
Az
építõipari felsõoktatás és szakmai

továbbképzés területének, ezen

belül elsõsorban a képzési rendszer-

nek a kutatására az európai országok

összefogásával, az EU finanszírozásá-

ban kétéves nemzetközi kutatási prog-

ram indult 2006 októberében. A Leo-

nardo da Vinci program keretében

Tech Transfer címen indult kutatás cél-

ja az európai országok részvételével

az egyes országok építõipari képzési

rendszerének kutatása, összehasonlítá-

sa, majd olyan oktatásitananyag-mo-

dell javaslat kidolgozása az építész-

építõ-épületgépész mérnökhallgatók

számára, amely az innováció és tech-

nológia transzfer tudásra fókuszál. A

projekt ebbõl a szemszögbõl határoz-

za meg a felsõoktatás közös alapkrité-

riumait a szakmai intézmények, az

egyetemi szféra és az építési szektor

munkáltatóinak közremûködésével.

A projektnek hat országból hét

résztvevõje van: Lengyelország, Gö-

rögország, Cseh Köztársaság, Magyar-

ország, Szlovénia, Egyesült Királyság.

Magyarországot az Építésügyi Minõ-

ségellenõrzõ Innovációs Kht. (ÉMI)

képviseli. A projekt koordinátora: az

ASM Piackutató és Elemzõ Központ

(Lengyelország).

Az innováció magyarországi helyzete

A kutatás-fejlesztésrõl szóló 2004. évi

CXXXIV. törvényt az Országgyûlés

2004. december 20-án fogadta el, és

2005. január 1-jén lépett hatályba. Ez

az ország elsõ innovációs törvénye,

amely átfogóan határozza meg és in-

tézkedésekkel segíti a kutatás-fejlesz-

tést és a technológiai innovációt. A tör-

vény egyik legfontosabb intézkedése,

hogy közalkalmazotti státusban dolgo-

zó kutatók is részt vehetnek hasznosí-

tó (spin-off) vállalkozásokban.

Az innovációs rendszer hiányossá-

gai azonban rontják a versenyképessé-

get, és bár a felsõoktatási törvény biz-

tosítja a lehetõséget, mégis kevés a 

tudáscentrumokból „kirajzó” (spin-off)

vállalkozás. Fejletlen az innovatív 

kkv-k megerõsödését szolgáló techno-

lógiai inkubáció és gyengén fejlettek a

kutató-fejlesztõ intézményeket és a

vállalatokat összekapcsoló intézményi,

hálózati struktúrák, fejletlenek az inno-

vációt támogató tõkepiaci eszközök.

A frissdiplomások szakmai képes-

ségeinek és tudásának értékelése

Tíz mélyinterjú készült frissdiplomá-

sokkal és vezetõkkel az építõipari kivi-

telezés, tervezés és anyaggyártás terü-

letérõl, valamint az építõipari felsõok-

tatásban tevékenykedõ oktatókkal.

122 kérdõívet töltöttek ki az építési

szektor különbözõ résztvevõi, továbbá

két fókuszcsoport-interjút szerveztünk

a három célcsoport (frissdiplomások,

vezetõk, oktatók) részvételével. A Tech

Transfer projekt második munkacso-

magját lezáró magyar országjelentés-

ben a kutatás eredményeit mutatjuk

be. 

A válaszadók nagy fontosságot tu-

lajdonítanak az építési folyamatok is-

meretének és a kapcsolódó technoló-

giai ismereteknek – ezek az építõipari

felsõoktatásban hagyományosan sze-

repüknél mostohábban kezelt terüle-

tek –, és természetes elvárás az idegen-

nyelv-tudás. 

A válaszadók között jelentõs kü-

lönbség a szektort érintõ jogi szabályo-

zás megítélésében van; ezt a felelõs

pozícióban lévõ vezetõk sokkal fonto-

sabbnak tartják, mint a frissdiplomások

és az oktatók. Nyilvánvaló, hogy a jo-

gi problémákkal mindenkor a vezetõk-

nek, a menedzsereknek kell foglalkoz-

niuk. Mivel a jogi környezet folyama-

tosan változik – különösen a keleti

blokk rendszerváltozáson, majd EU

csatlakozáson átesett országaiban – az

oktatásban ez nem súlyponti, hiszen

egy hallgató által megismert jogi kör-

nyezet a diploma kézhezvételének

idejére rendszerint jelentõsen megvál-

tozik. Építési jogot a BME Építészmér-

nöki Karán mindössze egy félévig ok-

tatnak.

Magyarországon egyelõre nincse-

nek hagyományai a környezettudatos

gondolkodásnak, a környezetvédelmi

ismereteket a válaszadók – különösen

a vezetõk, akik ezek költségei miatt

gyakran figyelmen kívül hagyják a kör-

nyezetvédelmi elõírásokat – alulérté-

kelik. A környezettudatos tervezési el-

veket több felsõoktatási intézményben

magas színvonalon, több féléven ke-

resztül oktatják, azonban a bontás, a

kivitelezés (építés) és az épületfenntar-

tás környezetvédelmi szempontjai ki-

maradnak az oktatásból.

(A Tech Transfer projekt további

eredményeirõl szeptemberben számo-

lunk be.)
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