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Elôszó

A fi nan szí ro zás a fel ső ok ta tás leg kéz zel fog ha tóbb és egy ben szak po li ti kai vi ták ke reszt tü zé -
ben leg in kább ál ló kér dé se. Bár ezt a te rü le tet az ob jek ti vi tást és elem zői tá vol ság tar tást su galló
szá mok ural ják, még is ál ta lá nos ta pasz ta lat, hogy a he ves köz éle ti vi ták ban a rá ció kön  nyen 
a vá gyak szol gá ló já vá vál hat. Két sze re sen is ér de kes ezért Nicholas Barr, a Lon don School of
Economics pro fes  szo rá nak a je len szá munk ban ma gya rul is meg je le nő ta nul má nya. Év ti ze des
ku ta tá sai alap ján nem a szá mok ra, ha nem a tár sa dal mi ada tok mö gött min dig meg hú zó dó ér -
ték vá lasz tás ra fó ku szál, s töb bet mu tat meg így a lé nyeg ből, ma ra dan dóbb kö vet kez te té sek re
jut a lát ha tó tren dek mö göt ti va ló di té nye zők kel kap cso lat ban. Az ere de ti leg az Ox ford Review
of Economic Policy cí mű fo lyó irat ban 2004-ben meg je lent ta nul mány szá mos ta lá ló kö vet kez -
te té se kö zül csak egyet eme lek ki, mely sze rint a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sá ban fél re ve ze tő a
pi a ci-ál la mi ná lunk is gya ko ri szem be ál lí tá sa. Az ál la mi sze rep vál la lás in do ka it és for má it
nem a pi a ci fo lya ma tok el le né ben, ha nem az egye te mek kö zöt ti és a hall ga tói ki vá ló ság ban is
meg mu tat ko zó ver senyt fel hasz nál va fo gal maz za meg.

Je len szá munk Fó kusz ro va tá nak több szer ző je is részt vett a je len tős ha zai fel ső ok ta tá si in -
no vá ci ó nak te kint he tő el ső di ák hi tel rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban. A szo ká sos in ter jún kat Gilly
Gyu lá val ké szí tet tük, aki szer ző ként is meg je le nik ké sőbb. Be ve ze tő ta nul má nyá ban – Barr 
nyo mán, a fel ső ok ta tást in kább az élel mi szer pi ac hoz, mint az egész ség ügyi el lá tá sok te rü le té hez
ha son lít va – ér vel  amel lett, hogy a kí vá na tos ál la mi sze rep vál la lás nem az in gye nes szol gál ta tá -
sok ban, ha nem az esély te rem tés más, in di rek tebb for má i ban je le nik meg. A 2001-ben be ve ze tett
hall ga tói hi tel rend szert is ta nul sá gos mó don elem zi e te kin tet ben. Ezek után Kotán At ti la a kö vet -
ke ző ta nul mány ban egye ne sen úgy fo gal maz, hogy a je len le gi in téz mé nyi és ál la mi fi nan szí ro zá -
si, sza bá lyo zá si ke re tek kö zött a ma gyar fel ső ok ta tás nem fi nan szí roz ha tó fenn tart ha tó mó don. 
A prob lé mák té zis sze rű be mu ta tá sa után ja vas la to kat is ad a kí vá na tos fel ső ok ta tás-fi nan szí ro zás
leg fon to sabb ele me i re. Ezek ben ab ból in dul ki, hogy a ma gyar fel ső ok ta tás ban az ex pan zív, 
a hall ga tói nö ve ke dést kö zép pont ba ál lí tó kor szak le zá rult. Fó kusz ro va tunk erős in dí tá sá hoz
kap cso ló dik a nem zet kö zi kon tex tus ala pos be mu ta tá sá val Kováts Ger gely, Nagy Sán dor Gyu la
és Né meth And rás Oli vér. A nem zet kö zi jó gya kor la tok alap ján ők is a ha zai fel ső ok ta tás fi nan szí -
ro zá si rend sze ré re vo nat ko zó aján lá sok kal zár ják írá su kat.  

Mind ez, azt hi szem, nem csak ak tu á lis és iz gal mas, de ta nul sá gos ol vas mán  nyá is te szi
jelen szá mun kat, mely nek ol va sá sá hoz a jö vő for mál ha tó sá gá ba ve tett op ti miz must és a kí vánt-
el várt vál to zá sok meg íté lé sé hez szé les lá tó kört, ala pos meg fon to lást kí ván a FeMű is.

Kiss Paszkál
főszerkesztő

ELÔSZÓ
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Foreword

Financing is highly objectified as an aspect of Higher Education and yet it is often in the focus
of fierce public debate. We may find numbers for virtually all arguments in the field, which may
evoke a fake impression of their rationality. But it in heated public debates we generally find
rationality as only a servant of desires. Professor Barr’s paper in our current issue thus holds
double message. Based on his decade-long research at Lon don School of Economics he focuses
not on mere figures but on the social values and principles behind them. He raises essential
questions and gives profound answers about the real causes behind the observable trends. 
I underline only one of the several valuable arguments in this article (originally published in
the Ox ford Review of Economic Policy in 2004), that shows how misleading it is to place state-
financing against the logic of the market.

Several authors of our current focus section took part in establishing the first student loan
system in Hun ga ry which has been a significant social innovation in the HE sector. We have
our interview with Gyu la Gilly who also is an author of the introductory article about financing.
He argues for indirect measures to be the most effective forms of state financing as opposed
to completely free tertiary education. He also assesses the results of the first student loan system
introduced in 2001. After this, At ti la Kotán argues for Hungarian Higher Education cannot be
financed in a sustainable way in its current institutions and regulations. After a diagrammatic
overview of the ma in issues, he concludes with specific proposals about how Hungarian HE
should be financed. He emphasizes that its expansive phase of ever growing student numbers
is over. Ger gely Kováts, Sán dor Gyu la Nagy and And rás Oli vér Né meth have a paper that is
connected to this strong upbeat. After a thorough review of international best practices, they
also have their proposals in shaping our national Higher Education.

Our current issue has become not only state-of-the-art and animated by strong opinions but
it also provides useful information about some of the profound aspects of HE financing in
Hun ga ry. To the reader I wish optimism to believe in ways to change it, and a wide perspective
with thoughtful considerations to be able to assess the wished-expected changes.

Paszkál Kiss
editor-in-chief

6 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY
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„Di lem mák és le he tô sé gek 
a fel sô ok ta tás fi nan szí ro zá sá ban”

Be szél ge tés dr. Gilly Gyu lá val, a Di ák hi tel Köz pont Rt. 
ala pí tó ve zér igaz ga tó já val

� Dr. Gilly Gyu la 1988-ban szer ve zô je, majd 1992-ig ve ze tô je volt a Sem mel we is Egye tem Hall -
ga tói Ön kor mány za tá nak. Mint ilyen köz re mû kö dött az Or szá gos Fel sô ok ta tá si Ér dek kép vi se le ti
Szö vet ség (ma HÖOK) meg ala pí tá sá ban, 1990–1992 kö zött az OFÉSZ al el nö ke volt, majd
elnö ke lett. 1990-ben egyik kez de mé nye zô je és lét re ho zó ja lett a Sem mel we is Egye tem Egész -
ség ügyi Me ne dzser kép zô Köz pont já nak. Si ke res há zi or vo si li cen cvizs gá ját kö ve tô en 1997-ben 
a Lon don School of Hygiene and Tropical Medicine és a Lon don School of Economics kö zös
MSc prog ram ján „MSc in Health Services Management” dip lo mát szer zett. 

1998–2001 kö zött az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Fel sô ok ta tás Fej lesz té si Fô osz tá lyá nak
veze tô je, ez zel egyi de jû leg 2000–2001-ben a Fel sô ok ta tás Fi nan szí ro zá si Fô osz tály meg bí zott
ve ze tô je és mint ilyen a Fel sô ok ta tás Fej lesz té si Vi lág ban ki Prog ram he lyet tes prog ram igaz -
ga tó ja volt. E fel sô ok ta tá si fej lesz té si prog ram ke re té ben részt vett a vi lág ban ki köl csön egyez -
mény új ra tár gya lá sá ban, a tan díj kér dés nyug vó pont ra jut ta tá sá ban, és en nek kö vet kez mé -
nye ként a diákhitelrendszer meg ter ve zé sét, be ve ze té sét irá nyí tot ta. 2001-ben az újon nan
meg ala ku ló Di ák hi tel Köz pont Rt. ve zér igaz ga tó ja, igaz ga tó ta ná csi tag ja lett. 

2001 ôszé tôl nap ja in kig a pri vát szek tor ban dol go zik, de emel lett ak tí van köz re mû kö dik 
a kü lön bö zô fel sô ok ta tás-po li ti kai és egész ség po li ti kai fo lya ma tok ban. A Nem ze ti Egész ség ügyi
Kerekasztal ál lan dó szak ér tô je. 2009–2011 kö zött a Lon don School of Economics ál tal ve ze tett
szak ér tôi kon zor ci um tag ja ként részt vett az EC DG Education and Culture ál tal kez de mé nye -
zett pro jekt ben egy EU-szintû diákhitelrendszer be ve ze té sé vel, meg ter ve zé sé vel kap cso la tos
kon cep ció ki dol go zá sá ban. Kü lön bö zô vi lág ban ki és/vagy eu ró pai uni ós prog ra mok ke re té -
ben is szak ér tô ként vesz részt más or szá gok (pl. Szlo vá kia, Bul gá ria, Al bá nia) fel sô ok ta tá si, fel -
sô ok ta tás-fi nan szí ro zá si re form ja i nak és diákhitelrendszerének ki dol go zá sá ban. �
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INTERJÚ

Gilly Gyula

Fel sô ok ta tá si MÛ HELY (FeMû): A fel sô ok ta -
tás fi nan szí ro zá sá nak kér dé se szem pont já -
ból el ke rül he tet len, hogy a fel sô ok ta tás múlt-
 ját is szem ügy re ve gyük. Ön sze rint mi lyen
kö vet kez mé nyek kel járt az elit kép zés bôl a tö-
 meg ok ta tás ba va ló át me net fo lya ma ta?
Gilly Gyu la: Száz vagy akár 40–50 év vel ez -
előtt a gim ná zi u mi érett sé gi volt az, ami vel be
le he tett ke rül ni a kö zép osz tály ba. Egy kor osz -
tá lyon be lül csu pán 3–6% volt azok nak az
ará nya, akik be ju tot tak a fel ső ok ta tás ba. Mik
vol tak a sze lek ci ós szem pont ok? Aki ki tud ta
fi zet ni vagy ki ma gas ló ké pes sé gű volt va la mi -
ben, az tu dott to vább ta nul ni. Ma gyar or szá -
gon még a nyolc va nas évek ben is csak a leg -
jobb ered ményt fel mu ta tók ke rül tek be ebbe
az 5–6%-ba, el te kint ve per sze a szo ci a liz mus -
ban al kal ma zott mun kás-pa raszt szár ma zá sú
ká der kvó tá tól. Ki ala kult egy faj ta mód szer tan,
hogy ezt, az adott kor osz tály elit jét je len tő
di ák sá got ho gyan kell, il let ve le het ok tat ni. 
Az in téz mé nyek, ok ta tók eh hez a jó ké pes sé -
gű, ter hel he tő tár sa ság hoz szok tak hoz zá. 
Az úgy ne ve zett tö me ge se dés, ami va ló já ban
a rész vé te li arány je len tős nö ve ke dé se, azt

ered mé nyez te, hogy mos tan ra a fi a tal ság 
30–40%-a be ke rül a fel ső ok ta tás ba. Ez azt is
je len ti, hogy egy sok kal di ver zi fi kál tabb tár -
sa ság je le nik meg, mely nek ok ta tá sa a ko ráb -
bi tól el té rő mód szer tant igé nyel ne. Az, hogy
a mi nő ség rom lik, mert tö me ges a fel ső ok ta -
tás, jó szlo gen, ki elé gí ti a men  nyi ség és a mi -
nő ség kö zöt ti ös  sze füg gé sek re ala po zó szte -
re o tí pi á kat, de va ló já ban leg in kább az az
ok ta tók prob lé má ja, hogy bez zeg a ré gi szép
idők ben mind egy volt, hogy ők mit csi nál tak,
mert a hall ga tók így is, meg úgy is jó ered mé -
nyek kel tá voz tak. Most meg el is ké ne gon -
dol kod ni azon, hogy mi le gyen ezek kel a hall-
ga tók kal, hogy ne múl ja nak el fe let tük
nyom ta la nul a fel ső ok ta tás ban töl tött évek. 
A mi nő ség nek, il let ve a szol gál ta tá sok mi nő -
sé gé nek szá mos, sok eset ben komp lex, bo -
nyo lult de fi ní ci ó ja lé te zik, azon ban min den
mi nő ség de fi ní ci ó nak van egy kö zös ele me: 
a „fit for purpose”, az az hogy az adott szol gál-
ta tás ak kor jó mi nő sé gű, ha meg fe lel azok
igé nye i nek, szük ség le te i nek, aki kért az adott
szol gál ta tás lé te zik. A tö me ges fel ső ok ta tás,
pon to sab ban a ma gas rész vé te li arán  nyal mű -
kö dő, mi nő sé gi fel ső ok ta tás alap ve tő össz tár -
sa dal mi és nem zet gaz da sá gi ér dek, to váb bá
egyé ni szin ten a dip lo má sok job ban ke res nek,
a mun ka nél kü li ség kö rük ben igen ala csony,
élet mi nő sé gük, egész sé gi ál la po tuk jobb, éle -
tük hos  szabb. 

