
 

 

Dr. Kovács Gyula 

EGY LÉPÉS ELŐRE, KÉT LÉPÉS HÁTRA – 

avagy az olimpiai érem, csereszabatos-e a doktori (PhD) fokozattal? 

 

 

Ezt az írást a Jogi Fórumban megjelent, „Túlzottan megengedő egyetemi tanári kinevezések?” 

című cikk,
1
 valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. évi törvény (a további-

akban: felsőoktatási törvény) legutóbbi módosítása generálta (vagy ihlette). 

Elöljáróban meg kell vallanom, hogy a nagybetűs címet Vlagyimir Iljics Lenintől plagizál-

tam, akinek „Egy lépés előre, két lépés hátra” című munkája 1904-ben jelent meg az 

Iszkrában. [Az Iszkra (magyarul: Szikra) egy orosz politikai újság volt. Nem mellesleg a mű-

vet 1948-ban Magyarországon is kiadták (Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1948).] 

A felsőoktatási törvény legutóbbi, 2014. július 24-én és szeptember 1-jén hatályba lépett 

módosításai
2
 keltettek bennem egyfajta, „egy helyben topogás érzést”, ezért adtam ennek a 

kis szösszenetnek a kérdéses címet. 

 

A felsőoktatási törvény számtalan sebből vérzik 

 

Nos, a felsőoktatási törvény számtalan sebből vérzik. A törvénynek nem az a legnagyobb ba-

ja, hogy a júliusban elfogadott módosítása – többek között – a kancellári rendszer
3
 bevezeté-

sét is lehetővé teszi (pestiesen szólva: „annyi”, az egyetemi autonómiának), sőt, ősztől a 

sporttudományi felsőoktatásban az olimpiai érem megszerzése „a doktori fokozattal egyenér-

tékű”
4
 (a művészeti felsőoktatásban bizonyos díjak ugyancsak azzal esnek egy tekintet alá). 

A lapalji lábjegyzetben hivatkozott törvényhely szerint, sporttudományi felsőoktatásban a 

törvényben előírt alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési feltétel teljesítése szempontjából a 

doktori fokozattal egyenértékű a jogszabály alapján adományozott díj, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy 

Siketlimpián elért 1–3. helyezés annak tekintetében, aki a díj tulajdonosa, illetve aki a helye-

zést elérte, feltéve hogy az érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. 

Hogy értsük a dolgot: szeptember 1-jétől egy olimpiai érmes, akár egyetemi tanár is lehet. 
 

Érdemes megvizsgálni, hogy mennyit érnek az olimpiai érmek. 2012-ben az előző olimpiához képest közel 

kétszer annyit, harmincötmillió forintot kaptak a Londonban aranyérmet nyert magyar sportolók. A Magyar 

Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) tájékoztatása szerint, a második helyen végzettek huszonöt, a 

bronzérmesek húszmillió forinttal lettek gazdagabbak, míg a negyedik helyezettek tizenöt, az ötödikek tíz, a 

hatodikak nyolc, a hetedikek négy, a nyolcadikak pedig kettőmilliót kaptak. 

A páros számokban sikeresen szerepelt versenyzők fejenként az elért eredményért járó összeg 90%-át, a 

négyfős csapatok a pénzdíj 80%-át, a 13–15 fős gárdák a 70%-át vágták zsebre. A sportolókat felkészítő szak-

emberek a juttatás 60%-ában részesültek. Ez egy keretösszeg, a sportági szövetség tett javaslatot a személyek-

re. A MOB előterjesztését a kormánynak kellett jóváhagynia.
5
 

Jelzem, hogy a MOB által javasolt összeget a Kormány jóváhagyta, és az állami olimpiai jutalom kifizeté-

séhez szükséges előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1321/2012. (VIII. 30.) Kormányhatározatban rendelke-

zett 2.170.000.000,- (igen, kétmilliárd-százhetvenmillió) forint átcsoportosításáról, az olimpiai mozgalommal 
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 http://www.jogiforum.hu/hirek/32283?utm_source=jfhl&utm_medium=email&utm_campaign=201431  

2
 Lásd, az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény rendelkezéseit. 

3
 Állami felsőoktatási intézményben az intézmény működtetését a kancellár végzi, aki felelős a gazdálkodási 

intézkedések és javaslatok előkészítéséért is [felsőoktatási törvény 13. § (4) bekezdése és 13/A. § (1) bekezdése]. 
4
 Vesd össze a felsőoktatási törvény 104/B. § (2) bekezdésével. 

