, majd Lengyel László vette át a zentai tagozat 

vezetését.  Az elmúlt 20 évben a budapesti professzoroknak, a hazai konzulens 

tanároknak, valamint a hallgatóknak is atyai segítséget, családias vendégszeretetet, 

naprakész információkat, biztatást és segítséget nyújtott Mucsi György, mindnyájunk 

Gyuri bácsija, a Művelődési Központ egykori igazgatója. A zentai hallgatók első 

generációinak egyike volt Döme Zoltán, aki példás szorgalmával és kiváló tanulmányi 

eredményeivel tűt ki. Neki jutott az a szerep, hogy besegítsen a szervezésben, valamint a 

tangazdaságban irányítsa a gyakorlati munkákat.  A most aktuális helyzetről, a képzés 

lebonyolításában résztvevő személyekről a Szent István Egyetem hivatalos honlapján 

lehet tájékozódni itt: https://szie.hu// 

 

A Zentai Konzultációs Központ tájékoztatói, a tantárgyfelelős tanárok és a 

konzulens tanárok listája, valamint egyéb aktualitások ezen a honlapon láthatók meg: 

http://kerteszeti.tanuljkertesz.hu/tantargyfelelos-tanarok/   

 
A Szent István Egyetem tájékoztatójából idézünk:  

 

https://kertk.szie.hu/kepzesek/hataron-tuli-kepzesek 

 

A kertészeti képzésre az egész Kárpát-medencében szükség van, a felaprózódott kis 

földbirtokokon (2-10 ha) a hagyományos gazdálkodás nem teszi lehetővé az ott élő 

emberek megélhetését, helyben maradását, csak az intenzív kertészeti termesztés, korszerű 

termesztési technológiák megismerése és azok céltudatos alkalmazása változtathat a 

helyzeten. 

 

1993-ban kezdte el a Kertészettudományi Kar a kertészmérnök képzést a határon túl 

levelező formában. Évente 450-500 hallgató vesz részt a határon túli képzésünkön, három 

szomszédos országban: Romániában, Szerbiában és Ukrajnában. Az adott helyeken az 

oktatásnak megfelelően Konzultációs Központokat hoztunk létre, ahol a diákok tanári 

irányítással hétvégeken készülnek fel a vizsgákra. 

 



A középiskolától az egyetemig és tovább… 

 

– 42 – 

A 2012/13. tanévtől Zenta képzési helyen már környezetgazdálkodási agrármérnök 

alapképzési szakon is képzünk hallgatókat. 

 

Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik lakóhelyükön maradva önálló 

farmgazdaság létrehozására, a kertészeti termelés, feldolgozás és értékesítés szervezésére, 

irányítására képesek.  

 
Mi a helyzet a duális képzéssel kapcsolatban? 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24059/Rekordmerteku-erdeklodes-a-dualis-

oktatas-irant-Szerbiaban.html 

2016. szeptember 12 

 

Rekordmértékű az érdeklődés a duális oktatás iránt Szerbiában. Ebben az 

iskolaévben 511 diák iratkozott be az új modellként bevezetett duális oktatású tagozatokba 

a kísérleti projektumokat végrehajtó iskolákban, ez pedig rekordnak számít, jelentette ki 

Marko Čadež, a Szerbiai Gazdasági Kamara elnöke. 

 

„A fiatalok körében tapasztalható nagyfokú munkanélküliség csökkentésének egyik 

lehetősége a jó gazdaságfejlesztési alap megteremtése. Ez a duális oktatás alapfeladata” 

– magyarázta a gazdasági kamara elnöke, s közölte: az első generáció minden tagja el 

tudott helyezkedni. 

 

Bejelentette továbbá egy üzleti akadémia létrehozását, amely a munkanélküliek 

átképzését segítené, és már 2017-ben megkezdhetné a működését. 

 

Aleksandar Vučić szerbiai kormányfő ugyanakkor ma arról beszélt, hogy az ország 

jövőjét tekintve a duális oktatás a legfontosabb téma, a Világbankkal pedig megállapodtak 

abban, hogy a duális oktatási programok számát 14-ről 70-re növelik. 

 

Rámutatott továbbá, hogy a programban leginkább külföldi cégek vállalnak 

szerepet, a szerbiai vállalatok ritkán tekintik át szükségleteiket az elkövetkező 5-10-20 

évre vonatkozóan, s ezen szerinte változtatni kell. 
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„A duális oktatás a foglalkoztatás, a GDP és az életszínvonal növelése, az 

eurointegráció tekintetében is elengedhetetlen, ennek kapcsán kell a legjobb eredményeket 

felmutatnunk” – hangoztatta. 

 
Biológiai vonatkozásban inváziós fajok veszélyeztetik térségünket. Vajdaságban is 

szükség van olyan szakemberekre, akik felismerik a veszélyt és védekeznek. A 

szakemberek nevelésében, az utánpótlás biztosításában jelent nekünk óriási segítséget a 

Szent István Egyetem sajátos képzési rendszere, mely Vajdaságra is kiterjed. 

 

Ezen a nyáron, augusztus végén Zentán, de Újvidéken is tömeges kártételt okozott a 

puszpángmoly. Korábban még nem láttuk. Ez egy inváziós ízeltlábú kártevő, a buxus 

(puszpáng) bokrokon okoz kárt. Tönkreteszi a kertek, a parkok, a temetők díszeit. A 

puszpángmollyal kapcsolatos leírást itt nézhetjük meg: 

https://www.google.com/#q=Cydalima+perspectalis+magyarorsz%C3%A1gon 

 

Újvidéken is sikerült tetten érnem a kártevőt! Megfogtam a hernyót és a lepkét is. 

De legalább csak egy fajjal táplálkozik. Az Amerikából érkezett lepkekabóca viszont 

kevésbé válogatós, vígan terjed mindenfelé, többfajta növénnyel táplálkozik, idén először 

látták a palicsi szőlőskertekben, de a Temes menti erdőkben is volt belőle bőven... 

 

Résen kell lennünk, figyelnünk kell a változásokat és időben reagálni.  

 

Hamvas Béla: A láthatatlan történet 

 

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki 

másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt: 

 

Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, 

mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, 

amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a 

kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj, neked, ha magadnak 

tartod. 

 



A középiskolától az egyetemig és tovább… 

 

– 44 – 

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s 

el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba 

zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert 

a világ a tied!” 

 
Forrásmunkák: 
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 Kováts-Németh Mária: Kultúra, érték, iskola. Platina nyomda és Kiadó Kft. 

Győr, 2015 

 Dr. Sági Zoltán: A kötődés hálói – Közösségben létezve. Árgus, Újvidék, 2015. 

 Dr. Sági Zoltán: Gondolkodva érezni – érezve gondolkodni. Adalékok a nevelés 

pszichológiájához. Árgus, Újvidék, 2012. 

 Pázsin Annamária: Az interperszonális konfliktusok és az érzelmi zavarok 

feloldását segítő pszichológiai műhelyek. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. 
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Dr. Biró A. Zoltán – Dr. János Zsuzsanna 
Oktatás – Innováció – Fejlesztés 

A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány 
tevékenysége 

Tanulmányunk a csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány 

(PAHRU) 25 éves tevékenységének bemutatása kapcsán összefoglalja azokat a 

tapasztalatokat és módszertani szempontokat, amelyek a kihelyezett képzés társadalmi 

hasznosulásával, térségfejlesztési szerepével kapcsolatosak.  A csíkszeredai Központ a 

gödöllői Szent István Egyetem (a korábbi Gödöllői Agrártudományi Egyetem) 

székelyföldi képzési-szakmai bázisa, amely ma már a felsőfokú képzési programok 

működtetése mellett meghatározó szerepet vállal olyan területeken is, mint a 

tehetséggondozás, az agrárinnováció, a felnőttképzés, a hálózatépítés és 

kapcsolatmenedzsment, a kutatómunka, a szakmai publikálás kereteinek 

megteremtése. 

 

Obrazovanje – Inovacija – Razvoj 
Delatnosti Pro Agricultura Hargitae Universitas Fondacije iz 

rumunske opštine Mijerkureja Čuk 

Naša studija prikazuje 25-godišnju stručnu delatnost, iskustva i metodološka 

razmatranja Pro Agricultura Hargitae Universitas (PAHRU) Fondacije sa akcentom na 

značaj isturenog odeljenja u društvenoj korisnosti i regionalnom razvoju. Ovaj Centar u 

istočnom delu Erdelja predstavlja stručnu bazu Fakulteta „Sent Ištvan“ iz Gedelea (ranije 

Fakultet poljoprivrednih nauka). Pored visokoškolskog obrazovanja, Fakultet „Sent 

Ištvan“ ima značajan delokrug rada i u oblastima kao što su razvoj talenata i veština, 

agrarne inovacije, obrazovanje odraslih, umrežavanje i  upravljanje odnosima sa 

klijentima, istraživački rad, kao i kreiranje uslova za objavljivanje stručnih 

publikacija. 
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Education – Innovation – Development 
Activities of the Pro Agricultura Hargitae Universitas Foundation 

from Csíkszereda 

In this study – in relation to the 25 years of existence of the Pro Agricultura 

Hargitae Universitas Foundation (PAHRU) from Csíkszereda - we sum up all experiences 

and methodological points of view connected to social usefulness of the institution as well 

as its role in regional development. The educational center in Csíkszereda is the 

Szeklerland’s professional-educational basis of the Szent István University in Gödöllő 

(former Agricultural University of Gödöllő), which– except for programs of higher 

education – today has a crucial role in talent cultivation, agricultural innovation, 

networking and relationship management, research, as well as creation of framework 

for professional publications. 

 

Bevezetés 

A kihelyezett felsőfokú képzésekhez kapcsolódó kérdések az 1989-es kelet-európai 

fordulatot követően időről-időre előtérbe kerülnek. Ezekben a megközelítésekben az 

esetek döntő többségében oktatáspolitikai vagy támogatáspolitikai témák voltak és vannak 

napirenden. Jóval ritkábban kapnak hangsúlyt azok a kérdések, amelyek a kihelyezett 

képzések társadalmi-gazdasági szerepének értelmezésére vonatkoznak. Ez érthető, ha 

abból indulunk ki, hogy az 1989-es változás pillanatában mekkora volt a különbség a 

magyarországi és a határon túli közösségek magyar nyelvű felsőfokú képzése között. Nem 

véletlen, hogy a magyarországi egyetemek határon túli szerepvállalásában a kihelyezett 

programok megszervezése, illetve az ehhez kapcsolódó kormányzati támogatások kérdése 

uralta az ehhez a témakörhöz kapcsolódó szakpolitikai vagy közpolitikai diskurzust. Hol 

legyen kihelyezett képzés, milyen szakterületeken, milyen formában, milyen támogatási 

feltételekkel? Ezek voltak a fontos kérdések, és sok tekintetben még ma is ezek a 

fontosak, hiszen a határon túli magyar közösségek vonatkozásában a felsőfokú képzés 

terén még ma is napirenden van a hiányok pótlása, illetve a határon túli régiók változó 

társadalmi-gazdasági igényei függvényében napirendre kerül új szakok vagy képzési 

formák indítása is. Az olyan  számszerűsíthető eredmények  számbavétele mellett, mint a 

képzési programok, illetve az azokban résztvevő hallgatók  száma,  a kibocsátott  
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oklevelek száma és szakmai megoszlása, a beruházások és egyéb támogatások mértéke, 

kevesebb figyelmet kapott  annak elemzése, hogy a kihelyezett képzések milyen hatást 

gyakoroltak a befogadó térség társadalmi-gazdasági életére. Kivételt képezett ez alól két 

rövidebb időszak, amikor a helyzetelemzés, a társadalmi igények hangsúlyozása és/vagy 

vizsgálata a felsőoktatás témaköre kapcsán jelentősebb szerepet kapott. 

 

Az első ilyen időszak a rendszerváltást követő első év volt, amikor megjelentek a 

romániai magyar felsőfokú képzés rehabilitációját célzó szakmai és politikai anyagok1. A 

második időszakot az 1990-es évek második fele és a 2000-es évek jelentették, amikor az 

elemző-értelmező jellegű megközelítések száma nagyobb volt. A Kolozsváron megjelenő 

Magyar Kisebbség ebben az időszakban három teljes lapszámot szentelt a romániai 

magyar felsőoktatással és a magyarországi támogatáspolitikával kapcsolatos témáknak.2 A 

Magyar Professzorok Világtanácsának 2001-ben Csíkszeredában szervezett 

tanácskozásáról is megjelent egy kiadvány. Szintén 2001-ben indult a Széchenyi terv 

NKFP programja keretében a „Határon túli magyar felsőoktatás és K+F támogatása és 

hasznosulása” című kutatás, amely kifejezetten a hasznosulás elemzését tűzte ki célul 

(Egyed 2001, Biró 2005). Ettől a programtól eltekintve a társadalmi igényekkel és a 

társadalmi hasznosulással kapcsolatban tényfeltáró kutatásra alig került sor, s ez alól a 

székelyföldi térség sem kivétel.  A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások 

Központja készített adatfelvételt 1998-ban a térségi elit, a szülők, illetve a IX-XII. 

osztályos tanulók körében (KAM 1998), illetve a fentebb már említett NKFP projekt 

számára a székelyföldi kihelyezett tagozatok társadalmi hasznosulása tárgyában (KAM 

2003). 

 

A fentiek alapján is okkal mondhatjuk, hogy a zentai konferencia kezdeményezése, 

a felsőoktatás társadalmi-gazdasági hasznosulásának kérdésköre több mint időszerű. Sőt, a 

felsőfokú képzés térségi szerepének alakulása előtérbe hozza ma már azt a szempontot is, 

hogy a kihelyezett képzések társadalmi-gazdasági szerepét nem csupán vizsgálni, mérni, 

értelmezni kellene, hanem - az ilyen jellegű szakmai eredmények ismeretében – tervezni 

                                                            
1 Erre jellemző példa a Bolyai Társaság és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közös 
kiadványa 1990 augusztusában.  
2 Magyar felsőoktatás Erdélyben 1997. 3-4., Romániai magyar magánegyetem 2000.2., 
Magyarország  támogatáspolitikája 2003.4. 
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is. Az egyetemek működésében a két klasszikus szerep, az oktatás és a kutatás mellett 

egyre nagyobb mértékben előtérbe kerül az úgynevezett harmadik szerep, a térségi 

fejlesztésben való szerepvállalás is. Ez utóbbi szerep nem csupán a diplomás szakemberek 

képzését vagy a képzésnek a régió munkaerőpiaci igényéhez való igazítását jelentheti, 

hanem azt is, hogy a kihelyezett felsőfokú képzési bázis kialakít és rendszeresen működtet 

olyan programokat, amelyek a térségbe irányuló tudástranszfer többféle formáját 

működtetik, illetve olyan társadalmi innovációs szerepet is fölvállal, amely 

összekapcsolható nem csupán a térség igényeivel, hanem a térség fejlesztéspolitikai 

szereplőinek tevékenységével is. Mindez arra utal, hogy a felsőoktatás hasznosulása 

kapcsán az oktatásban zajló tudástranszfer jellege és mértéke mellett célszerű figyelni a 

regionális szerepvállalás egyéb, nem kevésbé fontos aspektusaira is. 

 

A csíkszeredai kihelyezett képzés negyedszázados történetére visszatekintve azt 

mondhatjuk, hogy a Gödöllői Egyetem székelyföldi bázisának tevékenységében már az 

indulás évétől kezdődően megjelent az ilyen típusú térségfejlesztési szerepvállalásra 

irányuló törekvés, az első két évtized kezdeményezései után pedig 2011-től 

programjellegűvé vált. Jelen tanulmány keretében röviden áttekintjük ennek a komplex 

térségi szerepvállalásnak a fontosabb összetevőit. A kihelyezett képzési központok hármas 

funkciója (oktatás, tudományos munka végzése, térségfejlesztési szerep) sokféle szakmai 

kérdést felvet, hiszen a megcélzott térségek nem tartoznak a gazdaegyetemek 

„természetes” vonzáskörzetébe,  a távolság kezelése a szakmai munkavégzés és az 

együttműködés új típusú formáit hívja életre, ugyanakkor a hálózatépítés lehetőségei  nem 

csupán az egymástól távol lévő intézmények együttműködését teszik lehetővé, hanem – 

éppen az egyetemek úgynevezett harmadik funkciója révén – egymástól távol lévő  

térségek szakmai-gazdasági-társadalmi integrációját is ösztönözhetik vagy erősíthetik. 

Tanulmányunk második részében röviden jelezzük a Központ történetének 

fontosabb jellemzőit. Ezt követően azt a térségi kontextust mutatjuk be, amely a Központ 

kiépítésében és működtetésében mindvégig alapvető viszonyítási keretet jelentett.  A 

jelenlegi tevékenység fontosabb elemeinek bemutatását követően röviden a továbblépési 

lehetőségeket is jelezzük. 

 



A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány tevékenysége 

 

– 49 – 

A Központ kialakítása és működése 

Az 1989 után megszerveződött magyar-magyar intézményi együttműködéseket az 

esetek döntő többségében személyes jellegű kapcsolatok kialakulása és megerősödése 

előzte meg, még abban az esetben is, ha ezek a személyek szakmai vagy 

közintézményeket képviseltek.  Nem volt ez másként a csíkszeredai képzési központ 

kialakulása esetében sem, ahol az akkori csíkszeredai városvezetés, illetve a Gödöllői 

Egyetem vezetői közt alakult ki személyes jellegű, nagyon intenzív kapcsolat. Az azonban 

már az együttműködés kezdeti szakaszában egyértelművé vált, hogy a tartós és 

eredményes együttműködéshez szükség van intézményes fogadófelületre, mégpedig olyan 

intézményes struktúrára, amely nem csupán jogi értelemben jelent fogadófelületet a 

kihelyezett képzések számára, hanem fogadó és fejleszthető infrastruktúrát is jelent, s nem 

utolsósorban keretet kínál a térségi szakmai, intézményi aktorok szerepvállalására. Ez az 

elgondolás kiállta az idők próbáját, a Gödöllői Egyetem kihelyezett képzési programjainak 

keretet adó, Csíkszeredában bejegyzett Pro Agricultura Hargitae Universitas 

Alapítvány (PAHRU) oktatási, tudományos, fejlesztéspolitikai szakmai központtá 

fejlődött az évek folyamán. 

 

A PAHRU a Szent István Egyetem (a korábbi Gödöllői Agrártudományi Egyetem) 

kezdeményezésére jött létre, az Egyetem székelyföldi kihelyezett oktatási-szakmai 

bázisaként, az Egyetem kutatóinak és intézményes szervezeteinek (Rektori Hivatal, karok, 

tanszékek, intézetek) folyamatos szakmai-intézményes támogatásával.  Fontosnak tartjuk 

kiemelni azt, hogy ez a székelyföldi intézményalapítás az első lépésektől kezdődően több 

kívánt lenni, mint felsőoktatási programok működtetése. Az alapítók célként tűzték ki a 

székelyföldi térségfejlesztésben való aktív szerepvállalást.  Ugyanakkor ebben a térségi 

intézményes szerepvállalásban az első lépésektől kezdődően jelentős szerepet kaptak a 

székelyföldi szakmai és intézményi szereplők, s ezek az együttműködési formák az elmúlt 

huszonöt év folyamán - tartalmi és formai tekintetben egyaránt – lényeges mértékben 

gazdagodtak. Ennek a két aspektusnak – integrált térségi szerepvállalás, illetve 

együttműködés térségi szakmai-intézményi szereplőkkel – az együttes menedzselése 

jelentette az elmúlt 25 év során azt a szakmai tartalmat, amely a Központ működését és 

térségi társadalmi szerepét alapvetően meghatározta. Ezt az időszakot tárgyszerűen, 
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ugyanakkor szemléletesen és alaposan dokumentálva mutatja be az első tizenöt év 

munkáját összefoglaló kiadvány (Vinczeffy 2006). 

 

A PAHRU térségi szerepvállalásában az elmúlt negyedszázad során három időszak 

különíthető el. Az első időszak tevékenységét a rendszerváltás utáni fontos térségi igények 

– elsősorban a pedagógushiány pótlása – határozták meg.  A gödöllői oktatók 

tudástranszfer tevékenységét ebben az időszakban a személyes részvétel jellemezte 

(rendszeres utazások, tananyagok biztosítása, a felsőfokú képzés működési modelljének 

térségi meghonosítása, mindehhez helyben infrastruktúra kialakítása). Már ekkor 

megjelent a térségi elittel való kapcsolat igénye. Helyi felsőoktatási intézmény hiányában 

a térség neves középiskoláinak oktatóit, a szakintézmények munkatársait vonták be az 

oktatói tevékenységbe, a képzésbe bevont térségi oktatók száma meghaladja a 120-at 

(Vinczeffy 2006. 236 -239). A képzési programok sorában a tanárképzés és tanítóképzés 

mellett nagy hangsúlyt kapott többek között a gazdasági agrármérnöki, gépészmérnöki, 

erdőmérnöki, környezetmérnöki képzés, együttműködve a Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem főiskolai karaival, valamint más magyarországi egyetemekkel. 

 

A második időszak meghatározó jegye az, hogy a Gödöllői Egyetem alapozó 

munkáját követően  megjelentek a térségben a különböző felsőoktatási intézmények. Ez a 

helyzet a korábbi tevékenység szerkezeti átalakítását eredményezte.  A Központ keretében 

szervezett képzési programok köréből fokozatosan vezették ki azokat, amelyek helyi 

intézményekben folytathatók voltak. A saját oktatási tevékenység ebben az időszakban 

lecsökkent, a Központ saját infrastruktúráját fölajánlotta az újonnan szerveződő térségi 

programok és intézmények számára, ugyanakkor teret adott térségi felnőttképzési 

programoknak.  Ekkor még nem lehetett pontosan látni, hogy az új térségi intézmények és 

programok milyen szakterületeket és hogyan fognak lefedni, és melyik lesz az a terület és 

tevékenységi forma, ahol a Gödöllői Egyetem a továbbiakban hasznos térségi 

szerepvállalást alakíthat ki. 

 

A 2011-es évtől a Központ tevékenységében új időszak kezdődött. Ennek lényege a 

többszintű térségi szakmai szerepvállalás: mesteri képzések indítása, tehetséggondozási 

programok szervezése a fejlesztéspolitika terén, felnőttképzés indítása, térségi 
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agrárinnovációs szerepvállalás, térségi kutatói munka, kiadványsorozatok és szakmai 

folyóirat indítása, rendszeres tematizációs munka a közösségi média révén. S mindehhez 

kapcsolódott a Központ infrastruktúrájának teljeskörű felújítása és a szolgáltatások 

körének bővítése. 

 

A Központ tevékenységének térségi kontextusa 

Amint arra tanulmányunk bevezető részében utaltunk, a kihelyezett képzés egyik 

fontos meghatározó jegye az, hogy a kihelyezett képzést fogadó térség nem tartozik a 

gazdaegyetem vonzáskörzetébe, az adott térség működését meghatározó 

társadalomtörténeti előzmények, a jelen társadalmi folyamatai alapvetően más jellegűek. 

Ebből következően mások a felsőfokú képzéssel kapcsolatos társadalmi igények is, nem is 

beszélve arról, hogy más jogi-adminisztratív szabályok szerint működő országokról van 

szó, s ez a felsőfokú képzések működtetését illetően esetenként jelentős különbségekhez 

vezethet. Jelen tanulmány esetében csupán azokra a székelyföldi társadalmi jellemzőkre 

térünk ki, amelyek a csíkszeredai Központ számára közvetlen vonatkoztatási környezetet 

jelentettek, s amelyek figyelembe vétele feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy a 

kihelyezett képzési programok mérhető társadalmi-gazdasági hasznosulásáról lehessen 

beszélni. A kihelyezett képzések működtetése nemzetpolitikai szerepvállalás (működjön 

ez kormányzati, intézményi vagy egyéni szinten), de ezzel együtt minden esetben 

beruházás is, történjen ez az anyagi támogatás, munkaidő ráfordítás, tudástranszfer vagy 

bármi egyéb formában.  A hasznosulás azonban sok esetben a befogadó közeg 

működésétől függ. A következőben röviden bemutatjuk azokat a térségi jellemzőket, 

amelyek a székelyföldi képzési bázis kialakítása és fejlesztése szempontjából 

meghatározóak voltak vagy jelenleg is azok, s amelyek a társadalmi-gazdasági 

hasznosulás mértékét és módját alapvetően befolyásolják. 

 

A székelyföldi térség városaiban 1989 előtt felsőfokú képzés nem volt3. Ez előnyt 

jelentett abból a szempontból, hogy a városok értelmiségi elitjei és vezetőségei nyitottak 

voltak az ilyen jellegű kezdeményezések irányába, illetve ők maguk igyekeztek ilyen 

jellegű kezdeményezéseket tenni. Ennek az igénynek az erősségét jelzi, hogy egy évtized 

                                                            
3 Kivételt képez a Brassói Egyetem csíkszeredai almérnöki képzése, amely a csíkszeredai 
Traktorgyártó üzem keretében működött pár évig a gyár szakemberigényének biztosítása 
érdekében. 
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alatt mintegy tíz romániai és magyarországi felsőoktatási intézmény indított szakokat 

(Marosvásárhelyen kívül) hét székelyföldi városban. Kedvezőtlen tényezőt jelentett az, 

hogy az indulás éveiben nehéz volt oktatásba bevonható helyi szakembereket vagy 

szakmai intézményeket találni. A lakossági hozzáállás sem volt egyértelműen pozitív. Az 

ebben az időszakban végzett szociológiai vizsgálat eredményei azt jelezték, hogy a 

lakosság többsége legfeljebb a gyakorlatiasabb jellegű főiskolai képzési intézmények4 

térségi telepítésére lát nagyobb esélyt, nem egyetemekre, bár ezt a képzési formát az 

„egyetem” névvel kívánja jelölni. Ez a lakossági hozzáállás kisebb mértékben, de mind a 

mai napig tetten érhető abban, hogy a családok egy jelentős része a hagyományos 

egyetemi központokba (Kolozsvár, Bukarest, Temesvár stb.) küldi gyerekeit tanulni abban 

az esetben is, ha a térségben van hasonló felsőoktatási szak, s ezt a hozzáállást a 

középiskolai oktatók jelentős hányada is támogatja. Ez a társadalmi hozzáállás jelentős 

mértékben behatárolja azt a merítési bázist, amelyből a térségi felsőoktatási intézmények a 

toborzáskor meríthetnek. Elsősorban azokra számíthatnak, akik számára túl drága a távoli 

nagyvárosi képzés, vagy akik második diplomájukat kívánják megszerezni. A térségben 

induló képzési programok számára kisebb mértékben, de gondot okozott, és okoz ma is 

több városban a megfelelő ingatlanok hiánya is, ezért a képzési bázisok vagy a helyi 

iskolák szabad teremkapacitásaira alapoztak, vagy jelentős beruházásokra kényszerültek 

(építés, általános felújítás/átalakítás). 

 

A székelyföldi térségbe tervezett felsőfokú képzési programok indítását egy-másfél 

évtizeden keresztül legitimációs feladatok is nehezítették. A romániai magyar közélet és a 

szakmai körök meghatározó képviselői nem tartották célravezetőnek a székelyföldi 

egyetemi képzést, sok esetben nyíltan elleneztek minden ilyen elképzelést. Nincsen 

tudomásunk olyan elemzésről, amely megbízhatóan kimutatta volna, hogy a székelyföldi 

képzési programok indulása mennyivel csökkentette (mennyiségben vagy minőségben) a 

kolozsvári magyar nyelvű egyetemi képzésre való jelentkezést. Mind a kolozsvári, mind 

pedig a székelyföldi szereplők részéről pro és kontra érvek sokasága hangzott el. Témánk 

szempontjából ezt azért említjük, mert ebben az időszakban a székelyföldi képzési 

programok indításakor külön feladatot és jelentős mennyiségű munkát jelentett a tervezett 

                                                            
4 Az 1989 előtti romániai felsőfokú képzésben jelentős különbség volt a 3 éves főiskola (elsősorban 
tanárképzés), és a 4-5 éves egyetemi képzés megítélésében. Az eltérő megítélés kiterjedt a 
munkahelyi besorolásra is.  
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programok szükségességének, hasznosságának igazolása, a döntéshozók és támogatók 

meggyőzése. 

 

Az egyetemi képzések 1989 utáni kialakítását a romániai magyar közéleti és 

szakmai diskurzusban – s ezen belül természetesen a székelyföldi térségben is – 

elsősorban a kisebbségpolitikai, jogérvényesítési megközelítés uralta. Mivel az 1989-et 

közvetlenül megelőző időszakban a romániai magyar nyelvű felsőfokú képzés 

gyakorlatilag a minimálisra zsugorodott, a romániai magyar közélet és szakpolitika 

szereplői jogszerűnek és fontosnak tartottak minden magyar nyelvű felsőoktatási 

kezdeményezést.  Ehhez képest az intézményalapítás szakpolitikai kérdései vagy akár a 

képzés társadalmi szerepével, társadalmi hasznosságával kapcsolatos megközelítések 

másodrendűek voltak. A székelyföldi fogadó közeg gyakorlatilag minden 

kezdeményezésre nyitott volt, s ez nagyon fontos pozitív kontextuális tényezőt jelentett a 

kihelyezett képzésre vállalkozó felsőoktatási intézmények számára. A székelyföldi 

térségben ezt a pozitív hozzáállást még tovább erősítette az a tény, hogy a térségi elitek 

minden eszközt és minden lehetőséget próbáltak megragadni a székelyföldi egyetemi 

képzés megteremtése érdekében. Ebben a helyzetben – a kihelyezett képzések esetében – 

a létrehozó intézményen múlott az, hogy milyen mértékben helyezte előtérbe a 

szakpolitikai, intézményépítési, minőségi kérdéseket. 

 

A kihelyezett képzési központok számára az egyik legfontosabb kérdés azzal 

kapcsolatos, hogy milyen térségi igényeknek kell megfelelni. Ez gyakran abban a 

formában fogalmazódik meg, hogy milyen szakokat célszerű indítani, holott a kérdés 

ennél sokkal összetettebb. A székelyföldi térségben már az 1990-es induláskor is 

bonyolult volt ez a képlet. Csak jelzésszerűen vázoljuk fel a térségi igények változó 

térképét: 

 

 Erre a vidéki térségre hangsúlyozottan jellemző volt az 1989 utáni években a 

diplomások hiánya. Romániában 1989 előtt nem csupán a magyar nyelvű 

képzést építették le, hanem az egyetemi képzést általában.  Néhány műszaki 

szakterület kivételével (gépipar, vegyipar stb.) a képzési keretszámok nagyon 

alacsonyak voltak, az 1980-as években egész sor szakot megszüntettek. Ennek a 
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helyzetnek volt az egyik következménye, hogy az egyetemi képzés 

„felszabadulása” után azonnal sokan jelentkeztek egyetemi képzésre. 