Ezért mind egyé ni, mind tár sa dal mi szem -
pont ból alap ve tő ér dek a tö me ges és mi nő sé -
gi fel ső ok ta tás – a rend szer en nek az igény -
nek kell meg fe lel jen. Ahogy egy is me rő söm
egy szer ír ta: ha egy egye te mi ok ta tó azon ke -
se reg, hogy túl sok a tö me ge se dés mi att a
„bu ta” hall ga tó, az olyan, mint ha egy fod rász
azt mon da ná, hogy ő Claudia Schiffernek
meg a töb bi top mo dell nek szí ve sen csi nál fri -
zu rát, de ez a sok bor zasz tó csú nyács ka nő
hagy ja bé kén, mert be lő lük nem tud top mo -
dellt csi nál ni.

8 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY
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Beszélgetés dr. Gilly Gyulával

FeMû: Ma gyar or szá gon a fel sô ok ta tás mint
elit kép zés egy ér tel mû en le ír ha tó-e az zal, hogy
„értelmiségkibocsájtás”? Vagy et tôl most már
a tö me ge se dés okán el sza kad tunk?
G. GY.: Ne héz de fi ni ál ni az ér tel mi sé get,
Németh Lász ló, Bibó Ist ván mű ve i ből úgy
kö rül be lül le het sej te ni, hogy mit je lent he tett
ez. Hogy aki nek nem csak tech ni kai szin tű is -
me re tei vol tak, ha nem egy szé le sebb spekt -
rum ban is tu dott gon dol kod ni. A szo ci a liz -
mus ban az tör tént, hogy szak mák és más
szem pont ok sze rint két fé le mó don volt szét -
szed ve a fel ső ok ta tás. Egy részt a tu do mány
mű ve lé se, ami azt je len ti, hogy olyan új tí pu -
sú is me re te ket pro du ká lunk, ame lyek ha le -
tisz tul tak, be ke rül nek az ok ta tás ba, ele ve ki
let tek te le pít ve az aka dé mi ai in téz mény há ló -
zat ba, mert a szov jet tí pu sú fel ső ok ta tás-szer -
ve zés kon cep ci ó ja sze rint „az egye tem nek a
dol ga, hogy a szak tu dást át ad ja”. Te hát mint -
egy a leg ma ga sabb szin tű szak mun kás kép zés -
nek te kin tet ték. A má sik ol da lon meg tu laj don -
kép pen szét ta gol ták, szét szed ték a ko ráb ban
egy sé ges egye te me ket, hogy az Egész ség -
ügyi Mi nisz té ri um égi sze alatt az or vo si
egye tem majd or vo so kat ké pez, a Föld mű ve -
lés ügyi Mi nisz té ri um alatt az ag rár egye tem
pe dig majd ag rár mér nö kö ket stb. Azt be lát ta
a ko ra be li ha ta lom is, hogy egy híd épí té sé hez
na gyon ma gas szin tű szak tu dás ra van szük -
ség. Te hát ilyen tí pu sú em be re ket kell ké pez -
ni, de őket azért ké pez zük ilyen ma gas szin -
ten, hogy hi da kat épít se nek ne künk, nem pe dig
azért, hogy gon dol kod ja nak a tár sa da lom
ügye i ről. Eb ben az ér te lem ben ak ko ri ban az
elit kép zés le volt szű kít ve. Két fé le mó don,
ket tős pont ha tár ral. Az egyik szű kí tés so rán
na gyon-na gyon ma gas mér cét kel lett át ug ra -
ni, a má sik aj tón meg egy sok kal ala cso nyabb -
ra ra kott léc cel beeresz tet tek va la men  nyi
mun kás-pa raszt szár ma zá sú fi a talt. Ab ban az
ér te lem ben elit volt ez is, hogy ezek még is -
csak jó fe jű gye re kek vol tak, de va ló já ban

tech nok ra ták nak ké pez ték őket, erős ki fe je -
zés sel él ve szak bar bár nak. 

Va la mi kor a hat va nas-het ve nes évek ben,
Eu ró pá ban el in dult egy trend, ami ná lunk
csak a rend szer vál tás kör nyé kén je lent meg
gon do la ti szin ten, hogy ki kell nyit ni a ka pu -
kat és be kell eresz te ni a fel ső ok ta tás ba min -
den olyan fi a talt, aki nek am bí ci ó ja van ar ra,
hogy elő rébb jus son és meg van nak hoz zá a
ké pes sé gei. En nek alap ját ké pez te a tu do -
mány és a tech no ló gia fej lő dé se, az in no vá -
ció fel gyor sult, komp lett ipar ágak je len tek
meg, pél dá ul az in for ma ti ka. Ez zel pár hu za -
mo san a ko ráb ban do mi náns ipar ágak egész
egy sze rű en el tűn tek, és bi zo nyos tu dás ele mek
le ér té ke lőd tek. Egy új faj ta tu dás sal szem ben
je lent ke zett erős igény, olyan nal, amely lé pést
tud tar ta ni a foly to nos vál to zá sok kal és ren -
del ke zik az is me re tek foly to nos le cse ré lé sé -
nek ké pes sé gé vel. A fel gyor su lás sal pár hu za -
mo san a tu dás di ver zi fi ká ló dott is. A po li ti ka
en ge dett a fel lé pő tár sa dal mi igény nek és
szé les re tár ta a fel ső ok ta tás ka pu it, de saj nos
ezt sem mi lyen mó don nem kö vet te a fi nan -
szí ro zás ha son ló ará nyú nö ve ke dé se. Ez azt
je len tet te, hogy az egy hall ga tó ra ju tó fi nan -
szí ro zás le csök kent. Nem igaz az a té tel,
hogy ön ma gá ban csak a pénz től majd elő bur -
ján zik a mi nő ség, de az tel je sen biz tos, hogy
ha egy ilyen kró ni ku san alul fi nan szí ro zott
rend szer van, sok kal több fel ada tot kell el lát ni
ugyan an  nyi pénz ből, te hát faj la go san sok kal
ke ve seb ből, ak kor előbb vagy utóbb el kezd ha -
nyat la ni a mi nő ség. Ma gya rán, sze ren csét len
in téz mé nyek nek egy öt ször-hat szor ak ko ra tö -
me get kell ok tat ni, amely tö meg di ver zi fi kált,
ezért sok kal di ver zi fi kál tabb és szofisztikál tabb
mód szer tant igé nyel ne. Egyéb ként a tu dá sok
is sok kal di ver zi fi kál tab bak, mi köz ben az
egy fő re ju tó fi nan szí ro zás drasz ti ku san le -
csök kent, te hát nem meg le pő, hogy csök ken
a mi nő ség. Ami kor már egy adott kor osz tály
30–35%-a be ke rül a fel ső ok ta tás ba, ak kor
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azért nagy kér dés, hogy ezt most tel jes egé -
szé ben az ál lam nak kell-e fi nan szí roz nia.
Nem csak Ma gyar or szá gon, ha nem az egész
eu ró pai tér ség ben az az egyik leg na gyobb
dilem ma, hogy alap ve tő nem zet gaz da sá gi,
ver seny ké pes sé gi okok mi att egy tö me ges
(igen nagy rész vé te li ará nyú) fel ső ok ta tá si
rend szert kell fenn tar ta ni, más fe lől a szük sé -
ges mé re tű fel ső ok ta tás alap ve tő mak ro gaz -
da sá gi okok ból nem fi nan szí roz ha tó tel jes
egé szé ben csak az adó fi ze tők pén zé ből a szük -
sé ges mér ték ben. 

FeMû: A pá lya kö ve té si ada tok ból az lát ha tó,
hogy bár mely dip lo má val kön  nyeb ben, gyor-
 sab ban, ma ga sabb ös  sze gért le het el he lyez -
ked ni, mint dip lo ma nél kül, nyil ván ez ko ráb -
ban is így volt. A tár sa dal mi igaz sá gos ság
el vét te kint ve fel ve tôd het, hogy mi vel a dip lo ma
meg szer zé se po zi tív anya gi elô nyö ket je lent
a vég zet tek szá má ra, tu laj don kép pen il do mos
len ne va la mi lyen költ ség té rí tés vagy tan díj
kö te le zô vé té te le, be épí té se a fel sô ok ta tás fi-
 nan szí ro zá sá ba. Ugyan ak kor ez zel szem ben
ott az az ál lí tás, hogy az ok ta tás nak mint al-
 rend szer nek van egy tár sa dal mi ki egyen lí tô
sze re pe is. Di va tos szó val a tan díj jal az esély-
 egyen lô ség sé rül. A fel emel ke dés le he tô sé -
ge, a mo bi li tás ne héz ke seb bé vá lik. Ez a két
elv ho gyan fér meg egy más mel lett?
G. Gy.: Ar ról van szó, hogy a dip lo má sok nak
az élet út ra ve tí tett jö ve del me az OECD-
átlagban kb. 1,6–1,7-sze re se a dip lo má val nem
ren del ke ző ké nek. Ma gyar or szá gon ez kb. 2,5-
sze res. A tár sa dal mi igény mi att be kell eresz -
te ni a tö me ge ket a rend szer be, de az adó fi ze -
tők pén zé ből tel jes mér ték ben ez a rend szer
egy sze rű en nem fi nan szí roz ha tó, olyan tí pu sú
mak ro gaz da sá gi meg fon to lá sok mi att, hogy ha
az or szág az ös  szes erő for rá sát az egye te -
mek re köl ti, ak kor sem mit nem tud nyug díj ra,
nem zet vé de lem re, egész ség ügy re for dí ta ni.
Így ke rül elő a tan díj. A kér dé sé ben sze rep lő

két elv, te hát az „az fi zes sen, aki a ha szon él -
ve ző” (benefit principle) és az egyen lő esé lyű
hoz zá fé rés el ve an ta go nisz ti ku san ütöt te egy -
mást jó so ká ig. A „kor má nyok tan dí jat akar -
nak be ve zet ni, a hall ga tók meg tün tet nek”
cí mű tör té net so rán szé pen el mond ja az ak tuá-
lis kor mány az „az fi zes se meg a szol gál ta tás
költ sé ge it, aki an nak hasz nát él ve zi” tí pu sú
el vet, a má sik fél pe dig az azo nos ké pes sé gű -
ek azo nos hoz zá fé ré sé nek szük sé ges sé gét, és
az tán va la mi lyen erő já ték foly tán va la mi
majd tör té nik, de va ló já ban nincs meg az ösz -
 sze kap cso lás. Az egyik elv köz gaz da sá gi ér -
te lem ben azt mond ja, hogy az fi zes se meg 
a ter mék, szol gál ta tás, bár mi árát, és a va lós árát,
aki nek eb ből hasz na van. Mi u tán a dip lo má -
sok élet utas át lag jö ve del me ma ga sabb, bár 
a dip lo má nak ko moly tár sa dal mi hasz na van,
de az egyé ni ha szon na gyon je len tős, ezért az
egyé ni hasz nok ará nyá ban tu laj don kép pen in -
do kolt: az fi zes sen, aki nek eb ből hasz na van.
Eb ben a gon do lat me net ben azért az is ben ne
van, hogy az ál lam nem száll ki száz szá za lé ko -
san a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sá ból, hi szen 
a fel ső ok ta tás nak nem csak egyé ni, de igen je -
len tős össz tár sa dal mi hasz nai is van nak. Ha 
a tan díj-de monst rá ci ók ma gyar or szá gi húsz-
éves tör té ne té re gon do lunk, ak kor a má sik
elv az, amit a di á kok mond tak. A di á kok min -
den ko ri vé le mé nye az volt, hogy ők nagy szí -
ves sé get tesz nek a tár sa da lom nak. Na gyon
je len tős a gaz da sá gi, tár sa dal mi ha szon, mert
akik töb bet ke res nek, azok több adót is fi zet -
nek. Le het ezzel vi tat koz ni, de az iga zán ütős
érv az alap ve tő en a szó va ló di ér tel mé ben
vett li be rá lis köz gaz da ság ta ni alap té tel, az
azo nos esé lyű hoz zá fé rés elve, amely az an -
gol nyel vű szak iro da lom ban al kal ma zott (hori -
son tal) equity egy faj ta ma gyar ra for dí tá sa. 