5
 Forrás: http://szegedma.hu/hir/szeged/2012/08/olimpia-35-millio-forintot-fizet-itthon-az-aranyerem.html (Déli 

Szó, Szeged, 2012. augusztus 17.). 

http://www.jogiforum.hu/hirek/32283?utm_source=jfhl&utm_medium=email&utm_campaign=201431
http://szegedma.hu/hir/szeged/2012/08/olimpia-35-millio-forintot-fizet-itthon-az-aranyerem.html
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összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok jogcímcsoport, sporteredmények, 

sportszakmai tevékenység anyagi elismerése jogcím javára. 

Nem minden él nélkül jegyzem meg, hogy 2008-ban, a pekingi játékok alkalmával az aranyérem húsz, az 

ezüst tizennyolc, a bronz pedig tizenhatmillió forintot ért. (Ekkora infláció azért nem volt.) A MOB egyébként 

London előtt azért nem hozta nyilvánosságra a pénzdíjat, mert megítélésük szerint ez gátolta volna az eredmé-

nyességet. Úgy vélem, ez az olimpiai jutalom aránytalanul sok pénz, még akkor is, ha a magyar sportolók 

Londonban nyolc arany-, négy ezüst-, illetve öt bronzérmet nyertek, és ezzel Magyarország az összesített 

éremtáblázat kilencedik helyén végzett. Gondoljunk továbbá az olimpikonjainkat és élsportolóinkat illető 

szponzori juttatásokra, az úgynevezett „fejpénzekre” és a reklámtevékenységből befolyt összegekre is, vala-

mint az egyebekre, például a cikk alapját képező olimpiai érmek doktori (PhD) fokozattal történő egyenérté-

kesítésére. 

Jó tudni, hogy Magyarországon az olimpiai jutalmon kívül olimpiai járadékra is jogosultak az érmes 

sportolók, amelyet harmincöt éves koruktól havonta, életük végéig kapnak.
6
 Ez a magyar bruttó átlagkereset 

összegével egyezik meg, ami jelenleg – a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján
7
 – 235.000,- forint. Ez 

az összeg könnyen kiszámolható, kerekítve nettó 153.000,- forintnak felel meg havonta. Az ezüstérmes az 

aranyérmes 60%-át, még a bronzérmes 40%-át kapja. Több aranyérem 20%-kal növeli a juttatást, öt arany-

étem után pedig a duplájára emelkedik az összeg.
8
 (Zárójelben jegyzem meg: vajon az olimpiai járadékra jo-

gosultakkal szemben is érvényes a szolgálati járadékosokra vonatkozó jövedelemszerzési korlátozás? Nyilván 

sejteni lehet a választ.
9
) 

 

 

A felsőoktatási törvény kardinális dogmatikus hibája 

 

A felsőoktatási törvény (egyik) kardinális, dogmatikus hibája, hogy nem tud mit kezdeni 

azokkal a szakemberekkel, akik nem az egyetemi padokból kikerülve, demonstrátorként 

kezdve, lépésről-lépésre, a „szolgálati utat bejárva” avanzsáltak akkreditált egyetemi okta-

tókká. 

Másképpen fogalmazva: a törvény nem tudja kezelni azoknak a szaktekintélyeknek a státu-

sát, akik egyetemi-főiskolai diplomával vagy diplomákkal rendelkeznek, a szakterületükön a 

gyakorlatban tizenöt-húsz (vagy annál több) esztendőt eltöltöttek (ledolgoztak), sőt kutattak 

és/vagy publikáltak, majd valamilyen okból kifolyólag pályaelhagyóként kerültek a felsőokta-

tási intézménybe, de nincs PhD fokozatuk. És ez utóbbi, mármint a PhD fokozat hiánya, nap-

jaink egyetemi-főiskolai berkeiben szinte a szitokszóval egyenértékű. 