 Az 1989-es romániai társadalmi változás nagyon jelentős mértékű 

szakembercserével („kádercserével”) járt, a székelyföldi térségben ennek a 

cserének etnikai jellege is volt. A megüresedett vagy az újonnan létrehozott 

munkahelyeket elfoglalók jelentős része nem rendelkezett a munkahely 

betöltéséhez szükséges diplomával, s olyan felsőfokú képzési kínálatra volt 

szüksége, amely a munkahely megtartása mellett lehetővé tette a viszonylag 

gyors diplomaszerzést. 

 Az 1989-es társadalmi fordulat ebben a vidéki térségben egyik napról a másikra 

hozott helyzetbe új szakterületeket és a térség számára új szakmákat. Ezek közé 

sorolható a közgazdász (ezen belül a könyvelés, a marketing szak), az 

informatikus. A későbbiek során kapott szerepet a szintén újnak számító 

fejlesztéspolitika, környezettudomány, PR és kommunikáció, illetve a több 

szakterület határán elhelyezkedő szakterületek. 

 Fontos tényező volt a képzésre jelentkezők számára a képzési helyek térbeli 

közelsége. Ez nem csupán a költséghatékony tanulást tette lehetővé (ami ebben a 

térségben mindmáig nagyon fontos szempont), hanem azt is, hogy munkavégzés 

mellett lehetett felsőfokú képesítést szerezni. Ez a helyzet különösen fölértékelte 

a tömbösített képzési programokat. 

 Az 1990-es évek elejétől máig egyaránt fontos tényező maradt az anyanyelven 

való tanulás lehetősége. Ezt a társadalmi opciót az elmúlt negyedszázad során 

sok kritika érte, szerepe azonban ma is meghatározó. Ez jelentős indulási előnyt 

jelentett a magyarországi kihelyezett képzések számára.  

 Fontos összetevő volt és maradt mind a mai napig a társadalmi igények térképén 

a munkahelyi előrelépés előkészítése felsőfokú diploma szerzése révén. 

 Kisebb súllyal, de jól érzékelhetően jelen van egy olyan diplomaszerzési igény 

is, amely a vidéki térségekre kevésbé jellemző. Nem kevesen vannak olyanok, 

akik egyéni művelődési, tanulási igény alapján iratkoznak be egyetemi képzésre 

rendszerint hosszabb tanulási szünet után (évekkel korábban végeztek 

valamilyen egyetemi képzést vagy csak középfokú képzést). Ebben a csoportban 

nem ritka az olyan presztízs jellegű döntés sem, amellyel az egyetemi képzésre 
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jelentkező személy elsősorban a családnak vagy a közvetlen referencia 

környezetne üzen. 

 Az utóbbi időszakban két új csoport erősíti a térségben az egyetemi képzésre 

jelentkezők körét. Az egyik csoportot azok alkotják, akik pályát, munkahelyet 

szeretnének váltani, s egy második egyetemi diploma megszerzésével készülnek 

fel erre. Ez a jelenség minden kétséget kizáróan kapcsolatban van az elmúlt évek 

fölerősödő munkaerőpiaci gondjaival. Hasonló beállítódású csoportot az 1990-es 

évek elején is láttunk, akkor azok jelentkeztek újabb diploma megszerzésére, 

akik 1989 előtt a szűk kínálat okán nem olyan szakot végeztek amilyent igazából 

szerettek volna. A másik új csoportot azok alkotják, akik a tanulást – kisebb-

nagyobb szünet után – folytatni szeretnék. Ennek többféle oka is lehet, s ez a 

csoport jellemzően a 30 évesek köréből kerül ki. 

 A 2000-es évek elején ebben a térségben is megmutatkozott a felsőoktatási 

tanulási boom hatása, a középiskolát végzettek nagy többsége egyetemi képzésre 

is jelentkezett, de éreztette hatását ez a divat a 30-40 évesek körében is. 

Napjainkra ez a divathullám lefutott. Ennek egyik oka az volt, hogy néhány éve 

Romániában egyik napról a másikra rendkívüli módon megszigorították az 

érettségi vizsgák ellenőrzését, a jelentkezők alig fele tett sikeres érettségi 

vizsgát.  Bár azóta ez az arány évről évre lassan emelkedik,  a sikeresen 

vizsgázók aránya már eléri a kétharmadot, a felsőfokú képzésre való tömeges 

jelentkezés már nem áll vissza. Közben pedig a középfokú képzésre jelentkezők 

száma is folyamatosan csökken. A tömeges jelentkezés elmaradásának azonban 

van egy második oka is: a társadalmi hangulat ebben a térségben trendszerűen 

úgymond „elfordult” az egyetemi képzéstől, legalábbis ami az iskolás 

korcsoportokat és családjaikat illeti. 

 

A térségi társadalmi igények fenti vázlatos „térképe” jól jelzi, hogy a kihelyezett 

képzések a tervezéskor nincsenek könnyű helyzetben. Mivel a képzési kínálat eleve csak 

kevés szakra terjedhet ki, alaposan mérlegelni kell nem csupán a munkaerőpiaci helyzetet, 

hanem a felsőfokú képzésben való részvételt befolyásoló társadalmi adottságokat, 

lakossági beállítódásokat, magatartásbeli trendeket is.  A társadalmi-gazdasági 
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hasznosulás mérésének vagy tervezésének paramétereit pedig célszerű az ilyen térségi 

jellemzőhöz is hozzákapcsolni. 

 

Ebben a térségben gyakorlatilag minden egyetemi képzés kihelyezett program 

abban az értelemben, hogy az intézmények központja máshol (más országban vagy 

egyetemi városokban) van, a döntések máshol születnek, a meghatározó szakmai-

tudományos munka a központokban zajlik. A térségi képzéseknek ez a szatellit jellege 

azért fontos, mert sokféle módon befolyásolja a képzési programok, illetve a képzési 

központok térséghez való illeszkedését. A kihelyezett program jogi-adminisztratív 

értelemben természetesen része a gazdaegyetemnek, de a regionális szerep kialakítása, a 

társadalmi hasznosulás alakulása a Központ gondja marad.  Ebben a helyzetben, teljes 

mértékben a képzési központon múlik, hogy a térségbe való illeszkedést – a képzés 

működtetésén túlmenően – miként oldja meg. 

 

A kihelyezett képzések ún. harmadik funkciójának érvényesülését korlátozza az, 

hogy ezek a térség szempontjából nagyon fontos programok a regionális, megyei vagy 

lokális fejlesztési stratégiákban az elmúlt 25 év során meg sem jelentek. Minden ilyen 

képzési központ – már a képzési szerepvállalása okán is – fontos tudástranszfer központ, a 

tudásátadás és a diploma kibocsátás révén pedig fontos munkaerőpiaci szereplő is, 

indokolt lenne, hogy térségfejlesztési funkciójukat a térségi fejlesztéspolitikai 

elképzelésekben figyelembe vegyék. 

 

A jelenlegi térségi egyetemi „térkép” pontszerűen működő, egymással csak 

formális kapcsolatban álló képzési bázisokat mutat. Nagyon kevés kivételtől eltekintve az 

egy városon belül működő képzési központok közti rendszeres együttműködésről sem 

lehet beszélni. Ritka az intézményközi egyeztetés vagy a formalizált együttműködés, bár 

ennek igénye a kinyilatkoztatások szintjén gyakran felmerül. Ugyanakkor a román, illetve 

magyar nyelven oktató intézmények közti kapcsolatok is hiányoznak. Ez a pontszerű 

működés kizárja azoknak a térségi szakmai szerepvállalásoknak a lehetőségét, amelyeket 

elvben az intézményközi együttműködési formák kínálhatnak. 
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A felsorolt térségi kontextuális jellemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a 

kihelyezett képzések társadalmi-gazdasági hasznosulásának kérdése és a képzési 

központok regionális szerepének alakulása egy sor olyan tényező figyelembe vételét 

követeli meg, melyek az elmúlt időszakban viszonylag kevesebb figyelmet kaptak. 

Ugyanakkor jelzik azt az elég tág kezdeményezési teret is, amely az ilyen jellegű vidéki 

térségben a felsőoktatási központok rendelkezésére áll.  A felsőfokú képzés előtt álló 

kihívások egy része (például a képzési programokban a gyakorlati tartalmak előtérbe 

kerülése, a felsőfokú képzési formák diverzifikálódása), valamint a vidéki térségek széles 

körben tapasztalható fölértékelődése várhatóan növelni fogja ezt a kezdeményezési és 

cselekvési teret.  Ez a helyzet a kihelyezett képzést folytató központok számára egyszerre 

jelent lehetőséget és kihívást.  A következőkben azt mutatjuk be, hogy a csíkszeredai 

Központ milyen tevékenységek révén és milyen módon igyekezett az utóbbi években 

megfelelni a térségi igényeknek. 

 

Tevékenységi körök, térségi feladatvállalások 

Felsőfokú képzés 

A PAHRU, illetve a gödöllői Szent István Egyetem meghatározó szerepet játszott a 

2001-ben megalakult Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szakmai 

megalapozásában, képzései elindításában azzal, hogy az ezt megelőző év során 

Csíkszeredában intézményesen megalapozta az egyetemi képzést. Ugyanakkor 2006-ban 

kifutó rendszerben megszüntette csíkszeredai képzéseit, ezzel is segítve az önálló erdélyi 

felsőoktatási intézmény csíkszeredai karainak megerősödését. Központunk a Sapientia 

EMTE Műszaki- és Társadalomtudományi Karának (Csíkszereda) megkeresésére újította 

meg 2011-ben a Szent István Egyetemmel közösen csíkszeredai felsőoktatási 

szerepvállalását. Az együttműködés formai kereteinek kialakítása céljából 2011 

decemberében a Szent István Egyetem és a Sapientia EMTE rektora együttműködési 

megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében az együttműködő felek elsőként 

hiánypótló mesterszakokkal és doktori képzési lehetőséggel segítik a térségi felsőoktatás 

megerősödését és a Sapientia EMTE oktatóinak fokozatszerzését. 

 

A SZIE Regionális Tudományok Doktori Iskolája 10 hallgató részvételével 

csíkszeredai kihelyezett képzést indított Alapítványunk bázisán 2011-ben. 
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A mesterképzésre irányuló térségi igények alapján 2012-ben 30 hallgatóval elindult 

a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzés. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Földművelésügyi Minisztérium által is támogatott képzések nagy népszerűségnek 

örvendenek a székelyföldi térségben. A Vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési 

program egyedi képzési kínálatot jelent a térség számára, a négy évvel ezelőtt indított 

képzési kínálattal eddig több mint 140 hallgató élt. A térség gazdálkodási és 

fejlesztéspolitikai igényeire ráfelelve indul 2016 őszétől a Vadgazda mesterképzés, 

amelyre 25 érdeklődő székelyföldi fiatal jelentkezett. A gödöllői munkatársak oktató 

munkája a Központ által biztosított videokonferenciás rendszeren keresztül zajlik, 

félévente többszöri személyes konzultációval kiegészítve. Az oktatásban mentorként részt 

vesz a Sapientia EMTE több oktatója is. Az oktatásszervezést, az egyetemmel és a 

hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartást a Központ munkatársa biztosítja. A hétvégi 

képzésre érkező hallgatók, illetve tanárok számára a 2013-ban felújított szobákban 

kulturált elhelyezést tudunk biztosítani. A hallgatók számára az Alapítvány teljes területén 

biztosított a szélessávú internet elérés, illetve a kiépített e-könyvtárban a SZIE Kosáry 

Domokos Könyvtár és Levéltár állományához való távoli hozzáférés. Az e-könyvtárban 

számítógépek állnak a hallgatók rendelkezésére. 

 

2014-ben a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a képzés során először 

az ETDK keretében a Gazdaságtani Szekció egyik ülését a Központ épületében rendezte 

meg, ezzel lehetővé téve a kihelyezett képzés hallgatói számára a Tudományos Diákköri 

munkában való részvételt. 

 

Térségi agrárinnovációs szerepvállalás 

A térség szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró agrárinnovációnak 2012-ig a 

Székelyföldön nem volt integráló és szolgáltató funkciót is ellátó intézményes szakmai 

szereplője. Az agrárinnovációhoz kapcsolódó tevékenységek és szereplők individuális 

léptékben próbáltak érvényesülni, jobb esetben csak szűk szegmensekbe szerveződtek 

(csak termelők, csak értékesítők, csak turizmusban érdekeltek, csak szakértők, csak 

képzéssel foglalkozók).  Az egyes szereplők és az egyes szegmensek között nem volt 

érintkezési felület, ezért nem érvényesültek azok a szinergikus hatások, amelyek a 

többféle ágens egymáshoz kapcsolásából erednének. Alapvető igényként jelentkezett egy 
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olyan kezdeményezés elindítása, amely feladatának tekinti a szegmensek közötti 

szinergikus hatások generálását oly módon, hogy összekapcsolja a témakör térségi 

információit, a különböző szegmensek szereplőit, létrehozza és működteti azokat a 

hálózatokat, amelyek a témakör egésze számára támogató és referenciakeretet jelentenek. 

A térség egészére irányuló komplex projekt kidolgozása és működtetése indokolttá tette 

olyan térségi Agrárinnovációs Centrum létrehozását, amely egyfelől térségi intézményi 

szereplők, másfelől szakmai tudást és autoritást biztosító külső szakmai intézmények, 

szervezetek, vállalkozások konzorciumán alapul. Fenti igényekre reagálva 2012 

áprilisában a PAHRU kezdeményezésére és infrastruktúráján Csíkszeredában 

létrehozásra került a Székelyföldi Agrárinnovációs Centrum, amelynek munkájában a 

két felsőoktatási intézmény és Alapítványunk mellett részt vesz a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi 

Minisztérium támogatását és magyarországi, valamint székelyföldi gazdasági és 

társadalmi szereplők részvételét is bíró kezdeményezés ma már egyfajta térségi 

tudásközponttá nőtte ki magát és mintaként szolgál más határon túli magyarlakta területek 

számára is. Így a zentai székhelyű Pro Scientia Naturae Alapítvány szakemberei az 

általunk kidolgozott modellre alapozva, munkatársaink közreműködésével hozták létre az 

Agrárinnovációs Centrumot, amellyel stratégiai partnerséget is kötöttünk. A Székelyföldi 

Agrárinnovációs Centrum tevékenységével a helyi jellegű termékektől a tájkultúráig, a 

termelési technológiák megismerésétől a kommunikációs és marketing kérdésekig, a 

termék-előállítás sikeres gyakorlataitól, illetve a mintaprojektek létesítésétől a többszintű 

szakmai képzésig és ismeretterjesztésig a vidéki térségekre jellemző ”agrár” kérdéskör 

minél több szegmensét igyekszik átfogni és rendszerbe foglalni. 

 

Az elmúlt években Alapítványunk – mint a Székelyföldi Agrárinnovációs Centrum 

adminisztratív szervezete – együttműködő partnereivel a fenti célkitűzések megvalósítása 

érdekében az alábbi főbb tevékenységeket bonyolította le: 

 Magyarországi és székelyföldi gazdálkodók, gazdaszervezetek, oktatási 

intézmények, szakpolitikusok részvételével megrendeztünk három sikeres 

regionális agrárinnovációs fórumot (Csíkszereda, Illyefalva, Szováta). 

 Két szakmai tanácskozást szerveztünk biogazdálkodás témakörben (Árkos, 

Csíkszereda). 
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 A vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzésben résztvevő hallgatók, valamint a 

gazdaszervezetek számára 2012-től havonta 30-30 darabot ingyenesen 

biztosítunk a leghasznosabb magyarországi szaklapokból (Agrofórum, Magyar 

Állattenyésztők Lapja, Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia).  

 20+28 fő székelyföldi hallgató számára (Sapientia EMTE, SZIE csíkszeredai 

kihelyezett képzés) két alkalommal egyhetes magyarországi gyakornok-

programot szerveztünk vidékfejlesztési témakörben. 

 A székelyföldi agrárinnovációs folyamatok elemzése, illetve a kutatási 

eredmények publikálása érdekében önálló programot indítottunk. Ebben a 

programsorozatban eddig négy kutatási program lebonyolítására és négy 

kiadvány készítésére került sor.  

 25+37 fő részvételével „Agroturisztikai dolgozó”, illetve „Ökogazda” témájú, 

akkreditált felnőttképzési tanfolyamokat bonyolítottunk le. A tanfolyamokon 

több, mesterképzésben résztvevő hallgatónk is gyarapította ismereteit. 

 Elindítottuk és több alkalommal megszerveztük a „Vendégségben a magyar 

gazda” témájú programot. A program keretében magyarországi szakemberek 

látogatják meg a székelyföldi gazdálkodókat és szaktanácsadással segítik 

tevékenységüket. Mivel a mesterképzés hallgatói közül többen gyakorló gazdák, 

így ez a program számukra is igen hasznosnak bizonyult; 

 Három munkacsoport (tej-és húsmarha, juh-és kecsketartó, növénytermesztő) 

keretében 60 erdélyi gazdálkodó (közöttük számosan a vidékfejlesztési 

agrármérnök mesterképzésben tanuló fiatal gazda) számára szerveztünk 

alkalmanként négynapos tapasztalatcsere programokat magyarországi gazdák 

bevonásával. 

 

Tehetséggondozás 

A tapasztalatok szerint a székelyföldi térségben működő felsőfokú képzési helyeken 

a tudományos diákköri programokon, rendezvényeken való részvétel az anyaországinál 

lényegesen alacsonyabb fokú. A térségben még viszonylag új az egyetemi oktatás, a 

tudományos munkavégzés presztízse kevésbé elfogadott, a tehetséges egyetemi hallgatók 

bátorításának, szakmai támogatásának intézményes gyakorlata még fejlesztésre szorul. 

Mindezekből kiindulva szükségesnek mutatkozott olyan programok elindítása, amelyek a 
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magyarországi jó gyakorlatok bemutatása, a szakmai háttér közvetlen megtapasztalása 

révén ösztönző-bátorító hatással tudnak lenni a székelyföldi hallgatókra. A tervezett 

programok során a magyarországi és hazai intézményi-szakmai (Sapientia EMTE, SZIE, 

szakmai egyesületek, szövetségek) együttműködések kialakítására és erősítésére 

törekedtünk. A programok anyagi hátterének megteremtéséhez 2013-tól kezdődően 

pályázatokat nyújtottunk be a Nemzeti Tehetség Program kiírásaira, amelyekből az 

alábbiakat sikerült megvalósítanunk: 

 

Együtt jobban megy! 

A program során két magyarországi szakmai látogatásra került sor 2013-ban, 

amelyeken összességében 46 székelyföldi és 32 gödöllői hallgató, valamint doktorandusz 

vett részt. A programokon a székelyföldi hallgatók oktatóikkal együtt megismerték a 

Szent István Egyetem keretében folyó TDK tevékenységet, a hallgatói munkákat, illetve 

aktívan részt vettek a Kutatók Éjszakája programjain. 

 

A tehetségbarát tehetségért. A Nemzeti Tehetség Program tartalmát és működési 

módját ismertető program a székelyföldi régióban 

A program megvalósítása során a térségben komplex ismeretterjesztési munkát 

végeztünk, megismertettük a térségi intézményi és szakmai szereplőkkel a Nemzeti 

Tehetség Program célkitűzéseit, az újszerű tehetséggondozás szemléleti, módszertani 

elemeit. A projektben a Sapientia EMTE 2 oktatója, 10 hallgatója, valamint 30 

középiskolás diák vett részt. 

 

A tehetséggondozó iskola. Tehetséggondozás a felsőfokú képzésben 

A program során két tematikus képzési rendezvény keretében magyarországi 

szakértők bevonásával a tehetséggondozás szemléletét és gyakorlatát mutattuk be az 

erdélyi magyar oktatás legfontosabb szereplőinek.  A „Tehetséggondozó iskola” témájú 

program keretében romániai magyar általános iskolák és középiskolák 

intézményvezetőinek (56 fő) négynapos, bentlakásos képzésére került sor Szovátán, 

amelyet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével közösen szerveztünk meg. 
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Együtt a tehetségekért! 

A program a székelyföldi térségben a tehetséggondozással aktívan foglalkozó 

pedagógusok és tehetségpontok funkcionális összekapcsolását célozta 2014-ben, konkrét 

együttműködési formák elindítása és ahhoz kapcsoltan tehetségnap rendezvénycsomag 

szervezése és lebonyolítása révén. A mentor program keretében kilenc csoport munkáját 

szerveztük meg. A csoportok több hónapig dolgoztak együtt egy-egy természettudományi 

probléma megoldásán. Az 5-8 osztályos tanulók körében szervezett „Fedezzük fel 

Székelyföld természeti értékeit” című versenyre a térség különböző településeiről 42 

csoport nevezett be, minden dolgozat egy-egy fontos természeti értéket mutatott be. A 

program keretében a „Csodák Palotáját” 14 csoportban 302 tanuló látogatta meg. 

 

Fiatalok a vidékért! 

Programunk célja olyan térségi folyamat elindítása volt, amely a térség érdekében 

mozgósítja és hasznosítja a tehetséges fiatalok szakmai tudását, elemzőkészségét, 

innovatív-kreatív hozzáállását, s nem utolsósorban a fiatalokra jellemző szinergikus 

látásmódot. A program konkrét térségi vidékfejlesztési verseny formájában vonta be a 

székelyföldi térségi felsőoktatásban résztvevő tehetséges hallgatókat a térségfejlesztési 

szakmai munkába. A legjobb tanulmányok készítői (26 fő) magyarországi 

tapasztalatcserén vettek részt a Szent István Egyetemen. 

 

Kreatív fiatalok - innovatív vidék 

A Programban a Szent István Egyetem GTK Kar hallgatói, valamint a székelyföldi 

térségben működő egyetemek azon hallgatói vettek részt, akik szakmai képzettségük, 

innovatív-kreatív adottságaik révén újszerű helyi fejlesztési ötletek kidolgozására tudnak 

vállalkozni, illetve ilyen irányú kompetenciáik fejlesztése érdekében képzési programra és 

terepen végezhető gyakorlati munkára vállalkoznak. 

 

Kreatív programok a székelyföldi helyi fejlesztés szolgálatában 

A műhelymunka és a terepmunka keretében résztvevők gyakorlati feladata az volt, 

hogy a szakmai ismeretek, a módszertani útmutató és a terepmunka alapján endogén 

adottságokra, helyi értékekre és erőforrásokra alapozó innovatív fejlesztési programokat 

dolgozzanak ki rurális települések számára. Olyan szempontok kaptak szerepet a 
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kidolgozás során, mint a helyi erőforrások, a társadalmi részvétel, a fenntarthatóság, a 

program innovatív szerepe. 

 

Felnőttoktatás 

Központunk a 2013-as évtől vállal szerepet a térségi felnőttképzésben. Hasznosítva 

az agrárjellegű képzésben szerzett tapasztalatokat, szakmai anyagokat, öt témakörben 

indítottuk akkreditált felnőttképzési programot: agroturisztikai dolgozó, hegyvidéki 

gazdálkodó, ökológiai gazdálkodó, általános mezőgazdaság, gyógynövénytermesztés és 

feldolgozás.  Ezek a felnőttképzési programok a térségben igen jelentős érdeklődést 

váltottak ki, eddig 244 tanúsítvány kibocsátására került sor. 

 

Szakmai publikációs tevékenység 

A publikációs tevékenység többféle célt szolgál. Kiadványainkat rendszeresen 

eljuttatjuk a térségi szakmai, intézményi szereplőkhöz, s ezzel a szakpolitikai 

megközelítések és elemzési eredmények térségi tematizációját kívánjuk elősegíteni. 

Ugyanakkor a kiadványok nyomtatott és elektronikus változatai jó lehetőséget kínálnak a 

térségi társadalmi folyamatok és a kapcsolódó szakmai interpretációnak kifelé irányuló 

megjelenítésére.  Nem utolsó sorban mindezzel publikációs lehetőséget is kínálunk térségi 

szakembereknek, fiatal kutatóknak munkájuk szakmai fórumon való közzétételére. 

Központunk kiadványai honlapunkon (www.pahru.ro) online formátumban is olvashatók. 

 Alapítványunk alapította a Pro Scientia Hargitae tudományos online folyóiratot.  

 A térségi agrárinnovációs folyamatok elemzésével kapcsolatos anyagok külön 

sorozatban, négy kötetben jelentek meg.  

 A tehetséggondozási programok összefoglaló anyagait az „Új utakon a 

tehetséggondozás” sorozatban adjuk közre, eddig hét kötet jelent meg.  

 A felnőttképzéshez kapcsolódóan két szakmai kiadvány publikálására került sor.  

 

Térségi tematizációs tevékenység a közösségi médiában 

A Központ saját honlapot működtet, amelyen hírek formájában rendszeresen 

közzétesszük a szakmai eseményekkel, képzési programokkal kapcsolatos aktuális 

információkat. A tájékoztató szerep mellett a honlap egyben gazdag tartalommal 

rendelkező dokumentációs webfelületként is működik: az intézmény működésére 
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vonatkozó dokumentáció, képzési programok bemutatása, a Központ tevékenységével 

kapcsolatos médiaanyagok, a kiadványok online olvasható anyagai.  Honlapunkhoz napi 

frissítéssel működtetett Facebook profil kapcsolódik, amely révén a térségi szereplőket 

tájékoztatjuk a magyarországi szakmai, szakpolitikai eseményekről, megosztások 

formájában reflektálunk a térség olyan eseményeire és információira, amelyek 

kapcsolódnak Központunk tevékenységéhez, s természetesen a közösségi médiának ezt a 

formáját a Központ tevékenységével kapcsolatos  tájékoztatásban is hasznosítjuk. 

 

Csodák Palotája 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával az  épületünkben elkészült 

a „Csodák Palotája”, amely 5 teremben, 19 eszközzel segíti a térség általános és 

középiskolás tanulóit a természettudományos ismeretek elsajátításában. A létesítményt 

megnyitása óta több száz gyermek kereste fel szüleivel vagy szervezett iskolai 

csoportokban, kihelyezett fizikaórák keretében. A Székelyföldön egyedülálló 

kezdeményezés nagy népszerűségnek örvend, az Alapítványunkkal stratégiai 

partnerségben együttműködő Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége minden 

tagintézménye felé ajánlja a létesítmény meglátogatását. Rajtuk kívül látogatókra 

számítunk még a Határtalanul! Programban és a Nemzeti Tehetség Programban 

Székelyföldre érkező magyarországi csoportok részéről is. A „Csodák Palotája” 

működtetésének koordinációjára Alapítványunk alapító kurátorát, a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének örökös és tiszteletbeli elnökét, Lászlófy Pál Istvánt kértük 

fel. 

 

Alapítványunk épületében kisebb beruházások elvégzése után adottak a lehetőségek 

arra, hogy a tanulmányi kirándulások egyik lehetséges célállomása legyünk. Szándékaink 

szerint a 2012-ben nagy sikerrel megvalósított „Történelmi időutazás székely mesélők 

nyomában” nevet viselő programot újítjuk meg és ajánljuk a magyarországi iskolák 

számára. A program egyik lehetséges eleme az élményközpontunk meglátogatása is. 

 

Összefoglalás, továbblépési lehetőségek 

Alapítványunk tevékenységét napjainkban leginkább a magyarországi felsőoktatási 

stratégiából ismert közösségi főiskola modelljével lehetne jellemezni. Teret és keretet 
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biztosítunk a térségbe irányuló tudástranszfernek, annak minden szintjén, a 

gazdaképzésektől a doktori képzésig. Segítjük a gyerekek érdeklődésének felkeltését a 

természettudományos ismeretek elsajátítása iránt, szerepet vállalunk a tehetséggondozás 

térségi feladataiban. Hiánypótló képzésekkel segítjük a székelyföldi fiatalok szülőföldön 

való boldogulását. A képzésekbe, az oktatásba való bekapcsolódás lehetőségének 

biztosításával segítjük a Sapientia EMTE munkatársait az akkreditációs feltételeknek való 

megfelelésben. Épületünk – különösen a vidékfejlesztés területén – egyfajta térségi 

szellemi-szakmai tudásközpontként funkcionál, amelyben rendszeresek a konferenciák, a 

műhelytanácskozások, a szakmai programok. Kiadványokkal, szaklapokkal, e-könyvtár 

működtetésével segítjük a tanulni vágyókat a korszerű tudás megszerzésében. 

 

A fentiekben bemutatott tevékenységi formák térségi együttese jól jelzi azt, hogy a 

kihelyezett képzési központok számára a legfontosabb feladat az adott térség társadalmi 

folyamataira való ráhangolódás, illetve a térség adottságaihoz viszonyított innovatív, 

kezdeményező szerepek, programok működtetése. Abban kell segíteni a szóban forgó 

térséget, ami a vidéki térség modernizációját támogatja, és oly módon célszerű tenni 

mindezt, hogy a külső intézményi szerepvállalás a térségi társadalom működésével 

kompatibilis legyen. A csíkszeredai Központ tevékenységét az elmúlt 25 év során ez a 

beállítódás határozta meg.  Ennek a szerepnek a legfontosabb alkotóelemei a következők: 

 A képzési kínálat illesztése a térségi igényekhez. A kihelyezett képzési központ 

rövid idő alatt meg tud felelni az igényeknek, mert a gazda egyetemnek 

széleskörű, már kidolgozott képzési kínálata van, és jó esetben egy-két év alatt 

elő lehet készíteni egy tanulmányi program kihelyezését. (Ezzel szemben a helyi 

intézményeknek nehezebb a helyzetük, nem tudnak ennyire rugalmasak lenni, 

hiszen egy-egy képzési program kiépítése stratégiai döntést jelent, és 

megalapozása, akkreditálása közel 6-7 évet vesz igénybe. 

 Amire térségi keretben is kialakul a fenntartható és színvonalas helyi képzési 

kínálat, azt a képzési programot át kell adni helyi intézményi szereplőknek, és a 

saját képzési kínálatból ki kell vezetni. 

 Együttműködést célszerű kialakítani nem csak a térségi felsőfokú képzési 

intézményekkel, hanem a térségi szakmai és intézményi szereplőkkel is.  
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 A bázisépítés fontossága: ne csupán diplomaszerző hely legyen a kihelyezett 

képzési központ, hanem térségi innovációs központ, kutatási hely, hálózatépítő 

és szervező központ is. 