FeMû: Leg in kább ta lán mél tá nyos ság.
G. GY.: Mél tá nyos ság, tár sa dal mi igaz sá gos -
ság, szo li da ri táselv, egyen lő esé lyű hoz zá fé -
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rés, meg ilyen tí pu sú ki fe je zé sek kel szok tuk
ma gya rul el ma gya ráz ni, hogy mi ről van szó.
Az lát szik, hogy a nem zet gaz da sá gi lag szük -
sé ges mé re tű tö me ges fel ső ok ta tás nem fi -
nan szí roz ha tó csak az adó fi ze tők pén zé ből.
Se baj, mert nagy egyé ni hasz nok van nak. Az
egyé ni hasz nok ará nyá ban iga zán mél tá nyos
hoz zá já rul ni. Igen ám, csak hogy ha tan dí jat
akar nak szed ni, ak kor még is csak az tör té nik
– és sze rin tem kön  nyen be lát ha tó mó don –,
hogy a sze gé nyebb csa lád ból szár ma zó, ám
na gyon okos gye re kek nél a csa lád jö ve del -
mé nek arány ta la nul nagy ré szét je len ti az
azo nos ös  sze gű tan díj egy gaz dag csa lá dé hoz
ké pest. Te hát, ha csak úgy be ve ze tik a tan dí -
jat, ak kor jó esél  lyel na gyon reg resszív dol -
got te szünk tár sa da lom po li ti kai ér te lem ben,
mert – sta tisz ti ka i lag ki mu tat ha tó szin ten –
az anya gi te her vi se lő-ké pes ség függ vé nyé -
ben fog nak ki szo rul ni a sze gé nyeb bek a fel -
ső ok ta tás ból. A di ák ság min dig er re szo kott
hi vat koz ni. 

Itt jön a kép be a di ák hi tel, ami egy zse niá -
lis tör té net. Egy „jól” meg ter ve zett di ák hi tel
ké pes ugyan is a tel je sen ös  sze egyez tet he tet -
len nek tű nő neo li be rá lis „benefit” el vet az
ere de ti leg klas  szi kus li be rá lis és bi zo nyos ér -
te lem ben bal ol da li hoz zá fé ré si esély egyen -
lő ség el vé vel ös  sze hoz ni. Azért hoz za ös  sze,
mert azt mond ja, hogy tu laj don kép pen, ha 
a hoz zá fé ré si prob lé ma lé te zik, ak kor iga zuk
van a di á kok nak, meg min den ki nek, aki er re
hi vat ko zik, de csak ab ban az eset ben, hogy ha
a hall ga tó nak a fel ső ok ta tás ban el töl tött évei
alatt kell fi zet nie. A di ák hi tel se gít sé gé vel 
a hall ga tó szá má ra in gye nes sé vá lik a fel ső -
ok ta tás, amíg hall ga tó, mert a di ák hi tel ből fi -
nan szí ro zott tan dí jat nem hall ga tóként fog ja
meg fi zet ni, ha nem majd dip lo másként, ami kor
tel je sül az ő ese té ben is az a té tel, hogy a dip -
lo ma ál tal a ke re se te na gyobb lesz, jobb ál -
lást kap. Te hát ilyen ér te lem ben a jó di ák hi tel
egy olyan me cha niz mus, amit az ál lam meg -

szer vez, le he tő vé té ve a 18–20–25 éves fi a ta -
lok szá má ra azt, hogy a sa ját jö vő be li vé lel -
me zett megnövekedett jö ve del mük ből most,
a je len be cso por to sít has sa nak át azért, hogy
hoz zá fér hes se nek a fel ső ok ta tás hoz. Ez te hát
nem a jó lé ti ál lam klas  szi kus, úgy ne ve zett
Ro bin Hood-funkciója (fosz to ga tás adóz ta -
tás ré vén – osz to ga tás és új ra el osz tás a jó lé ti
rend sze re ken ke resz tül), ha nem a jó lé ti ál lam
úgy ne ve zett ma lac per sely-funk ci ó ja, te hát
az, ami kor az ál lam meg szer vez és fenn tart
olyan me cha niz mu so kat, ame lyek ré vén az
egyén sa ját kü lön bö ző élet sza ka szai kö zött
lesz ké pes alap ve tő en sa ját jö ve del mei kö -
zött át cso por to sí ta ni (pl. nyug díj rend szer,
diákhitelrendszer). A „jó” di ák hi tel egyik
alap ve tő jel lem ző je, hogy a tör lesz tés jö ve -
de lem ará nyos, az az a tör lesz té si kö te le zett -
ség a jö ve de lem nek egy adott szá za lé ká ban
ke rül meg ha tá ro zás ra. A jö ve de lem ará nyos
tör lesz tés il lesz ke dik rá er re a me sé re, mert
sta tisz ti ka i lag ugyan igaz, hogy a dip lo má -
sok élet út ra ve tí tett jö ve del me 2–2,5-szer na -
gyobb lesz, mint a nem dip lo má so ké, vi szont
a pá lya kez dő egy rang lét rán ha lad fel fe lé. 
A jö ve de lem ará nyos tör lesz té sű di ák hi tel a
hall ga tó tól a dip lo ma ál tal meg nö vek vő élet -
jö ve del mé nek min den ko ri ará nyá ban vár ja el
a vis  sza tör lesz tést. Azok ese té ben, akik nél ez
az ál ta lá nos trend még sem ér vé nye sül, mert
egész éle tük ben nem ke res nek an  nyit, hogy
vis  sza tud ják fi zet ni ezt a di ák hi telt, nyug díj -
ba vo nu lás kor a rend szer le ír ja a fenn ál ló tar -
to zást. 

A dip lo má sok nak nem csak a jö ve del -
mük na gyobb, ha nem mun ka erő-pi a ci hely -
ze tük is jobb. So kat ku tat ták azt a kér dést,
hogy mi től jobb a fi ze tés, mi től sok kal ki sebb
a mun ka nél kü li sé gi rá ta a dip lo má sok kö ré ben.
Iga zi ma gya rá zat nem szü le tett, de az ural ko -
dó hi po té zis sze rint (ún. screening hi po té zis)
a mun kál ta tó mun ka tár sat ke res, az egyén
pe dig ál lást és itt van egy fun da men tá lis 
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in for má ci ós aszim met ria. Az az a mun kál ta tó
akár men  nyit in ter jú vol tat ja a je löl te ket, se -
hogy sem tud ele gen dő in for má ci ót szerez ni
ar ról, hogy az in ter jún szim pa ti ku san vi sel -
ke dő egyén va ló ban be fog-e vál ni mint mun -
ka vál la ló. A dip lo ma tu laj don kép pen ezt az
in for má ci ós aszim met ri át, ezt az űrt ké pes
pó tol ni, mert azt üze ni a mun kál ta tó nak,
hogy két egy for mán szim pa ti kus je lölt kö zül
a dip lo más már egy szer bi zo nyí tott a fel ső -
ok ta tás ban. A mé di á ból fo lya ma to san ön te -
nek té ves esz mé ket az or szág la kos sá gá ra,
hogy mi nek ta nul ni, ami kor dip lo más mun -
ka nél kü li ség van, bez zeg hi deg bur ko ló nak
mi lyen ke ve sen men nek. Eh hez ké pest min -
den ren del ke zés re ál ló sta tisz ti kai adat sze -
rint a dip lo má sok kö ré ben a mun ka nél kü li -
ség sok kal ala cso nyabb, mint az ala cso nyabb
vég zett sé gű ek kö ré ben. A dip lo má sok jö ve -
del me sok kal ma ga sabb és ál ta lá ban az élet -
mi nő sé gük is jobb, mint a nem dip lo má so ké.
Egész ség po li ti kai, nép egész ség ügyi alap té -
tel, hogy az egész sé get meg ha tá ro zó fak to rok
kö zül az egyik leg je len tő sebb a kép zett ség. 
A tár sa dal mi rang lét rán mi nél fel jebb van va -
la ki, an nál ke vés bé be teg szik meg ugyan azon
egy ség nyi ká ro sí tó ágen sek től, mint pél dá ul
al ko hol, ci ga ret ta és min den egyéb. Mi ért
kár té ko nyak az en nek el lent mon dó ál lí tá -
sok? Azért, mert a fel ső ok ta tás hoz va ló hoz -
zá fé rés kul csa nem a fel ső ok ta tá si rend sze -
ren be lül van. Agyon do ku men tált tény, hogy
akár mi lyen csa lá di hát te re is van a hall ga tó -
nak, ha már egy szer hall ga tó és benn van 
a rend szer ben, ak kor benn is ma rad. A fel ső ok -
ta tás hoz va ló hoz zá fé ré si prob lé má nak nem az
a lé nye ge, hogy a hall ga tó ki esik az egye tem -
ről, mert sze gé nyek a szü lei. Biz tos van ilyen,
de a hall ga tó, ha már egy szer bent van, ak kor
bent is ma rad. A hoz zá fé ré si prob lé ma a 18
éves kor előt ti tör té net, pa ra dox mó don egyéb -
ként mi nél hát rább me gyünk az idő ben, an nál
je len tő sebb, egé szen az óvo dá ig, sőt a ko rai

gyer mek fej lő dés kor sza ká ig. A prob lé ma az,
hogy a to vább ta nu lást kár hoz ta tó, a fi a ta lo kat
a to vább ta nu lás tól el ked vet le ní tő, le be szé lő
szö ve gek ter mé sze te sen nem a dip lo má sok
gye re ke i re hat nak leg erő seb ben, ha nem ezek
is szo ci á lis grádiens sze rint ala kul nak. Te hát
mi nél ala cso nyabb tár sa dal mi-gaz da sá gi cso -
port hoz tar to zó a csa lád, an nál job ban hat -
nak. Ha egy okos gye rek anya gi okok ból nem
jut be a fel ső ok ta tás ba, az egyéb ként nem -
csak sú lyos tár sa dal mi igaz sá gos sá gi, de egy
sú lyos össz tár sa dal mi ha té kony sá gi prob lé -
ma is. A dip lo ma – nem dip lo ma prob lé ma -
kör höz még azt a meg jegy zést fűz ném hoz zá,
hogy ma Ma gyar or szá gon a re le váns kor osz -
tály ban a fel ső ok ta tás ban va ló rész vé tel ará nya
30–35%. Ez azt je len ti, hogy 65–70% nem jár
fő is ko lá ra, il let ve egye tem re. Ezért, hogy ha
va la kit iz gat, hogy ke vés a hi deg bur ko ló, kő -
mű ves stb. Ma gyar or szá gon, ak kor föl kell
gyűr je az ing uj ját és nagy erők kel el kell kez -
de nie az zal fog lal koz ni, hogy az a 65–70%, aki
nem is akar fel ső ok ta tás ba men ni, az tu laj don -
kép pen mi ért nem sze rez szak mát. 

FeMû: Meg ke rül he tet len, hogy az ál lam sze-
 re pé rôl is szót ejt sünk. Di va tos ki fe je zé sek
mos ta ná ban a „good governance” mint jó kor-
 mány zás, il let ve az „evidence based policy”
mint té nye ken ala pu ló dön tés ho za tal. A ma-
 gyar ok ta tás igaz ga tás ban a kor mány za ti
dön té se ket mi lyen tény sze rû meg fon to lá so -
kon, mi lyen ala po kon nyug vó stra té gi á ból ki-
 in dul va kel le ne meg hoz ni? Te hát mi az evi-
 den cia ar ra, ami re tu laj don kép pen a bá zist
tud juk épí te ni?
G. GY.: Az ál lam nak sze rin tem sok fé le sze re -
pe van. At tól még, hogy az egyé nek nek je -
len tős sze mé lyes hasz nuk van a fel ső ok ta tás -
ból, van en nek egy tár sa dal mi hasz nos sá gi,
szük ség le ti ol da la is. Itt nem ar ról van szó,
hogy a fel ső ok ta tás lu xus cikk, ha nem ob jek -
tí ve alap ve tő nem zet gaz da sá gi ér dek is.
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Hogy adott idő szak ban adott po li ti ku sok ezt
men  nyi re is me rik fel, az már egy má sik kér -
dés. Ezért min den fé le kép pen in do kolt, hogy
az ál lam a fel ső ok ta tá si in téz mény rend szer
fenn tar tá sá hoz az adó fi ze tők pén zé ből is
hoz zá já rul jon. 