Azt gondolom, hogy nem az olimpiai aranyérem birtokosait, stb. kellene egy szintre emelni 

a doktori fokozattal rendelkezőkkel, hanem a megfelelő felsőfokú végzettséggel (vagy vég-

zettségekkel) rendelkezők szakmai területen eltöltött idejét lenne ésszerű valamiféle oktatói 

címmel elismerni (és ez alatt nem az óraadó oktatónak a szenátus által adományozható címe-

ket értem
10

). 

Magyarul: ha egy pályaelhagyó, szakvizsgázott jogász, mondjuk huszonöt éves, a szakterü-

letén eltöltött munkaviszonnyal az egyetem állományába kerül, a felsőoktatási törvény 34. § 

(1) bekezdése alapján oktatói címet nem kaphat, legfeljebb csak tanári (régebben szaktanári 

vagy szakoktatói) munkakörben foglalkoztatható. 

Tovább cizellálva a témát: példának okáért, egy felsőoktatási intézmény, dr. Kovács Lajos 

ny. r. ezredest, az ismert és elismert kiváló kriminalistát, a hatályos felsőoktatási törvény ér-

telmében [28. § (1) bekezdés a) pontja] még tanársegédi munkakörben sem alkalmazhatná, 

dacára annak, hogy egyetemi és főiskolai diplomával rendelkezik, valamint a szakterületén 

több mint negyven ledolgozott esztendőt tud felmutatni. Sőt továbbmegyek: a XX. század 

második felének egyik legelismertebb kriminalistája, oktatója, a „Kékfény” című televíziós 

                                                           
6
 A sportról szóló 2004. évi I. törvény 59–61/A. §. 

7
 Forrás: http://www.ksh.hu/keresetek (a Központi Statisztikai Hivatal honlapja). 

8
 Vesd össze: http://www.samsungsport.hu/egyeb-sportok/20120629/havi-netto-140-ezer-forint-ennyit-er-egy-

olimpiai-aranyerem/ (SamsungSport.hu).  
9
 Vesd össze: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § rendelkezéseivel. 
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 2011. évi CCIV. törvény 32. § (2) bekezdése. 

http://www.ksh.hu/keresetek
http://www.samsungsport.hu/egyeb-sportok/20120629/havi-netto-140-ezer-forint-ennyit-er-egy-olimpiai-aranyerem/
http://www.samsungsport.hu/egyeb-sportok/20120629/havi-netto-140-ezer-forint-ennyit-er-egy-olimpiai-aranyerem/
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műsor állandó szakértője, dr. Dobos János r. ezredes, ha élne, ugyancsak szaktanárként ten-

gethetné életét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (korábban 

Rendőrtiszti Főiskola), ott, ahol a nyolcvanas évek végén tanszékvezető főiskola docens volt. 

Gyalázat!  (Persze, említhetném jómagamat is, habár, dr. Kovács Lajossal és dr. Dobos János-

sal nem vagyok egyenértékű, meg aztán szerénytelennek sem szeretnék látszani.) 

Megismétlem: az előzőekben kifejtettekhez képest, nem kicsit visszatetsző az olimpiai 

aranyérem kvázi PhD fokozattal történő elismerése. (Félreértés ne essék: nem azt állítom, 

hogy olimpikonjaink a sportfelsőoktatásban ne tevékenykedjenek. Oktassanak bátran, szakta-

nárként vagy óraadó oktatóként.) 

 

Mi lehet a megoldás? 

 

A megoldás a felsőoktatási törvény módosítása lenne, amely szerint a nem pályakezdő aspi-

ráns esetében egyetemen 

a) a tanársegédi munkakörben történő alkalmazás feltétele a szakirányú egyetemi végzett-

ség, valamint a szakterületen eltöltött legalább tizenöt esztendő; 

b) az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a szakirányú egyetemi végzett-

ség, valamint a szakterületen eltöltött legalább húsz esztendő; 

c) a docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele a szakirányú egyetemi végzettség, 

valamint a szakterületen eltöltött legalább huszonöt esztendő; 

d) az egyetemi tanári (professzori) munkakörben történő alkalmazás feltétele a szakirányú 

egyetemi végzettség, valamint a szakterületen eltöltött legalább harminc esztendő. 