 

Továbblépéssel kapcsolatos feladatokat a változó térségi környezet (társadalmi 

átalakulási folyamatok, térségi szakmai-intézményi partnerek), illetve a felsőfokú 

képzéshez kapcsolódó új szakmai és társadalmi kihívások határozzák meg. Fontos feladat 

lesz a következő időszakban a felsőfokú szakképzésben való térségi szerepvállalás, illetve 

- a felsőfokú képzési programokkal szoros kapcsolatban – a térségi társadalmi 

szerepvállalás erősítése olyan területeken, mint a kapcsolatmenedzsment, a jó gyakorlatok 

implementációja, a tudástranszfer formák bővítése, a hálózatépítés (a térségi szakmai-

intézményi aktorok bekapcsolása a kárpát-medencei folyamatokba), az alumni rendszer 

működtetése (a térségen belüli hálózatépítés), a tudományos munka erősítése. 
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Dr. Nyárádi Imre-István 
Agrárképzés a Sapientia EMTE5 keretében 

Egy nemzet fenntartható fejlődésének alapját az oktatás képezi, amely anyanyelven 

kell, hogy biztosítsa minden szinten és szakterületen az ismeretátadást a fiatal és nemcsak 

a fiatal generációk képzése érdekében. 

 

Erdély földrajzi elhelyezéséből és sajátosságaiból adódóan nagyon változatos 

termőhelyi viszonyokkal és igen gazdag mezőgazdasági potenciállal rendelkezik. 

 

Az élelmiszerellátás stratégiai biztosítása és a természeti erőforrások (mint pl. a 

termőföld) ésszerű kihasználása az agrárágazat további felértékelődését váltja ki a 

jövőben. 

 

Így az agrár felsőoktatás az erdélyi magyarság megmaradásának, szülőföldünk 

megőrzésének egyik alapfeltétele. 

 

Agrarni smer na Univezitetu „SAPIENTIA"6 
 

Da bi se jedna nacija očuvala i razvijala, osnovni uslov je obrazovanje na 

maternjem jeziku, na svim nivoima i u svim stručnim oblastima, kako  mladih, tako i 

starijih generacija. 

 

Zbog specifičnog geografskog položaja Erdelj je područje koje nudi bogat 

poljoprivredni potencijal za uzgoj raznovrsnih kultura. 

 

Održiva srategija snabdevanja i distribucije namirnica, kao i produktivno korišćenje 

prirodnih resursa (npr. plodna zemlja) vodi do jačanja agrarnog sektora. 

 

                                                            
5 Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
6 Mađarski univerzitet u Erdelju 
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Zbog toga visoko obrazovanje u oblasti poljoprivrede znači opstanak mađarske 

nacionalne zajednice u Erdelju, odnosno to je jedan od glavnih načina da očuvamo svoju 

domovinu. 

 

Education in the Field of Agriculture at the Sapientia EMTE7 
 

Education is the basis of sustainable development of a nation, namely, education in 

their mother tongue should be provided at all levels and in all fields in order to educate 

young generations but older people, too. 

 

Transylvania thanks to its geographic position and characteristics has a variety of 

production sites and conditions as well as a rich agricultural potential. 

 

Strategic planning of food-supply and economic planning of natural resources (like 

the land for example) contributes to growing interest in agriculture in the future. 

 

This way higher education in the field of agriculture is a basic condition for the 

survival of Hungarians in Tranylvania as well as the preservation of our homeland. 

 

Történelmi háttér - előzmények  

Erdély területén a XX. század derekáig magyar nyelvű felsőfokú agrárképzés 

kizárólag az 1869-ig visszanyúló gyökerekkel rendelkező Kolozsvári Agrártudományi és 

Állatorvosi Egyetem jogelődje keretén belül volt. A történelmi változások és 

konjunkturális körülmények közepette ebben az intézményben 1956-ban megállították az 

agrármérnöki szak magyar tagozatára való beiskolázást, majd 1959-ben megszüntették a 

magyar nyelvű képzést. Az akkor III. éves agrármérnök hallgatók tanulmányaik folytatása 

érdekében át kellett iratkozzanak román tagozatra. 

 

Az így kialakult helyzet következtében a magyar anyanyelvű személyek 

agrártudományok területén való képzésének esélye és ennek gyakorlati megvalósulása 

nagy mértékben csökkent. 

                                                            
7 Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Transylvanian Hungarian University of Science)  
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Több mint három évtizedes szünet után ezt az űrt, az erdélyi magyar társadalom 

hiányosságát, a SZIE8 Kertészettudományi Karának jogelődje által létrehozott és 

működtetett nyárádszeredai Kertészmérnöki Szak szándékozott betölteni azzal, hogy 

lehetőséget biztosított az anyanyelven történő felsőfokú agrártudományokhoz tartozó 

kertészeti képzéshez, mind a középiskolát frissen elvégző fiatalok, mind az említett okok 

miatt hátrányos helyzetű idősebb korosztály számára. 

 

A 24 éven át tartó képzés áthidaló szerepe mellett kiemelendő az, hogy nagyrészben 

ez alapozta meg a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának keretén belül működő agrár 

jellegű képzéseket, különösen a Kertészmérnöki Szakot, főként az engedélyeztetés, a 

tantestület kialakítása, valamint a hazai és külföldi kapcsolatok tekintetében. 

 

2000-ben megalakult a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, amely 

küldetésszerűen felvállalta az erdélyi magyarság anyanyelven történő felsőfokú képzését 

hiánypótló szakterületeken. 2001. október 3-án az első egyetemi év keretén belül 

elkezdődött az oktatás. 

 

2001. szeptember 20-án, dr. Hámori József (Sapientia Hungariae Alapítvány 

képviselője), dr. Tonk Sándor (Sapientia EMTE rektora) és dr. Jakab Sámuel 

(Nyárádszeredai Kihelyezett kertészmérnök képző Tagozat vezetője) kézjegyével 

hitelesítve létrejött az a megállapodás, amely értelmében a Sapientia EMTE 

kertészmérnöki szakot fog indítani, amely idővel felváltja a nyárádszeredai képzést. 

Egyben felkérték dr. Jakab Sámuelt, hogy 2001. december 20-ai határidőre készítse el a 

kertészmérnöki szak ideiglenes működési engedélyének megszerzéséhez szükséges 

iratcsomót. 

 

A kezdet 

A hatósági engedélyeztetést követően a 2002-2003-as tanévben a már működő öt 

szak mellett beindult a kertészmérnök képzés is a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi 

Karán9, mint az egyetem első agrárjellegű tanulmányi programja. Ennek célja olyan 

                                                            
8 Szent István Egyetem 
9 akkoriban Műszaki és Humántudományok Kar 
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agrárértelmiségi szakemberek képzése, akik a tudomány és a gyakorlat legújabb 

eredményeit magas szinten ismerik, és azokat hasznosítani tudják az adott szakterületen. 

 

Eredetileg osztatlan képzés formájában a tanterv öt évre szólt, és a végzettek 

okleveles kertészmérnökké váltak. 

 

A jóváhagyott 30 helyre a tág értelemben vett Erdély különböző területeiről 

származó diákok felvételiztek, viszont legtöbben Maros megyéből és ennek 

szomszédságából származtak. 

 

A képzés Marosvásárhely különböző bérelt vagy felajánlott ingatlanjaiban 

(Szakszervezetek Háza, Deus Providebit Tanulmányi Ház, Plasmaterm, Bioeel stb.) 

történt a szak specifikus elvárásaihoz képest viszonylag szerény eszközfelszereltséggel. 

Nem állt rendelkezésre saját kísérleti és tankert sem. 

 

A tantestület főként óraadó tanárokból állt, az alapállású tanárok száma kevés volt. 

Az első években a szakmai irányítást dr. Jakab Sámuel végezte, majd később dr. Thiesz 

Rezső kertészmérnök alapképzésű, gyümölcstermesztés területére szakosodott kollégával 

közösen irányították a képzést. 

 

Adminisztratív szempontból a tantestület nem szerveződött önálló tanszék 

formájában, hanem a Gépészmérnöki tanszékhez tartozva dr. Hollanda Dénes 

tanszékvezető, dékán irányítása alatt tevékenykedett. 

 

A kibontakozás 

2005-ben a Marosvásárhelyi Kar teljes vertikumával a város peremén található, bő 

27 ha területalappal rendelkező saját kampuszába költözött, amelyen akkor csak a főépület 

volt megépítve. Annak ellenére, hogy ez már akkoriban is szűkösnek bizonyult, a 

minőségi szakoktatás szempontjából egy sokkal jobb infrastrukturális alapot nyújtott, amit 

fejleszteni lehetett. 
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2005-2006-os tanévtől kezdődően megtörtént a bolognai rendszer szerinti osztott 

képzésre való áttérés. Így a kertészmérnök képzés tanterve csak négy évre korlátozódott. 

 

2006-ban elkezdődött a kampusz területén a kertészmérnök képzéshez 

elengedhetetlen saját kísérleti és tangazdaság kialakítása, amely az eredeti elgondolásnak 

megfelelően mind az öt kertészeti szaktantárgy (dísznövény-, gyógynövény-, gyümölcs-, 

szőlő- és zöldségtermesztés) és a szántóföldi növénytermesztés tárgykörét is lefedte. 

 

Az alapállású oktatók száma jelentősen növekedett és 2006-ban Kertészmérnöki 

Tanszék megnevezéssel önálló szervezeti egységbe tömörült. A bővülés nemcsak külső, 

hanem a kertészmérnöki szak végzettjei sorából származó tagokkal valósult meg. A 

tantervben szereplő tantárgyak nagy része tantárgyfelelősre talált, így körvonalazódtak a 

képzés fő szakmai irányvonalai és azonosítódtak az ezek feladatkörét felvállaló oktatók. 

 

2007-ben végzett az első évfolyam 14 okleveles kertészmérnöke. Jelenleg a 

kertészmérnöki szak sikeresen államvizsgázott végzettjeinek száma 211, amelyből 161 az 

osztott képzés (BSc.) végzettje (2009-2016 időszakban). 

 

A 2010-es sikertelen felmérést követően a Kertészmérnöki szak 2011-ben megkapta 

a szakhatóság (ARACIS10) teljes bizalmi minősítésű akkreditációját. 

 

A Sapientia EMTE 2012-ben történő intézményi akkreditációját követően - bővítve 

a tág értelemben vett felsőfokú agrárképzés palettáját - elindította a hiánypótló 

Tájépítészmérnöki Szakot (BSc), majd 2013-ban a képzési csomag vertikális fejlesztése 

eredményeképpen a Növényorvos mesteri szakot (MSc). Az első tanulmányi programra a 

szakhatóság 40-et, míg a másodikra 15 helyet engedélyezett. 

 

2015-ben az Egyetem egy kétéves fejlesztési folyamat következtében 

Sepsiszentgyörgyön a helyi Önkormányzat támogatásával egy teljesen új tanulmányi 

központot hozott létre. Ennek korszerűen felújított infrastruktúrájában sikerült 17 

szaklaboratóriumot, valamint három előadó- és szemináriumtermet kialakítani, amelyben 
                                                            
10 Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior) 
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a szakhatóság májusban hozott jóváhagyó határozatát követően 2015. szeptember 14-én 

30 agrármérnöki szakos diák kezdte meg tanulmányait. 

 

A felsorolt tanulmányi programok (Kertészmérnöki, Tájépítészmérnöki és 

Agrármérnöki alapszakok, valamint a Növényorvos mesteri szak) koordinálását a 

Kertészmérnöki Tanszék teljesíti. Jelenleg az ehhez tartozó alapállású oktatók száma 16, 

amelyből három tanársegéd, tíz adjunktus, kettő docens és egy professzor beosztású. A 

doktorandusz státuszú tanársegédeken kívül az összes oktató tudományos fokozattal 

rendelkezik. 

 

A minőségi oktatás biztosítása és az időszakos akkreditációs ellenőrzések teljesítése 

érdekében a Tanszék lelkes tantestülete az Egyetem korlátozott anyagi erőforrásainak 

ésszerű felhasználása mellett folyamatosan külső források elnyerését pályázza meg, 

amelyekkel a specifikus eszközfelszereltségét bővíti, tökéletesíti. 

 

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara az utóbbi évtizedben látványosan 

fejlődött, mind a tanulmányi programok kínálata, mind pedig a diáklétszám és 

infrastruktúra tekintetében. Mindezek mellett nem kis rész a mindenkori agrárjellegű 

szakokon tanuló diákok és a Kertészmérnöki Tanszék oktatóinak köszönhető, akik 

szellemi és fizikai hozzáállásukkal ma már a rendelkezésre álló területalap nagy részét 

hasznosítják mind a kísérleti és tankertek, mind az üzemi termesztésű növényállományok 

révén. Nem hagyható figyelmen kívül az ezek révén kialakított esztétikai látvány sem. 

 

Az eddig elért eredmények titka 

Sokan úgy vélik, hogy a Sapientia EMTE egy sikertörténet. Összeségében ez így is 

van, hiszen eddigi létezésének rövid ideje alatt óriási megvalósításoknak lehettünk 

szemtanúi mind a szakkínálat és az ehhez kötödő tudományos tevékenység, mind az 

infrastrukturális fejlesztések terén. 

 

Az eddigi megvalósítások az alábbiakban vázoltaknak köszönhető: 

 az anyaország támogatása, amelynek morális és anyagi vonzata egyaránt 

kiemelhető; 
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 jól felkészült és elkötelezett oktatók, tájékozott és előrelátó vezetők, valamint 

egy komoly háttérszemélyzet; 

 korszerű előadótermek és jól felszerelt szaklaboratóriumok; 

 gyakorlat-orientált képzési kínálat (a diákokkal történő összfoglalkozások több 

mint felét gyakorlati tevékenységek töltik ki); 

 a Marosvásárhelyi Kar kampuszának területén levő saját kísérleti és 

tangazdaság, amely biztosítja az agrárjellegű képzések hallgatói számára az 

elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazásának sajátos lehetőségeinek 

megismerését és a gyakorlati készségek fejlesztését, valamint a nélkülözhetetlen 

általános szakmai rálátás kialakítását; 

 diákcentrikus viszonyulás a teljes intézményi működésben; 

 közvetlen tanár-diák együttműködés a tanulmányi követelmények teljesítése 

érdekében és a kísérleti tevékenységen alapuló kutatási tevékenységekben; 

 

Másfél évtized távlatából visszatekintve nyilvánvaló, hogy a Sapientia EMTE 

stratégiai szerepet tölt be az anyanyelven történő erdélyi felsőfokú agrároktatásban. 

Bízzunk abban, hogy a jövőben az agrárszakképzés kínálata bővülni fog, és végzettjeink 

,,virágoskertté varázsolják ősi földünket, Erdélyt”. 

  



A kihelyezett képzés lehetőségei a térségfejlesztés szolgálatában 

 

– 75 – 

Dr. Lengyel László 
A kihelyezett képzés lehetőségei a térségfejlesztés szolgálatában 

A zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány képzéssel kapcsolatos tevékenységének 

bemutatása 

 

A kihelyezett képzés 20 évvel ezelőtt a zentai Önkormányzat kezdeményezésére 

került megszervezésre, azzal a céllal, hogy magas szintű szaktudást és kreativitást tudjon 

nyújtani a térségünkben élni és dolgozni akaró embereknek. Kezdetben idősebbek 

jelentkeztek rá, akik már pontosan tudták, hogy mivel szeretnének foglalkozni, s az ehhez 

szükséges szaktudás megszerzéséért iratkoztak be. Később mind több pályakezdő 

választotta a képzést, így mára szinte 90%-ban a frissen érettségizők képezik a kezdő 

évfolyamok létszámát. A képzés szervezőinek így mind többet kell foglalkozniuk a 

vállalkozói kedv, a vállalkozáshoz szükséges kompetenciák, a kommunikációs készség, a 

mobilitás, a nyelvtudás, az ismeretségi kör, a csapatépítés és a kapcsolati tőke kérdéseivel. 

A fiatalokat ugyanis fel kell készíteni arra, hogy a térségünkben sikeresen megállják a 

helyüket, lássanak pozitív példákat, elgondolkodtató ötleteket, valamint megtanulják 

önállóan valóra váltani az álmaikat. 

 

Kulcsszavak: nyitottság, konkurenciából partnerség, együttműködés, gyors 

reakcióképesség, közismertség, elismertség, közhasznúság, minőség, hitelesség, megújuló 

képesség 

 

Mogućnosti koje istureno odeljenje nudi u regionalnom razvoju 
Prikaz edukativnih delatnosti Pro Scientia Naturae Fondacije iz Sente 

 

Istureno odeljenje nastalo je pre 20 godina na inicijativu senćanske lokalne 

samouprave, sa ciljem da pruži stručno znanje i kreativnost ljudima koji žele da rade i žive 

u našem regionu. U početku su se prijavljivale starije osobe koje su tačno znale sa čime 

žele da se bave i upisivali su se sa namerom da dobiju stručno znanje iz oblasti koje ih 

interesuju. Kasnije se sve više mladih počelo interesovati za edukaciju, tako da danas 

skoro 90% od upisanih na prvu godinu čine maturanti koji su tek izašli iz srednjoškolskih 

klupa. Zbog toga i organizatori edukacije moraju sve više da se bave oblastima kao što su 
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preduzetnička atmosfera, preduzetničke kompetencije, komunikacione veštine, mobilnost, 

poznavanje stranih jezika, širok krug poznanstava, timski rad i društveni kapital. Mlade 

treba osposobiti da uspešno pronađu svoje mesto u društvu, vide pozitivne primere i 

inovativne ideje i da nauče da samostalno ostvare svoje snove. 

 

Ključne reči: otvorenost, od konkurencije do partnerstva, saradnja, veština brzog 

reagovanja, popularnost, ugled, opšta korisnost, kvalitet, verodostojnost, obnovljivost 

 

Potentials of the Affiliated College in Regional Development 
Presentation of the work of the Pro Scientia Naturae Foundation in Zenta in the 

field of education at the affiliated college 

 

The affiliated college started its work 20 years ago, for the initiative of the local 

government of Zenta, in order to provide high level of professional education and 

creativity for people who want to live and work in this region. In the beginning mainly 

older people applied, who knew exactly what they wanted to do for living and they got 

inrolled in college to gain professional knowledge they would use in practice. Later there 

were more and more young people who chose this institution, and today 90 % of our 

students are those who applied for our program right after having graduated from 

highschool. This way organizers of programs at the affiliated college have to deal with 

questions like entrepreneurship competencies and willingness for taking up a business, 

communicational skills, mobility, languages, acquaintances, team building and capital in 

relationship. Young people have to be prepared to prosper in our region, they should see 

positive examples, ideas that make them think and make their own dreams come true by 

themselves. 

 

Keywords: openness, partnership out of competition, cooperation, ability for quick 

reaction, publicly known, renown, public use, quality, credibility, ability for rejuvenation 

 

Bevezető gondolatok 

20 évvel ezelőtt a zentai kihelyezett kertészmérnök-képzést az akkori 

Önkormányzat azon konkrét céllal választotta ki és hívta meg, hogy a gyakorlatban 
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alkalmazható szaktudást adjon az érdeklődőknek a mezőgazdaság legfizetőképesebb 

ágazatából, s így ez hozzájáruljon a térség népességmegtartó és magyarságmegtartó 

erejéhez. Kezdetben az idősebb generáció választotta ezt a képzést konkrét célokkal, 

sokszor gyakorlati háttérrel és tapasztalatokkal, s az első néhány évfolyamban kialakult 

ismeretség, tapasztalat és gyakorlati háttér máig meghatározó a tagozat életében és 

működésében. A háború, a gyülekezési tilalom és az erősen tiltott működés időszakának 

elmúltával a tagozat és az akkor azt működtető Kertészek Egyesülete már a médiában is 

megjelent, s kapcsolatokat kezdett el építeni gazdasági, oktatási, kutatási és 

közintézményekkel. Részt vett közérdekű rendezvények megszervezésében és 

lebonyolításában, és az intézményes partnerségeken keresztül nőtt a beágyazottsága a 

köztudatban is. 2003-tól az oktatás anyagi hátterét biztosító Oktatási Minisztérium (ma 

Emberi Erőforrások Minisztériuma) támogatásán kívül fejlesztési jellegű pályázatokat 

pályázott és nyert a Konzultációs Központ, amelyekkel jelentősen fejleszteni tudta az 

oktatási helyszín felszereltségét és a képzés színvonalát. Ugyanettől az időszaktól kezdve 

nemzetközi tanácskozásokat, konferenciákat, szakmai találkozókat szervezett, melyekkel 

kibővítette ismeretségét és aktív együttműködését a Kárpát-medencében hasonló 

tevékenységet folytató intézményekkel. 2004-ben tangazdaságot alakított ki, melynek 

célja volt a gyakorlati ismeretek elsajátításán kívül a csapatépítés, az évfolyamok 

összetartásának erősítése. A tangazdasági foglalkozások a környezetközpontú és ökológiai 

szemléletet tükrözik, így ezen a helyszínen a környezetgazdálkodói agrármérnök szak 

megindításakor egy szalmabála bemutató házat is építettünk. 2004-től indult meg a 

gazdálkodókkal és a mezőgazdasági vállalkozókkal történő aktív együttműködés is, 

melyet több pályázat is támogatott a szegedi Gabonakutató Nonprofit kft. és a Szent István 

Egyetem együttműködésével. Ekkor alakult ki a tagozat ma is jellemző arculata, 

nevezetesen, hogy igyekszik részese lenni a térségünket érintő gyakorlati problémák 

feltárásának és megoldásának, számos rendezvényen, konferencián, szakmai 

összejövetelen vesz részt, s szerbiai konzulenseit is bevonja a terepen tapasztalható 

gyakorlati problémák megoldásába. Ezzel a lépéssel a tagozat közel került ahhoz a 

réteghez, akiknek a képzés szól, s rengeteg tapasztalatot gyűjtött a térség helyzetéről, 

melyre a megoldásokat a következő módon próbálta foganatosítani: 

 Növelte a fiatal, kommunikatív, a gyakorlati tanácsadásban elismert 

szakemberek részvételét a képzésben, és segítette ezek phd képzését.  
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 Érdeklődő hallgatókat vitt pályázati rendezvényekre, bevonta őket kutatásokba, 

oktatási programokba. 

 Kiemelt hangsúlyt fektetett a jó példákkal való kapcsolatteremtésre és 

együttműködésre, amelyek gyakorlati helyül is szolgálhatnak a hallgatók 

képzéséhez.  

 Hangsúlyt fektetett a társintézményekkel való együttműködésekre, melyekkel 

közös projektumokat és szakmai együttműködésben különféle programokat 

valósított meg. 

 

Ez a nyitás megalapozta és elmélyítette az intézmény iránti bizalmat és 

elismertséget, pozitív példát mutatott a hallgatóknak és hozzájárult az intézmény iránti 

érdeklődés növekedéséhez. A kiterjedt kapcsolatrendszer, valamint a végzett hallgatókkal 

történő kapcsolattartás mind nagyobb kapcsolati tőkét jelent hallgatóinknak és 

tanárainknak. A rendezvényeken megjelenő kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal 

oktatókat, kutatókat, gyakran hívjuk meg saját programjaink megvalósításához, s 

igyekszünk ezzel megteremteni a térségünk fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szellemi- és 

tudásbázist. E tudásbázis kapacitásainak kihasználása érdekében néhány évvel ezelőtt 

külön programot indítottunk a tudománynépszerűsítésre, a tehetséggondozásra, majd 

legutóbb 2014-ben az innováció menedzsment irányába tettünk lépéseket és 2015-ben 

megnyitottuk a dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodát. 

 

A képzés 

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Zentai Konzultációs Központja 

jelen pillanatban két alapszak képzését hirdeti meg évente, ezek a Kertészmérnök BSc 

alapszak (65 hallgató felvételével), valamint a Környezetgazdálkodói Agrármérnök BSc 

alapszak (25 hallgató felvételével), amelyet a 2017/18-as tanévtől „a külhoni magyar 

felsőoktatás képzési szerkezetének átalakításáról, az adott régiókban működő felsőoktatási 

intézmények és a magyarországi felsőoktatási intézmények külhoni székhelyen kívüli 

képzéseinek összehangolásáról” szóló Jelentésben leírtak alapján a Mezőgazdasági 

mérnök BSc alapszak vált majd fel. Így az évenkénti lemorzsolódást is beleszámítva az 

össz aktív hallgatói létszám megközelíti a 200 főt. 
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A képzés megindításakor főleg idősebb hallgatók írták be a levelező típusú képzést, 

mára viszont ez átalakult, és 90%-ban frissen érettségizett fiatalok, pályakezdők 

jelentkeznek a Konzultációs Központba. Fontos megjegyezni, hogy a kertészeti 

szakterületre azért esett Zenta Város Önkormányzatának a választása, mert térségünkben 

ezzel az ágazattal lehet a legkisebb földterületről megfelelő szaktudással, a legkisebb gépi 

befektetéssel a legnagyobb hasznot megvalósítani az agrárágazatok közül. Ebből 

kifolyólag mind a mai napig töretlen az érdeklődés a képzés iránt. Ez a képzési hely 

biztosítja továbbá egyedül a magyar nyelvű felsőoktatást az említett szakterületeken. A 

szakmai színvonal emelése céljából 2004-től az oktatáskoordináció mellett kutatási, 

fejlesztési és tudománynépszerűsítő projektumokkal kezdett el a képzést működtető 

Kertészek Egyesülete – Zenta foglalkozni. 2006-ban és 2008-ban Európai Uniós 

projektumokat is sikerült nyernünk. Ebben az időszakban a Magyar Állami támogatáshoz 

képest az intézményünk működéséhez köthető összes pénzforgalom 2/3-át 

projektbevételekből tudtuk biztosítani, így a kutatásban résztvevő kollégáknak is 

versenyképes bérezést tudtunk adni. Ezért szükségesnek látszott egy nagyobb, erősebb 

szervezet létrehozása, így a Kertészek Egyesülete – Zenta civil szervezet 2009-ben 

megalapította a Pro Scientia Naturae Alapítványt, mely ettől fogva a képzés és a hozzá 

kapcsolódó projektek hordozója lett. 

 

2010-től a Kertészmérnök Bsc alapképzés mellett megindult a 

Környezetgazdálkodói agrármérnök Bsc alapképzés oktatása is. Az oktatott szakok közül 

a Kertészmérnök alapszak termesztői ismereteket adó gyakorlati munka elvégzésére készít 

fel, a Környezetgazdálkodói Agrármérnök pedig közép- és felső vezetői képzés, mely a 

közvállalatok, valamint az önkormányzatok számára biztosít felkészült 

agrárszakembereket vezetői tisztségek betöltésére. Amit azonban mindkét szak esetében 

szem előtt tartunk, az a tudomány és a gyakorlat összekapcsolása, ezért igyekszünk 

hallgatóinkat bekapcsolni a tudományos vérkeringésbe. A Kihelyezett Tagozaton 

Tudományos Diákköri Konferenciát szervezünk, amelynek keretében a hallgatók 

bemutathatják és ismertethetik saját kutatásaikat, innen pedig a legkiválóbb hallgatóinkat 

delegáljuk a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciára és az 

Anyaintézmény TDK-jára egyaránt. 2014-ben a Földművelésügyi Minisztérium jóvoltából 

10 hallgatónk részt vett egy 10 napos szakmai gyakornoki programon, melynek keretében 
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a magyarországi jó példák megtekintésére került sor és a minisztériumi munka rejtelmeibe 

nyerhettek betekintést a résztvevők, továbbá 2 hallgatónk a Földművelésügyi 

Minisztérium Darányi Ignác ösztöndíjprogramjának kedvezményezettje lehetett. 2014-ben 

5 hallgatónk megkapta Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának Soós 

Kálmán ösztöndíját. Célunk, hogy hallgatóink az alapképzés elvégzése után 

továbbtanuljanak, s mester, majd doktori képzésen vegyenek részt. 

 

Mit nyújt a Konzultációs Központ? 

Szakképzés 

2011 és 2014 között a Tagozat munkatársai részt vettek a Vajdasági térség 

Mikrorégió Fejlesztési Programjában, melyet a HÁLÓ Fejlesztési Alapítvány támogatott. 

A program keretében munkatársaink végigjárták a Vajdasági térséget és egy előre 

meghatározott kérdőív alapján felmérték annak fejlettségét és lehetőségeit. A kérdőív 

kiértékelése után 11 mikrorégiót alakítottak ki, melyekben az aktuális helyzet, állapotok és 

lehetőség alapján képzési és fejlesztési programokat állítottak össze, melyek oktatása két 

éven keresztül folyt telente szakmai előadások és konzultációk formájában (gazdaképzés), 

nyaranta pedig a nyílt napokon és szakmai rendezvényeken való aktív részvétellel. Miután 

a HÁLÓ Fejlesztési Alap megszüntette ezt a programot a Tagozat szakmai fejlesztéséért 

felelős dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda célul tűzte ki a program tovább folytatását 

egy módosított formában, olyan módon, hogy mezőgazdaság fejlesztési trendnek számító 

témaköröket dolgoz fel és előadások, bemutatók formájában visz el az érintettekhez a 

Vajdaság több térségébe. 2016. januárjától a Szent István Egyetemhez való kapcsolódás 

után a zentai képzést szervező Pro Scientia Naturae Alapítvány célul tűzte ki a 

Felnőttképzési Vizsgaközpont létrehozását, átvizsgálta ennek jogi hátterét és 

megvalósíthatóságát, és folyamatban van ennek bejegyeztetése. Célunk, hogy a térségünk 

EU csatlakozásával járó képzettségi elvárásokat biztosítani tudjuk magyar nyelven a 

térségben működő gazdálkodóknak a növényvédelem, a gépesítés beállítása és igényelt 

más technológiai ismeretek elsajátítása terén is. 2016-ban a Fiatal vállalkozók évében a dr. 

Berényi János Agrárinnovációs Iroda konzultációs kerekasztalokat és előadásokat 

szervezett a fiatal vállalkozók részére, melynek tapasztalataiból és anyagából egy 

kiadványt is megjelentetett Agrárvállalkozói kisokos címmel. A térségünkben működő 

gazdaszervezetek gyakran keresnek előadókat Tagozatunknál amennyiben az aktuális 
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térségben igény merül fel egy-egy téma feldolgozására. Tagozatunk büszkén vállalja 

ezeket a felkéréseket, hiszen előadóinknak is sokat jelent, hogy részt vesznek a reális élet 

problémáinak megoldásában, ugyanis ezt a jó gyakorlatot később beépíthetik a hallgatók 

felkészítésébe is saját tantárgyaikon belül. 