A tan díj tör té net nem azt je len ti, hogy
azért, mert a fel ső ok ta tás lu xus cikk – mert
nem az –, majd fi zes se nek a hall ga tók, mi -
köz ben az ál lam ele gán san ki vo nul, mert ne ki
fon to sabb dol ga akad, ha nem ar ról van szó,
hogy olyan mé re tű a rend szer, hogy az tel jes
egé szé ben az adó fi ze tők pén zé ből nem tart -
ha tó fönn. Szük sé ges egyéb, te hát kvá zi ma -
gán for rás-be vo nás, úgy mint tan díj. Egyéb -
ként meg ez zel nincs is nagy prob lé ma, ha 
a hoz zá fé rés meg van old va. A té tel mon dat ból
az kö vet ke zik, hogy az ál lam el ső szá mú fel -
ada ta, hogy a tár sa dal mi hasz nok ará nyá ban
igen is részt kell vál lal nia a fel ső ok ta tás-finan -
szí ro zás ból. A tár sa dal mi hasz nok – egyé ni
hasz nok ará nya i ról szól va hü velyk ujj sza -
bály ként azt le het mon da ni, hogy az ok ta tá si
rend szer ben, az óvo dá tól a PhD-ig, mi nél lej -
jebb va gyunk, an nál egyér tel műb ben do mi -
náns a tár sa dal mi ha szon, és mi nél föl jebb ha la -
dunk, an nál na gyobb mér ték ben je len nek meg
a pri vát hasz nok. Ezért van az, hogy ugyan
van nak ma gán köz ok ta tá si in téz mé nyek, de a
köz ok ta tás még az Egye sült Ál la mok ban is
alap ve tő en ál la mi. Ele men tá ris ér dek, hogy
egy alap ve tő szo ci a li zá ció le zaj lód jék, az alap-
ve tő kom pe ten ci á kat meg sze rez zék az em be -
rek, ezt sen ki sem bíz za a vé let len re, ezért
van pél dá ul a tan kö te le zett ség is.

Az ál lam má so dik fel ada ta, hogy a fel ső -
ok ta tást oly mó don fi nan szí roz za, hogy mak -
ro gaz da sá gi ér te lem ben köz ben más szek to -
rok mű kö dő ké pes sé gét ne ve szé lyez tes se. 
Az ál lam fe le lős sé ge te hát egy jó diákhitel rend -
szer meg szer ve zé se, ami ál tal biz to sít ha tó,
hogy a hall ga tói tan dí jak úgy le hes se nek ele -
gen dő en na gyok, hogy tu laj don kép pen sem -

mi fé le hoz zá fé ré si prob lé mát ne okoz zon ön -
ma gá ban az, hogy tan díj van. Egy jól meg ter -
ve zett di ák hi tel azt csi nál ja, hogy a jö vő be li
jö ve de lem ből a je len be cso por to sít át; a nyug -
díj rend szer rel el len tét ben, ahol a je len be li jö -
ve del mem ből az inak tív éve im re cso por to sí -
tok át. Az ál lam nak fon tos fel ada ta, hogy
fel is mer je eb ben a sa ját ma lac per sely-funk ci -
ó ját, mert nem tud fenn tar ta ni egy tár sa dal mi
és nem zet gaz da sá gi ér te lem ben szük sé ges
mé re tű rend szert, és szük sé ge van tan díj be vé -
tel re. 

Az ál lam har ma dik funk ci ó ja egy alap ve -
tő en fo gyasz tó vé del mi funk ció. Hi te les, le gi -
tim és át lát ha tó mó don je lez ni kell a fel ső ok ta -
tást igény be ve vő fi a ta lok és csa lád ja ik fe lé,
hogy az adott in téz mény ben foly ta tott adott
kur zus egy ál ta lán az, ami, te hát hogy az egye -
tem egye tem, a dip lo ma kur zus dip lo ma kur -
zus. És ez zel el ju tot tunk az akkreditáció és mi -
nő ség biz to sí tás kér dés kö ré hez. At tól ugye,
hogy a ga rá zsom ra rá írom, hogy ez itt tu laj -
don kép pen a vi lág leg jobb egye te me, és én jó
pén zért dip lo mát adok két nap alatt, at tól az
még nem egye tem, és az még nem dip lo ma.

A fo gyasz tó vé de lem mel lett el en ged he -
tet len – és itt el ju tot tunk a ne gye dik fel adat -
hoz – ál la mi sze rep az in for má ció szol gál ta -
tás. Még hogy ha egyes hall ga tók tö ké let len
dön té se ket is hoz nak meg a pá lya vá lasz tás
so rán, a fi a ta lok és a mö göt tük ál ló csa lá dok
ös  szes dön té sé nek az ös  szes vég kö vet kez -
mé nye össztársadalmilag biz to san ha té ko -
nyabb min tá zat hoz ve zet, mint amit az adott
mi nisz té ri um adott szo bá já ban ül dö gé lő
nagy köz pon ti terv uta sí tá sos mun ka erő-ter -
ve ző a lé te ző leg na gyobb erő fe szí té sek árán
is el tud na ér ni. Ha azt gon dol juk, hogy di -
vat szak mák és egye bek mi att majd fi a ta lok
tö me gei tévpályákat vá lasz ta nak – mint is -
me re tes, ez az egyik hi vat ko zá si alap, hogy
mi ért van szük ség a ter ve zés re –, ak kor ez
csak azért kö vet kez het be, mert tö ké let len az
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in for má ció. Te hát az ál lam egyik funk ci ó ja,
hogy mi nél pon to sabb in for má ci ó kat gyűjt -
sön, ele mez zen, ana li zál jon és ál lít son elő 
a fi a ta lok és csa lád ja ik szá má ra, emészt he tő,
ért he tő for má ban ar ról, hogy me lyik egye -
tem me lyik dip lo má já val kap cso la to san mi 
a ké sőb bi be vá lá si ta pasz ta lat. Ho gyan tud tak
el he lyez ked ni az ott vég zet tek, mi lyen ál lá -
sok hoz ju tot tak? Mi lyen fi ze té se ket kap tak?
Hogy ala kult a kar ri er jük? Más hogy fo gal -
maz va: azért, hogy mi nél jobb mi nő sé gű le -
gyen a hall ga tók vá lasz tá sán ala pu ló for rás -
al lo ká ció, eh hez az ál lam nak in for má ci ó kat
kell szol gál tat ni. A dip lo más pá lya kö ve tő
rend szer, ami ná lunk már mű kö dik, az nem -
csak úgy ál ta lá ban kell, csak mert nem zet kö zi
trend, ha nem az len ne az alap ve tő funk ci ó ja,
hogy transz pa ren sek le gye nek ezek az in for -
má ci ók, és olyan mó don le gye nek köz zé té ve,
hogy egy 14–16 éves gye rek és az ő ag gó dó
szü lei szá má ra is kön  nyen, gyor san el ér he tő ek
és ér tel mez he tő ek le gye nek. Így lesz nek jó
mi nő sé gű ek a pá lya vá lasz tá si dön té sek. Mind -
emel lett az ál lam ter ve ző sze re pét még nem
kell 100%-ig ki dob ni az ab la kon, mert et től
még el ural kod hat nak di vat szak mák, et től még
le het nek to tál tévpályák, et től még sok min den
nem kí vá na tos je len ség elő for dul hat. Az ál lam -
nak egyéb ként nem csak szí ve-jo ga, de va ló -
ban fel ada ta és kö te le zett sé ge is, hogy föl fi -
gyel jen egy olyan je len ség re, hogy pél dá ul
most már n-edik év van, és mind ös  sze sen két
da rab fi zi kus hall ga tó van az or szág ban, már -
pe dig fi zi kát húsz év múl va is ok tat ni kell, és
ak kor meg te gyen min dent azért, hogy le gye -
nek jö vő be li fi zi ka ta ná rok. Vagy le het az ál -
lam nak olyan gon do la ta is, hogy bár lát ha tó
szük ség nincs a tibetológiára, de ez egy ak -
ko ra nagy nem ze ti kincs, hogy ná lunk van
még tibetológiaoktatás is, hogy ak kor is fönn -
tar tom, hogy ha tu laj don kép pen a ku tyá nak se
kell. Te hát kul tu rá lis okok nál fog va vagy nyil -
ván va ló mun ka erő-pi a ci lyu kak, egye bek

miatt ar ra is jo ga van az ál lam nak, hogy tud ja
a sa ját jö vő be li mun ka erő igé nyét. Azt pél dá -
ul tud hat ná az ál lam, hogy hány or vos ra, jo -
gász ra van szük sé ge és ak kor an  nyit biz to san
ké pez tes sen.

FeMû: Be szél tünk a hall ga tók ról és az ál lam
sze re pé rôl, de a fi nan szí ro zan dó in téz mé nyek-
rôl még nem. Eb ben a mo dell ben Ön sze rint
mi lyen in téz mé nyi fi nan szí ro zá si rend szer
len ne op ti má lis? Fel ada tok, kom pe ten ci ák
alap ján fi nan szí roz za az ál lam az in téz mé -
nye ket vagy a fej kvó tán ke resz tül? 
G. GY.: A brit pél dát hoz nám fel ar ra, hogy
mi lyen ne le gyen. A brit rend szer ben pél dá ul
kő ke mé nyen kont roll alatt van nak tart va 
a hall ga tói he lyek, meg mond ják kar ra, szak ra,
min den re le bont va a fi nan szí ro zott hall ga tói
lét szá mo kat. Nem csak azt akar ja az ok ta tás -
po li ti ka meg mon da ni Ang li á ban, hogy ő hány
da rab ál la mi lag fi nan szí ro zott fé rő he lyet ad
az egye tem nek, de még azt is, hogy az egye -
tem men  nyi nem ál la mi lag fi nan szí ro zott, te -
hát ön költ sé ges hall ga tót ve het föl, és bün te -
tést szab ki azok ra, akik et től el tér nek. En nek
egyéb ként nyíl egye nes kö vet kez mé nye az,
hogy egyet len egy dol got tud nak a brit egye te -
mek csi nál ni an nak ér de ké ben, hogy ha té kony
mé ret ben mű köd hes se nek: nem brit ál lam pol -
gár sá gú hall ga tó kat vesz nek föl. A tő lük sze -
dett tan dí jak kal va ló já ban ki pó tol ják az egyéb-
ként na gyon sze gé nyes ál la mi fi nan szí ro zást.
En nek meg az a kö vet kez mé nye, hogy a leg -
eli tebb, leg pa ti ná sabb ang li ai egye te mek re,
azok ra, ame lyek től hí res az an gol fel ső ok ta -
tás, egy re ke vés bé a brit hall ga tók jár nak. De
az ok ta tás mi nő sé gé vel erő tel je sen fog lal -
koz nak. Nem aka rok Ang li á ba na gyon be le -
bo nyo lód ni, csak pél da ként hoz tam fel. An -
nak, hogy a kü lön bö ző egye te mek, sza kok,
ka rok, dip lo ma kur zu sok kö zött az ál lam ho -
gyan oszt ja el az ál la mi fi nan szí ro zást, alap -
ve tő en két fé le mód ja van. Az egyik az, hogy
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Beszélgetés dr. Gilly Gyulával

a sza bá lyo zott és el len őr zött pi a ci mű kö dést
tá mo gat ja, ame lyen be lül le he tő vé te szi az
in téz mé nyek kö zöt ti kvá zi pi a ci ver seny me -
cha niz mu so kat. Ezt oly mó don te szi meg,
hogy át jár ha tó vá te szi a fel ső ok ta tá si rend -
szert, biz to sít va a hall ga tó szá má ra, hogy
eset le ges rossz dön té sét kor ri gál has sa. Az az
a hall ga tó tu laj don kép pen a lá bá val sza vaz,
vi szi a pénzt. Eb ből egy mi nő sé gibb rend szer
ala kul hat ki. A má sik meg ol dás az, ami kor
azt mond ja az ál lam, hogy ne hogy a hall ga tók
vá lasz tá sa ré vén elő ál ló in téz mé nyek kö zöt ti
ver seny ered mé nye az le gyen, hogy a lus ta
hall ga tók és a rossz in téz mé nyek bol do gan
egy más ra ta lál nak, ezért min dent elő re be -
sza bá lyoz. Ez azért elég sta ti kus do log.