Főiskolai oktatói munkakörben történő alkalmazás esetében a szenátus (vagy a főiskolai ta-

nács) döntése alapján az előírt, szakterületen eltöltött időszak öt-öt évvel csökkenthető. 

Megítélésem szerint, ez tisztességesebb eljárás lenne azokkal a szaktekintélyekkel szemben, 

akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek, elismert szakemberek, hosszú évtizedeket töltöttek 

el a szakterületükön, valamilyen, jellemzően nekik fel nem róható okból pályaelhagyókká 

váltak, és ezt követően kerültek a felsőoktatási intézmény állományába. Szögezzük le (én le-

szögezem): ezeknek a szakembereknek a kisujjában is több tudás van, mint azoknak, akik tíz-

tizenöt éve kerültek ki az egyetemi padokból, és az egyetem égisze alatt szocializálódtak okta-

tókká. (Tisztelet a kevés kivételnek.) 

Hangsúlyozom: az olimpiai bajnokok pedig ne kapjanak kvázi PhD fokozatot. Szerintem. 

 

Egy kis közvélemény-kutatás 
 

Kérdezzük meg, mit szól mindehhez – Arany János után szabadon – az „istenadta nép”. Kér-

dőíves módszerrel végeztem egy mini közvélemény-kutatást Hoxa portálján,
11

 ahol feltettem a 

kérdést: „Egyetért-e azzal, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében, a sport-

tudományi felsőoktatásban az olimpiai érem megszerzése a doktori (PhD) fokozattal egyenér-

tékű?” Íme, a válaszok: 

 egyetértek, 3,1%, 

 inkább egyetértek, 2,3%, 

 inkább nem értek egyet, 2,3%, 

 nem értek egyet, 57,2 %, 

 nem tudok a kérdésben állást foglalni, 35,1%. 

A fenti számsorokból jól látható, hogy az egyet nem értők (inkább nem egyetértek és nem 

értek egyet) aránya 59,5%, míg az egyetértők (egyetértek és inkább egyetértek) hányada 5,4 

%. A megkérdezettek 31,5%-a tanácstalan volt. 
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 www.hoxa.hu (Hoxa portál az életről és egyéb jóságokról). 

http://www.hoxa.hu/
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Amennyiben viszont csak az érdemi válaszokat vesszük alapul, vagyis a „Nem tudok a kér-

désben állás foglalni” lehetőséget kihagyjuk, akkor az arány rendesen eltolódik az egyet nem 

értők felé (összesen 91,7%), ellenben az egyetértők részaránya 8,3%-ra zsugorodik. 

Hoxa portáljáról annyit érdemes tudni, hogy eredetileg, úgynevezett „női” portálnak indult, 

de napjainkra már számos férfi tagja is van. A regisztrált portállakók száma jelen állás szerint 

(2014. szeptember 8-át írunk) 436.102 (bizony, több mint négyszázezer fő). A témával kap-

csolatos kérdőív a jövőben is élni fog, tehát egyfelől akár évek múlva is megtekinthető és 

természetesen az eredmények folyamatosan változnak (bárkinek lehet szavazni).
12

 

Befejezésképpen: közzétett statisztikai adatokból nem túlzás arra következtetni, hogy a fel-

sőoktatási törvény már hivatkozott, szeptember 1-jétől hatályos módosítása nem igazán nyerte 

el az emberek tetszését. Másképpen fogalmazva: a törvény módosításával összefüggésben, ez 

esetben (vagy ez esetben sem) a jogalkotói akarat és a népakarat nem találkozott. 

Dixi et salvavi animam meam. 

 

______________________________ 
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 A kérdőív itt megtekinthető: http://www.hoxa.hu/?p1=szavazas&p2=35132  

http://www.hoxa.hu/?p1=szavazas&p2=35132