 

Tanácsadás 

Konzultációs Központunk több olyan fiatal kollégát is meghívott konzulens 

oktatóként, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek a tanácsadás területén s akik 

közkedvelt szereplői voltak különböző gazdáknak szóló rendezvényeknek. A 

felsőoktatásban való részvétel motiválta ezeket az embereket a továbbtanulásra, így 

többen már közülük PhD fokozatot szereztek, és néhányan jelen pillanatban is 

doktoranduszok. Tagozatunk ezeket az embereket tekinti a legsokrétűbb szakembereinek, 

s bevonja őket fejlesztési programjaiba, hiszen ők nap mint nap részesei a térségben 

felmerült problémák megoldásának, s tőlük függ ezek sikeressége. Amikor ugyanezen 

emberek akadémiai szintű tudása és rálátása a szakma legújabb trendjeire megteremthető, 

ők olyan motorjaivá válnak a Képzési Központunknak, akikre támaszkodva kurrens, 

előremutató, ám megvalósítható programokat tudunk megalkotni, megvalósítani vagy 

felkínálni szakmai partnereinknek közös megvalósításra. Tagozatunk próbálkozott 

üzletszerű szaktanácsadási szolgáltatás bevezetésével is, ám ennek megfizettethetősége 

csekély volt, így a vele járó logisztika és idő nem volt kifizetődő, ezért ezt csak néhány 

esetben vállaljuk, főleg segítőkészségből vagy partnerségi alapon Intézményünkhöz közeli 

szereplőknek. 

 

Piackutatás 

Piackutatási megbízással már kezdetek óta felkeresték a Tagozatot, van úgy hogy 

formálisan, megbízási szerződés alapján, van úgy hogy, néhány munkatársunk végez ilyen 

tevékenységet. Ilyen szerepet vállaltunk az organikus termesztés lehetőségeinek 

felkutatásában és elterjesztésében, az erdős területek kialakítása terén a mezőgazdaságban, 

a minőségügyi rendszerek alkalmazhatóságában és elterjesztésében, valamint a 

tanyafejlesztésben stb. 
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Szakmai és jogi anyagok előkészítése 

Szakmai és jogi anyagokat már több esetben készítettek elő a Tagozat munkatársai 

akár egyénileg, akár csapatként összefogva pályázati programok elkészítéséhez, 

gazdaságfejlesztési programok előkészítéséhez, a két ország közötti vegyes bizottsági 

anyag szakmai véleményezéséhez stb. Tagozatunk fontosnak tartja, hogy részt vállaljunk 

ezekben a munkákban, és segítsük hallgatóinkat, valamint szakmai partnereinket az új 

törvényes és jogszabályi háttér adta lehetőségek kihasználására, a pályázati és 

ösztöndíjprogramok sikeres megpályázására és ezáltal növeljük a versenyképességüket. 

 

Aktuális oktatásfejlesztési programok 

2013 után, amikor térségünkből még a háborús népvándorlástól is nagyobb tömegek 

hagyták el szülőföldjüket egyértelművé vált, hogy a Tagozat is új feladatok elé néz. 

Eluralkodott egy negatív szemlélet, mely az itt lévő emberekben másodrendűséget, 

bizonytalanságot táplált, így Tagozatunkról nem csak azok iratkoztak ki, akik elhagyták 

szülőföldjüket, hanem egyre többen bizonytalanodtak el képességeikben, 

teljesítőképességükben. Tagozatunk ezért több körben próbálta és próbálja ezt a 

folyamatot megfékezni. Első körben nagyobb hangsúlyt fektetett a tangazdasági 

foglalkozásokkor a csapatépítésre, a közösségben rejlő erő megteremtésére. Második 

lépésként külön konzultációs lehetőség nyílt a tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók 

részére. Harmadik lépésben külön felhívtuk konzulenseink figyelmét erre a jelenségre s 

többen közülük már olyan megoldásokat vezettek be a képzés menetébe, mely serkenti a 

csapatban való munkát, egymás segítését, táplálja az önbizalmat és rávezeti a hallgatókat a 

folyamatos munkára. Tagozatunk a 2016-os évben újabb lépéseket tervezett és valósít 

meg. Ilyen a Gólyatábor, a Felzárkóztató program, valamint célul tűzte ki az 

elhelyezkedés sikerességének javítása érdekében a szerb és angol nyelvi szakkurzusok 

lehetőségének megteremtését, valamint olyan kiegészítő szakképzési programok 

megszervezését, mely nem csak a gazdaságban dolgozó embereknek nyújt újabb 

lehetőséget, hanem a hallgatóink részére is gyorstalpaló, szakosító lehetőséget nyújt, mely 

segít az elhelyezkedésben és a sikeres munkavégzésben. A 2016-os évben a Tagozat 

felmérte a hallgatók vállalkozókedvét és irányultságát is, melynek figyelembevételével 

készíti el vállalkozássegítő programkínálatát. 
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Mit nyújthat a Konzultációs Központ? 

Msc képzés 

A Tagozatot évek óta keresik fel az alapképzésen végzett hallgatók, illetve más 

intézményekben végzett hallgatók, hogy indítson a térségünk szükségletéhez illeszkedő 

mesterképzést. Ennek alapvető oka az, hogy a térségünkben alkalmazott munkaelőírások 

nagyon sokszor megkövetelik a mesterfokú végzettség meglétét. Mindazok a hallgatók, 

akik Tagozatunkon megelégedettséggel szerezték meg diplomájukat és váltak sikeressé 

munkájukban, valamint azok is, akik nem itt végeztek de hallottak erről, azt szeretnék, 

hogy Tagozatunkon tudják folytatni tanulmányaikat mesterfokon. Mi ezt a kérésüket 

továbbítottuk Anyaintézményünk és az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé is, már 

akkreditációs anyag is készült a Kertészmérnök mesterszak megindításához, és bízunk 

ennek pozitív elbírálásában. Térségünkben többen érdeklődnének növényvédelmi 

mesterszak indítása iránt is, ehhez viszont fejleszteni kellene az ehhez szükséges 

infrastrukturális és laborhátteret egyaránt. 

 

Jogi alapok 

Megléte óta egy alapvető hiányossággal küszködik a Kihelyezett Képzés, 

nevezetesen, hogy a szerbiai felsőoktatási törvény nem szabályozza külföldi egyetemek 

Szerbiában történő konzultációs oktatását. Ennek pozitív oldala, hogy nem is tudja tiltani 

abban az esetben, ha ezért a hallgatók nem fizetnek Szerbia területén, viszont negatívuma, 

hogy az oktatás lebonyolításáért a Konzultációs Központ nem tud Szerbia területén 

pályázni úgy mint oktatási intézmény, sem nem tud földterületekre pályázni gyakorlati- és 

kísérleti tér kialakítására. Az oktatott program is csak Magyarországon van akkreditálva, 

így a hallgatók több szerbiai, illetve Szerbia területére kiírt ösztöndíjtól elesnek. Mindezen 

jogi hiányosságoktól eltekintve a Tagozaton folytatott oktatói munka és színvonal nem 

maradhat el az Anyaintézményétől, hiszen hallgatóink akár az elhelyezkedéskor, akár a 

továbbtanuláskor versenyhelyzetbe kerülnek Magyarországon végzett szaktársaikkal, s 

nem maradhatnak el azoktól. Bízunk abban, hogy ez a kezdetek óta fennálló kérdés a 

térségünk EU integrációjával összhangban rendezésre kerül. 
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Felnőttképzés, szakképzés 

A felnőttképzés, szakképzés irányában történő elmozdulás 2016-ban a Szent István 

Egyetemhez való kapcsolódás után vált hangsúlyossá. Az elmúlt időszakban több 

gazdaképzési programban is részt vállaltunk, 2-3 éve pályázati programok szóltak 

oktatási, kutatási, bemutatói tevékenységekről, melyek által a Tagozatunk közvetlen 

kapcsolatba került a gazdálkodókkal, gazdaszervezetekkel, önkormányzati fejlesztési 

irodákkal stb. A szakképzés szükségessége mégis most válik leghangsúlyosabbá, amikor 

akár a térségünk EU-s integrációja megköveteli a gazdálkodók megfelelő 

szakképzettségét, akár a térségünkben zajló gazdaságfejlesztési trendek teszik 

szükségessé, hogy a beruházásokhoz és fejlesztésekhez megfelelő szakképesítés is 

társuljon, mely által sikeresebbé és hatékonyabbá válik a gazdálkodás az új eszközökkel, a 

megváltozott körülmények között. Tagozatunk a Szent István Egyetem Felnőttképzési és 

Szakképzési Központjával karöltve igyekszik eleget tenni ezeknek az igényeknek s 

hamarosan megindítani szervezett formában az első ilyen programjait. Először 

növényvédelmi, vállalkozásfejlesztési, később pedig más alkalmazott szakterületek is 

sorra kerülnek, mint pl. gyógynövénytermesztés. 

 

A tagozat működésére vonatkozó főbb jellemvonások 

Nyitottság 

Miután a Kihelyezett Képzés stabil megléte elterjedt a köztudatban, mind több 

megkeresés érkezett olyan gazdálkodóktól és agrárpiaci szereplőktől, akik szerették volna 

bemutatni tevékenységüket, valamint együttműködési készséget mutattak, szaktanácsot 

kértek stb. A Tagozat munkatársai egyre több rendezvényen vettek részt, ami tovább 

növelte az ismertséget. Ezzel összhangban nem csak a jelentkező hallgatók száma, hanem 

a minősége, felkészültsége is növekedett. Ennek a tendenciának a 2013-ban először 

tapasztalható erős elvándorlási hullám szabott határt, amikor is először a jelentkezők 

átlageredménye, majd azok száma is csökkenő tendenciát mutatott. A Tagozat továbbra is 

azt vallja, hogy a gyakorlatban használható tudást kell adnia, ismerni kell az aktuális 

ágazati problémákat, és a hallgatókat is fel kell készíteni, be kell vonni annak 

megoldásába. 

 

 



A kihelyezett képzés lehetőségei a térségfejlesztés szolgálatában 

 

– 85 – 

Konkurenciából partnerség 

2003 után, amikor a Tagozat egyre gyakrabban jelent meg a médiában, 

középiskolákkal vette fel a kapcsolatot, érezhetővé vált a közvetlen és a közvetett 

konkurencia hatása. Sokan jegyezték meg, hogy hallgatókat vesz el az ő intézményüktől, 

hogy nem tisztázott a működésének jogi alapja stb. Külön kellett ezért foglalkozni azzal, 

hogy miként tehetők a konkurens intézmények partnerekké. Ez generálta számos közös 

rendezvény, projektum, lobbi tevékenység megindítását, melyek eredményeként a Tagozat 

munkája elismertté vált térségünkben, hallgatóink helyezéseket szereznek közös 

versenyeken, több közös oktatóval rendelkezünk, és a mai napig gondosan figyelünk erre 

az érzékeny egyensúlyra. Vigyázunk, hogy az oktatott szakok kiegészítsék és ne üssék 

egymást, hogy az EU-s pályázatokban partnerként és ne konkurensként jelenjünk meg, 

hogy a Tagozat a magyar lobbi hátteret, a szerbiai intézmény pedig a szerbiai forrásokat és 

lobbi hátteret kihasználva életképes közös projekteket generáljon és valósítson meg. Ha 

elég energiát fordítunk ezekre a kapcsolatokra, mindig megtalálható olyan megoldás, mely 

több hasznot merít az együttműködésből, mint amennyi kár származik az egymástól 

elhalászott hallgatókból. 

 

Együttműködés 

A Tagozat térségfejlesztésben betöltött szerepét leginkább az együttműködési 

készség és annak sikeressége, megvalósulása határozza meg. Lényegesen nagyobb igény 

lenne együttműködésre a gazdálkodók, gazdaszervezetek, cégek részéről, mint amennyit a 

Tagozat adminisztratív kapacitása megenged. A tudást önmagában viszont nehéz pénzzé 

tenni, így ezt a Tagozat inkább volontőr alapon, segítségként végzi. Ennek hozadéka 

inkább az érdeklődő, beiratkozott hallgatók számában és minőségében mutatkozik meg, 

valamint ilyen alapon tudunk jó minőségű, jó példának számító gyakorlati és 

diplomakészítési helyszíneket biztosítani hallgatóinknak. Gyakran tanáraink 

szaktanácsokat is adnak ezeken a helyszíneken. Az együttműködők sorába sorolhatjuk 

számos végzett hallgatónkat, továbbá meghatározó mezőgazdasági termelőket, 

vállalkozókat, cégeket, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségét, gazdaköröket, 

egyesületeket, számos közintézményt, vízműveket, felsőoktatási- és szakintézményeket. 

Ezek az együttműködések jelentősen hozzájárulnak hallgatóink elhelyezkedéséhez, és 

tanárainknak is honoráris alapú plusz munkát kínálhatnak. Fontos összetartó ereje ez a 
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Tagozatnak, hiszen csak az óratartásért kifizethető bérezés túl alacsony lenne ahhoz, hogy 

összetartsa a képzés kapcsán összeállt szellemi hátteret, így az együttműködések és közös 

projektek kapcsán kifizethető plusz munka jelentősen hozzájárul a Tagozat összetartó 

erejéhez, motivációjához. 

 

Gyors reakcióképesség 

A Kihelyezett Képzés megszervezése térségenként és anyaintézményenként 

változik. A Szerbiában tapasztalható helyzet az, hogy nincs magyar menedzsmenttel 

rendelkező, önálló felsőoktatási intézmény, sem kutatóintézet. A Kihelyezett Képzés 

Konzultációs Központjának és a jogi hátteret biztosító Alapítványnak ahhoz, hogy 

alapvető küldetését betöltse, térségünkben intézményes biztonságot, megbízhatóságot kell 

szavatolnia úgy a tanárai, mint a hallgatói részére. A képzésen kívül ezért számos 

kiegészítő tevékenységet kell elvégezni, mely sokszor versenyhelyzetekből, 

pályázatokból, szakmai megmérettetésből vagy épp lobbi tevékenységből származik. 

Bármelyik forrást is nézzük a mai világban, a siker egyik záloga a gyors reakcióképesség. 

A Tagozat irányítása ezért szinte inkább a versenyszférára jellemző képet mutat. Alapvető 

a gazdasági, a jogi, a marketing, a diplomáciai ismeretek elvárása a munkatársaktól, fontos 

az állandó hatékonysági elemzés, a lépések felülvizsgálata, a térségben zajló események, 

stratégiák és az ágazati problematika követése. Mindezek által tudja Tagozatunk 

szavatolni azokat a plusz lehetőségeket, amelyekkel össze tudja tartani csapatát, és 

hatékony munkát végezhet a térség fejlesztése érdekében. 

 

Közismertség 

A Tagozat életében több tényező is hozzájárult a közismertség növeléséhez. Első 

volt a nyilvános megjelenés a médiában, az intézmény népszerűsítése a 2000-es évek 

elején. Ezzel együtt jelentősen megnőtt az intézményes kapcsolatrendszer, az 

együttműködések, melyek exponenciális növekedést mutattak. A másik fő tényező a 

végzett hallgatói bázis, azok a szakemberek, akik a térségünkben maradva tovább 

támogatják az iskolát. A mai napig jelentős segítséget nyújtanak a gyakorlatok, a diploma 

kísérletek elvégzésében, de jelentős számú munkahelyet is biztosítanak a végzős hallgatók 

számára. A Tagozat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy részt vegyen mindazokon a 

rendezvényeken, ahová hívják, hogy megtisztelje mindazokat, akik számítanak rá. Aktív 



A kihelyezett képzés lehetőségei a térségfejlesztés szolgálatában 

 

– 87 – 

kapcsolatot ápol a médiával, valamint nagy hangsúlyt fektet a tevékenységek 

megjelenítésére az elektronikus felületeken keresztül is. A közismertséghez jelentősen 

hozzájárul a képzéshez kapcsolódó, ám külön programként kezelendő 

tudománynépszerűsítő és tehetséggondozó tevékenység is, mely széles körű 

népességmozgató hatással van, valamint jelentős számú partnerintézményt von be a 

Képzési Központ munkájába. 

 

Elismertség 

A Kihelyezett Tagozat főleg az utóbbi években különösen nagy hangsúlyt fektet az 

elismertség növelésére. Igyekszik mind jobban kiszolgálni a hallgatói igényeket, valamint 

a térség elvárásait. Az utóbbi három év magas elvándorlási hullámára reagálva 

mindinkább fontosnak látjuk azt, hogy azokban a hallgatókban, akik elbizonytalanodnak, 

elvesztik motivációjukat, megpróbáljuk erősíteni az önbizalmat, a céltudatosságot, 

rávezessük őket a siker útjára a tanulásban és a szülőföldön való boldogulásban. Több 

programot is megindítottunk ezzel kapcsolatosan, hiszen térségünkben egyre jellemzőbbé 

vált egy negatív, depressziós szemlélet, sokszor szinte lenézik azokat, akik itthon képzelik 

el jövőjüket. Ezt kell Iskolánknak megcáfolni, megfordítani, jó példák bemutatásával, 

csapatépítő, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokkal, rendezvényekkel, versenyeken való 

részvétellel és sikerek elérésével. 

 

Minőség 

A minőségelvűség a Tagozat működésének minden területén meg kell, hogy 

nyilvánuljon. A képzés koordinációjának oda kell figyelnie arra, hogy a konzultációs órák 

és a gyakorlatok az előírt számban és színvonalon kerüljenek megvalósításra, 

odafigyeljenek a tanulási vagy szocializálódási nehézségekkel küzdő hallgatókra. 

Különösen nagy odafigyelést jelent ez, hiszen a képzésbe bevont közel 40 konzulens tanár 

állandó munkahelye más intézményekben van, így a képzési programot úgy kell 

megszervezni és lebonyolítani, hogy az illeszkedjen a kollégák elfoglaltságához és relatív 

kiszámítható, átlátható s tervezhető legyen a hallgatók számára is.  A minőség a Tagozat 

egyetlen erőssége a kiegészítő tevékenységek, szolgáltatások lebonyolításánál is, hiszen 

ott ha nem tudunk a legjobbak lenni, azonnal akad olyan konkurens intézmény, amely 

felvállalja, megvalósítja helyettünk az aktuális szolgáltatást vagy projektet. A Tagozat 
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nem csak a kollégákkal, hanem a hallgatókkal szemben is elvárja a minőségi munkát, 

igyekszik felszínre hozni és kitüntetni a törekvő, jól teljesítő, kiváló munkát végző 

hallgatókat, akár a TDK-án keresztül, akár tematikus kutatói műhelymunkák 

megszervezésével. A képzésben tapasztalható hiányosságokat inkább pótórák, 

elektronikus konzultációk, gyakorló feladatok vagy időközönkénti számonkérések 

bevezetésével oldja meg, de nem enged a hallgatók felkészültségének színvonalából, 

hiszen azok a bizalmas partnerek, amelyek munkát adnak a végzett hallgatóknak nem 

szabad, hogy csalódjanak a felkészültségben, mert abban az esetben átvernénk a 

hallgatókat is, valamint a partnereket is, így a Képzési Központ nem töltené be a hivatását, 

amivel megbízza akár a Magyar Állam, akár az Anyaintézmény, akár a befogadó térség 

gazdasági és intézményes környezete. 

 

Tudománynépszerűsítés, tehetséggondozás11 

A zentai Pro Scientia Naturae Alapítványt eredetileg azzal a céllal hozta létre a 

Kertészek Egyesülete – Zenta nevű civil szervezet 2009-ben, hogy hozzájáruljon a térség 

vidék- és agrárfejlesztéséhez. Tevékenysége az agrárfejlesztéssel kapcsolatosan oktatási 

programok szervezésére, kutatási és fejlesztési projektek lebonyolítására, 

kapcsolatépítésre és piackutatásra koncentrálódik. Fontos szerepet játszik a térség 

agrárértelmiségének összefogásában s ezen keresztül abban, hogy az itteni szakemberek a 

szaktudásukat összehangolva fordíthassák a térség fejlesztésére. Az Alapítvány 

programjait Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja, valamint 

programjellegű támogatásokban részesül a Nemzeti Tehetség Program és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. részéről is. 

 

Az Alapítvány kiemelt célja egyebek mellett az is, hogy hatékony intézményi és 

koordinációs hátteret biztosítson a Szent István Egyetem (2015-ig a Budapesti Corvinus 

Egyetem) Kertészettudományi Kara Határon Túli Levelező Tagozatának működtetéséhez 

a Zentai Konzultációs Központban. Az egyetemi hallgatók programjai mellett 2013-tól a 

tehetséges általános és középiskolás tanulók számára is sokféle tehetséggondozó 

programot indítottak el: számos fejlesztő programot szerveznek például kémiai, 

                                                            
11 A tehetséggondozás világa – 15 ország jó gyakorlata a tehetséggondozásban; Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézet 2016; 161-170.p. 
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gyógyszerészeti, természettudományos, valamint a képzőművészeti és műtárgyvédelmi 

témájú foglalkozások keretében. 

 

A szervezet által megrendezett programokon a felsőoktatásban tanuló diákoknak 

lehetősége nyílik a szakmai kapcsolatépítésre is, ugyanis a programban tevékenykedő 

szakemberek felismerték, milyen nagymértékben befolyásolja a tehetséges fiatalok 

elvándorlását a megfelelően kiépített kapcsolatrendszer hiánya: ha nem tudnak kitől 

segítséget kérni, és nem kapnak megfelelő szakmai támogatást, hamar a külföldi 

karrierben keresik a megoldást. A szakmai kapcsolatépítést és az együttműködést 

különböző szinteken és területeken valósítják meg: tudományos és felsőoktatási 

intézményekkel, szerbiai és egyéb külföldi székhelyű, hasonló tevékenységet folytató 

szervezetekkel működnek együtt, továbbá kapcsolati hálót biztosítanak a középiskolai 

tanulók és egyetemi hallgatók között. 

 

Az Alapítvány munkatársai konferenciákat, táborokat, különböző témájú 

képzéseket, szakmai gyakorlatokat és tehetségnapokat szerveznek. Lentebb e programok 

közül mutatunk be néhányat. 

 

A család szerepe a tehetséggondozásban című konferencia  

Az első évben, 2013 őszén háromnapos konferenciát szerveztek A család szerepe a 

tehetséggondozásban címmel, amely a család szerepére kívánt rávilágítani a 

tehetségtámogatás terén. Ennek keretében egy kétnapos szakmai út során a 

tehetséggondozásban jártas vajdasági szakembereknek lehetősége volt erdélyi 

tehetségpontokat meglátogatni, konzultálni az ott dolgozókkal, hogy a tapasztalatokból 

tanulságokat vonjanak le a témában. 

 

Multidiszciplináris tehetséggondozó tudományos műhely 

Ugyanebben az évben rendeztek egy kétnapos multidiszciplináris tehetséggondozó 

tudományos műhelyt is az óbecsei Than Emlékházban. A konferenciát mindenekelőtt az 

oktatásban és a tehetséggondozásban résztvevő szakemberek számára szervezték, de a 

program a tehetséges fiatalok és szüleik figyelmét is felkeltette, minthogy az előadásokban 

a határon túli egyetemi hallgatók magyarországi TDK-n való részvételének 



A kihelyezett képzés lehetőségei a térségfejlesztés szolgálatában 

 

– 90 – 

feltételrendszerével is foglalkoztak. Az előadások két szekcióban, a természettudományi 

és a társadalomtudományi szekcióban zajlottak. 

 

Than Emléktábor 

2015-ben rendezték meg az első Than Emléktábort az óbecsei Than Emlékházban 

helyi és magyarországi középiskolások számára. A háromnapos tábor munkájában az 

Óbecsei Gimnázium mellett a budapesti Than Károly Ökoiskola és a szekszárdi Garay 

János Gimnázium kapcsolódott be 38 tanulóval és kísérőtanáraikkal. A kémiai, 

gyógyszerészeti valamint a képzőművészeti és műtárgyvédelmi témájú foglalkozások 

előkészítésén és megvalósításán 11 előadó, szakember és pedagógus dolgozott. 

 

Lépésről lépésre a tehetséggondozás útján című műhelymunka-sorozat 

Az általános iskolák felső osztályos tanulói számára szervezett Lépésről lépésre a 

tehetséggondozás útján elnevezésű tematikus műhelymunka-sorozat a Nemzeti Tehetség 

Program keretén belül valósult meg 2014 és 2015 folyamán. 

 

A program célja a tanulók érdeklődésének felkeltése egy-egy témakörben, illetve a 

tanulók képességének fejlesztése hozzáértő szakemberek segítségével. A program segíti a 

tanulók későbbi pályaválasztását is és elköteleződését a tudományos és/vagy a művészeti 

tevékenységek iránt. A műhelyfoglalkozásokat úgy alakították ki, hogy a diákok önállóan 

tudjanak dolgozni, és lehetőségük legyen arra, hogy több mindent kipróbálhassanak, 

megtapasztalhassanak. A Program kapcsán a tanulók megismerkedhetnek a vidék neves 

embereinek (Than Károly, Than Mór, Dr. Berényi János) munkásságával. 

 

Egy-egy találkozó alkalmával két-két témakör kerül feldolgozásra, hangsúlyozva a 

tudományok és a művészetek közti kapcsolatot és a különböző tudományágak 

összefonódását. A foglalkozásokon 2014-ben több mint száz vajdasági általános iskola 

magyar anyanyelvű hatodikos, hetedikes és nyolcadikos tehetséges tanulója vehetett részt. 

A Than Emlékházban szervezett műhelymunkák témái között szerepelt fizika, 

csillagászat, biológia, matematika, kémia, képzőművészet, műtárgyvédelem, ökológia és 

gyógyszerészet is. A tanulóknak a programba történő beválogatása az általános iskolák 

feladata volt. A műhelymunkát vezető oktatók a szakmájukban és tehetséggondozás 
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területén többéves tapasztalattal rendelkező pedagógusok voltak. Az általános 

iskolásoknak a tehetségsegítő műhelyben született alkotásait, munkáit ki is állították az 

Emlékházban. 

 

Egy évvel később a programba újabb helyszínek és általános iskolák kerültek 

bevonásra: a Than Emlékházon kívül a zentai Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda 

épülete és a zentai általános iskola tangazdasága területén lévő Szalmaház is. A program 

megvalósításában ezeknek a helyszíneknek a speciális felszereltségét is kihasználták. 

 

A szervezők igyekeznek teret adni a tanulók kreativitásának, ötletgazdagságának. A 

műhelymunkák során pedagógusok és pszichológusok is figyelemmel kísérték a tanulók 

aktivitását, viselkedését, érdeklődését az elméleti előadások és gyakorlati megoldások 

iránt. 

 

Szalmaház 

A 2013 nyarán átadott Szalmaház létrejöttét nagy érdeklődés övezte. Az Alapítvány 

által üzemeltetett zentai tangazdaság területén található épület tulajdonképpen egy ökoház, 

a Vajdaság első bemutató jellegű szalmabála háza, melyet a kertészmérnök-hallgatók saját 

kezükkel húztak fel szalmabálákból és más – a környezetben megtalálható – 

alapanyagokból: a munka során tudásukat gyakorlatba ültethették, és eközben létrehoztak 

egy bemutatóteret a többi kertészmérnök-hallgató számára is. 

 

A Szalmaház programjának középpontjában a szakmai kapcsolatok kialakítására 

való törekvés áll, mely a pályaorientációban is segítséget nyújt. Fontos továbbá a régióban 

korábban tevékenykedett nagy hatással bíró szakemberek, tehetségek pozitív példájának 

megismertetése is, valamint a környezettudatosság és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 

új gazdasági szemlélet meghonosításának szándéka Zenta és térsége tehetséges tanulóinak 

bevonásával. 

 

A Szalmaház már több rendezvénynek, közösségformáló műhelynek, 

tehetségfejlesztő foglalkozásnak adott otthont, mint például A jövő energiái – energiát 
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adni a fiataloknak elnevezésű megújuló energiaforrásokat népszerűsítő és bemutató 

szaktábornak is, melyen 20 egyetemi hallgató vett részt. 

 

A jövő energiái – energiát adni a fiataloknak 

A magyarországi és a szerbiai oktatási és felsőoktatási intézmények 

együttműködésével megvalósult szaktábor egy új tudományterület részletes bemutatását 

tette lehetővé a Szalmaházban. 

 

A program fontos célja, hogy a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó 

szakemberek bevonásával, számos szemléltető eszköz felhasználásával és a vidéken jó 

példával szolgáló létesítmények meglátogatásával rámutassanak a megújuló energiák 

felhasználhatóságára. 

 

A háromnapos tábor során a terület iránt érdeklődő hallgatók olyan helyszínekre, 

vállalatokba látogattak el, amelyek jelentős eredményt értek el a megújuló energiaforrások 

kiaknázása és felhasználása terén. A program fontos célja, hogy a jövő nemzedékét 

megtanítsák és felkészítsék arra, hogy helyesen tudjanak gazdálkodni saját 

környezettükkel. 

 

Tudományok Útja 

Nagy népszerűségnek örvend a Tudományok Útja elnevezésű rendezvény is, melyet 

a tudomány és oktatás népszerűsítésének szentelnek. 2013-ban a Pro Scientia Naturae 

Alapítványt létrehozó Zentai Kertészek Egyesületének kezdeményezésére szervezték meg 

először, hagyományteremtő szándékkal. A rendezvény izgalmas tudományos és technikai 

bemutatókkal, látványos természettudományos kísérletekkel és előadásokkal szeretné 

felkelteni a pályaválasztás előtt álló tehetséges fiatalok érdeklődését a térség 

fejlesztésében meghatározó tudományterületek iránt. A rendezvényhez mára négy Tisza-

menti város (Zenta, Magyarkanizsa, Ada és Óbecse) csatlakozott, a programok 

megvalósításában pedig megközelítőleg 50 K+F tevékenységet folytató vállalat, 

intézmény, tudományos központ, szervezet, valamint oktatási intézmény vesz részt. 
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A Pro Scientia Naturae Alapítvány tehetséggondozó programjaival kiemelkedő 

mértékben járul hozzá a zentai térség vidék- és agrárfejlesztéséhez. Programjaival felkelti 

a tehetséges tanulók és a felsőoktatási hallgatók érdeklődését e szakterületek iránt. 