FeMû: A ma gyar or szá gi fel sô ok ta tás ban lé-
 te zik a Fel sô ok ta tá si Mi nô sé gi Díj. Az in téz -
mé nyek min den év ben pá lyáz hat nak rá, de
fa kul ta tív mó don, ön ér té ke lé si ala pon. Ang li á -
ban ez zel szem ben mi nô ség biz to sí tá si ügy -
nök ség mû kö dik, amely mint ál la mi szerv
vagy ügy nök ség há rom éven te kö te le zô en
min den egyes fel sô ok ta tá si in téz ményt ki ér té -
kel. Ezt vi szont már össze le het köt ni a fi nan -
szí ro zás kér dé sé vel. Az ál la mot nem ér he ti az
a vád, hogy van nak szá má ra ked ve sebb in-
 téz mé nyek, ame lye ket elôny ben ré sze sít.
Kér dé sem, hogy hasz nos le het ne-e en nek a
mód szer nek az adap tá lá sa a ma gyar fel sô -
ok ta tá si fi nan szí ro zás ter ve zé sé be?
G. GY.: Sze mé lyes vé le mé nyem az, hogy van
lét jo go sult sá ga va la mi lyen ál la mi be avat ko -

zásnak. Van lét jo go sult sá ga, hogy ezt a mi nő -
sé gi tör té ne tet egy ki csit eről tes sük, de csak
oko san, in tel li gen sen, böl csen és nem túl zás -
ba vive ér de mes vég hez vin ni, mert egy ilyen
rend szer kön  nyen tud olyan rossz irány ba
ala kul ni, hogy egy ad mi niszt ra tív őrü let té
vál jon. Ha há rom ton na pa pírt kell gyár ta ni,
mert majd ezen mú lik a fi nan szí ro zás, ak kor
kön  nyen elő for dul hat, hogy há rom ton na ha -
zug sá got fog nak elő ál lí ta ni pa pí ron az in téz -
mé nyek és ak kor ki le het pi pál ni, hogy min -
den kér dés re ötös vá laszt ad tunk. De ezek nek
sem mi kö ze a va ló di mi nő ség hez. Ha az ál -
lam túl zás ba vi szi az el osz tó sze re pét és pél -
dá ul mind az egy hall ga tó ra ju tó fi nan szí ro -
zást, mind az össz hall ga tói lét szá mot (és így
az in téz mény tel jes be vé tel ét) meg ha tá roz za,
az zal ki zár ja a ver senyt, amely ver seny egyéb -
ként ki kény sze rí te né, hogy az in téz mé nyek
ak tí van fog lal koz za nak az zal, hogy a hall ga -
tók igé nye it, szük ség le te it fi gye lem be ve gyék.
Ver seny hely zet ben a va lós tár sa dal mi igé nye -
ket kel le ne is mer ni, föl mér ni, te hát nem azt,
ami ről a ha ta lom azt mond ja, hogy ez az. 
A hall ga tó nyil ván oda akar ja fi zet ni a tan dí -
ját, meg oda akar men ni, ahol ne ki ver seny -
ké pes dip lo mát ad nak. És ak kor így szé pen
ki ala kul hat a mi nő ség. Ha az ál lam min dent
meg akar ha tá roz ni, ak kor az in téz mény nek
nem a hall ga tók szük ség le te i nek kell meg fe -
lel nie, ha nem a dön tés ho zó ked vé ben kell jár -
nia. Ez sok-sok nem kí vá na tos ha tás sal jár hat
és va ló já ban a va ló di ér te lem ben vett mi nő -
ség el le né ben hat.
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Az in ter jút ké szí tet te Őr si Gá bor,  szer kesz tet te Garai Or so lya.
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Az ál lam sze re pe a fel sô ok ta tás 
fi nan szí ro zá sá ban

Gilly Gyu la

Mi ért van egy ál ta lán szük ség fel sô ok ta tás ra — a hu mán tô ke 
és a fel sô ok ta tás je len tô sé ge a 21. szá zad ban

A fel ső ok ta tás nak mint a hu mán tő ke elő ál lí tá sá ban kulcs fon tos sá gú szek tor nak min dig is fon -
tos sze re pe volt. Egy részt a fel ső ok ta tás köz ve tí tet te a tár sa da lom egé sze szem pont já ból fon tos
alap ér té ke ket a jö vő ér tel mi sé ge, elit je szá má ra, ide ért ve az in tel lek tu á lis sza bad ság gal, a vé le -
mé nyek sza bad sá gá val, az úgy ne ve zett „aka dé mi ai-in tel lek tu á lis” elit iz mus sal kap cso la tos ér -
té ke ket. En nek a sze rep kör nek a lé nye ge, hogy adott vi ta, ér ve lés ese tén nem az szá mít, hogy ki
mond ja, ha nem egye dül az ér vek in tel lek tu á lis és szak mai tar tal ma. Más részt a fel ső ok ta tás
nyil ván va ló an hoz zá já rul az in no vá ci ók hoz és ez ál tal a tech no ló gi ai fej lő dés hez. Vé gül pe dig
a tár sa dal mi és gaz da sá gi hasz nok mel lett tel je sen le gi tim szem pont az is, hogy a tu dás fej lesz -
té se, a le he tő leg ma ga sabb szin tű tu dás meg szer zé se ön ma gá ban is ér ték, ak kor is, ha nem
fűző dik hoz zá kéz zel fog ha tó egyé ni vagy tár sa dal mi szin tű nye re ség.

A fel ső ok ta tás fen ti ek ben fel so rolt „ha gyo má nyos” sze rep kö rei mel lett új je len ség, hogy 
a fel ső ok ta tás, még pe dig a nagy rész vé te li arán  nyal mű kö dő, tö me ges és egyi de jű leg mi nő sé gi
fel ső ok ta tás má ra nél kü löz he tet len a gaz da sá gi nö ve ke dés szem pont já ból is, va gyis a fel ső ok ta -
tás vált a gaz da sá gi nö ve ke dés mo tor já vá (Krueger–Lindahl, 2001; Badinger–Tondl, 2002). 

Em pi ri kus té nyek: gaz da sá gi nö ve ke dés és fel sôok ta tás

A fel ső ok ta tás – mint a leg fon to sabb gaz da sá gi nö ve ke dé si té nye ző – sze re pét szá mos em pi ri -
kus tény is iga zol ja: 

„Az a leg főbb kü lönb ség a fi zi kai és a tu dás tő ke kö zött, hogy utób bi ese té ben a ha tár ho za -
mok nem csök ke nő ek” (Baldwin–Wyplosz, 2009). Az az a tu dás tő ke újabb és újabb egy ség nyi
nö ve ke dé se nem csök ken ti az egy egy ség nyi nö ve ke dés re ju tó ha tár hasz not. 
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A hall ga tói lét szám ex pan zi ó ja, az az a fel ső ok ta tás tö me ge se dé se és a dip lo má sok szá má nak
kö vet kez mé nyes emel ke dé se el le né re a dip lo más jö ve de lem pré mi um, az az a dip lo má sok nem
dip lo má sok hoz vi szo nyí tott élet út ra ve tí tett jö ve del me kö zöt ti kü lönb ség nem csök kent.

A tar tós nö ve ke dés a tu dás fel hal mo zás ból, a tech no ló gi ai fej lő dés ből és az in no vá ci ó ból
szár ma zik: „…az OECD-országokban ér de mes meg kü lön böz tet ni a köz ok ta tás és a fel ső ok ta -
tás ha tá sát. Ér de kes mó don az utób bi (az az a fel ső ok ta tás) bi zo nyult az egyes or szá gok, il le tő -
leg na gyobb ré gi ók kö zöt ti gaz da sá gi kü lönb sé gek leg főbb ma gya rá zó-vál to zó já nak” (Aghion
et al., 2005).

A fel gyor sult tech no ló gi ai fej lő dés, az újabb és újabb tech no ló gi ák (és ipar ágak) egy re gyor -
sabb ütem ben va ló meg je le né se fo lya ma to san ke res le tet tá maszt az új, a ru gal mas, a szé les kö rű
és a dif fe ren ci ált kész sé gek, il let ve a „ta nu lá si ké pes ség” ál ta lá nos fej lesz té se iránt – emi att több
kép zés re van szük ség. Emel lett a tu dás „fe le zé si ide je”, a meg szer zett tu dá sok el avu lá si ide je is
egy re rö vi debb – emi att gya ko ribb kép zés re van szükség1 (Barr et al., 2011). Ré geb ben, egy 
a tech no ló gi ai fej lő dés szem pont já ból lé nye ge sen sta ti ku sabb vi lág ban, a ti pi kus nak ne vez he tő
kar ri er az volt, hogy az adott dip lo más az egye te men meg szer zett tu dá sá nak, kép zett sé gé nek
meg fe le lő kar ri er pá lyát fu tott be és né mi to vább kép zé se ket le szá mít va egész éle té ben a szak kép -
zett sé gé nek meg fe le lő fel ada to kat vé gez te. Ma már ez a kar ri er pá lya a leg ke vés bé ti pi kus. A fel -
ső ok ta tás egyik leg fon to sabb funk ci ó ja a mai vi lág ban nem csak az, hogy va la mely szak te rü let -
hez tar to zó is me ret anya got az egyén a le he tő leg ma ga sabb szin ten el sa já tít sa (mi köz ben ezen
is me ret anyag el avu lá si ide je a fel gyor sult tech no ló gi ai fej lő dés mi att egy re rö vi deb bé vá lik),
hanem az is fon tos funk ci ó ja a fel ső ok ta tás nak, hogy ké pes sé te gye és meg ta nít sa a hall ga tó kat
ar ra, hogy a le he tő leg ha ma rabb a le he tő leg ma ga sabb szin ten ké pe sek le gye nek bár mit meg ta -
nul ni. Ez alap ve tő fel té te le an nak, hogy a fel ső ok ta tás ban vég zet tek kel lő en ru gal ma san tud ja nak
al kal maz kod ni a mun ka erő pi ac egy re gyor sab ban vál to zó igé nye i hez.

A fen ti okok mi att a fel ső ok ta tás az adott or szág ver seny ké pes sé gé nek egyik fon tos fak to -
rá vá és ez ál tal a gaz da sá gi nö ve ke dés fő mo tor já vá vált. A fel ső fo kú dip lo má val ren del ke zők
kö ré ben a fog lal koz ta tott ság lé nye ge sen ma ga sabb, a mun ka nél kü li ség ki sebb és az egész élet -
út ra ve tí tett jö ve de lem lé nye ge sen ma ga sabb, mint a nem dip lo má sok ese té ben, to váb bá a dip -
lo má sok élet mi nő sé ge is jobb, hos  szabb ide ig és egész sé ge seb ben élnek.2 Mind össz tár sa dal -
mi, nem zet gaz da sá gi, ver seny ké pes sé gi, mind egyé ni szem pont ok ból igen je len tős po zi tív
ha tá sa van a fel ső ok ta tás nak. 

Az 1.a–1.f szá mú táblázatokból3 az is ki tű nik, hogy ezek a po zi tív ha tá sok Ma gyar or szá gon
még je len tő seb bek, mint az OECD-országokban.

18 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

1 Barr, N., Berlinger, E., Gilly Gy. et al. (2011): „Feasibility study on student lending.” Final Report, EAC/47/2009,
European Commission; http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/lending_en.pdf

2 Közismert és sok szo ro san iga zolt egész ség po li ti kai alap té tel, hogy az egész sé gi ál la po tot meg ha tá ro zó
leg fon to sabb té nye zôk (“determinants of health”) kö zé tar toz nak olyan fak to rok, mint pél dá ul a leg ma ga -
sabb is ko lai vég zett ség, fog lal koz ta tott ság/mun ka nél kü li ség, be osz tás (ve ze tôi vagy be osz tot ti stá tusz), 
jö ve de lem stb. Ezért sem meg le pô, hogy a fel sô fo kú vég zett ség gel ren del ke zôk kö ré ben nem csak a fog lal -
koz ta tott sá gi, jö ve del mi stb. hely zet jobb, de a vár ha tó élet tar tam, a vár ha tó egész ség ben meg élt élet tar -
tam, az élet mi nô ség és az egész sé gi ál la pot is (lásd pl. a WHO bár me lyik “World Health Report”-ját).

