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A TUDOMÁNYOS VEZETŐ AJÁNLÁSA 
 

Koleszár Ágnes „A vállalkozó egyetem belső irányításának elméleti és gyakorlati kérdései, 

különös tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodás területére”  

című PhD értekezéséhez 

 

A jelölt a doktori disszertációjában igen régóta aktuális és újdonságértékű témakört 

dolgoz fel, amikor kísérletet tesz az egyetemi szervezeti-működtetési és irányítási rendszer 

hatékonyságát befolyásoló tényezők elemző-értékelő feldolgozására. Az elemzési 

eredmények alapján jut arra a következtetésre, hogy a finanszírozási forráshiánnyal 

működő egyetemeknél a ’vállalkozó’ (üzleti alapon is működő) szervezeti rendszer és 

működési kultúra (értékrend) alkalmazási lehetőségét is megvizsgálja. 

A vállalkozások működésének gazdaságelméleti és alkalmazás-módszertani 

tapasztalataival foglalkozó szakirodalmi anyagok feldolgozása és saját kutatási eredményei 

alapján három kutatási súlypontra hívja fel a figyelmet: 

 a stratégia, szervezeti struktúra, a működési kultúra és humán erőforrások 

folyamatos összehangolásának fontosságára, 

 az oktatási-képzési folyamatok és a képzési módszerek alkalmazásánál a tudati 

tényezők fejlesztésének szerepére (motiváció, értékrend és kultúra, 

magatartásforma és beállítódás, együttműködési készség, stb.), 

 a humán erőforrások kettős szerepének figyelembevételére: az ember egyrészt a 

társadalom része, másrészt az üzleti vállalkozás, a gazdaság legfontosabb 

termelési tényezője, tehát a potenciális minőségű munkaerőt biztosító oktatási 

intézményeknél valószínűleg többféle szervezeti struktúra kombinatív 

alkalmazása biztosítja a hatékony működési és finanszírozási formát. 
 

Összefoglalva tehát, Koleszár Ágnes értekezése és tézisszerű új kutatási 

eredményeket összefoglaló tanulmánya megfelel az elvárásoknak. A PhD fokozat 

megadásának alapjául elfogadom és a javaslom a nyilvános vita lefolytatását. 
 

Sok sikert kívánok a jelöltnek a további kutató és alkotó munkához. 
 

Miskolc, 2008. szeptember 12. 

 

Dr. Fekete Iván CSc. 



 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A jövő egyeteme számos vonatkozásban más lesz mint napjaink egyeteme. Az 

intézményeknek egyre inkább szembesülniük kell a demográfiai kihívásokkal, a pénzügyi 

megszorításokkal, az egyetemek között folyó mind erősebbé váló versennyel, valamint a 

társadalmi-gazdasági környezetük folyamatos változásával. 

A felsőoktatás fő érdekcsoportjainak (kormányzat, akadémiai szféra, üzleti/vállalati 

szektor és a hallgatók) új igényei és elvárásai egyre inkább ’vállalkozó szemléletű’ 

működésre kényszerítik az egyetemeket. Az igazi kihívás abban rejlik, hogy az egyes 

intézmények milyen mértékben képesek ezeknek megfelelni.  

Az egyetemszerte érvényesülő vállalkozói attitűd alapvetően a gyorsan változó és 

bizonytalan környezethez való rugalmas alkalmazkodást, az egyetem vagyonával és 

erőforrásaival való üzleti módon történő gazdálkodást, nagyobb anyagi kockázatvállalást 

és a személyes és anyagi felelősségnek a korábbinál jóval szélesebb területen való 

érvényesülését jelenti. 

A gyorsan változó környezetben az egyetem fennmaradása és tartósan sikeres 

működése nagymértékben függ emberi erőforrásainak minőségétől. A változó 

környezetből fakadó kihívásoknak való megfelelés alapfeltétele, hogy az intézmény emberi 

erőforrásokkal való gazdálkodásában is érvényesüljön a stratégiai és vállalkozó szemlélet. 

Az állami szervezetekkel, a kutatások szponzoraival, a vállalati, a helyi és 

regionális közösségekkel kiépített partnerkapcsolatok pedig döntő szerepet játszanak annak 

biztosításában, hogy a 21. század felsőoktatásának erősen üzleti jellegű világában a 

felsőoktatási rendszer megőrizhesse kiemelkedő szerepét, és ugyanakkor a társadalom és a 

gazdaság számára nyújtott szolgáltatásaik révén az egyetemekre elsődleges 

referenciapontokként tekintsenek. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
 

The universities of the future will be different than those of today in many respects. 

They must learn to cope effectively with demographic changes, financial restrictions, 

structural and academic shifts, greater competition between universities as well as 

continuous changes in their social and economic environment.  

The changing needs of various interest groups (such as political, academic and 

business groups and the students) transform academic institutions and press them to act in 

a more entrepreneurial way. Therefore, the challenge for them is the extent to which they 

act upon.  

A university-wide entrepreneurial attitude means basically a flexible adaptation to 

the quickly changing and uncertain environment, managing the assets and resources of the 

university in an entrepreneurial manner, a greater financial risk taking and an extension of 

personal and financial responsibility over a wider area than before. 

In a rapidly changing environment the survival and long-term sustainability of 

universities mostly depend on the quality of their human resources. Therefore, a more 

strategic and entrepreneurial approach to the management of those resources is a 

potentially effective response by higher education institutions to the changing 

circumstances. 

Partnerships with state organisations, research sponsors, business, local and 

regional communities will be crucial to ensure that in the highly competitive business of 

higher education in the 21st century, the university system retains its pre-eminent role and 

the individual university also is perceived as the primary point of reference for its actual 

and potential contributions to the cultural, economic, environmental and social 

enhancement of society. 
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