Különféle oktatási programjaiban, kutatási és fejlesztési projektjeiben összekapcsolja a 

helyi agrárértelmiséget a tehetséges fiatalokkal, ami elősegíti a helyi közösség 

kapcsolatrendszerének épülését, és a térség fejlesztésére fordított szaktudás által értéket 

teremt. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy az agrárgazdálkodás terén jártas fiatal 

tehetségeket foglalkoztassanak a helyi cégek. 

 

A foglalkoztatás révén annak lehetőségét is megteremtik, hogy a képzett fiatal 

szakemberek kiszámítható, stabil jövőt tudjanak teremteni maguk és családjuk számára és 

szakmailag is folyamatosan fejlődni tudjanak. Ugyancsak fontos, hogy a program az 

otthonmaradásra ösztönöz, hogy a fiatalok helyben tudják kamatoztatni képességeiket, és 

ne az elvándorlást válasszák a megélhetésük érdekében. 

 

Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda 

A zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány munkája hatékonyságának fokozása 

érdekében idővel szükség mutatkozott arra, hogy elválasszuk az oktatáskoordinációt és a 

fejlesztéseket, így fogalmazódott meg az Innovációs Iroda létrehozásának szükségessége. 

2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának határon túli ügyekkel foglalkozó 

szakembereivel közösen egyeztetésre került egy fejlesztési tevékenységgel foglalkozó 

innovációs központ létrehozásának ötlete, mely hiánypótló módon munkahelyeket kínál a 

posztgraduális képzettségű vajdasági magyar szakembereknek. Az innovációs központ a 

Kertészettudományi Kar zentai konzulens bázisára, valamint szakmai partnerségére 

alapozva, továbbá a térségünkben működő néhány kiemelkedő kolléga tapasztalatára 

építve kialakította működési koncepcióját, melyhez mérten megtervezte az Innovációs 

Iroda épületét. Az Innovációs Iroda épülete tehát egyrészt a projekt- és 

szolgáltatáskoordinációnak ad helyszínt, másrészt pedig itt valósul majd meg a képzés 

továbbfejlesztéseként tervezett mesterképzés is. 

 

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Zentai Konzultációs Központjáról 

és az azt üzemeltető Pro Scientia Naturae Alapítványról tehát elmondható, hogy igyekszik 
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hiánypótló módon szellemi központja lenni térségünknek, az elmúlt időszakot a több 

irányú, tervezett építkezés és fejlesztés jellemezte. Példaként említhető a környezettudatos 

értékrendet szemléltető szalmabála bemutatóház felépítése a környezetgazdálkodói szak 

megindításával összhangban 4 évvel ezelőtt, a Tudományok Útja tudománynépszerűsítő 

rendezvénysorozat megszervezése 3 évvel ezelőtt (azóta évente folyamatosan 

megszervezésre kerül), egy új munkahely megnyitásával, a tudománynépszerűsítéssel és 

tehetséggondozással foglalkozó Than Emlékház (Than Mór és Than Károly újjáépített 

szülőháza) programjának szervezése és szakértőink, oktatóink bekapcsolása a tudományos 

életbe 2 évvel ezelőtt, két új mérnöki munkahely megnyitásával, az Agrárinnovációs Iroda 

szolgáltatási és tevékenységi köreinek kidolgozása 1 évvel ezelőtt 4 új kutatói munkahely 

megnyitásával, majd 2015.07.26. a Dr. Berényi Jánosról elnevezett Agrárinnovációs Iroda 

épületének átadása további egy mérnöki munkahely megnyitásával. Célunk tehát, hogy 

kiszámítható, tervezhető és stabil jövőt biztosítsunk fiatal, képzett szakembereink 

számára, biztosítsuk a szakmai előrehaladás lehetőségét, a kapcsolatrendszert és az 

itthonmaradás alapját.  
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Dr. Námesztovszki Zsolt 
(Költség)hatékonyabb oktatás online eszközök segítségével 

A tanulmány átfogó képet ad a felsőoktatásban, felnőttképzésben és a különböző 

nem formális képzési formákban alkalmazható online eszközökről, illetve személyes 

tapasztalatok és empirikus adatok tükrében mutatja be az egyes oktatási formákat,  

bizonyos alkalmazások lehetőségeit és korlátait, külön kiemelve a módszerek 

hatékonyságát, költséghatékonyságát, az időtől és tértől független tanulást, valamint az 

informatikai kompetenciák fejlesztését. 

 

Kulcsszavak: online eszközök, felsőoktatás, felnőttképzés 

 

Ekonomičnije obrazovanje pomoću online sadržaja 

Studija daje opširnu sliku online sadržaja koji se mogu koristiti u neformalnom 

učenju tokom visokog obrazovanja i procesa odrastanja. Kroz lična iskustva i empirijske 

podatke prikazuje mogućnosti i ograničenja pojedinih formi obrazovanja, akcenat 

stavljajući na efikasnost i ekonomičnost ovih metoda, na učenje koje nije vezano za vreme 

i prostor i na razvijanje informatičke kompetencije. 

 

Ključne reči: online sadržaji, visoko obrazovanje, proces odrastanja. 

 

More Effective, Cheaper Education with the Help of Online Tools 

The study gives an overall perspective to online tools used in higher education, 

adult and nonformal education. It presents forms of education as well as potentials and 

restrictions of various applications in terms of experiences and empirical data, with special 

regard to effectiveness of methods, their economic character, learning without time and 

space limit as well as development of IT competences. 

 

Keywords: online tools, higher education, adult education 
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Bevezető 

A XXI. század elején a fejlett társadalmakat az információ jelentőségének 

növekedése jellemzi és ezeket információs társadalmaknak nevezzük. Ezzel a folyamattal 

párhuzamosan felértékelődik az információhoz való hozzáférés lehetősége és intenzív 

eszköz használatot (IKT eszközök) eredményez. 

 

Információs társadalmunk jellegzetes vonása, hogy a hálózaton zajlik mind több 

társadalmi folyamat, életünk számos mozzanata digitális formában tárolható és 

elemezhető. Terjednek a nonformális és informális oktatási formák, mind többen férnek 

hozzá a tudáshoz (Molnár-Szűts, 2016). 

 

Ezek a folyamatok természetesen az oktatást sem kerülik el és már az oktatási 

rendszer legelső szintjein erőteljes hatást gyakorolnak. 

 

A hagyományos oktatás a pedagógusból, a tanulóból és a tananyagból épült fel. A 

modern technikai eszközök elterjedése és alkalmazása az oktatási folyamatban, a 

pedagógia és a pszichológia fejlődése azt eredményezte, hogy ez a hármas bővült egy 

negyedik fogalommal, amelynek a neve: oktatástechnológiai eszközök (taneszközök). Ide 

tartozik a számítógép, amely különböző hálózatokba (internet) csatlakoztatva éri el a teljes 

hatékonyságát, a különböző vetítéstechnikai eszközök (projektor), valamint az interaktív 

eszközök (digitális tábla). A pedagógus a hagyományos oktatási rendszerben előadói, 

szónoki képességeivel, gondolataival, tekintélyével és megjelenésével alapozta meg a 

hitelességét. Manapság ezt ki kell egészíteni a pedagógus vizuális hitelességével is, 

amelyet a kivetített tananyag, a digitális táblán bemutatott tananyag, az elkészített 

távoktatási anyag, valamint ezek bemutatásának a hatékonysága alapoz meg. Az 

információs társadalom kulcsfontosságú eszközei a számítógépek. Ezen eszközöknek 

hálózatban történő használata biztosítja az információ gyors és hatékony továbbítását. A 

számítógépes hálózatok alkotják a modern társadalom „idegrendszerét”. A tanítók a 

hagyományos tanulási környezetben (iskolában) szinte kizárólagos tudás- és 

információközvetítő szereppel rendelkeztek. Ebben a környezetben a tanító „leadta” az 

anyagot, a tanulók pedig elsajátították (átvették) azt. A tanítók kizárólagos tudásközvetítő 

szerepe az információs társadalomban elveszett. Ez a társadalom felépítéséből adódóan 
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több irányban és többszörösen nyitott és rugalmas. A hangsúly a tanulást végző személyen 

(a tanuló aktivitásán) van, ezért az egész tanulási környezet és az elsajátítandó tananyag 

ehhez igazodik (Námesztovszki, 2009). 

 

Ezekhez a változásokhoz hozzátartoznak még a webkettes eszközök, amelyek gyors 

és interaktív kommunikációt eredményeznek, a közösségi oldalakra feltöltött tartalmak, 

valamint a különböző aktivitások. amelyek egy teljesen új pedagógus-tanuló viszonyt 

eredményeznek. A tanulók elvárása a gyors választ illetően, az azonnaliság, valamint a 

határidők utolsó pillanatig történő kitolása. Ezt a jelenséget fokozza a mobil eszközök 

egyre intenzívebb (általában ösztönös) alkalmazása, amely folyamatos hozzáférést biztosít 

az online tartalmakhoz az oktatási intézményekben, de az iskolai órákon is. A 

hagyományos oktatási környezet sokszor nem megfelelően kezeli ezt az intenzív 

internethasználatot és legtöbbször a pedagógus által közölt információk ellenőrzésében 

merül ki, sok oktatási intézményben tilos a mobil eszközök használata az iskolai órán. 

Tehát elmondható, hogy a meglévő oktatási rendszer általában nem tudja integrálni az 

online tartalmakat az offline munkaformákba. A tanulóink otthoni környezetében az 

online és az offline tartalom és kommunikáció integráltan jelentkezik, egységes egészet 

képezve, másrészről a különböző csatornák (online és offline) használata gyorsan változik. 

 

A köztudatban még markánsan jelen van Marc Prensky (http://goo.gl/hZy13Z) 

felosztása, amely digitális bennszülöttek és digitális bevándorlók csoportját hozza létre és 

a következő állításokra építi fel elméletét: 

 

„Mostanra világossá vált, hogy az őket körülvevő környezet és a környezettel való 

interakció gyakorisága miatt, a mai diákok alapvetően másképp gondolkoznak és másképp 

dolgozzák fel a környezetükből érkező információkat, mint elődeik. Ezek a különbségek 

sokkal szélesebb körűek és mélyebbre hatóak, mint ahogyan azt a legtöbb tanár feltételezi 

vagy tapasztalja. ‘Az eltérő tapasztalatok eltérő agyi felépítést eredményeznek,’ mondja 

Dr. Bruce D. Berry a Baylor College of Medicine professzora. Ahogyan azt a 

következőkben látni fogjuk, nagyon valószínű, hogy diákjaink agya, annak hatására, hogy 

másképpen nőttek fel, fizikailag megváltozott – eltér a miénktől. Attól függetlenül, hogy ez 
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szó szerint véve igaz-e vagy nem, biztosan állíthatjuk, hogy a gondolkodásmódjuk 

megváltozott. 

 

Hogyan hívhatnánk napjaink ‘új’ diákjait? Egyesek N-generációként emlegetik őket 

(N mint Net), mások D-generációról beszélnek (D mint digitális). De véleményem szerint a 

legtalálóbb és leghasznosabb kifejezés rájuk a digitális bennszülöttek (Digital Natives). 

Diákjaink ‘anyanyelvi szinten’ beszélik a számítógépek, videojátékok és az Internet 

digitális nyelvét.” 

 

„Ez nagyon komoly, mert az oktatás legnagyobb problémája napjainkban, hogy a 

digitális bevándorló tanárok, akik régi, elavult nyelvet beszélnek (a digitális kor előtti 

nyelvet), azon kínlódnak, hogy egy olyan csoportot tanítsanak, akik egy teljesen más, új 

nyelvet beszélnek.” 

 

Prensky felosztását és érvelését gyakran ürügyként használják a pedagógusok az 

IKT eszközök mellőzősénél. Gyakran találkozunk olyan kijelentésekkel, hogy „én már túl 

öreg vagyok ehhez” vagy „a tanulóink úgyis sokkal ügyesebben használják”. 

 

Az empirikus adatok és az erre vonatkozó tudományos kutatások azonban teljesen 

mást mutatnak, hiszen nem sikerült bizonyítani, hogy a születési év meghatározza az 

eszközhasználat mértékét és minőségét. Valójában sok más tényező (szociális és anyagi 

státusz, személyes motiváció, angol nyelv ismerete stb.) együtthatása befolyásolja az IKT 

eszközök használatát, ezért a generációs elméleteket (Veteránok, Baby boom, X 

generáció, Y generáció, Z generáció stb.) a nemzetközi szakirodalom túlhaladottnak 

tekinti. Véleményünk szerint az információs társadalomban a hatékonyság elsősorban a 

munkára szánt idő és energia, valamint a személyes motiváció függvénye. 

 

Másrészről a ma használatos webkettes eszközök teljes mértékben felhasználóbarát 

alkalmazások, egy átlagos felhasználó igényeit elégítik ki, anélkül, hogy 

programoznia.kellene vagy bonyolult matematikai számításokat végeznie. 
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A fenn leírt változások egy teljesen új helyzetet teremtettek, amely a pedagógusok 

számára teljesen új szerepköröket irányoz elő. 

 

A tanár maga is folyamatosan tanul az új, nyitott környezetben, így tanulótárs, aki 

számos tapasztalata következtében egyúttal szakértő és tanácsadó is ezen a területen. Az 

új információs technológiák jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a diák valamit előbb 

tanul meg, vagy hamarabb fedez fel, mint a tanár. A tanároknak meg kell tanulniuk ezt a 

helyzetet is kezelni. Tudomásul kell venniük, és természetes helyzetként kell elfogadniuk, 

hogy a bejáratott bizonyosságok helyett nyitott, gyorsan változó és folyamatosan bővülő 

információs környezetben tevékenykednek. 

 

A tanár új feladatait többféleképpen megfogalmazták, nézzünk meg egy példát 

(Komenczi, 2007): 

1. táblázat 

Új tanári szerepek az információs társadalomban (forrás: Komenczi, 2007) 

Szerep Értelmezés 

Facilitator 
„Ösztönző” - facilitátor, aki segít a tanulásban, irányítja a 
tanulástámogatást, segít értelmezni az oktatási anyagokban található 
információkat. 

Coach 
„Edző” - fejlesztő, felkészítő tanár, akinek feladata a megfelelő oktatási 
segédletek kiválasztása, telefonos stb. segítségnyújtás a tanulók számára, 
hogyan kell használni a rendszert, feladatok és projektek értékelése. 

Counsellor „Tanácsadó” - tanácsadó, aki közreműködik a megfelelő kurzus 
kiválasztásában, segít a tanulási nehézségek leküzdésében. 

Mentor Mentor - aki tájékoztat a konzultációkról, továbbá arról, hol találhatók 
meg az oktatási segédletek és egyéb források. 

 

Habár a Facebook nem oktatási célokra készült, tagadhatatlan, hogy népszerűsége 

és webkettes szolgáltatásai népszerűbbek a diákok körében, mint az oktatási célokra 

létrehozott MOODLE keretrendszeré. Pozítivumként emelhető ki, hogy a diákok 

regisztráltak a rendszerben, ismerik a környezetet és naponta jelentős időt töltenek el ezen 

a felületen (Námesztovszki, 2013). 
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A Facebook felületén létrehozott zárt csoport megfelelő környezetet teremthet a 

tanuláshoz és kommunikációhoz. A rendelkezésre álló lehetőségekkel (események 

létrehozása, fájlok feltöltése, stb.) hatékony kommunikációs felület hozható létre. 

Pozitívumként emelhető ki, hogy a tanulók ismerik a rendszert és sok időt töltenek el itt. 

 

A pozitívumok mellett meg kell említeni, hogy hallgatóink figyelme elkalandozhat 

a különböző vonzó tartalmak között, a felhasználók nagy része másik csoportokhoz is 

csatlakozott, így kialakulhat egyféle versengés a diák figyelméért. Emellett a 

tanulócsoportoknak saját belső csoportjuk is van, ahol pedagógusok nincsenek jelen, így a 

párhuzamos kommunikáció is jelen van, valamint tapasztalhatjuk (mindkét oldalról), hogy 

a Facebook felületen történő kommunikáció esetében jelentősen elmosódik a privát és a 

professzionális élet közötti határ (Námesztovszki, 2013). 

 

Különböző oktatási és oktatásszervezési formák, online eszközök felhasználása 

Habár általában egyéni kezdeményezés és ösztönös az online rendszerek 

alkalmazása az oktatásban, ezt a folyamatot nem szemlélhetjük rendszertől függetlenül. A 

sikeres alkalmazás egyik legfontosabb szegmense az intézményvezetők 

felelősségvállalása, valamint az oktatók és a tanulók kötelezettségeinek és lehetőségeinek 

pontos meghatározása. Emellett a különböző szintek döntéshozói, valamint a teljes 

oktatási rendszer és a célokat meghatározó stratégiákban foglaltak mind elősegíthetik az 

online eszközök megfelelő alkalmazását. 

 

A különböző oktatási és oktatásszervezési formák feltérképezésénél (is) érdemes 

figyelembe venni a Gartner-féle hype-görbe által megjelenített fázisokat. A Gartner-féle 

hype-görbe érvényesült eddig az összes oktatástechnológiai trendre. Az említett görbe 

alapján elmondható, hogy ezek a ma népszerű lehetőségek pozitív megítélése csökkeni 

fog. Ollé (2012) a következő következtetéseket vonja le a trendek és a hype-görbe 

kapcsán: A Gartner-féle hype-görbe (Fenn-Raskino, 2008) alapján tudjuk, hogy minden 

technikai megoldással szemben először irreális, felfokozott elvárások keletkeznek, majd 

amikor ezek - teljesen érthető módon - nem teljesülnek, akkor a kiábrándultság és teljes 

elutasítás következik. Csak ezek után van lehetőség arra, hogy az új technika alkalmazását 
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reális keretek között vizsgáljuk meg, illúzióktól és előítéletektől mentesen 

(Námesztovszki-Glušac-Esztelecki-Kőrösi-Major, 2015). 

 

1. ábra 

Az egyszerűsített hype-görbe (forrás: Ollé, 2012) 

 

A tapasztaltabb kollégák számos példát tudnak hozni a múltból, amelyek esetében 

lejátszódtak ezek a fázisok (fokozott elvárás, kiábrándulás, alkalmazás a reális lehetőségek 

között): diavetítők, iskolatévé, iskolarádió, videókonferenciák, interaktív tábla stb. 

 

Az ismertetésre kerülő modellek különböznek egymástól az eszközhasználat 

(minőségileg és mennyiségileg), valamint az oktatók és a tanulók online és offline 

interakciójának az aránya tekintetében. Ez kezdődhet attól a szinttől, amikor az online 

eszközök és tartalmak alternatívaként jelennek meg a hagyományos oktatás mellett és 

terjedhet egészen odáig, amikor a tanuló és az oktató egyáltalán nem találkoznak 

személyesen, a teljes folyamat az interneten játszódik le. Természetesen minden modellnél 

más módszerek és eszközök kerülnek alkalmazásra és más célok jelennek meg. 
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Blended learning 

A blended learning (vegyes vagy kombinált oktatás): esetében az online tartalmak 

mellett megjelenik a hagyományos oktatás, konzultációk, egyeztetések is. Ez a képzési 

forma átmenet a hagyományos oktatás és az e-learning között és a különböző oktatási 

intézményekben is gyakran kerül alkalmazásra: a pedagógus a hagyományos oktatás 

mellett elérhetővé tesz online tartalmakat, online teszteket, illetve ajánl hasznos oldalakat 

és alkalmazásokat, a tanulók munkáját online kommunikációs eszközökkel is segíti, 

elérhető a tanulók számára online is. A céges képzések és különböző tanfolyamok során is 

gyakran alkalmazzák ezt a tanulásszervezési modellt, mivel jelentősen csökkenti a teljesen 

offline képzések költségeit. A tartalmak tervezésénél, valamint a célok meghatározásánál 

fontos, hogy megpróbáljuk egyesíteni a személyes kommunikáció hatékonyságát és 

motiváló hatását, valamint az online eszközök nyújtotta - tértől és időtől független - 

tanulást. 

 

Lifelong learning 

Az információs társadalom és a felgyorsult információáramlás a régi szakértelem 

gyors elavulását eredményezi. Ezen probléma orvosolható a folyamatos tanulással, 

önfejlesztéssel és továbképzéssel, amely gyakorlatilag egy életen át kell(ene), hogy 

tartson: ezt a folyamatot lifelong learning-nek, vagy életen át tartó tanulásnak nevezzük. 

 

Az egész életen át tartó tanulás azt a folyamatot jelenti, melyben a fejlődés/tanulás 

nem áll meg egy adott életkorban, hanem az egész életet jellemzi (Molnár, 2015). 

 

Ez a modell nem feltételezi az IKT eszközök használatát, de a naprakész 

információk online érhetők el a legolcsóbban és a leggyorsabban, a különböző közösségek 

is itt szerveződnek, sőt az online tanulás is egyre népszerűbb. Az esetek többségében az 

életen át tartó tanulás szorosan kötődik az IKT eszközök és az online tartalmak 

felhasználásához. 

 

Networked learning 

A networked learning vagy hálózati tanulás, a konnektivizmussal társfogalom. Arra 

épül, hogy az oktatásban a lehető legtöbb embert összekössük, természetesen valamilyen 
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közös tulajdonság, érdeklődési kör alapján, de arra is van lehetőség, hogy olyan 

személyek kapcsolódjanak össze, akikben nincs semmi közös, hiszen ennek a tanulás 

típusnak az a lényege, hogy az internet segítségével egymástól is tanulhassanak az arra 

hajlandók, a gyerekek legyenek folyamatos kapcsolatban egymással a tudásszerzés során 

és a későbbiekben is a gyakorlások alkalmával, magyarázás közben, korrepetáláson. Ezen 

kívül a tanárok is fenntartsák a kapcsolatot mindenkivel (Bessenyei 2007). 

 

E-learning 

Az EU e-learning akciótervének meghatározása szerint az e-learning „a 

multimédiás eszközök, valamint az internet felhasználása a tanulás minőségének javítása 

érdekében, azáltal, hogy megkönnyíti a forrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

és lehetővé teszi az együttmködést és az információcserét egymástól távoleső pontok között 

is” (Commission to the Council and the European Parliament, 2001). Ez a definíció 

meglehetősen tág, mivel nem határozza meg sem a szükséges tanulási módszertanok, sem 

pedig a technológia mibenlétét (a multimédiás technológia magában foglalja a 

számítógépes alkalmazások csaknem minden fajtáját), de megkülönbözteti az e-learninget 

és a távoktatást, amely információs és kommunikációs technológia felhasználása nélkül is 

lehetséges. Mitöbb, a távolság nem elengedhetetlen feltétele az e-learningnek, bár az egyik 

legfontosabb előnye éppen az a rugalmasság, amit a távolságok áthidalásának terén nyújt 

(Falch, 2004). Ez az oktatási modell nem feltételezi a személyes találkozást, így ennek 

megfelelően kell a tartalmakat és az aktivitásokat tervezni. 

 

M-learning 

A jelenlegi trendek alapján a mobiltechnológiák mindinkább beágyazódnak a 

mindennapi életünkbe. Integrált tulajdonságaiknak köszönhetően hétköznapjaink részévé 

válnak hely- és időfüggetlen jellemzőik által. A jelenséget néhányan már úgy is 

jellemezték, mint a következő társadalmi forradalmat (Rheingold, 2003). Ez az 

informatikai forradalom kihívást jelent majd a közoktatás számára, mivel átalakítja a 

tanulás és tanítás szervezeti, intézményi kereteit. A nyomtatott írás fokozatosan elveszti 

vezető szerepét a kommunikációs médiumok között, a virtuális tanulás lesz a megszokott, 

bár emellett a személyes kommunikáció sem mellőzhető (Nyíri, 2009). A drótnélküli 

hozzáférés jelentősen meghatározza a tartalmak tervezését is, a tartalmak terjedelmének és 
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megjelenésének a tekintetében: elsősorban a reszponzív elvnek (Responsive web design - 

RWD) kell, hogy megfeleljenek. Ez az elv és a hozzá tartozó technikai megoldások 

biztosítják, hogy a tartalmak megfelelően (könnyű navigálás és olvashatóság) jelenjenek 

meg a különböző méretű kijelzőkön, mint amilyen az asztali számítógép, laptop, tablet és 

a mobiltelefon kijelzője. 

 

BYOD 

A fenn említett kezdeményezések és modellek egy újabb lehetséges megoldást 

vetítenek elő, ez a BYOD, amely fogadtatása még változó a pedagógus társadalomban, 

ugyanakkor a fejlett oktatási rendszerekben már előszeretettel alkalmazzák. 

 

A BYOD (Bring your own device) modellben a hallgatók és az oktatók a személyes 

elektronikus eszközeiket használják az iskolában történő tudományos és adminisztratív 

munka végzése során, amellyel áthidalható a költségvetési megszorítások miatt keletkezett 

esetleges technikai űr (Kőrösi-Esztelecki, 2015). Bár e gondolat lehet, hogy újszerűnek 

hathat, de egyre több iskola vezeti be a BYOD modellt, és engedélyezi tanulóinak a saját 

eszköz vagy eszközök tanulási célú használatát (Kis-Tóth, 2013).Ugyanígy vélekedik 

erről Fadel (2010) is, aki szerint az oktatás digitális forradalma tovább halad, és ez egyre 

több iskolát ér el, mivel bizonyítottan növekszik azon általános és  felsőoktatási 

intézmények száma, amelyek kezdeményezik a mobilkészülék oktatásszerű használatát 

(Fadel, 2010). Mivel a tanulókat érintő technikai forradalom, tőlünk, oktatási 

intézményektől független, valójában nem is egy új gondolatról, inkább egy általános 

megállapításról beszélhetünk, hiszen ahogy a mobileszközök száma egyre nő, ezzel együtt 

nő a diákok kíváncsisága is, hogy hogyan tudnák ezt használni az oktatásban, hogyan 

válhatna oktatás központúvá, személyre szabottá a tanulás (Luedtke, 2014). Mialatt 

azonban a kutatók azon tanakodnak, hogy hogyan tudnánk a mobil eszközeinket bevonni a 

közoktatásba, észre kell vennünk, hogy az már rég beszivárgott az iskola padjai közé a 

tabletek és okostelefonok által. Épp ezért szükségszerűen egyre több iskola vált a saját 

eszköz tiltásának eszméjéről a BYOD modellre, hogy ezáltal fokozza és javítsa a tanulók 

elkötelezettségét és az oktatás hatékonyságát, bővítse az együttműködést, szélesítve a 

meglévő infrastrukturális rendszerének kapacitásait. (Cisco, 2012). 
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Többen többféleképp látják a BYOD előnyeit, ám alapjaiban szinte minden kutató 

egyetért azzal, hogy a kézi, hordozható eszközeik a BOYD modellen keresztül, lehetővé 

teszik, hogy: 

 diákközpontúvá váljon a tanulás, amelynek során az autentikus tanuláson van a 

hangsúly 

 flexibilitást biztosít az inkluzív tanítás gyakorlatán keresztül 

 a 21. századi tanulásra fókuszál, a kritikus és kreatív gondolkodásra, a 

kollaborációra, kommunikációra, az önirányításra, a globális tudatosságra és a 

kulturális műveltségre 

 növeli a hallgatói szerepvállalást (Alberta Education, 2012): 

 

Luedtke (2014) szerint a saját eszköz használatának bizonyított előnyei: 

 a tanulók jártasak a saját eszközük használatában: mivel azt a diákok saját 

igényeiknek megfelelően állították be, így mind a tanuló mind az oktató 

hatékonyan tudja használni az oktatás folyamatában 

 áthidalható a formális/informális tanulás: amennyiben a tanuló az iskolában és 

otthon is ugyanazt az eszközt használja, úgy lehetőség nyílik egy kiterjesztett 

tanulásra 

 bárhol, bármikor: A BYOD gyorsan és drasztikusan képes  javítani a diákok 

technológiákhoz való hozzáférését, hiszen az egyedileg birtokolt eszközökben 

rejlő lehetőségek egészen mást jelentenek, mint amit az iskola eddig nyújtani 

tudott. A mindenhol jelenlévő technológia rákényszeríti a tanárokat is arra, hogy 

innovatív módon építsék be a technológiát az oktatásba. 

 

A felsoroltak mellett érdemes megemlíteni Főző és Tóth-Mózer (2014) kutatását is. 

Felmérésük rávilágított arra, hogy a tanulók sokkal élvezetesebbnek tartották a 

kézbevehető okos telefonokon tanulmányozható és manipulálható tananyagokat, 

feladatokat. Különösen hasznosnak találták az azonnali visszacsatolást jelentő 

szavazóalkalmazást, amely az órán tanultak megértésének ellenőrzésére szolgált, valamint 

az önállóan használható alkalmazásokat, amelyekkel közelről tanulmányozhatták a 

modelleket, saját ütemben dolgozhattak, és kaphattak visszajelzéseket. 
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A BYOD modellre fejlesztett tananyagok esetében, mivel különböző típusú 

eszközökkel történik a hozzáférés, elsősorban minél szélesebb körű kompatibilitásra kell 

összpontosítani. 

Keretrendszerek és alkalmazások 

A keretrendszerek és a különböző alkalmazások segítségével lehetséges a digitális 

tananyag megosztása és rendszerbe foglalása. 

 

MOODLE 

A MOODLE az egyik legnépszerűbb keretrendszer (LMS – Learning Management 

System), amely 2002 óta létezik. A rendszer lehetőséget kínál egy egész képzési rendszer 

online támogatására (blended learning) vagy teljesen online oktatásra. A képzési struktúra 

testreszabható egy intézmény képzési szintjeire (alapképzés mesterképzés, phd) vagy 

kisebb alegységekre építhető fel (tanszékek vagy évfolyamok). 

 

A keretrendszer megfelel a legújabb kor kihívásainak, és a folyamatos fejlesztésnek 

köszönhetően elérhetők a webkettes eszközök (wiki, blog, interaktív kommunikáció és 

fórumok). A rendszer ingyenes, viszont telepíteni kell egy saját tárhelyre. Fejleszthető 

(open source), ami lehetővé teszi a rendszer testreszabását, önálló modulok fejlesztését és 

a meglévők módosítását.  

 

A rendszer legnagyobb előnye, hogy online tanulásra készült, és a szolgáltatások is 

erre optimizáltak. Lehetőség van a hallgatók értékelésére és az aktivitásuk követésére. Ez 

lehetővé teszi a vegyes tanulásszervezés (blended learning) mellett a teljesen online alapú 

képzések támogatását. 