3 Forrás: Eurostat, Education at a Glance 2010 (2008-as ada tok alap ján).
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Az állam szerepe a felsôoktatás finanszírozásában 

1.a táb lá zat. Fog lal koz ta tás vég zett ség sze rint (%)

1.b táb lá zat. Mun ka nél kü li ség vég zett ség sze rint (%)

1.c táb lá zat. Re la tív jö ve del mek vég zett ség sze rint

1.d táb lá zat. Elé ge dett az egész sé gi ál la po tá val (%)

1.e táb lá zat. Ér dek li a po li ti ka (%)

1.f táb lá zat. Bí zik az em be rek ben (%)

Mind ezek alap ján nem vé let len, hogy a fel ső ok ta tás iránt óri á si a tár sa dal mi igény. A csa -
lá dok – na gyon he lye sen és a fen ti ada tok fé nyé ben tel je sen meg ala po zot tan – a tár sa dal mi fel -
emel ke dés kul csa ként te kin te nek a fel ső ok ta tás ra és a dip lo ma meg szer zé sé re. A fel ső ok ta tás ban
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va ló rész vé te li ará nyok fo lya ma to san és lé nye gé ben meg ál lít ha tat la nul nö ve ked nek szin te min -
den or szág ban; és sem mi lyen jel nem utal ar ra, hogy ez a trend ki ful lad na vagy las sul na. Emi att se
nem kí vá na tos, de nem is le het sé ges e tren de ket vis  sza for dí ta ni. A 21. szá zad nagy ki hí vá sa, hogy
egy szer re kell biz to sí ta ni a fel ső ok ta tá si rend sze rek tö me ges sé gét és mi nő sé gét. Mind ezek alap -
ján egy ér tel mű en té ves, ká ros, nem kí vá na tos és tel je sen tév út ra ve zet, ha a ma gas rész vé te li
arány mi att tö me ges sé vált fel ső ok ta tá si rend sze rek ben szem be ál lít ják a mi nő sé get és a tö me ges -
sé get és/vagy az elit rend sze rek hez va ló vis  sza té rést szor gal maz zák. A kis rész vé te li arán  nyal és
így kis lét szám mal mű kö dő úgy ne ve zett elit rend sze rek va ló já ban nem a mi nő ség szem pont já ból
kí vá na tos aka dé mi ai elit iz mus, ha nem a tár sa dal mi mo bi li tás szem pont já ból ki mon dot tan ká ros,
nemkí vá na tos szo ci á lis elit iz mus ér tel mé ben ne vez he tők „elit nek”, ab ban az ér te lem ben, aho -
gyan egy kaszt rend szer ben a ma ga sabb kaszt ba tar to zók elit nek tart ják ma gu kat. Ön ma gá ban az,
hogy egy fel ső ok ta tá si rend szer be lé nye ge sen ke ve sebb fi a talt eresz te nek be, mint amen  nyi en
tovább sze ret né nek ta nul ni (vagy az, hogy „le be szé lik” a fi a ta lo kat a to vább ta nu lás ról), nem 
a minő sé get fog ja nö vel ni, ha nem a tár sa dal mi mo bi li tást fog ja csök ken te ni.

A tu dás tô ke és a fel sô ok ta tás sze re pé nek tük rö zô dé se az eu ró pai uni ós
po li ti kák ban

A tu dás tő ke és a fel ső ok ta tás meg ha tá ro zó sze re pé nek a fel is me ré se az eu ró pai uni ós szin tű
poli ti kák ban is tük rö ző dik:
– „A tu dás az a kulcs té nye ző, ami vel Eu ró pa biz to sí ta ni tud ja ver seny ké pes sé gét a globa li zált
vi lág ban, amely ben má sok ol csó mun ka ere jük kel és/vagy nyers anya ga ik kal ver se nyez nek”
(Mid-term review of Lisbon strategy, 2005).
– Az Eu ró pai Unió „a vi lág leg ver seny ké pe sebb és a leg di na mi ku sabb tu dás ala pú gaz da sá -
gá vá kí ván vál ni, ami le he tő vé te szi a fenn tart ha tó gaz da sá gi nö ve ke dést, il let ve több és jobb
mun ka he lyet te remt na gyobb tár sa dal mi ko hé zió mel lett” (Lisbon Treaty, 2009).
– A cél az, hogy „…az EU okos, fenn tart ha tó és be fo ga dó gaz da ság gá vál jon ma gas fog lal -
koz ta tás, ter me lé keny ség és tár sa dal mi ko hé zió mel lett” (Europe, 2020).

Az Eu ró pai Unió és tag or szá gai elôtt ál ló ki hí vás

A fen ti ek alap ján a hu mán tő ké vel kap cso la tos főbb ta nul sá gok lé nye ge az, hogy a hu mán tő ke 
a leg fon to sabb nö ve ke dé si té nye ző, és a hu mán tő ke fej lesz té se szem pont já ból a fel ső ok ta tás
játs  sza a fő sze re pet. Emel lett nem ál ta lá ban a fel ső ok ta tás, ha nem egy nagy rész vé te li arán  nyal
mű kö dő, ha úgy tet szik tö me ges, de egy szer re mi nő sé gi fel ső ok ta tás az, ami a hu mán tő ke és
tu dás tő ke kri ti kus tö meg ben va ló elő ál lí tá sán ke resz tül a gaz da sá gi fej lő dés és a ver seny ké pes -
ség leg főbb té nye ző jé nek te kint he tő.

A fel ső ok ta tás alul fi nan szí ro zá sá val Eu ró pa azt koc káz tat ja, hogy nem lesz ké pes ha té ko -
nyan ver se nyez ni azok kal az or szá gok kal, ame lyek töb bet köl te nek er re a te rü let re.

Az eu ró pai uni ós or szá gok ban, így Ma gyar or szá gon is óri á si el lent mon dás fe szül a meg hir -
de tett po li ti kák és a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sá nak gya kor la ta kö zött. En nek lé nye ge, hogy az

20 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:51 Page 20



Az állam szerepe a felsôoktatás finanszírozásában 

össz tár sa dal mi és nem zet gaz da sá gi szem pont ból szük sé ges rész vé te li arány nö ve ke dett ugyan az
el múlt 15–20 év so rán, de ezt egy ál ta lán nem kö vet te a rá for dí tás, il le tő leg az egy hall ga tó ra ju tó
rá for dí tá sok ará nyos és köz gaz da sá gi lag kí vá na tos mér té kű nö ve ke dé se, lásd a 2. táb lá za tot. 

2. táb lá zat. Rész vé te li arány és fi nan szí ro zás a fel sô ok ta tás ban

For rás: Eurostat, 2010

En nek leg főbb oka az, hogy a nem zet gaz da sá gi lag kí vá na tos mé re tű fel ső ok ta tás ki zá ró la go -
san az adó fi ze tők pén zé ből már nem fi nan szí roz ha tó, ugyan ak kor a pi a ci rész vé te li arán  nyal mű -
kö dő elitista fel ső ok ta tá si rend sze rek ben meg szo kott „in gye nes” fel ső ok ta tás mint vív mány esz -
mé nye és szer zett jog ként va ló per ci pi á lá sa ál ta lá ban po li ti ka i lag le he tet len né tet te tan díj vagy
meg fe le lő mér té kű tan díj be ve ze té sét. Ez nagy já ból min den eu ró pai or szág ra igaz, a ma gyar or szági
tan díj-be ve ze té si kí sér le tek im már húsz éves tör té ne te pe dig is ko la pél dá ja an nak, hogy ho gyan nem
sza bad a tan díj kér dés hez nyúl ni. (En nek elem zé se meg ha lad ná e cikk ter je del mi korlátait.)

A fel sô ok ta tás ál ta lá nos szak ma po li ti kai és stra té gi ai 
cél rend sze re

Egy fej lett és a fel ső ok ta tás hu mán- és tu dás tő ké ben ját szott sze re pét fel is me rő or szág ban 
a fel ső ok ta tás sal kap cso la tos szak ma po li ti ka stra té gi ai cél rend sze re a hoz zá fé rés, a rész vé te li
arány nö ve lé sé ben, a ha té kony ság és a mi nő ség egyi de jű leg tör té nő el éré sé ben, ja ví tá sá ban
rej lik. Fon tos, hogy e cé lok nem egy más sal szem be ál lít va je len nek meg, az az e cé lok egyi ke
nem a má sik ká rá ra va ló sí tan dó meg, ha nem e cé lok el éré sét egyi de jű leg kell meg va ló sí ta ni.

Hoz zá fé rés

A fel ső ok ta tás nyi tott és azo nos esél  lyel hoz zá fér he tő kell, hogy le gyen min den te het sé ges fi a -
tal szá má ra – meg fe le lő ké pes sé gek és am bí ci ók ese tén –, füg get le nül az egyén, il le tő leg csa -
lád ja anya gi te her vi se lő ké pes sé gé től. Így a fel ső ok ta tás ban va ló rész vé tel, a fel ső ok ta tás hoz
va ló hoz zá fé rés nem függ het az egyén, il le tő leg csa lád ja jö ve del mi hely ze té től, la kó he lyé től.
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Az azo nos ké pes sé gű ek azo nos esé lyű hoz zá fé ré sé nek az el ve ön ma gá ban is egy a tár sa dal mi
igaz sá gos ság ér vé nye sü lé sét biz to sí tó ér ték ala pú rend szer szer ve ző elv kell le gyen, lé vén, hogy
egy je len tős mér ték ben köz pén zek ből, az az az ös  szes adó fi ze tő pén zén fenn tar tott rend szer ről
van szó. Emel lett azon ban fon tos lát ni, hogy a hoz zá fé rés biz to sí tá sa az össz tár sa dal mi ha té -
kony ság szem pont já ból is fon tos kö ve tel mény: az ugyan is biz to san ha té kony ság csök ke nést
ered mé nyez, ha egy adott or szág ban egy te het sé ges fi a tal vagy te het sé ges fi a ta lok azért kal lód -
nak el, azért nem jut hat nak hoz zá a le he tő leg ma ga sabb kép zett ség hez, mert anya gi okok mi att
nem jut hat nak be a fel ső ok ta tás ba.

Mé ret

Mind hoz zá fé ré si szem pont ból, mind össz tár sa dal mi ha té kony sá gi szem pont ból ele gen dő en
nagy mé re tű kell le gyen a fel ső ok ta tá si rend szer ah hoz, hogy egy részt min den te het sé ges fi a tal
be fér hes sen a fel ső ok ta tá si rend szer be és meg sze rez hes se a le he tő leg ma ga sabb szin tű tu dást
(va la mint azt a ké pes sé get, hogy bár mi kor bár mit a le he tő leg ma ga sabb szin ten és a le he tő leg -
gyor sab ban meg tud jon ta nul ni és így al kal maz kod ni tud jon a tech no ló gi ai fej lő dés fel gyor su -
lá sa ál tal ál lan dó an vál to zó mun ka erő-pi a ci ki hí vá sok hoz). 

Ha té kony ság

A ha té kony sá got két fé le kép pen ért het jük a fel ső ok ta tás ban: be szél he tünk mak ro szin tű al lo ká -
ci ós ha té kony ság ról, il let ve mikroszintű fel hasz ná lá si ha té kony ság ról.

Mak ro szin tû, al lo ká ci ós ha té kony ság 

A ha té kony ság nak egyik fon tos di men zi ó ja a mak roal lo ká ci ós ha té kony ság, ami an nak a kér-
dé se, hogy az adott or szág köz gaz da sá gi lag op ti má lis szin ten fi nan szí roz za-e a fel ső ok ta tást
(il let ve bár mely más jó lé ti szek to rát). Ez el vi leg ak kor áll fenn, ha az egy ség nyi tár sa dal mi
több let rá for dí tás ép pen meg egye zik az eb ből szár ma zó tár sa dal mi ha szon nö vek mén  nyel, 
rá adá sul ugyan ez igaz min den más szek tor ra is (pl. egész ség ügy, nyug díj, köz ok ta tás stb.). 
E te kin tet ben egy al rend szer ak kor te kint he tő re la tí ve alul fi nan szí ro zott nak, ha egy ség nyi több-
let rá for dí tás sal na gyobb tár sa dal mi ha szon len ne el ér he tő, mint más al rend szer ben. A prob lé -
mát az je len ti, lé nye gé ben az ös  szes jó lé ti szek tor ese tén, hogy az elv egy sze rű en meg fo gal -
maz ha tó, ért he tő, azon ban alap ve tő me to di kai és mé ré si prob lé mák mi att a több let rá for dí tás sal
el ér he tő hasz nok és ha tár hasz nok nem vagy csak igen kö rül mé nye sen és pon tat la nul ha tá roz ha tók
meg. E mak ro szin tű al lo ká ci ós ha té kony sá gi di men zi ó ban fon tos azt is lát ni, hogy az össz tár sa dal -
mi rá for dí tás nem egyen lő az adott év költ ség ve té si rá for dí tá sá val (ez ugyan egy ér tel mű nek tű nik,
még is ál ta lá ban ös  sze ke ve re dik e két fo ga lom). Ezért össz tár sa dal mi ha té kony sá gi szem pont ból
nem csak az a kér dés, hogy adott év ben mek ko ra a költ ség ve té si rá for dí tás, ha nem az is, hogy mek -
ko ra az emel lett je len lé vő ma gán rá for dí tás. Mint a 2. táb lá zat ban be mu ta tás ra ke rült, az eu ró pai
tér ség or szá ga i ban a fel ső ok ta tás ra for dí tott költ ség ve té si rá for dí tá sok GDP-ará nyo san lé nye gé -
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ben azo no sak más ré gi ók rá for dí tá sa i val, a nagy kü lönb ség, il let ve „el ma ra dás” a költ ség ve té sen
kí vü li for rá sok ban mu tat ko zik, az az a költ ség ve té si rá for dí tá sok ma gán for rá sok kal, alap ve tő en
tan díj jal va ló ki egé szí té sé nek a hi á nyá ban vagy nem meg fe le lő mér té ké ben.

A makroallokációs ha té kony ság mel lett a má sik fon tos ha té kony sá gi di men zió a mikro -

szintű ha té kony ság, ami an nak a kér dé se, hogy az adott szek tor ra ju tó for rás tö meg el osz tá sa
kép zé si irá nyok, prog ra mok, in téz mé nyek, ka rok stb. kö zött va jon kel lő en ha té kony min tá zat -
ban tör té nik-e, to váb bá hogy akár mi lyen el osz lás ese tén e for rá sok fel hasz ná lá sa kel lő en ha té -
ko nyan tör té nik-e. 

A for rá sok fel sô ok ta tá si rend sze ren be lü li mikroszintû, (a fel sô ok ta tá si rend sze ren
be lü li) al lo ká ci ós ha té kony sá ga 

E te kin tet ben a köz gon dol ko dás ban két do mi náns pa ra dig ma van je len: az egyik a köz pon ti

mun ka erő-pi a ci ter ve zés, a má sik a hall ga tók (fel vé te li zők) vá lasz tá sán ala pu ló kvá zi pi aci

me cha niz mu sok al kal ma zá sa. A fő kér dés az, hogy a fel ső ok ta tás ren del ke zé sé re ál ló for rá sok
kép zé si szak irá nyok/te rü le tek, prog ra mok, in téz mé nyek, ka rok, sza kok kö zöt ti el osz tá sa kor
össz tár sa dal mi szin ten az ve zet-e ha té ko nyabb al lo ká ci ó hoz, ha egy köz pon ti ter ve zé si hi va tal/
köz pont kü lön fé le el vi leg le gi tim szem pont ok ra (pl. az ál lam pre fe ren ci ái, az ál lam igé nyei, 
a mun ka erő pi ac igé nyei stb.) hi vat koz va oszt ja el a ren del ke zés re ál ló for rá so kat, vagy pe dig 
– má sik szél ső ér ték ként – ezek el osz tá sa a pi a ci ver seny me cha niz mu so kon ala pul, ami a fel ső -
ok ta tás ban a hall ga tói nor ma tí vák/ösz tön dí jak hall ga tói vá lasz tá son ala pu ló, in téz mé nyek kö -
zöt ti al lo ká ci ó ját ered mé nye zi (a hall ga tó „a lá bá val sza vaz”, vi szi ma gá val a fi nan szí ro zást az
ál ta la vá lasz tott in téz mény be, pl. egy ún. „Voucher-rendszer” ese tén). 

A köz pon ti, mun ka erő-pi a ci ter ve zés, versus hall ga tók vá lasz tá sa in ala pu ló kvá zi pi a ci
ver seny me cha niz mu sok al kal ma zá sa te kin te té ben a fő kér dés, hogy vég ered mény ét, ki me ne -
tel ét te kint ve me lyik ve zet össz tár sa dal mi szin ten ha té ko nyabb for rás al lo ká ci ó hoz és mű kö -
dés hez. Az el múlt 8–10 év ben a kor má nyok ál ta lá ban a ver seny me cha niz mu sok ra ha gyat koz -
tak (bi zo nyos kor lá to zá sok mel lett), míg a leg újabb fel ső ok ta tás-po li ti kai dön té sek ezek
hát tér be szo rí tá sa és a köz pon ti, mun ka erő-pi a ci ter ve zés elő tér be he lye zé se men tén tör tén tek
(lásd pl. a ke ret szá mok meg ha tá ro zá sa). En nek aktuálpolitikai ér té ke lé se he lyett in kább e for -
rás al lo ká ci ós kér dés köz gaz da sá gi, in for má ci ós-köz gaz da sá gi elem zé sé nek né hány fon tos as -
pek tu sá ra hív juk fel a fi gyel met.

A fel ső ok ta tást sok más mel lett az kü lön böz te ti meg pél dá ul a köz ok ta tás tól, hogy a köz -
ok ta tás ban, kü lö nö sen az al só ta go za tok ban az el sa já tí tan dó tan anyag (írás, ol va sás, szám tan,
mér tan stb.), il le tő leg a fel sőbb ta go za tok ban be lé pő is me ret anyag el sa já tí tá sá nak szük sé ges -
sé ge uni ver zá li san szük sé ges a tár sa da lom és gaz da ság egé szé nek mű kö dő ké pes sé ge szem -
pont já ból, il le tő leg a leg alap ve tőbb kö zös ér té kek és is me re tek át adá sa, el sa já tí tá sa és szá mos
fon tos szo ci a li zá ci ós szem pont mi att. Ez fon tos min den egyes egyén meg fe le lő be il lesz ke dé se
és mű kö dé se, mind a tár sa da lom egé sze szem pont já ból. E te kin tet ben nem kér dés, hogy az
alap ve tő tan anyag alap ve tő en, de leg alább is an nak törzs anya ga egy sé ges, kvá zi ho mo gén kell
le gyen és min den gyer mek szá má ra la kó he lyé től füg get le nül nagy já ból ugyan azon is me ret -
anyag kell, hogy át adás ra ke rül jön. Eb ből a szem pont ból a köz ok ta tás nagy já ból ho mo gén nek
te kint he tő, tel jes mér ték ben el fo gad ha tó az, ha az ál lam mas  szí van be le avat ko zik a fo lya ma tok ba,
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pl. nem ze ti ke ret tan ter vek elő írá sá val, ál ta lá nos tan kö te le zett ség elő írá sá val és szük ség ese tén
tör vé nyi ki kény sze rí té sé vel, a kö te le ző köz ok ta tás meg szer ve zé sé vel, fenn tar tá sá val stb. Ezért
a sza bad pi a ci ver seny egyik fel leg vá rá nak szá mí tó Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban is a köz ok -
ta tás alap ve tő en ál la mi fel ada tot je lent, és bi zo nyos ki vé te lek től el te kint ve alap ve tő en ál la mi
in téz mé nyek ben tör té nik, az az az ál lam a köz ok ta tás te rü le tén nem csak sza bá lyo zó és fi nan szí -
ro zó sze re pet tölt be, de ő ma ga nyújt ja a köz ok ta tást mint „szol gál ta tást”. 

A fel ső ok ta tás min den te kin tet ben lé nye ge sen di ver zi fi kál tabb, mint a köz ok ta tás és

vár ha tó an ez a jö vő ben csak fo ko zód ni fog: 

„An nak ér de ké ben, hogy moz gó sít suk Eu ró pa tel jes in tel lek tu á lis ka pa ci tá sát és fel -
hasz nál juk azt a gaz da ság és a tár sa da lom ér de ké ben, sok kal na gyobb diverzitásra van
szük ség, mint ko ráb ban, a cél cso por tok, az ok ta tá si mód sze rek, a be- és ki lé pé si pon tok,
a tu do mány te rü le tek és kom pe ten ci ák ös  szes sé gé nek, a tan anyag stb. te kin te té ben. 
A ki vá ló mi nő ség csak olyan he lyen szü let het meg, ahol a »kulturális kiváló ságok« ös  sze-
adód nak. A ki vá ló ság so ha sem ál lan dó ered mény, fo lya ma to san meg kell újítani.”4

Az igen csak fel gyor sult és szer te ága zó tech no ló gi ai fej lő dés mi att még egyes szak te rü le -
te ken is egy re na gyobb a specializáció és a szubspecializáció, mind az el sa já tí tan dó is me re tek,
mind pe dig a mun ka erő-pi a ci igé nyek (pl. be töl ten dő ál lá sok) fe lől néz ve. Más részt pe dig az
is me re tek el avu lá sá nak a fel gyor su lá sa mi att egy re fon to sabb az is me re tek ál lan dó meg újí tá sá ra
va ló ké pes ség. A min den ko ri fi a ta lok ol da lá ról néz ve pe dig az is tel je sen ért he tő és be lát ha tó,
hogy min den te het sé ges fi a tal nem csak ál ta lá ban te het sé ges, de egyé ni ér dek lő dé si te rü le té nek,
egyé ni ké pes sé ge i nek, te het sé gé nek meg fe le lő en va la mi lyen szak te rü let irá nyá ban kü lö nö sen
te het sé ges és tel je sen le gi tim mó don eb be az egyé ni ké pes sé ge i nek, irá nyult sá ga i nak meg fe le -
lő irány ba tö rek szik to vább ta nul ni. Össz tár sa dal mi szin ten vél he tő en sok kal ma ga sabb szin tű
ha té kony ság ér he tő el, ha min den ki a ké pes sé ge i nek leg meg fe le lőbb irány ba to vább ha lad va,
to vább ta nul va tud ja ki bon ta koz tat ni sa ját te het sé gét, mint ha olyan irá nyok ba kény sze rül to -
vább ta nul ni, ame lyek ben ugyan ál ta lá nos jó ké pes sé gei ré vén meg tud ja áll ni a he lyét, de vél -
he tő en nem az ál ta la el ér he tő leg ma ga sabb, ha nem csak egy jó/kö ze pes, át la gos szin ten (pél dá ul
Mi che lan ge lo va ló szí nű leg jó mi nő sé gű bú to ro kat vagy ci pő ket is ké pes lett vol na „gyár ta ni”,
ha er re kény sze rí tik, de az is va ló szí nű, hogy ná la jobb asz ta lo sok és susz te rok is akad tak vol -
na, az vi szont szin te biz tos, hogy e jobb asz ta lo sok és susz te rok nem let tek vol na ké pe sek hoz -
zá ha son ló mű vé szi tel je sít ményt nyúj ta ni, ami vég ered mény ben ala cso nyabb össz tár sa dal mi
hasz not és ha té kony sá got ered mé nye zett vol na egy olyan rend szer ben, amely Mic he lan ge lót
meg aka dá lyoz ta vol na va ló di spe ci fi kus te het sé gé nek a ki bon ta koz ta tá sá ban). Emel lett meg
kell je gyez ni azt is, hogy épp az ext rém mó don fel gyor sult in no vá ci ók és tech no ló gi ai fej lő dés
mi att ál lan dó an új ipar ágak je len nek meg (és ré gi ek tűn nek el), még pe dig a lé nyeg te kin te té ben
elő re nem (min dig) lát ha tó ug rás sze rű vál to zást okoz va mind a gaz da ság ban, mind az ipar ban
(lásd pl. az in for ma ti ka meg je le né sét és fel fu tá sát vagy a mo bil te le fo nok kal kap cso la tos fej lő -
dést), ami azt is je len ti és ered mé nyez he ti, hogy egy most ép pen „fe les le ges nek” tű nő tu dás
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meg lé te és je len lé te egy ug rás sze rű vál to zás ese tén ép pen a leg na gyobb ver seny előnyt je lent he ti
(pl. bi zo nyos klas  szi ka-fi lo ló gi ai és holt nyel vek is me re te hasz no sul hat bi zo nyos in for ma ti kai in -
no vá ci ók ese tén). Min dent egy be vet ve: ha a fel ső ok ta tás ban a ren del ke zés re ál ló for rá sok kép zé si
prog ra mok, szak irá nyok, in téz mé nyek, ka rok, sza kok kö zöt ti szét osz tá sá ban a köz pon ti mun ka -
erő-pi a ci ter ve zés sze re pe túl di men zi o ná ló dik, il le tő leg szin te ki zá ró la gos sá vá lik, ak kor az azt
igény li, hogy a nagy köz pon ti ter ve ző ké pes le gyen min den te kin tet ben (a jö vő be li tech no ló gi ai
vál to zá so kat és azok nak az egész gaz da sá got meg újí tó ha tá sát is ide ért ve) lát ni a jö vőt kb. 30-40
év re elő re, még pe dig olyan rész le tes ség gel, hogy azt is meg tud ja ter vez ni, hogy 5-10-15-….30 év
múl va me lyik egye tem/fő is ko la me lyik ka rá nak me lyik kép zé si prog ram já ról hány vég zett re
lesz szük ség. Ez nyil ván va ló an le he tet len. Rö vi den ös  sze fog lal va: a köz pon ti, munkerő-piaci
ter ve zés rész ben a kép zé si prog ra mok szük ség sze rű extrem di ver zi fi kált sá ga rész ben az igen je -
len tő sen di ver zi fi kált ké pes sé gek, am bí ci ók mi att, nem utol só sor ban pe dig a fel gyor sult tech no -
ló gi ai fej lő dé sek mi att vár ha tó an so ro za to san be kö vet ke ző, de va lós tar tal mát te kint ve elő re
nem is mer he tő ug rás sze rű gaz da sá gi és mun ka erő-pi a ci vál to zá sok mi att csak igen kor lá to zott
mér ték ben ve zet het össz tár sa dal mi szin ten op ti má lis ered mény re.