 

Ezen előnyök miatt sokszor MOOC-ok (Massive Open Online Course) is ebben a 

keretrendszerben kerülnek meghirdetésre (a magyarországi MOOC kurzusok többsége 

esetében is). A MOODLE rendszer nyújtotta lehetőségek teljességében megfelelnek a 

MOOC követelményrendszerének és meghatározásának, azonban a köztudatban a 

MOOC-ok kapcsán a legnépszerűbb MOOC honlapokon (Coursera, Udacity, edX) 

meghirdetett kurzusok élnek. 
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Másrészről sokszor hátránynak könyvelhető el, hogy adminisztrátor szükséges a 

rendszer telepítéséhez és testreszabásához, mivel a telepítés és a testreszabás (állományok 

másolása a szerverre, mysql adattáblákra történő hivatkozás és az egész rendszer 

felépítésének meghatározása) nagyobb szaktudást várnak el az átlagos felhasználói 

szintnél. Emellett a rendszert ajánlott egy megvásárolt tárhelyre telepíteni (az ingyenes 

tárhelyek szolgáltatásai korlátozottak és sokszor megbízhatatlanok), amelyhez szintén 

fizetős webcím szükséges. Habár ezek a költségek nem magasak, de a teljesen ingyenes 

felhasználás nem valósul meg. Mindezt összegezve elmondható, hogy a MOODLE 

intézményi szinten lehet sikeres, ahol adminisztrátort biztosítanak a felülethez, központi 

irányelveket határoznak meg a rendszer alkalmazását illetően, belső vagy külső 

képzéseken vesznek részt a tanárok, és esetlegesen kötelezik őket egy meghatározott 

számú kurzus online felkínálására és egy meghatározott online eltöltött idő vagy 

teljesítmény elérésére. Tapasztalatunk szerint a felsorolt nehézségek alapján az egyéni 

innovatív szemléletű pedagógusok számára csak nehezen érhető el ez a keretrendszer. 

 

Másrészről a tanulók számára a rendszer legtöbbször ismeretlen, nem regisztráltak 

ilyen felületen, és sokak számára nem felhasználóbarát. Összehasonlítva a manapság 

népszerű felületekkel, megálapítható, hogy a MOODLE (a megjelenés és az elrendezés 

jelentősebb módosítása nélkül) nem felhasználóbarát, és használata túl összetett egy 

átlagos felhasználó számára (Námesztovszki-Kőrösi-Esztelecki, 2015). 

 

2. táblázat 

A MOODLE keretrendszer előnyei és hátrányai 

(forrás: Námesztovszki-Kőrösi-Esztelecki, 2015) 

Előnyök Hátrányok 

ingyenes 

fejleszthető (open source) 

online tanulásra tervezett 

adminisztrátor szükséges 

nem felhasználóbarát 

népszerűtlen a hallgatók között 

 

A fent említett hiányosságok egy része kiküszöbölhető a MoodleCloud 

alkalmazással (www.moodlecloud.com), amelynek a beta verziója érhető el és 50 
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felhasználóig ingyenesen használható. Ez az alkalmazás telepítés és adminisztrátor nélkül, 

online szabható testre. 

 

MOOC típusú kurzusok 

A Massive open online course (MOOC) (magyarul: tömeges nyílt online kurzusok) 

az online tanítás és tanulás legújabb vívmányai (Liyanagunawardena - Adams - Williams 

2013). Ezek az egyetemi kurzusok elérhetők a nyilvánosság számára az egész világon; 

nincsenek előfeltételeik; és általában térítésmentesek (Allen - Seaman 2014; Adams - 

Liyanagunawardena - Rassool - Williams 2013; Fini 2009; Stewart 2013). Ezek a 

rendszerek rugalmas tanulást - bárhol és bármikor - valamint a rendszerbe történő 

változatos feladatok integrálását teszik lehetővé. Minden egyes kurzus felépítése 

különböző, a kurzus, a tananyag, a szükségletek és az oktatók döntéseinek függvényében 

(Soffer - Cohen, 2014). 

 

A világ vezető oktatási intézményei számára is a MOOC-ok indítása elsősorban 

marketing lehetőség és presztízs kérdése. Az oktatott tartalmakon túl fontosnak tartjuk 

kiemelni, hogy egy teljesen online környezetben történő tanulás során fejlődnek az 

informatikai kompetenciák és készségek (regisztráció, űrlapok és tesztek kitöltése, 

tartalmak feltöltése, fórum használata), amelyek elsődlegesen a fiatalabb generáció 

esetében fontosak. Másrészről az angol nyelvű kurzusok felületén történő tanulás a nyelvi 

kompetenciák fejlődését eredményezheti. Emellett a MOOC-ok egy sokak számára 

elérhető tanulási formát kínálnak fel. A MOOC-ok esetében negatívumként jelenhet meg, 

hogy az elkészítésük időigényes, módszertani tudást és energiát igényel. Emellett az, hogy 

az oktatók folyamatosan elérhetők, negatívumként is megjelenhet az esetükben, azonban 

ez megoldható akár online fogadóórák időzítésével. Másrészről egy MOOC 

kidolgozásához és az oktatási feladatok ellátásához alapszintű informatikai tudás 

szükséges. Emellett az ilyen jellegű oktatói tevékenység sokszor kilépést jelent az oktatói 

komfortzónából, azért mert ez egy új képzési forma, az előadások nyilvánossá válnak. A 

MOOC-okkal kapcsolatosan az elvárások manapság a csúcson vannak, és a feltörekvőben 

lévő BYOD elvek alkalmazásának tekintetében is érdemes szem előtt tartani a Gartner-

féle hype-görbét, amely érvényesült eddig az összes oktatástechnológiai trendre. Az 

említett görbe alapján elmondható, hogy ezek a ma népszerű lehetőségek pozitív 
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megítélése csökkeni fog. (Námesztovszki-Glušac-Esztelecki-Kőrösi-Major, 2015). Ennek 

ellenére az ilyen jellegű oktatási forma nem eléggé elterjedt az oktatási rendszerünkben. A 

MOOC típusú tartalmak készítésénél és felhasználásánál a tanulók különböző 

tudásszintjét kell szem előtt tartani és segíteni kell a felhasználók rendszerben történő 

eligazodását. 

 

3. táblázat 
A MOOC előnyei és hátrányai (forrás: Námesztovszki-Kőrösi-Esztelecki, 2015) 

Előnyök Hátrányok 

ingyenes 

online tanulásra tervezett 

naprakész tudás egy jelentős szakmai 
közösségtől 

nyelvi akadályok 

lassú visszajelzések 

 

 

4. táblázat 

Legnépszerűbb MOOC rendszerek alapadatai 

(Forrás: http://kmooc.uni-obuda.hu/) 

 

 

Ismereteink szerint, Magyarországon a Webuni és a K-MOOC a két legjelentősebb 

gyűjtőhely a magyar nyelvű MOOC-ok számára. A Webuni az innostart által fejlesztett 

keretrendszer, a K-MOOC pedig a felsőoktatási intézményeket tömörítő rendszer. 
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Webuni 

A Webuni fejlesztései 2012-ben kezdődtek és közösségi tudásmegosztó 

platformként határozza meg a működési formáját. A kezdeményezés az Egyesült 

Államokban tapasztalt trendek (online oktatás, coursera és edx) számára nyújt platformot, 

keretrendszert. 

 

A Webuni rendszerben 132 kurzus érhető el (a tanulmány megírásának 

időpontjában: 2015. december), átlagban heti 2 kurzus készül el és 9000 regisztrált 

felhasználó található a rendszerben. A kurzusok egy része ingyenes, a másik részük pedig 

fizetős. 

 

A Webuni a következő szöveggel határozza meg a rendszer létjogosultságát: A mai 

fiatal generációk jóval nyitottabbak az online tartalmakra, a világ kommunikációs 

csatornái az elmúlt évtizedekben teljesen átalakultak, míg oktatási rendszerünk 

lényegében változatlan maradt. Ehhez a megváltozott és felgyorsult információ-

áramláshoz újfajta oktatási-tanulási szemlélet, és ezáltal újfajta tanári kompetenciák váltak 

szükségessé. A Webunival az volt a célunk, hogy ehhez a modern oktatási formához 

megteremtsük azt a technikai hátteret, amellyel nem csak lehetőséget biztosítunk az 

oktatóknak, hogy alkalmazkodni tudjanak a mai digitalizált elvárásokhoz, de még egy új 

bevételi forrásra is szert tegyenek! (forrás: http://www.webuni.hu) (Námesztovszki-

Glušac-Esztelecki-Kőrösi-Major, 2015). 

 

A Webuni rendszer ingyenesen használható, az előadók sikerességét a tanulók 

értékelése és a tanulók száma határozza meg a legjobban. A rendszerben léteznek 

ingyenes és fizetős kurzusok (a kurzusvezető határozza meg). A Webuni kiváló 

lehetőséget teremt az értékesíthető tudás megosztásához és passzív jövedelem 

megvalósításához. 

 

K-MOOC 

A K-MOOC a következő szöveggel határozza meg a céljait és a tevékenységét: A 

magyarországi felsőoktatási intézményeknek nincs lehetőségük felvenni a versenyt a nagy 

MOOC szolgáltatókkal, de mindenképpen hasznos és jövőbe tekintő kezdeményezés az 
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Óbudai Egyetem által létrehívott K-MOOC központ, amely élve a magyar nyelv összekötő 

erejével: 

 

 kiszolgálja a Kárpát-medencében magyar tannyelvű képzést folytató összes 

felsőoktatási intézményt, különös tekintettel a határon túli intézményekre, 

 olyan magyar nyelvű, szakmailag magas szintű kurzusokat is indít, amelyek 

hazai és nemzetközi egyezmények alapján az akkreditációs követelményeknek is 

megfelelnek, ezzel is segítve a későbbiekben a határon túli felsőoktatási 

intézmények akkreditációját, 

 tovább erősíti a hálózatba szervezett hátáron túli intézményekben az 

anyaországhoz való tartozás érzését, 

 a mindennapok gyakorlatává teszi a Kárpát-medencében a magyar tannyelvű 

képzést folytató intézmények, oktatók és a magyar anyanyelvű hallgatók 

kapcsolatát. 

 

A K-MOOC kurzusai magyar nyelvűek, és ingyenesen felvehetők mindenki 

számára. A hallgatók kapnak egy részletes tematikai vázlatot arról, hogy miről lesz szó az 

adott kurzusban. A képzés folyamán videókon rögzített előadásokat kapnak, mellé 

határidőre beadandó teszteket, házi feladatokat és írott segédanyagokat. A hálózathoz 

csatlakozó intézmények minden tudományterületen maguk is készíthetnek és 

meghirdethetnek kurzusokat a jövőben (forrás: http://www.kmooc.uni-obuda.hu) 

(Námesztovszki-Glušac-Esztelecki-Kőrösi-Major, 2015). 

 

A K-MOOC rendszerben 23 ingyenes kurzus érhető el, és a rendszerhez 22 

magyarországi, valamint 13 határon túli felsőoktatási intézmény csatlakozott (a tanulmány 

megírásának időpontjában: 2016. augusztus). 

 

Az online eszközökkel történő oktatás lehetőségei és nehészségei 

Attól függetlenül, hogy melyik oktatási modellt és konkrét alkalmazást használjuk, 

általánosságban elmondható, hogy online eszközök alkalmazása során a következő 

előnyökkel és hátrányokkal találkozhatunk intézményi és egyéni szinten is: 
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Lehetőségek 

Költséghatékonyság 

Az egyik legnagyobb előnye az ilyen jellegű képzésnek a költséghatékonyság, 

amely több formában is megjelenhet. Megjelenhet a képzés résztvevőinek (oktatók, 

tanulók) utazási költségeinek a minimalizálásában, valamint az elkészített anyag 

(oktatóvideók, prezentációk, szöveg), de akár egy kurzus részei-moduljai, többször is 

felhasználhatók, újabb költségek nélkül. Másrészről egyes képzési formák és környezetek 

lehetővé teszik az oktatási tartalmak értékesítését is, így ez passzív jövedelem 

megvalósítását eredményezi az oktatónak. 

 

Helytől és időtől független tanulás 

Az online eszközök biztosítják a hozzáférést - bárhol és bármikor - az oktatási 

tartalmakhoz és az oktatási környezethez. Ez azt jelenti, hogy távolabbi településekről 

(akár szórvány vagy diaszpóra) is teljes mértékben részt tudnak venni egy-egy képzésen, 

másrészről viszont ezen közösségek oktatói is teljes jogú online oktatóvá válhatnak és 

bekapcsolódhatnak a közösség számára fontos oktatási folyamatokba. Ezek a tények sok 

intézményvezetőt vezettek arra a döntésre, hogy kihelyezett képzések gerincét alkossa 

egy-egy online oktatási környezet. 

 

Habár egyes kurzusok meghatározott időkorláttal (általában hetekre osztott 

modulok és tevékenységek) kerülnek meghirdetésre, a tanulók egyéni időbeosztással, a 

számukra legmegfelelőbb napszakban végzik el a különböző aktivitásokat. 

 

Nagyszámú tanuló 

Mivel az online tanulás a virtuális térben történik, nincsen korlátozás a tanulók 

számát illetően. Amennyiben a tartalmakat, a hozzájuk kötődő aktivitást és értékelést jól 

tervezzük, akkor a tanár gyakorlatilag korlátlan számú tanulót tud oktatni. Ebben az 

esetben az adott kurzus köré felépülő "szakértő közösség" sok esetben gyorsabban reagál 

az adott kérdésre, és megvalósul a tanulás a tanulótárstól. Ezek a közösségek sok esetben 

nagyobb értéket képviselnek, mint a neves szakember/kurzusvezető online jelenléte. 
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Marketing 

Ez a képzési forma egy kiváló marketing lehetőség az intézmények számára, mert 

amellett, hogy ingyenes, a felhasználók „találkoznak” az intézmény oktatóival, valamint 

betekintést nyernek az ott folyó munkába. A világ vezető oktatási intézményei számára is 

a MOOC-ok indítása elsősorban marketing lehetőség és presztízs kérdése 

(Námesztovszki-Glušac-Esztelecki-Kőrösi-Major, 2015). 

 

Az oktatott tartalmakon túl 

Az oktatott tartalmakon túl fontosnak tartjuk kiemelni, hogy egy teljesen online 

környezetben történő tanulás során fejlődnek az informatikai kompetenciák és készségek 

(regisztráció, űrlapok és tesztek kitöltése, tartalmak feltöltése, fórum használata), amelyek 

elsődlegesen a fiatalabb generáció esetében fontosak. Másrészről az angol nyelvű 

kurzusok felületén történő tanulás a nyelvi kompetenciák fejlődését eredményezheti. 

Emellett a MOOC-ok egy sokak számára elérhető tanulási formát kínálnak fel 

(Námesztovszki-Glušac-Esztelecki-Kőrösi-Major, 2015). 

 

Nehészségek 

Időigényes tartalomfejlesztés 

Az online oktatás egyik legnagyobb hátránya az időigényes tartalomfejlesztés. A 

minőséges tartalmak (multimediális tartalmak, prezentációk, szöveges dokumentumok) 

létrehozása és rendszerbe foglalása időigényes és technikai ismereteket feltételez. 

Másrészről a tanulói aktivitás és az értékelés megtervezése és a szükséges online tartalmak 

előkészítése szintén időigényes lehet, és a kurzusok beindítása előtt kell, hogy 

megtörténjen. Az online kurzusok egyik jellegzetessége, hogy a kurzus beindítása után 

minimális tér és idő marad a rögtönzésre. 

 

Motiváció 

A tanulók és a potenciális oktatók motiválása az online oktatásra és a tanulásra 

kulcsfontosságú az ilyen jellegű képzés esetében. A legtöbb esetben nem szentelnek 

különösebb figyelmet a tanulók motiválására. Az oktatók esetében szintén fontos a 

motiváció, amelyet leggyakrabban az intenzív kommunikációval, a feladatok kisebb 
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feladatokra történő bontásával, a sikerélmény biztosításával és az aktív tutorálással tudunk 

biztosítani. 

 

Módszertani különlegességek 

Az online tartalmak létrehozása és az online oktatási folyamat a hagyományostól 

jelentősen eltérő módszertant feltételez. Ezeket a módszereket a következők határozzák 

meg: 1. személyes kapcsolat hiánya, 2. többcsatornás, interaktív és gyors kommunikáció, 

amely a keretrendszeren túl megjelenhet e-mail formájában vagy közösségi oldalakon is, 

3. a tevékenység és a tartalmak előzetes megtervezése és elkészítése, 4. modulokra vagy 

hetekre osztott tartalmak, 5. a tudásfelmérés lehetőségei és nehészségei az online térben 6. 

a résztvevők változó előtudása. 

 

Komfortzóna 

Az online oktatás legtöbb előadó számára egy új helyzet, amelyet jó esetben 

kihívásként élnek meg. Elsősorban a komfortzónából és a négy fal közül való kimozdulást 

jelenti, mivel ezek a tartalmak sok esetben elérhetők, az oktatási folyamat nyitott lesz a 

külső véleményekre, esetlegesen a bírálatokra is. A webkettes eszközök ezt a folyamatot 

még gyorsabbá és interaktívabbá teszik. 

 

Online eszközökkel történő oktatás az empirikus adatok tükrében 

A MOOC-ok elsődlegesen azért bírálhatók, mert azok teljesítésének aránya nagyon 

alacsony, átlagban mintegy 10% (Wilkowski - Deutsch - Russel M., 2014), más források 

szerint 15% (Jordan, 2013). Ez  annak tudható be, hogy egyes résztvevők számára a 

megszerzett tudás a fontos, az elismervény már nem prioritás. Másrészről a tanulók egy 

kisebb részét szakmai érdeklődés ösztönzi, hogy beiratkozzon egy-egy kurzusra, illetve 

választ szeretne kapni a kérdéseire a kurzus köré létrejött szakmai közösségtől. Emellett a 

kurzuskészítők általában nem fektetnek jelentősebb energiát abba, hogy motiválják a 

tanulókat, és elkerüljék a kurzusok elhagyását, feladását. A MOOC-ok teljesítésének ilyen 

alacsony százaléka ösztönzött bennünket arra, hogy részletesebben megvizsgáljuk azokat 

a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a tanulás sikerességét, valamint a tanulók 

lehetséges motiválásának lehetőségeit (Námesztovszki-Glušac-Esztelecki-Kőrösi-Major, 

2015). 



(Költség)hatékonyabb oktatás online eszközök segítségével 

 

– 115 – 

Az elérhető nemzetközi szakirodalom szerint (Breslow et al., 2013; Coursera, 2012; 

edX, 2015), a MOOC-ok felületére a férfiak jelentkeznek nagyobb százalékban. A MOOC 

képzési forma elsődlegesen a fiatalabb nemzedék körében (30 év alatt) (edX, 2015) 

népszerűbb. 

 

A jelentkezők összetételére valószínűleg hatással van a kurzus témaköre, de az 

előadók egyéni kapcsolatrendszere is. 

 

Csapatunknak több kutatásban is sikerült kimutatni, hogy az online oktatási 

környezetben az aktivitás, a kommunikáció és az oktatási tartalmak elérése jelentősen 

növekszik közvetlenül a megadott határidők előtt. Ez is egy fontos ismérve az online 

oktatásnak. 

 

A kurzusok kommunikációs modelljeit tanulmányozva megállapítható, hogy a 

kommunikáció iránya és intenzitása a legjelentősebb mértékben a pedagóguson múlik. Ez 

azt az elvet bizonyítja, hogy a pedagógusra az online környezetekben is pedagógusként 

tekintenek, és ezt fontos szem előtt tartani az online aktivitás során (oktatási 

keretrendszerek, közösségi oldalakra feltöltött tartalmak, hozzászólások stb.). Így az 

online és az offline személyiséget külön-külön kezelni ebben az esetben is hiba lenne. 

 

Összegzés 

A munkánk során, a magyarországi és a nemzetközi szakirodalomból kiindulva, 

áttekintettük a rendelkezésre álló online eszközöket és ezeknek a felhasználási 

lehetőségeit a meglévő oktatási rendszerben. 

 

A felhasznált eszközök minőségétől és mennyiségétől függően, leírtuk a különböző 

oktatási modellek jellegzetességeit, bemutatva az előnyöket és azokat az akadályokat, 

amelyek megnehezíthetik a megvalósulást a különböző környezetekben. Megpróbáltuk 

saját tapasztalatból kiundulva bemutatni ezeket a modelleket, objektíven, nem 

alábecsülve, azonban nem is túlbecsülve az eszközök szerepét. Meggyőződésünk, hogy az 

ismertetett modellekben a pedagógus szerepe kulcsfontosságú, a megváltozott 

körülményeket és az erre adható lehetséges válaszokat, valamint az új szerepköröket 
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szintén ismertettük. Az aktuális trendeket és ezek alakulását hype-görbe segítségével 

mutattuk be. 

 

A trendek és a lehetséges modellek mellett fontosnak tartottuk még kihangsúlyozni 

az intézményvezetők és a teljes oktatási rendszer fontosságát a különöböző online 

eszközök sikeres alkalmazásának szempontjából. 
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Dr. Kozári József 
A Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ tevékenységének 

bemutatása 

A Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ (továbbiakban SZTK) a Szent István 

Egyetem szervezeti egységeire, társintézményeire, a kutatóintézetekbe kihelyezett 

tanszékeire és osztályaira, kísérleti tereire és mintagazdaságaira, valamint a Pályázati és 

Innovációs Központ szellemi kapacitására és infrastrukturális hátterére kíván 

támaszkodni. A Központ kapcsolatot épít ki továbbá az Egyetemen kívüli olyan 

szervezetekkel is (Agrárgazdasági Kamara, minisztériumok, kutatóintézetek, 

társegyetemek, szakiskolák, gazdaszervezetek, alapítványok, munkaügyi központok stb.), 

melyek a felvállalt feladatok minőségi elvégzéséhez segítséget nyújthatnak. 

 

A Központ alapvetően szervezési és koordinációs feladatokat lát el. Híd szerepet 

tölt be az említett szervezeti egységek és a vidékfejlesztésben érdekeltek, valamint a 

vállalkozói réteg között. 

 

A Központ kapcsolati rendszerét az 1. ábra szemlélteti. 

 

A Központ a tudásmenedzselés két fő területével, a vidéki szaktanácsadás 

végzésével és a felnőttképzéssel igyekszik részt venni a vidéken élők gazdasági és 

társadalmi felzárkóztatásában. 

 

Predstavljanje centra za obuku i stručno savetovanje 

Centar za obuku i stručno savetovanje (u daljem tekstu Centar) deo je Fakulteta 

„Sent Ištvan” i nadovezuje se na stručnu obuku, isturena odeljenja, ogledne oblasti, 

gazdinstva, kao i rad Centra za konkurse i inovacije. Centar sarađuje i sa drugim 

institucijama van samog Fakulteta (sa agrarnom komorom, ministarstvima, centrima za 

istraživanje, partnerskim fakultetima, stručnim školama, udruženjima poljoprivrednika, 

fondacijama, službama za zapošljavanje i dr.) čime doprinosi kvalitetu i boljem rezultatu 

različitih zadataka koje obavlja. 
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Centar prvenstveno obavlja organizacione i koordinacione delatnosti. Ima ulogu 

medijatora između gore pomenutih organizacija i preduzetnika, kao i svih onih koji su 

zainteresovani za ruralni razvoj. 

 

Centar sprovodi dve glavne delatnosti iz oblasti menadžmenta znanja, ruralni 

konsalting i obrazovanje odraslih, sa ciljem da učestvuje u razvoju ruralnih područja. 

 

Presentation of Activities of the Consulting and Vocational 
Training Center 

The Consulting and Vocational Training Center (SZTK) will be leaning on 

organizational units, partner institutions, departments at research centers, technical 

training sites and model farms of the Szent István University as well as intellectual 

capacities and infrastructural background of the Tender and Innovation Center. The Center 

will build good relations with the University as well as with other organizations, which 

may help in accomplishing tasks the Center named as part of its scope of activity 

(Agricultural-Economic Chambre, ministries, research institutes, partner universities, 

technical schools, farmer organizations, foundations, centers for employment. 

 

The Center basically does organizational and coordination activities. It is a sort of 

bridge between the organisational units mentioned above, actors of regional development 

and entrepreneurs. 

 

The Center is aiming to take part actively in actions which aim to improve 

economic and social position of people from rural areas by providing technical and 

professional consulting as well as adult education. 

 

Vidéki szaktanácsadás 

A szaktanácsadási tevékenység a Szent István Egyetem jogelőd intézményeiben 

már 1993-ban elkezdődött. A munkában minőségi változás 1999. január 1-én következett 

be, amikor a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Központot az ország 

egyik Regionális Szaktanácsadási Központjává tette. 
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Az FVM megbízása alapján a Központ szervezi, koordinálja és ellenőrzi a közép-

magyarországi régió szaktanácsadási feladatainak ellátását. Ezen belül: 

 A szaktanácsadók igénye alapján koordinálja és segíti a szakmai információ 

továbbítását és a tudományos eredmények gyakorlati hasznosulását. 

 A régió határain belül segíti és koordinálja a területi szaktanácsadási központok 

szaktanácsadási munkáját. 

 Fórumot teremt a felhasználói oldal igényeinek és elvárásainak közvetítésére. 

 Együttműködik a régió köztestületi és szakmai érdekképviseleti szervezeteivel 

és más civil szervezetekkel. 

 A régióban tevékenykedő szaktanácsadókat naprakész, régió-specifikus műszaki 

és tudományos információkkal látja el. 

 Részt vesz a szaktanácsadók kiválasztásában, képzésében és továbbképzésében, 

valamint ellenőrzésében. 

 Működteti a szaktanácsadással kapcsolatos információs rendszert, ennek során 

kapcsolatot tart a mezőgazdasági ismereti és információs rendszer többi tagjával, 

a regionális szövetségekkel, területfejlesztési tanácsokkal, társulásokkal. 

 Ellát továbbá minden olyan szaktanácsadással kapcsolatos feladatot, amelyet a 

jogszabályok, a szaktanácsadók és a régió igényei feladatkörébe utalnak. 
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1. ábra: 
A szaktanácsadásban, felnőtt- és továbbképzésben részt vevő szervezetek 

kapcsolati rendszere 

 

Azon túlmenően, hogy a Központ országos, illetve regionális szaktanácsadási 

feladatokat is ellát, az Egyetemen belül is koordinálja ezt a tevékenységet. 

 

Fő feladatai az alábbiak: 

 Az egyetemen folyó Szaktanácsadási tevékenység összefogása és irányítása  

 A Szaktanácsadási Szakmai Tanácsadó Testület működtetése 

 A SZIE éve Szaktanácsadási tervének összeállítása 

 Módszertani segítségnyújtás a karok szaktanácsadási feladatainak ellátásához 

 Személyes szaktanácsadás (szerződéses formában) 

 Csoportos szaktanácsadás (bemutatók szervezése, előadások tartása) 

 Laboratóriumi vizsgálatok végzése 
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 Kiadványok megjelentetése 

 Szaktanácsadási honlap működtetése 

 

A Központ tanfolyamok szervezése által 1996-tól részt vesz a felnőttoktatásban. 

1999-től a megyei Földművelésügyi Hivatalok igényeinek megfelelően ingyenes, 

csoportos szaktanácsadói programokat szerveztünk a mezőgazdasági vállalkozók 

számára. A megyék falugazdászainak igénybejelentése és javaslata alapján megszerveztük 

a javasolt programokat, beszerveztük az előadókat. 

 

Az 1999. január 1-i FVM megbízást követően szervezett 1043 tanfolyamon és 

programon 30.250 fő vett részt. A jelzett programok szervezésében és megvalósításában 

92 egyetemi dolgozó és 163 külső szakértő vett részt. 

 

Az Európai Uniós csatlakozást követően megszűntek az ingyenes, csoportos 

szaktanácsadási programok. A Központ feladatköre átalakult, új kutatási programokban 

vett részt, valamint szervezte a Névjegyzéki Szaktanácsadók éves kötelező 

továbbképzését. 

 

A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések megvalósításában részt 

venni szándékozó szervezetek katalógusba történő jelentkezésünk sikeres volt. 

Egyetemünk felkerült a Képző intézmények listájára. A sikeres pályázatot követően 

megkezdtük a gazdafórumok szervezését és tartását. A gazdatalálkozókat azokra a 

helyszínekre szerveztük, ahol tanfolyamokat kívántuk indítani. A fórumokon átlagosan 

20-40 gazda vett részt. 

 

A Képző Központ cím elnyerését követően a Központ elkezdhette az ÚMVP- által 

támogatott képzési programok szervezését. A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által elfogadott képzési projektterv alapján Központunk 

a 2009-2015-as időszakban összesen 267 képzést tartott, melyeken 6500 résztvevő kapott 

Tanúsítványt, vagy OKJ Bizonyítványt. A Központ a tanfolyamokat Pest-, Nógrád-, 
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Heves-, Bács-Kiskun-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Fejér-, Komárom-Esztergom megyében 

hirdette meg a téli, kora tavaszi és őszi időszakban. 

 

A megvalósult képzési programok közé a szabadon választható képzések, a 

szakképesítést nem adó úgynevezett szakismeretet bővítő, valamint a hatósági képzések 

tartoztak. 

 

A szakképesítést adó képzések közül a legtöbbször indított képzés az aranykalászos 

gazda volt. Az aranykalászos gazda képzés elvégzésével általános mezőgazdasági 

szakismerettel gazdagodik az ügyfél, elsajátítja a vállalkozói tevékenységéhez szükséges 

alapismereteket, megismeri a gazdaságos környezetkímélő technikákat. Ennek a 

végzettségnek a megszerzésével az ügyfelek eleget tettek az Európai Uniós pályázatokban 

előírt, szakképesítésre vonatkozó minimális követelményeknek. 

 

A szabadon választható képzések közé tartoznak azok a szakismeretet bővítő, 

ajánlott képzések, amelyek aktualizálják a gazdálkodók szakmai ismereteit, innovatív 

információkat adnak, vagy felszínre hozzák a már régóta nem használt szakmai 

képességeket. 

 

Az I. célterületbe tartozó képzések 3. típusa a hatósági képzések csoportja. Hatósági 

képzést csak az arra illetékes hatósággal együttműködve lehet megtartani. A Képző 

Központ látja el a szervezési és az adminisztrációs feladatokat, a hatóság végzi az oktatást 

és bizonyos esetekben a vizsgáztatást. A II. célterületbe a kötelező képzések tartoznak, 

amelyek azok számára kötelezőek, akik valamely pályázati forrásból támogatáshoz 

jutottak. A kötelező képzés elmulasztása a pályázati összeg egy részének visszahívását 

jelentheti. 

 

A Központ 56 oktató segítségével biztosította ügyfelei számára a magas színvonalú 

képzési programokat. Az egyetemi oktatókon kívül 24 középiskolai tanár és 22 tanácsadó 

segítette az oktatást. 
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Az ügyfelek tanfolyam választását kezdetben a pályázati lehetőségeknek való 

megfelelés motiválta, majd a 2012-2013-as évben az új Földtörvény tervezet megjelenése 

után (mely előírt meghatározott mezőgazdasági, vagy erdészeti szakirányú végzettséget) 

az ennek való megfelelés lett a fő motiváció. 

 

A képzések szervezését falugazdászok, kamarai tanácsadók, névjegyzéki 

szaktanácsadók segítették. Munkájuk során javaslatot tettek a képzőhely, illetve a képzési 

program kiválasztására is.  

Figyelemre méltó, hogy azokban a megyékben, ahol a falugazdászok aktívan részt 

vettek a tanfolyamok szervezésében, az ügyfelek az aranykalászos gazda tanfolyamon 

kívül más mezőgazdasági szakképesítést adó OKJ-s tanfolyamokat is elvégeztek, 

kihasználva a rendelkezésükre álló maximális támogatási keretösszeget. 

 

A képzések népszerűségét tekintve második helyen az aranykalászos gazda 

tanfolyamot követően a növényvédő és méregraktár kezelő tanfolyam állt. Ennek oka, 

hogy a növényvédelmi munkák végzéséhez speciális végzettségre van szükség. Ennek a 

végzettségnek a meglétét, illetve érvényességét a hatóságok nyilvántartják és 

folyamatosan ellenőrzik. A szankciók elkerülése érdekében a gazdálkodók körében ez a 

képzés szükségszerűvé vált, és a támogatott képzési forma miatt egyre többen 

választották. 

 

A Központnak úgy kellett kialakítania a képzési programok időbeosztását, hogy az 

a gazdáknak megfeleljen. A tanfolyamok éves eloszlásában megfigyelhető, hogy 

októbertől február végéig lehet tanfolyamokat tartani. Az állattartók esetében még az is 

további kritérium volt, hogy a képzés helyszíne minél közelebb legyen a gazdasághoz, 

hogy probléma esetén a gazda rövid idő alatt vissza tudjon jutni gazdaságába. A gazdák 

nagyon pozitívan értékelték, hogy a Képző Szervezet helybe hozta a tanfolyamot. 

 

A Központ a Szent István Egyetem számára 2012-ben megpályázta és elnyerte a 

Szakmai Szaktanácsadási Központ címet is, mely lehetővé teszi Egyetemünk 

felnőttképzésbe történő szélesebb bekapcsolódását. 
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Azon szervezetek kaphatták meg ezt a címet, melyek a saját szakterületeiken belül a 

támogatott szaktanácsadási szolgáltatást végző szaktanácsadók és akkreditált 

szaktanácsadó szervezetek részére térítésmentesen szakmai információs hátteret képesek 

biztosítani. További cél a Szakmai Szaktanácsadási Központ címet elnyert szervezetek 

szakmai, tudományos, innovációs eredményeinek a mezőgazdasági gyakorlatban való 

mind nagyobb mértékű hasznosítása a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer útján. 

 

A címet elnyerő szervezetnek az alábbi, szaktanácsadói szakterületekhez 

kapcsolódó kutatási, fejlesztési, innovációs, ismeretátadási és szaktanácsadási 

tevékenységet együttesen kell végeznie: 

1. Szántóföldi növénytermesztés  

2. Állattenyésztés  

3. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és 

faiskolai termesztés)  

4. Erdő- és fagazdálkodás  

5. Vadgazdálkodás  

6. Halászat  

7. Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés  

8. Növényvédelem  

9. Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem  

10. Állatorvoslás, állategészségügy  

11. Melioráció, vízgazdálkodás  

12. Munkabiztonság  

13. Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, 

birtokrendezés)  

14. Állati eredetű termékek feldolgozása  

15. Növényi eredetű termékek feldolgozása  

16. Biomassza  

17. Élelmiszerbiztonság  

18. Táj- és kertépítészet  

19. Agroturizmus  

20. Vidékfejlesztés  
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21. Farm menedzsment, ökonómia (marketing, kereskedelem, forrástérképezés, 

agrárszabályozás- és támogatás, pályázati információk) 

 

A cím odaítélésének feltétele volt, hogy a következő tevékenységeket a pályázó 

külön finanszírozási forrás nélkül az Országos Szaktanácsadási Központtal 

együttműködve lássa el: 

 térítésmentes szakmai tájékoztató ügyfélszolgálat kialakítása, 

 szakterülethez kapcsolódó információs adatbázis kialakítása, működtetése, mely 

az akkreditált szaktanácsadó szervezetek illetve a szaktanácsadók részére 

szabadon hozzáférhető, 

 szakmai információk nyújtása az akkreditált tanácsadó szervezetek és az általuk 

foglalkoztatott névjegyzéki szaktanácsadók részére, 

 szakterületükhöz tartozó témakörökben előadások, tanfolyamok és bemutatók 

szervezése, 

 tevékenységéről éves értékelő beszámoló készítése az Országos Szaktanácsadási 

Központ részére. 

 

A Szent István Egyetem Szakmai Szaktanácsadási Központja a 73/2007 (VII.27.) 

FVM rendeletben foglaltak alapján 2015-ben a következő tevékenységeket végezte el: 

 

Térítésmentes szakmai ügyfélszolgálat kialakítása és működtetése 

A Központ ügyfélszolgálatot tart fen munkanapokon 9.00-13.00 óra között. Az 

ügyfélszolgálat idejét a Központ honlapján (www. sztk.szie.hu) is szerepelteti. 

 

Szakterülethez tartozó információs adatbázis kialakítása és működtetése 

Az adatbázisok ugyancsak a www.sztk.szie.hu és a www.szie.hu honlapról 

elérhetők. 
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Szakmai információk nyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Regionális 

Szaktanácsadási Központok (RSZK) számára 

Folyamatos kapcsolatban állunk a NAK szaktanácsadásért felelős munkatársaival és 

az RSZK-kal, valamint lehetőséget adunk programjainak megjelenítésére is honlapunkon. 

 

A szakterülethez tartozó témakörökben országos és regionális konferenciák 

szervezése 

1. Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia 

2. Búzatermesztési regionális konferencia  

3. Országos Öntözési Nap  

4. Kukoricatermesztési konferencia és bemutató  

5. Szárítópusztai Gazdanapok 
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Szaktanácsadók képzése 

A központ munkatársai 1993-tól kezdődően négy - Magyarországon eddig még nem 

oktatott – szaktanácsadás módszertani tantárgy tematikáját és tananyagát dolgozták ki. 

Ehhez felhasználtuk a célirányosan megtervezett, Írországba, Hollandiába, Dániába, 

Németországba, az Amerikai Egyesült Államokba, Finnországba, Skóciába és Norvégiába 

szervezett tanulmányi utakon szerzett tapasztalatokat. A tantárgyak kidolgozásával 

lehetővé vált, hogy a klasszikus értelemben vett mezőgazdasági szaktanácsadás 

módszertanát egyetemi szinten önálló modulként oktathassuk, és olyan szakembereket 

bocsáthassunk ki, akik képesek a növekvő számú magángazdaságok részére hatékony 

szaktanácsadói munkát kifejteni. A négy tantárgy sikeres lehallgatását követően a 

Vidékfejlesztési Minisztérium által rendeletben elismert Mezőgazdasági szaktanácsadó 

bizonyítványt állítunk ki. E bizonyítvány lehetővé teszi a képzésen résztvevőknek a 

Szaktanácsadói Névjegyzékbe történő gyors felvételét. 

 

A tantárgyak jelenleg is alapját képezik más, agrár-felsőoktatási intézményekben 

folyó szaktanácsadási képzési programoknak. 

 

Szaktanácsadási feladataink közé tartozik a szakismeret bővítését szolgáló 

kiadványok írása és terjesztése is. Eddig 15 kiadványt adtunk ki összesen 18500 

példányban. 

 

Szaktanácsadás kutatása 

A szaktanácsadás módszertanának területén belül a következő témakörök kutatása 

folyik: 

 Szaktanácsadási rendszerek nemzetközi vizsgálata 

 A szaktanácsadásban alkalmazható kommunikációs módszerek vizsgálata 

 A magyar mezőgazdasági ismereti és információs rendszer értékelése 

 Kisvállalkozások befektetési lehetőségeinek és szokásainak vizsgálata 

 A szaktanácsadás szerepének kiemelése az integrált vidékfejlesztési 

programokban és az alternatív környezetbarát vállalkozásformák kialakításában, 

fejlesztésében  

 Az Egyetem és a gazdaság közötti hatékony kapcsolat elemeinek vizsgálata 
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 Az elméleti szaktudás eljuttatása a gyakorlatba 

 A vidéki területek igényeinek és lehetőségeinek feltárása 

 

Felnőttképzés keretében indított képzéseink 

A szaktanácsadói tevékenység mellett Központunk egyéb, más szakterületeket is 

érintő felnőttképzési programokat is indít. Az Egyetem számára a felnőttképzés stratégiai 

fontosságú oktatási területet jelent, ennek kiaknázása a fenntartható működés 

szempontjából kulcskérdés, különös tekintettel a felsőoktatásban prognosztizálható 

átrendeződésekre. 

 

Az Egyetem általános felnőttképzési célja a piacképes, helyi és regionális 

munkáltatói igényekhez igazodó képzési programok biztosítása, a használható tudáshoz 

való hozzáférés feltételeinek javítása, az egész életen át tartó tanulás módszertani 

alapjainak megteremtése. 

 

A Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a 

tanfolyamot indítók számára: 

 

Alapszolgáltatások (jogszabályból fakadó adminisztrációs, nyilvántartási 

szolgáltatások) 

1. Gondoskodás az Intézmény jogszabályi megfeleltetéséről  

2. Az egyetemen folyó felnőttképzési tevékenység összefogása és irányítása 

3. Az intézmény és az egyes programok nyilvántartásba vételének bejelentése 

4. A felnőttképzési programok jogszerű lebonyolításának ellenőrzése 

5. Kapcsolattartás az irányító hatóságokkal  

6. Ügyfélszolgálat működtetése 

7. Honlap működtetése 

8. A programokat indítók statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének 

átvállalása 

9. A SZIE éves felnőttképzési tervének elkészítése 

10. Módszertani segítség nyújtás a karok felnőttképzési feladatainak ellátásához 
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Egyedi, igény szerinti kiegészítő szolgáltatások 

1. Képzők képzése, módszertani továbbképzések végzéseű 

2. Adatok szolgáltatása a kari tervek elkészítéséhez 

3. Új felnőttképzési programok kidolgozása 

4. Tanfolyamszervezés kapcsán: 

- tanfolyamok meghirdetése 

- jelentkezők regisztrációja 

- jelentkezők tájékoztatása 

- tanfolyami értékelő lapok feldolgozása, statisztikák készítése 

- tanúsítványok kiállítása 

- tanfolyami nyilvántartás vezetése 

 Vizsga előkészítés- és szervezés 

 Szerződések nyilvántartása 

 Felnőttképzési tananyagok fejlesztése 

 Előzetes tudásszint felmérése 

 Piackutatás (gazdasági folyamatok elemzése, vállalati igényfelmérés) 

 

A leggyakrabban indított tanfolyamaink listája: 

1. A bio-szemléletű gondolkodás fejlesztése 

2. 80 órás (zöldkönyves) Növényvédelmi tanf. 

3. Aktuális növényvédelmi ismeretek 

4. Állatgondozó 

5. Állattartó-telepi munkás 

6. Általános élelmiszerbiztonsági szemlélet fejlesztése  

7. Általános energiaátviteli ismeretek 

8. Általános karbantartási ismeretek 

9. APSI & SZIE Biztonságos fegyverkezelési és alapfokú lőoktató  

10. Aranykalászos gazda OKJ 

11. Belső auditori kompetenciák fejlesztése 

12. Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás 

13. Civil biztonsági referens 

14. Csülökkörmöző szakember 
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15. Fakitermelő 

16. Fejő- és tejkezelőgép kezelője 

17. Felsőfokú műszaki és gépjármű kárszakértő szaktanfolyam 

18. Felszámolóbiztosok kötelező szakmai továbbképzése 

19. Fürdőmenedzser 

20. Geotechnikai feltárásvezető 

21. Gépgyártástechnológiai technikus OKJ 

22. Gyümölcspálinka gyártó 

23. Horgászvízkezelő-tógazda I. 

24. Informatikai kompetenciák fejlesztése 

25. Intenzív Geometria Felkészítő tanfolyam 

26. Környezetvédelem - fenntartható vízgazdálkodás mindenkinek 

27. Matematika felzárkóztató tanfolyam 

28. Méhegészségügyi felelős 

29. Méhész OKJ 

30. Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 

31. Mezőgazdasági rakodógép kezelő (OKJ) 

32. Mezőgazdasági szaknyelvi anyaggal bővített angol nyelv  

33. Mezőgazdasági technikus OKJ 

34. Mezőgazdasági vontatóvezető 

35. Munka-, tűz- és környezetvédelmi alapismeretek 

36. Kommunális hulladékok szelektív gyűjtése és hasznosítása  

37. Munkavédelmi technikus OKJ 

38. Műhold alapú helymeghatározás alkalmazásai a mezőgazdaságban 

39. Mezőgazdasági szaknyelvi anyaggal bővített német nyelvi program 

40. Növényvédő- és méregraktár-kezelő 

41. Ökogazda 

42. Ökomama 

43. Önjáró betakarítógép kezelője (OKJ) 

44. Pályázatírás módszertana 

45. Csapágy- és szerelési ismeretek  

46. Számítógépes takarmányozási rendszer kezelője (sertés) 
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47. Személyes kompetenciafejlesztés vállalkozásban dolgozó vezetők részére 

48. Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 

49. Településüzemeltető 

50. Tűzvédelmi szakértői tanfolyam 

51. Vadász, vadtenyésztő 

 

A Központ új céljaiként megfogalmazódnak azok a törekvések, hogy a Központ 

középtávon váljon a szaktanácsadás és szakképzés Közép-Kelet Európa (Kárpát-medence) 

modell centrumává. 
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Dr. Muhi B. Béla 
Alternatív oktatási formák a versenyképes tudás felé vezető úton 

Duális képzés, projektoktatás, kombinált oktatás, távoktatás... Ezeket a fogalmakat 

egyre gyakrabban halljuk manapság, s egyre sűrűbben találkozunk velük szakmai 

körökben és a hétköznapi életben egyaránt. A XXI. század küszöbén rohamosan változó 

és fejlődő világunkban mindinkább előtérbe kerül a tanulás, a versenyképes tudás, a 

korszerű oktatás jelentősége. A munkaerőpiacon hatalmas a versengés a megfelelő 

munkahelyekért. Bizonyos szakmák nagyon keresettek, ezekkel kapcsolatos 

munkahelyeket csakis megfelelő tudás birtokában lehet megcélozni. Az úgymond 

versenyképes tudás átadása érdekében az oktatási intézmények is kihívások előtt állnak, 

mind nagyobb mértékben alkalmazzák a fent említett oktatási formákat, melyek az eddigi 

tapasztalatok alapján sikeresnek bizonyultak. A hazai oktatás, tudomány és gazdaság 

közötti szakadék sajnos még mindig elég nagy, de számos pozitív lépést tettünk már meg, 

így optimista jövőképet vázolhatunk fel magunk előtt. Ugyanakkor sokat tanulhatunk a 

környező és távoli országoktól, ahol már alkalmazzák a modern és alternatív oktatási 

formákat. A jövőben várhatóan nálunk is mindinkább összefonódik majd az oktatás és a 

gazdaság. 

 

Kulcsszavak: korszerű oktatási formák, versenyképes tudás, gazdaság 

 

Alternativne forme obrazovanja na putu ka konkurentnom znanju 

Dualno obrazovanje, projektno učenje, kombinovana nastava, učenje na daljinu... U 

današnje vreme se sve češće susrećemo sa ovim pojmovima kako u stručnim krugovima, 

tako i u svakodnevnom životu. Na pragu XXI veka, u svetu koji se svakog trena menja i 

razvija, sve veći značaj dobija učenje, konkurentno znanje i  moderno obrazovanje. Na 

tržištu rada se vodi velika bitka za dobra radna mesta. Pojedine struke su veoma tražene, a 

da bismo se u tim oblastima zaposlili, potrebno je posedovanje odgovarajućeg znanja. 

Prenošenje tzv. konkurentnog znanja predstavlja veliki izazov za obrazovne institucije. 

Stoga sve češće  primenjuju gore navedene forme obrazovanja, koja su se prema 

dosadašnjim iskustvima pokazala uspešnim. Iako je kod nas, na žalost, i dalje veliki jaz  
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između obrazovanja, nauke i privrede, do sada smo preduzeli brojne pozitivne korake koji 

daju optimističnu sliku budućnosti. Takođe možemo mnogo da naučimo od susednih i 

daljih zemalja gde se već primenjuju moderne i alternativne forme obrazovanja. Za 

očekivati je da će se obrazovanje i privreda u skorijoj budućnosti i kod nas čvršće 

povezati. 

 

Ključne reči: moderne forme obrazovanja, konkurentno znanje, privreda 

 

Alternative Forms of Education on the Road to Competitive 
Knowledge 

Dual education, project training, combined education, distance learning... These 

terms are more and more widespread nowadays, both in professional and everyday life. At 

the beginning of the 21st century, learning, competitive knowledge and modern education 

are becoming more and more significant. There is a great competition on the market of 

human resources for getting appropriate jobs. There are professions which are much in 

demand and such jobs can be aimed at only if one has the appropriate knowledge. In order 

to offer so-called competitive knowledge, institutions of education are facing extra 

challenges and they tend to apply forms of education mentioned above, which have turned 

out to be successful till now. The rift between education, science and economy is still deep 

in this country, but there were many positive steps taken, so one can create an optimistic 

picture regarding the future. At the same time, we may learn a lot from countries in the 

region and worldwide, where modern and alternative forms of learning have been already 

applied. In the future, education and economy will get closer to each other in this country, 

too. 

 

Keywords: modern forms of education, competitive knowledge, economy 

 

Új kihívások, régi problémák 

A XXI. század küszöbén az oktatás új kihívások előtt áll. A gazdasági szférában, a 

munkaerőpiacon bekövetkezett változások miatt (egyes szakmák iránti óriási kereslet 

mutatkozik, míg bizonyos szakmák iránt csökkent a kereslet) az oktatásban is szükség van 

bizonyos reformokra, változásokra, modernizációra. 
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Sajnos a hazai oktatás, tudomány és gazdaság közötti szakadék még mindig elég 

nagy, ám a közeljövőben nálunk is pozitív változásokra számíthatunk. Ezen az úton sokat 

tanulhatunk azoktól az országoktól, ahol már alkalmazzák a modern és alternatív oktatási 

formákat (duális oktatás, projektoktatás, e-learning stb.) 

 

A gazdaságban bekövetkezett változások (globalizáció, a szolgáltatói szektor 

erősödése, információs technológiák mind nagyobb térnyerése) az oktatási intézményeket 

is befolyásolják. Az Európai Unióban e probléma megoldására a felsőfokú oktatásban 

például az ún. vállalkozó egyetem koncepcióját szorgalmazzák, ami valójában az 

egyetemeken összegyűlt „tudás” üzleti hasznosítását jelenti. A megvalósítás az egyetem 

egészében a vállalkozói hajlandóság erősítését, az „akadémiai” (tudományos) és üzleti 

szempontokat egyaránt képviselő vezetést, a több forrásra épülő finanszírozást, a fejlesztő 

perifériák (inkubátorok, ipari parkok) kiépítését, a gazdasági kapcsolatok javítását jelenti. 

 

Az EU-s irányelvek szerint törekedni kell arra, hogy az oktatási intézmények (a 

tanárok és a hallgatók bevonásával) a gazdasági szférával (vállalatok) szorosabban 

együttműködjenek, illetve az egyetemek vállalatokat alapítsanak mind kutatási 

eredményeik gyakorlati hasznosítására, mind a képességeik által lehetővé tett magas 

színvonalú szolgáltatások nyújtására. 

 

Napjainkra már egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy a tudás (elméleti és 

gyakorlati) a vállalatok versenyképességét biztosító fő erőforrás. A tudás létrejötte, illetve 

alkalmazása és terjedése – az innováció – a gazdasági haladás fő motorja. E tudás 

megszerzésére a duális képzés és a projektoktatás kiváló lehetőségeket rejt. Az eddigi 

tapasztalatok biztatóak, és egyre több egyetem (de középiskola is) több vállalattal 

együttműködve felvállalja a duális képzést. Hazánkban is találunk pozitív példákat erre 

vonatkozóan, ám még mindig hiányzik a kellő országos szintű támogatás, szervezés, 

irányítás. Ennek hiányában még érezhető a hátrány a régió országaival szemben, ahol e 

képzési formák már nagyobb lendületet vettek, és ahol mindinkább kibontakozóban van a 

„tudásalapú gazdaság”. 
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A tudásalapú gazdaság, tudásipar 

A tudásalapú gazdaság, illetve a tudásalapú társadalom napjaink egyik divatos és 

gyakran vitatott kifejezése. A fogalom már általánosan felismert trendekre épül. Ilyenek 

például a gyors technológiai fejlődés, a termékek lerövidült életciklusa, a szolgáltatások 

meghatározó jellege a nemzetgazdasági teljesítményekben, a felerősödött nemzetközi 

verseny, az információáramlás felgyorsulása stb. Országunknak is a tudásalapú gazdaság 

megteremtésén kell dolgoznia, hiszen a természeti erőforrások mellett a megfelelően 

képzett humán erőforrásra lehet építeni a jövőnket. 

 

A jövő társadalma, amennyiben történelmünk nem vesz váratlan, vagy 

apokaliptikus fordulatot, a tudásalapú társadalom lesz. Ahogy a globalizáció, a 

monetarizmus jelensége leírható és elemezhető, egyben kritizálható volt, most meg kell 

fogalmazni a tudásalapú társadalom átfogó elméletét is (Tóth, 2013). A posztindusztriális 

paradigmával sokszor tévesen azonosított tudásalapú társadalom elképzelése már a 60-as 

évek végén a 70-es évek elején gyökeret verő elméleti kezdeményezés volt. A 

gondolkodók egy része már akkor észrevette az 1945 utáni ipari fejlődés megingását, és új 

elemeket, velük együtt új távlatokat fedezett fel. Felismerték az informatika jelentőségét, 

sőt a legtöbben a posztindusztriális társadalom meghatározó tudományának tekintették. Az 

ipari-posztipari gazdaságot és a pénzgazdaságot egyaránt kiteljesítő és egyben felváltó új 

gazdasági modell neve a tudásalapú gazdaság lett. A tudásalapú gazdaságban a gazdasági 

növekedés és a termelékenység legfontosabb mozgatóereje a tudás, amely elsősorban a 

technológiában és a szellemi tőkében testesül meg. 

 

Abban szinte mindenki egyetért, hogy a közeljövőben az emberiség gazdasági és 

társadalmi fejlődésének legfontosabb feltétele a tudás, illetve az azon alapuló gazdaság és 

társadalom. Ezért ennek megteremtésén kell fáradozni, és itt az oktatás fejlesztése, 

modernizációja nélkülözhetetlen. A modernkori társadalom alapvető érdeke az, hogy az 

emberek mind nagyobb többsége hozzájuthat a mások és az elődök által felhalmozott 

szellemi tőkéhez, és felhasználja azt. 

 

A globális, de lokális szinten is felélénkült piaci verseny miatt fellépő megújulási 

kényszer egyre inkább előtérbe hozza azt a nézetet, miszerint a vállalatok legfőbb 
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erőforrása az alkalmazottak tudása, együttműködési képessége. A sikeres cégek ismérve, 

hogy gyorsan tudnak reagálni a piacon a tudományos életben megjelent újításokra. 

Kétségtelen azonban, hogy a legsikeresebb cégek maguk kezdeményezik a változásokat is. 

Ezeket a változásokat pedig a jól képzett, a megfelelő és magas szintű elméleti és 

gyakorlati tudással rendelkező dolgozók tudják elindítani. 

 

A tudás felértékelődését mutatja az is, hogy az immateriális javak aránya nő a 

vállalatok mérlegében. A dinamikus vállalatok belső folyamataikat az új, hasznosítható 

tudás létrehozása érdekében optimalizálják, az alacsony hozzáadott értékű folyamatok 

kiszervezésre kerülnek, az igazi hangsúly a magas hozzáadott értékű, alkotó jellegű 

tevékenységekre irányul. 

 

A tudásalapú gazdaság a gazdaságfejlesztési dokumentumokban is megjelenik. Az 

Európai Unió úgy próbál a világ legversenyképesebb gazdaságává válni, hogy törekszik a 

kutatásfejlesztésre fordított ráfordításokat a GDP 3%-ára növelni. 

 

Számos európai dokumentum szól arról a sürgető követelményről, amely szerint az 

európai társadalmaknak mielőbb tudástársadalommá kell válniuk. Ez a követelmény 

számos feladatot ró az oktatásra, a felnőttképzésre, ezen belül a bolognai folyamat 

kapcsán átalakult felsőoktatásra, amely felel a tudásmunkások és az értelmiségi pályán 

dolgozók alap- és továbbképzéséért. Az egyetemek meghatározó intézmények a 

tudástársadalom innovációs struktúrájában, kiemelt szerepük van az élethosszig tartó 

tanulás társadalmi méretű megvalósulásának biztosításában (Szokoly, 2009). 

 

1996-ban jelent meg az OECD12 tudásalapú gazdaságról szóló jelentése, amelyben a 

következő módon írták le az új korszakot: „Az OECD tagállamainak gazdasága egyre 

inkább tudásra és információra alapozott. Széles körben elfogadott, hogy csupán a tudás 

révén fokozható a termelékenység és a gazdasági növekedés, és ennek következtében a 

gazdasági teljesítményben központi szerepet kapott az információ, a technológia és a 

tanulás (OECD 1996).” Míg a mezőgazdasági korszakban a föld és a munkaerő, az 

ipariban a tőke volt a meghatározó, addig a harmadik hullám döntő fontosságú tényezője a 
                                                            
12 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (angolul Organisation for Economic Co-
operation and Development, OECD) 
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tudás. Amint az OECD jelentés is hangsúlyozza, az új körülmények között fokozott 

figyelmet kell szentelni a tudás előállítása mellett a tudás közvetítésének, 

disztribúciójának és alkalmazásának is (OECD 2000). 

 

A tudás közvetítése hosszú ideig az oktatási intézményekhez volt kötve. A tudás 

közvetítésének ma már nem egyedüli szereplője az iskola, az egyetem. Számos intézmény 

juttat el ismereteket, információkat az emberekhez, és ezt sokszor hatékonyabban teszik, 

mint az erre kifejezetten hivatott iskolarendszer. A jövőben az iskolán keresztül történő 

tudásközvetítés mellett valószínűleg a médián keresztüli tudásközvetítés, valamint az 

internet kap egyre nagyobb szerepet. A megfelelő tudás elsajátításához új oktatási 

formákat is alkalmazni kell, mint pl. a duális képzés, a projektoktatás, az e-learning, a 

kombinált oktatás, a távoktatás stb. 

 

Oktatás az információs és a tudástársadalomban 

Az információs technológia és technika, a tudás, az ismeretek felhalmozódása a 

termelés technikai alapjait (és az azt mozgásba hozó munkaerőt) alapvetően 

megváltoztatta. Ez mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy az ember, s ezáltal a mai 

gazdaság termelőképessége soha nem látott szintre nőtt. Az 1950-es évek elejétől a világ 

GDP termelése 6-8 szorosára bővült, ezen belül a közismert gazdasági csodát művelő 

országoké (Japáné, Németországé stb.) még gyorsabban növekszik. A jelenlegi 

termelőerők hatásosságát jelzi, hogy becslések szerint ezek teljes kihasználásával a világ 

mai népességének a kétszeresét lehetne kielégítő szinten ellátni, fenntartani (Báger et.al. 

2008). 

 

A XXI. század eleji korszak jellemzőjeként, a társadalmi fejlődés új jelenségeinek 

leírására ma leggyakrabban olyan fogalmakat használnak a kutatók, a társadalomtudósok, 

de még a politikusok is, mint az információ, a kommunikáció, a tudás, a 

tudásmenedzsment, a tudomány, a kutatás-fejlesztés, az innováció, vagy mint az 

információs, tudásalapú, tudás- vagy innovációs gazdaság, illetve társadalom. 

 

Akik az információt, az információs technológiát és technikát, mint e korszak 

leginkább jellemző, meghatározó tényezőjét hangsúlyozzák, azok információ-
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technológiáról, információs gazdaságról, információs társadalomról szólnak. Akik a tudást 

tartják e korszakra leginkább jellemzőnek, e korszakot megalapozó tényezőnek, azok 

jellemzően tudástechnológiáról, tudásgazdaságról, tudástársadalomról beszélnek. Azokban 

az esetekben pedig, amikor a technológiai, gazdasági és társadalmi megközelítések 

„tudásalapú” előtaggal egészülnek ki, a gazdaság fejlődésének történelmi folyamat-jellege 

domborodik ki, hangsúlyozottan a technikai-technológiai nagy áttörések szerves egymásra 

épülése kerül előtérbe, amelyek – a XVIII.-XIX. századhoz képest – a második 

világháború óta nagyon felgyorsították a változások menetét, megnövelték ezek méreteit, 

felfokozták intenzitását (Báger et. al. 2008). 

 

A gazdasági fejlődés gyújtópontjába egyre inkább az emberi szakértelem, a tudás, a 

tanulás kerül, s a gazdaság ma sokkal mélyebben és közvetlenül gyökerezik a tudás 

termelésében, elosztásában és felhasználásában, mint korábban bármikor. A tudásalapú 

gazdaságban a teljesítmény, a foglalkoztatottság és a jólét növekedését a tudásintenzitás és 

a csúcstechnológia dinamikus fejlődése viszi majd előre, egyelőre piacgazdasági keretek 

között, egyenetlenül, nagyfokú differenciáltságot szülve, illetve azt tovább fokozva. 

 

Bár a „tudástársadalom” kifejezés korábban jelent meg az irodalomban, mint az 

„információs társadalom” kategóriája, mégis ez utóbbi az, amelynek kimunkálásában, 

tartalmának értelmezésében és kifejtésében a társadalomkutatások a leginkább 

előrehaladtak. Az idő is sok mindent „megoldott”. Mintegy fél évszázada jelent meg az 

„információs társadalom” kifejezés, néhány évtizede, hogy rohamosan terjednek az 

informatikai eszközök, s a velük együtt járó információs és kommunikációs technológiák. 

Megjelent a világháló, s mindezek folyamatosan alakították, illetve összességében ez idő 

alatt átalakították a gazdaságot, eddig nem látott új iparágakat, új termékeket és 

szolgáltatásokat hoztak létre, szerkezeti – de természetesen nem alapvető, lényegi-

minőségi – változást indítottak el a társadalmi (szociális, kulturális, politikai, oktatási, 

stb.) viszonyokban is (Báger et.al. 2008). 

 

A változások értelmezésének közös elemét abban fogalmazhatjuk meg, hogy az 

információk termelése, elosztása, felhasználása megváltoztatja a gazdaság szerkezetét, és 

új alapokra helyezi az emberi – a gazdasági, szociális, kulturális stb. – viszonyokat is. Az 
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információtechnológia átformálja az egyén mindennapi életét, de alapvetően 

meghatározza és alakítja a társadalom egészét is. A gazdaság mellett hatást gyakorol az 

emberek hétköznapi életvitelére, az oktatásra, a szabadidős tevékenységére, alapvetően 

változtat (javít) az élet minőségi elemein, nyilvánvalóan ott, ahová az anyagi feltételek 

adott volta miatt eljuthat. 

 

Ehhez kapcsolódóan az oktatásban is megfogalmazhatók bizonyos új trendek: az 

információs társadalomban radikálisan megnövekszik az információval foglalkozó, azok 

tömegét felhasználó és közvetlenül hasznosító munkahelyek száma. Gyökeresen átalakul a 

felnőttképzés, de a hagyományos felsőoktatás is strukturális változásokhoz vezet. Az 

ifjúkori kötött képzést szükségszerűen egyre inkább kiegészíti, szerepét részben átveszi a 

munka mellett is végezhető egész életen át tartó tanulás (life-long learning), mivel egyre 

átfogóbb lesz a számítógépes „öntanító” és „öntanulható” tananyagok, multimédia 

enciklopédiák, önvizsgáztató tesztrendszerek stb. szerepe. Mindez együttesen a távtanulás 

(distance learning) elterjedését hozza, amely helytől és időtől függetlenített, öntanítás-

önellenőrzés módszerén alapszik, s felhasználja a modern oktatás új eszközeit. Az oktatást 

áthatja az informatika, ami hangsúlyozottan nem a számítógépes, illetve programozási 

ismeretek dominanciáját jelenti, hanem az informatikai, információelemzési és -

feldolgozási, szervezési kérdések központivá válását (Báger et.al. 2008). 

 

Az információs társadalomban az adatcsere és a kommunikáció leegyszerűsítése 

miatt felgyorsul az innováció, a technikai-technológiai fejlődés. Ennek következtében 

gyorsan változnak a munkahelyi követelmények is. A mobilitás egyre nagyobb fokú lesz, 

iparágak szűnnek meg, nőnek fel, alakulnak át, ezért elengedhetetlenné válik, hogy az 

ismereteket rendszeresen gyarapítsuk, bővítsük. A fizikai, hagyományos termelőmunka 

(szakmunka) számos formája az automatizálás révén eltűnt, illetve eltűnik, megmaradó 

elemei, részei szellemi-szolgáltatás jellegűvé válnak (javítás, karbantartás stb.). 

Ugyanakkor a szellemi munkának olyan változatai alakulnak ki, amelyek nem igénylik a 

(munka-) helyhez kötődést, feleslegessé teszik az üzemi szintű munkaszervezést, a 

munkaidő kikötését és kötelező letöltését, pusztán határidő van az elvárt munka 

elvégzésére. 

 



Alternatív oktatási formák a versenyképes tudás felé vezető úton 

 

– 143 – 

Versenyképes tudás 

Az új gazdasági irányzatok szerint a tudás az elmúlt évtizedekben fokozatosan a 

legfontosabb termelési tényezővé vált, illetve válik, s ezáltal a gazdasági növekedés és a 

fejlődés kulcsfontosságú közvetlen építő elemét, hajtóerejét jelenti. Gazdasági-társadalmi 

értelemben a tudásközpontú társadalom jobb, magasabb és kiegyenlítettebb 

életszínvonalat biztosíthat, a fogyasztók igényéhez jobban igazodó (kereslet-vezérelt), 

innovatív termékek és szolgáltatások felhasználását teheti lehetővé. Ma már széleskörű 

elméleti és tapasztalati egyetértés van abban, hogy a humán tőke, a kutatás és fejlesztés, a 

technológiai fejlődés és az innováció döntő hatást gyakorol a termelési tényezők komplex 

termelékenységére, s ezáltal a gazdasági növekedésre. 

 

Elismerve, hogy a gazdasági fejlődés gyújtópontjában az emberi szakértelem áll, s 

ezért mindig jogos a hangsúlyt a tudásra tenni, most túl az évezredfordulón mégis indokolt 

egy új fejlődési szakasz kezdetéről beszélni annak okán, hogy a gazdaság sokkal 

mélyebben és közvetlenül gyökerezik a tudástermelésben, -elosztásban és -

felhasználásban, mint korábban bármikor (Báger et.al. 2008). 

 

A tudás nagyon sokrétű: széles értelemben magába foglalja az emberek konkrét és 

általános ismereteit, tapasztalatait, intuícióit, kreativitását, készségeit, a dolgok megértését 

és megítélését, értékekről alkotott véleményét, illetve erre való képességét stb. Egyik 

metszetét tehát a tanulás során megszerzett ismeretek, információk összessége adja, a 

másikat az a képesség, készség (úgynevezett kompetencia), amely alkalmassá teszi az 

embert, hogy ezen információkat a gyakorlatban felhasználja, hasznosítsa, az emberben 

lévő tudást, ismereteket, készséget, képességeket és magatartásbeli tulajdonságokat 

sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsa, illetve bővítse, ami egyben a közvetlen 

tudásalkotás (termelés) képességének a megnyilvánulása. 

 

A szakirodalomban a tudás sokfajta értelmezésben használatos, de napjainkban 

egyre inkább előtérbe kerül a kompetencia használata. Sveiby K. E. (2001) az egyén 

kompetenciáját öt összetevőre bontja: 

1. Explicit tudás. Az explicit tudás a tények ismeretét foglalja magába. Főként 

információkon keresztül sajátítjuk el, gyakran formális oktatás keretében.  
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2. Jártasság. A „hogyan” ismeretének művészete, amely gyakorlati jártasságot, 

fizikait és mentálisat jelent, főként tréningek során és a gyakorlatban sajátítható 

el. Eljárási szabályok ismeretét és kommunikációs képességeket tartalmaz.  

3. Tapasztalat. A múlt hibáin és sikerein való töprengés során megszerezhető, 

általánosítható ismeret.  

4. Értékítéletek. Az értékítéletek észleletek arról, amit az egyén helyesnek hisz. 

Ezek tudatos és tudat alatti szűrőként működnek az egyén megismerési 

folyamatában.  

5. Társadalmi közeg. A társadalmi közeg az egyének közötti kapcsolatokból épül 

fel, a hagyományon keresztül közvetített környezetben és kultúrában 

 

Az egyetemek és az állam megváltozott szerepe 

Széles körben elfogadott nézet, hogy az egyetemek meghatározó intézmények a 

tudásalapú gazdaság és társadalom innovációs struktúrájában. Napjainkban a 

közgazdasági irodalom az egyetemek hármas - oktató, kutató, illetve gazdaságfejlesztő - 

funkciójáról beszél. Porter (1993) szintén kettős nézetben tekint a felsőoktatásra: nézete 

szerint a felsőoktatásnak először is azon alapműveltségeket kell megadnia, melyek 

bármely ágazatban való elhelyezkedéshez szükségesek; másodszor az egyetemek jelentik 

speciális iparági képzést nyújtva a klaszterek13 számára azt a húzóerőt, amit a tudásalapú 

gazdaság fő erőforrásának birtoklása jelent. 

 

Az egyetemek a helyi gazdaság motorjai, hiszen a piacvezérelt kompetencia-építés 

által külső cégeket vonzanak, új helyi vállalkozások alapítását teszik lehetővé, tudás 

teremtésével biztosítják a helyi gazdaság versenyképességét. 

 

Charles (2003) az egyetemek társadalmi felelőssége szerint kitágította a 

széleskörűen elfogadott oktató-kutató-gazdaságfejlesztő szerepkört. Álláspontja szerint az 

egyetem: 

 tehetség-vonzó és generáló intézmény, 

                                                            
13 A klaszter az angol cluster szó magyar megfelelője. Olyan vállalatok gazdasági hálózata, 
amelyek ugyanabban az ágazatban (előállítók, szállítók, kutatók, szolgáltatók) dolgoznak, illetve 
azonos ágazatokat fognak össze. 
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 az új technológiák mellett a tudást is „szállítja” a gazdaság és társadalom más 

szektorai számára, 

 személyközi hálózatok központja, ahol a formális- és nem formális tudás is 

fejlődik, 

 a tanulást különböző szinteken támogatja (life-long learning - élethosszig tartó 

tanulás, life-wide learning - tanulás az élet minden területén), 

 a helyi kormányzattal együtt alakítja ki a város, régió tudásalapú fejlesztésének 

stratégiáit,  

 kiegészítő képzésekkel, kulturális rendezvényekkel irányító szerepet tölt be a 

régió szociális és kulturális fejlődésében. 

 

Szokoly (2009) kiemeli, hogy a felsőoktatás módszertani megújulása is fontos. A 

hagyományos előadásos és szeminarizáló módszereken, és a hallgatók hagyományos 

tanulási útjai mellett az újszerű, együttműködésen és kollektív tudástermelésen alapuló 

tanulási utak és módok széleskörű elterjedése is nélkülözhetetlen. 

 

A tudás dinamizálásában az egyetemek megváltozott feladatai mellett a 

kormányzatnak is új feladatokat, újszerű feladatfelfogást kell magának kialakítania. 

Napjainkban számos gyakorlati példa utal arra mind az Európai Unióban, mind 

hazánkban, hogy a kormányzat aktív szerepet vállal a tudásalapú versenyelőnyök 

erősítésében. Magyarországon jó példák a Fejlesztési Pólusok programja, az egyetemek és 

vállalkozások közös pályázatai, a Regionális Egyetemi Tudásközpontok stb. 

 

A kormányzati szervek feladata elsősorban a tudás transzfere, az ahhoz való 

feltételek (jogi, intézményi, infrastrukturális háttér) biztosítása, a koordináció, ellentétben 

az egyetemek összetettebb szerepével, ahol a tudásteremtés áll a központban. 

 

A tudásalapú gazdaságfejlesztés egyik fő kiindulási pontja, hogy az egyetemi, 

kormányzati és gazdasági szféra egymásra van utalva, érdekeik és céljaik kiegészítik 

egymást, közösen, egymással összefogva kell segíteniük a helyi gazdaság és társadalom 

fejlődését. 
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Oktatási trendek, alternatív oktatási formák a versenyképes tudás 
szolgálatában 

Az előrejelzések szerint 5 millió munkahellyel lesz kevesebb 2020-ra. A világ 15 

legnagyobb gazdaságában 7 millió munkahely fog megszűnni a következő 5 évben. 

Ugyanakkor létrejön 2 millió új munkahely is (más ágazatokban, kevésbé automatizálható 

feladatok elvégzésére). A munkaadók manapság nem teljeskörű, kész tudást kérnek a 

pályakezdőktől, hanem készséget az állandó tanulásra. Az oktatási rendszerben így 

kiemelkedő helyet kell, hogy kapjanak a különböző továbbképzések, a life long learning, a 

tanulásra való nevelés, a motiváció fejlesztése stb. 

 

A jövő munkáltatói a dinamikus, gyorsan tanuló és fejlődni képes munkatársakat 

keresik. A mobilitás az oktatásban és a kutatásban is egyre erősödik. Kialakult az oktatás 

nemzetközi piaca (tudományos-oktatási együttműködések, külföldi tartózkodás oktatási, 

kutatási céllal stb.) Az oktatás és kutatás nemzetközivé vált, egyre népszerűbbek a több 

országot, egyetemet magába foglaló képzések. A bolognai folyamat az oktatási rendszerek 

harmonizációját és a tanári-hallgatói mobilitást irányozza elő (Erasmus, Leonardo da 

Vinci, Marie Curie, Tempus stb.) Ugyanakkor a társadalmi és gazdasági változások 

szükségessé teszik a hagyományos oktatási formák kiszélesítését. Az oktatási intézmények 

és a gazdasági szereplők szoros együttműködése eredményeként a gyakorlatorientált 

oktatás, a duális oktatás, a projektoktatás egyre inkább előtérbe kerül. 

 

Duális képzés 

A duális jellegű képzési forma bevezetésének elsődleges célja az oktatás és a 

munkaerőpiac igényeinek összehangolása. A hazánkban még újszerű képzésben a 

hallgatók amellett, hogy gyakorlatot szereznek szakmájukban, az elméleti tudásukat is 

bővítik a szakmai gyakorlat során. A kialakított képzési rendszerben olyan versenyképes 

munkavállaló kerül ki az iskolapadból, aki azonnal – több hónapos vagy akár többéves 

továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is – képes belépni a munka világába. A 

képzést a hagyományosnál lényegesen hosszabb vállalati gyakorlat, valamint a 

szervezetek és a hallgatók közötti sokkal szorosabb kapcsolat jellemzi. 
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A nyugati duális képzésben a mintatanterv szerint a hallgatónak a cégek által 

felkínált tárgyakat kell teljesíteni, szabadon választható tárgyként, vagy extra kreditpontos 

kurzusként felvéve. A mintatanterv szerinti szakmai gyakorlatot a cégnél tölti a hallgató. 

 

Néhány környező országban, így Magyarországon is működik ez a rendszer. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy háromszor nagyobb az elhelyezkedési esélye azoknak a 

fiataloknak, akik valós munkahelyen, üzemi körülmények között töltik a gyakorlatot. A 

duális képzésben tanulók szakmai, elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban, 

egyetemeken sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig a gazdálkodó szervezeteknél zajlik, 

így versenyképes szaktudást szerezhetnek. 

 

Az előnyök, amiért egyre többen választják a duális jellegű képzési formát a 

következők: 

 Élenjáró vállalatoknál, a legjobb szakemberektől tanulható meg a szakma. 

 Pénzügyi önállóság, azonnali munkalehetőség, a tanulmányok megkezdését 

követően hallgatói munkaviszonyba kerül a tanuló a vállalattal, amiért munkabér 

is jár, így csökkenthetők a szülők anyagi terhei. 

 Változatos és intenzív tanterv, általában 10-12 hét elméleti oktatást követően a 

munkahelyen történik a gyakorlati ismeretek elsajátítása 

 A gyakorlatban is hasznosítható, biztos elméleti tudásra épülő szakismeretekre 

lehet szert tenni.  

 Kiváló lehetőségek a munkaerőpiacon. A nemzetközi tapasztalatok szerint a 

duális képzésben tanulók 85%-a munkaszerződéssel került ki az iskolapadból. 

 

Magyarországon az elmúlt években megnőtt a duális képzésekre jelentkezők száma, 

ami köszönhető annak is, hogy egyre több nagyvállalat száll be az oktatásba, remélhetőleg 

nálunk is hasonló lesz a helyzet. Egyre több cég gondolja úgy, hogy kifizetődő számukra, 

ha kiképezik a saját embereiket, hiszen ezzel időt is spórolnak. Mire a tanulók kikerülnek 

az iskolapadból, már van gyakorlatuk, ismerik a cég filozófiáját és a munkamorált. Éppen 

ezért egyre több nagyvállalat áll a duális képzés mellé, olyanok, mint pl. Magyarországon 

a Bosch, az IBM, a Mercedes-Benz stb. A cégeknek nagyobb vonzóereje is van, hiszen 

2015-ben négy képzési területen indultak duális képzések: gazdaságtudomány, műszaki, 
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informatika és agrár képzési területen. Magyarországon a vállalatoknak azért is megéri 

csatlakozni a duális képzéshez, mert adókedvezményt kapnak, visszaigényelhetik a 

szakképzési hozzájárulást. A saját tanműhelyt működtető vállalatok külön támogatást 

kapnak a tanműhely fenntartásához, a duális képzésben részt vevő vállalatok pedig 

fejlesztéseikhez állami támogatásban részesülnek. 

 

Vajdaságban elsősorban Újvidék és Szabadka gazdasági térsége kifejezetten jó 

inkubátorkörnyezete lehet a képzési formának, hiszen több nemzetközi nagyvállalat 

települt itt le. A cégek pedig nem csupán a kutatási-fejlesztési projektek kapcsán 

működhetnek együtt a középiskolákkal, egyetemekkel, hanem a hallgatók számára is 

perspektívákat kínálnak. 

 

Meg kell említeni, hogy a műszaki tudományok terén már megindult a komolyabb 

együttműködés az oktatási intézmények és a vállalatok között (pl. Adai Műszaki 

Szakközépiskola, Műszaki Kar, Újvidéki Egyetem, Szabadkai Műszaki Főiskola). A 

vállalatok hazánkban is igénylik a gyakorlat-orientált képzésről kikerült szakembereket, 

így a munkaerőpiacon is hatalmas előnyhöz lehet jutni. Emellett az egyetemi évek alatt 

megszerezhetők az ún. soft skillek, mint például a vezetési képesség, az együttműködési 

készség, vagy a vállalati kultúra ismeretek. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a 

képzés alatt fizetést is lehet kapni a cégtől. A gyakorlati vizsgákat a vállalatnál kell 

letenni. A vállalatok szabadon választható tárgyakat is meghirdethetnek a saját 

szakterületüknek megfelelően, sőt, a képzés végén írható olyan diplomamunka is, amely a 

vállalat kutatási témáihoz kötődik. 

 

Projektoktatás - projektorientált oktatás 

A köznyelvben egyre gyakrabban használjuk némileg homályos, bizonytalan 

tartalommal a projekt kifejezést. S egyre többször beszélünk arról, hogy az élet akár 

projektek megvalósításának sorozataként is felfogható (lakásszerzési, gyermeknevelési, 

egészségmegőrzési projekt stb.) - írja Nádasi (2010). A projektmenedzsment, mint a 

vezetéstudomány része, a projekt szakszerű, általános értelmezését fogalmazza meg, 

amely szerint „olyan egyszer elvégzett munka, melynek jól meghatározható kezdeti és 

befejezési időpontja van. Az összetett, komplex, egyedi feladat elvégzésének célját, 
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feltételeit, folyamatát, szükségleteit a projektterv, mint alapvető dokumentáció határozza 

meg. A feladat vonatkozhat a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a technikai, a 

művészeti, a gyakorlati élet területére, akár a pedagógia területére is. 

 

A „projekt” kifejezést az oktatásban, nevezetesen éppen a közoktatásban pedagógiai 

értelemben először 1900-ban R. Richardson alkalmazta az Egyesült Államokban a 

szakmai oktatáshoz kapcsolódóan. E terminust a következő pedagógiai folyamat 

lefedésére találták alkalmasnak: a szakmát tanuló fiatalok önállóan határozzák meg a saját 

vizsga munkadarabjukat, s az elkészítéshez szükséges munka menettervét, majd az önálló 

elkészítés után értékelésre bemutatják azt. A reformpedagógia e jelentős személyiségei 

többek között ezzel az eljárással kívánták a valódi, személyes tanulási tapasztalatok, a 

valóságos tevékenység szerepét biztosítani a „desztillált”, a gyerekektől idegen tantárgyi 

tartalmakkal, a befogadásra épülő oktatással szemben (Nádasi, 2010). 

 

A mai modern projektoktatás a tanárok és diákok közös tervező és kivitelező 

tevékenysége. A tananyag egy részét „élesben” egy konkrét feladat elvégzése közben 

ismerhetik meg, ami tartósabb tudást eredményez. A hagyományos iskolai oktatás során 

az egyes tudományoknak egy-egy iskolai tantárgyat feleltetünk meg, a világ azonban nem 

tantárgyakra bontva működik. Az oktatás során nem egymástól elhatárolt részeket, hanem 

a világ komplexitását kell megmutatni a gyerekeknek. Középpontjában gyakorlati, a 

mindennapi élethez kapcsolódó probléma áll. Kilépünk a hagyományos időbeosztásból és 

a tantárgyi keretekből, a tanárok és a diákok közösen, együttműködve dolgoznak. A tanár 

koordinátorként van jelen. A résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága jellemző. Az 

iskolákban projekthetet lehet szervezni, egy héten ilyen formában történik az oktatás. A 

hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs 

készségek elsajátításán van. A projektcsoporton belül kialakul a belső munkamegosztás, 

az egyéni képességek és tehetségek felszínre jönnek. A végeredmény bemutatása mindig 

nyilvános, a dicséret és a kritika közösen történik. 

 

Az irányításban a projekt tervezésétől a befejezéséig meghatározó szerepe és 

felelőssége általános értelmezés esetén a projektmenedzsernek, illetve (ha a vezetőkről 

együttesen beszélünk) a projekt menedzsmentnek van. A pedagógiai projektben az 
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irányító, a menedzser, a menedzsment szerep és a felelősség a „projektgazdáé”, az erre 

vállalkozó pedagógusé, pedagóguscsoporté. A pedagógus tehát nem menedzser, de 

munkájába célszerű beépíteni a projekt menedzsment, a projekt menedzser pedagógiai 

folyamatban is érvényes elemeit. 

 

A projektoktatás kritériumai eszerint a következők (Nádasi, 2010): 

1. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen 
történjék. 

2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos 
helyzetekhez. 

3. Adjon módot individualizált munkára. 
4. Adjon módot csoportmunkára. 
5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el. 
6. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására 

vonatkozzék. 
7. Interdiszciplinaritás jellemezze. 
8. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal 

rendelkező partnerekként dolgozzanak együtt. 
9. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért. 
10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba.  
11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek. 

 

A mai modern projektmódszerben a következő összefüggéseket hangsúlyozzák 

leginkább: 

 A tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia. 

 A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit és 

érdeklődését. 

 A tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási folyamatainak alakításában. 

 A tanulót a közösség ügyeiben való aktív részvételre, a közösségért felelősséget 

érző polgárrá kell nevelni. 

 

Az európai közoktatás mai helyzetét tekintve megállapíthatjuk, hogy az angolszász 

nyelvterületen a projektoktatásnak nagy a szerepe. Nem tekinthető különlegesnek, ha egy 

osztály vagy egy-egy tantárgy teljes tananyagának feldolgozása döntően projektek 

feldolgozása köré szerveződik. Ezekben az országokban a projektoktatásnak jelentős 
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múltja és a közoktatást meghatározó jelene van. A projektgondolat Nyugat-Európa 

közoktatásában főként német nyelvterületen, a 60-as évek végén, a 70-es évek elején 

jelent meg, a változást igénylő politikai törekvésekhez, mindenekelőtt a 

diákmozgalmakhoz kapcsolódva. Az ifjúság nagyobb beleszólást követelt saját oktatása 

tartalmába, módszereibe, ezért a projektoktatás igényét az oktatási reform stratégiai 

kérdéseként hangoztatták. 

 

Országunkban is több oktatási intézményben alkalmazzák a projektoktatást, ám 

hiányzik az intézményes háttér, az állami támogatás. 

 

Az iskolákban alkalmazott tanítási projektek leggyakoribb tartalmi típusai a 

következők (ezeken kívül még nagyon sokféle projekt képzelhető el és valósul is meg a 

gyakorlatban): 

Technikai projektek 

A projektek először az amerikai szakmunkásképzésben terjedtek el, ezzel is 

összefügg, hogy a projekt klasszikus formájában fizikai munkával és valamilyen hasznos 

tárgyi produktum megalkotásával kapcsolódik össze. Gyakran idézett példa a 

csónakkészítés, amelynek során egyfelől végig kell csinálni egy teljes technológiai 

folyamatot a szükségletek felismerésétől a megvalósításig és a kipróbálásig, másfelől egy 

sor elméleti tudást is lehet szerezni, pl. a ragasztóanyagok kémiájáról, vagy az úszó testek 

mechanikájáról. 

 

Művészeti projektek 

A művészi alkotómunka egészleges, holisztikus jellegénél fogva kiváltképpen 

alkalmas arra, hogy projektszerű pedagógiai megoldások gerincét adja. A projekt 

végeredménye gyakran egy színjáték, amely persze összetett alkotás, hiszen irodalmi, 

zenei, táncos és képzőművészeti elemeket is magába foglalhat. Ma már sokszor lehetőség 

nyílik mozgóképes projektek megvalósítására is. Végül nem szabad elfelejteni, hogy 

bármiről is szól a projekt, a végeredmény megformálásakor mindig szerepet kell, hogy 

kapjon az esztétikai szempont is, gondoljunk csak egy kiállításra vagy egy internetes oldal 

összeállítására. 
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Környezeti nevelési projektek 

Napjainkban különösen előszeretettel alkalmazza a projektmódszert a környezeti 

nevelési mozgalom. Egy folyó szennyezettségének vizsgálata, vagy a közeli kiserdő 

kitakarítása könnyen belátható haszonnal jár a közösség számára, miközben egyszerre 

nyílik lehetőség természet- és társadalomismereti tudás megszerzésére. Gondoljunk csak 

arra, hogy a szennyeződésnek társadalmi okai vannak, és a kiserdő rendbetételéhez esetleg 

hatósági engedélyek beszerzésére van szükség. De ide sorolhatók a természet saját 

tapasztalaton alapuló megismerésére szervezett projektek is: pl. egy erdő élővilágának 

dokumentációja. Itt kell megemlékezni a projektmódszerrel szoros kapcsolatban álló 

erdeiiskola-mozgalomról is. Az első erdei iskolák valóban erdőkben, erdők mellett 

működtek, és elsődleges céljuk az volt, hogy az állandóan rossz levegőn lévő városi 

gyerekek a tanév egy részét egészséges környezetben tölthessék. A mai erdei iskolák nem 

feltétlenül erdők mellett jönnek létre, és gyakran nem is állandó intézmények. Arról van 

szó, hogy egy-egy tanulócsoport a tanítási idő egy részét (általában egy-két hetet) az 

iskolától távol, ám a természethez közel tölti. Az egészségügyi szempontok ma sem 

elhanyagolhatóak, de egyre inkább előtérbe kerülnek a tanulásszervezés alternatív módjai, 

így a projektmódszer, különösen a környezeti projekt, amely az erdei iskola körülményei 

között könnyebben megvalósítható. 

 

Gazdaságismereti projektek 

Könnyen belátható, hogy a gazdálkodás szabályait hatékonyabban sajátíthatjuk el 

gazdálkodva, mint az iskolapadban ülve és a tanárra figyelve. Példa lehet az egyik 

általános iskolában megvalósított almaprojekt. A tanulók a Szedd magad mozgalom 

keretében almát vásároltak, ennek költségeit „részvénytársaság” alapításával fedezték. A 

szedett almát részben eladták, részben befőttet, almás pitét stb. készítettek belőle, pl. a 

normál technikaóra keretei között. A termékeket az iskolában árusították. A projekt 

megvalósítása során nemcsak gazdálkodást, hanem konyhatechnikát, sőt biológiát is 

tanultak. 

 

Kutatási projektek 

Az elméleti tárgyak tanítása szintén elképzelhető projektmódszerrel. A cél ilyenkor 

egy téma komplex feldolgozása némi közösen megszervezett önálló kutatásra alapozva. 
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Persze itt is fontos, hogy a munka végeredménye valamilyen nyilvánosságra hozható 

produktumban materializálódjék. Ez lehet írásmű, de lehet pl. egy kiállítás, vagy akár egy 

színjátékszerű bemutató is. 

 

Blended learning 

Több kutatás is foglalkozott világszerte az „alternatív” oktatási módszerek 

hatékonyságának kivizsgálásával. Az egyik leginkább elfogadott módszer az ún. blended 

learning, azaz a vegyes, kombinált oktatási módszer. Ezt a számunkra viszonylag új 

oktatási módszert számos országban, leginkább az Egyesült Államokban és Nagy 

Britanniában már régóta használják, főként nyelvoktatásban, de a számítástechnika 

oktatásában is nagy jelentőségű. 

 

A blended learning (magyarul vegyes oktatás, vagy kombinált tanulás) egy olyan 

oktatási forma, amely összeköti a hagyományos oktatási formákat az e-learninggel 

(elektronikus oktatás). A blended learning olyan oktatási módszer, mely a manapság igen 

divatos e-learning mellett személyes jelenlétet is megkövetel a tanár és a diák oldaláról. 

Ilyen alkalmakkor zajlanak a konzultációk, a mentori tevékenységek, a csapatmunka, azaz 

kombinálható az elektronikus felület a nyomtatott tananyagokkal és a személyes 

jelenléttel. A blended learning, a hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, 

valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének, illetve tananyagainak 

változatából alakult ki. A blended learning egyben egyéni és társasági oktatási-tanulási 

módszer, irányított és felfedezés-orientált. 

 

A blended learning oktatási módszer egyre népszerűbb, számos oktatási 

intézményben alkalmazzák már világszerte, így Magyarországon és Szerbiában is. 

A blended learning rámutat arra, hogy szükséges a tanár-diák kapcsolatrendszer, 

nem teljesen hatékony a kizárólagos e-learning módszer. A tanulóknak szükségük van az 

iskolára, iskolatársakra és a tanárokra. A tanulás megköveteli a rendezett és együttműködő 

környezetet a tanórán és azon kívül is, hiszen az iskolai légkör egy olyan hely, mely 

magába foglalja a hangulatot, a normákat, az értékeket, és a tanár-diák kapcsolatot. Az 

oktatási intézményen belül társadalmi kapcsolatok, és a tanulást elősegítő környezet alakul 

ki. A különböző problémák megoldása, a nehézségek leküzdése és megbeszélése a 
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diáktársakkal és a tanárral olyan tevékenységek, melyek hozzájárulnak az ún. 

metakognitív képességek, és ezen keresztül a kognitív és általános intellektuális 

képességek fejlődéséhez. 

 

A blended learning kombinálja az internet és a digitális média alkalmazását a 

hagyományos tantermi előadásokkal és konzultációkkal, illetve az iskolai és az otthoni 

tanulást. Leginkább a tanóra keretein belül a kognitív, problémamegoldó módszerrel 

dolgoznak a tanárok, míg a tananyag többi részét egy online, leggyakrabban CMS 

(Moodle) alapú felületen keresztül teszik közzé a diákok számára. 
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