Ös  sze fog lal ha tó (Barr, 2004 alap ján), hogy a fo gyasz tói vá lasz tá son ala pu ló pi a ci me cha -
niz mu sok an nál ha té ko nyab ban mű köd nek,
a) mi nél jobb a „fo gyasz tó” in for mált sá ga;
b) az in for má ció mi nél ol csób ban és ha tá so sab ban meg sze rez he tő, il le tő leg ja vít ha tó;
c) mi nél kön  nyeb ben tud ja a „fo gyasz tó” fel dol goz ni, ér tel mez ni és fel hasz nál ni a ka pott 
in for má ci ó kat;
d) mi nél ala cso nyabb a rossz dön tés sze mé lyes költ sé ge, il let ve mi nél ke vés bé ir re ver zi bi li sek
a rossz dön tés kö vet kez mé nyei;
e) mi nél in kább kü lön böz nek, di ver zi fi kál tak a fo gyasz tói íz lé sek.

A fel ső ok ta tás ese té ben ezek a fel té te lek túl nyo mó részt tel je sít he tő ek. Az in for má ci ók
ren del ke zés re ál lá sa, fel dol goz ha tó sá ga, ér tel mez he tő sé ge az ál lam ál tal je len tő sen ja vít ha tó,
egy kel lő en ru gal mas, menetközbeni kor rek ci ók ra le he tő sé get adó, át jár ha tó, sok ki me ne tű
felsőktatási rend szer pe dig mi ni má lis ra ké pes csök ken te ni az eset le ges rossz dön té sek ha tá sát,
sze mé lyes és tár sa dal mi költ sé ge it és ká ra it. Ös  szes sé gé ben, el vi leg a hall ga tók ké pe sek le het -
nek olyan dön té se ket hoz ni, ame lyek a sa ját és a tár sa da lom ér de ke it szol gál ják. Fon tos ki vé -
telt je lent ez alól, hogy az ala cso nyabb tár sa dal mi, gaz da sá gi cso port ból szár ma zó csa lá dok
gyer me kei ke vés bé in for mál tak és mo ti vál tak.

A hall ga tók vá lasz tá sán ala pu ló kvá zi pi a ci me cha niz mu sok ra va ló ha gyat ko zás ilyen
körül mé nyek kö zött szin te bi zo nyo san az zal jár, hogy lesz nek olyan hall ga tók, akik ros  szul
válasz ta nak, de az ilyen rend kí vül komp lex, sok jö vő be li is me ret len vál to zást ma gá ban rej tő
szi tu á ci ók ban va ló szí nű sít he tő, hogy a hall ga tók egyé ni vá lasz tá sa i nak az ös  szes sé ge se fog
tö ké le tes ered mény hez ve zet ni, de min den va ló szí nű ség sze rint ös  szes sé gé ben jobb ered mény -
re ve zet a vég ső min tá za tot, il le tő leg a vá lasz tá sok ki me ne te it, ered mé nye it te kint ve, mint egy
köz pon ti ter ve ző dön té sei (ugyan is olyan omnipotenciát, jö vő be lá tó ké pes sé get kel le ne fel té -
te lez ni, ami lyen nem lé te zik). Ugyan ak kor a ki zá ró la go san csak a hall ga tók sza bad vá lasz tá sán
ala pu ló for rás al lo ká ció („a hall ga tó a lá bá val sza vaz és vi szi ma gá val a fi nan szí ro zást”) is szá -
mos ve szélyt rejt ma gá ban: va ló ban te ret nyit hat olyan di va tok sze rin ti vá lasz tá sok nak, ame -
lyek vég ső so ron nem ér té kes dip lo mák hoz ve zet nek, vagy ame lyek egyes in téz mé nyek tel jes
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el le he tet le nü lé sét okoz hat ják, vagy azért, mert el tűn nek on nan a hall ga tók, vagy azért, mert
ugrás sze rű en, egyik év ről a má sik ra túl so kan je len nek meg egy adott in téz mény ben stb. Ezek 
a nem kí vá na tos ha tá sok azon ban meg fe le lő mó don kor lá toz ha tó ak. Az ál lam, il le tő leg a köz -
pon ti ter ve ző meg fe le lő in for má ci ók gyűj té sé vel és kö zért he tő for má ban tör té nő nyil vá nos sá
té te lé vel (pl. adott egye tem adott dip lo má já val kap cso la tos el he lyez ke dé si le he tő sé gek, mun -
ka nél kü li sé gi rá ták, ke re se ti le he tő sé gek/pá lyák, kar ri er pá lyák stb.) ori en tál hat ja a je lent ke ző
fi a ta lo kat (és azo kat, akik kel a pá lya vá lasz tá si dön té se i ket meg be szé lik, pl. csa lád), vagy 
a köz pon ti ter ve zés so rán a pá lya vá lasz tó fi a ta lok irá nyult sá ga it, pre fe ren ci á it is fel mé ri, elem zi
és fi gye lem be ve szi stb. Emel lett tel je sen le gi tim mó don az ál lam pre fe rál hat egyes – adott idő -
szak ban éppen nem nép sze rű, de tár sa dal mi lag még is fon tos – szak irá nyo kat (úgy, mint pl. azt
most a ter mé szet tu do má nyos kép zé sek ese té ben tet te). 

Ös  sze fog lal va te hát az sem he lyes, ha egy szél ső sé ges, pi a ci fun da men ta lis ta ide o ló gia
men tén a hall ga tói fé rő he lyek el osz tá sa kor lá to zás, ér tel mes sza bá lyo zás, meg fe le lő in for má -
ció szol gál ta tás nél kül szin te ab szo lu ti zált mó don csak az ak tu á li san fel vé te li zők dön té sé re van
bíz va (mert ak tu á lis di va tok sze rint tel je sen szét zi lál hat ja a rend szert, hos  szabb tá vú ká ro kat
okoz va), de az sem he lyes, ha egy ilyen „pi a ci fun da men ta lis ta” dokt rí na sze rin ti idő szak ne ga -
tív ta pasz ta la tai mi att a rend szer és irá nyí tói át es nek a ló túl só ol da lá ra és a pi ac min den ha tó sá -
gá nak hi tét az ál lam és az ál la mi ter ve ző min den ha tó sá gá nak a hi té vel vált ják fel, mert ez leg -
alább olyan mér ték ben szél ső sé ges és a károk mér té két te kint ve nem kí vá na tos össz tár sa dal mi
vég ki me ne te ket ered mé nyez het. A he lyes út vél he tő en egy meg fe le lő en sza bá lyo zott kvá zi
pia ci mű kö dés, amely ben mind azon köz pon ti ter ve zé si szem pont ok ér vény re tud nak jut ni,
ame lyek adott idő szak ban ér vé nyes mó don meg fo gal maz ha tó ak, de kel lő en ér vény re jut az, hogy
az adott idő szak ban a re le váns kor osz tály tag jai (a fel vé te li ző fi a ta lok és a hall ga tók) egyé ni ké -
pes sé ge ik, irá nyult sá guk stb. sze rint még is mi lyen irány ba sze ret né nek to vább ta nul ni.

E kör be tar to zik az, hogy a – kép zé si prog ra mok te kin te té ben – a rend szer kel lő en ru gal -
mas, át jár ha tó és sokkimenetű kép zé si prog ra mok kal mű köd jön. Ez ugyan is azt je len ti, hogy 
a fel ső ok ta tá si rend szer a kép zé si prog ra mok ru gal mas sá ga ré vén ké pes az egyé ni igé nyek hez
job ban al kal maz kod ni („testreszabottabb” mó don vé gez he tő el az egye tem). Más részt, ami
még fon to sabb, így nyí lik le he tő ség a me net köz be ni kor rek ci ó ra. Az az az, hogy vé gül a hall -
ga tó mi lyen dip lo má val tá vo zik, nem ki zá ró la go san a 18–20 éves ko rá ban egy szer meg ho zott
fel vé te li re vo nat ko zó dön té sé től függ. Ha ké sőbb be bi zo nyo so dik szá má ra, hogy az ere de ti pá -
lya vá lasz tá si dön té se, il let ve képzésiprogram-választása nem volt (tel je sen) he lyes, egy kel lő -
en (de nem part ta la nul) ru gal mas, át jár ha tó, sokkimenetű kép zé si rend szer ben meg fe le lő le he -
tő sé gei nyíl nak a me net köz be ni korrekció(k)ra. Ez köz gaz da sá gi ér te lem ben a rend szer
ha té kony sá gát nö ve li, az ál tal, hogy a pa zar lást (ami az egy sze ri rossz pá lya vá lasz tá si dön tés be
va ló kény sze rű be ra ga dás ból vagy a rend szer ből va ló ki esés ből adó dik) csök ken ti.

Mikroszintû, mû köd te té si, fel hasz ná lá si ha té kony ság

Az in téz mé nyek szá má ra ren del ke zés re ál ló for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sa: ez gya kor la ti lag az
in téz mé nyi szin tű me nedzs ment és mikromenedzsment kér dés kö re. Egy szer ve zet, ese tünk ben
fel ső ok ta tá si in téz mény ha té kony irá nyí tá sá val, mű köd te té sé vel, gaz dál ko dá sá val kap cso la tos
kér dé sek nek igen ko moly szak iro dal ma van, e cikk ben ez zel nem kí vá nunk fog lal koz ni.

26 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:51 Page 26



Az állam szerepe a felsôoktatás finanszírozásában 

Mi nô ség

A mi nő ség lé nye gé ben a ha té kony ság egyik di men zi ó ja, az úgy ne ve zett bel ső ha té kony ság.
Indo kolt még is kü lön ki tér ni rá, nem utol só sor ban azért, mert a fel ső ok ta tás mi nő sé ge az a te -
rü let, ahol ta lán a leg több fél re ér tés, tisz tá zat lan gon do lat len gi kö rül a rend szert, amely sok -
szor sú lyos kö vet kez mé nyek kel já ró kö vet kez te té sek hez ve zet.

El té rô mi nô ség ér tel me zé sek a fel sô ok ta tás mi nô sé gé vel kap cso la tos 
meg nyi lat ko zá sok ban

A mi nő ség gel kap cso la tos meg nyil vá nu lá sok leg elő ször is azt mu tat ják, hogy sok kü lön bö ző,
egy más nak sok szor el lent mon dó elő fel te vés, el gon do lás, kon cep ció, pre kon cep ció, el vá rás él
azok fe jé ben, akik a fel ső ok ta tás sal kap cso la to san a mi nő ség ről meg nyi lat koz nak.

A fel ső ok ta tás mi nő sé gét érin tő kri ti kák, a mi nő ség drá mai le rom lá sá ra hi vat koz va egyes
meg nyil vá nu lá sok egy ré sze mö gött egy faj ta „ha gyo má nyos” elitista szem lé let hú zó dik meg,
amely a fel ső ok ta tást af fé le „ki vált sá gos ok klub ja ként” ke ze li és bi zo nyos – ta lán nem is tel je sen
meg ala po zott – nosz tal gi á val em lé ke zik meg azok ról a „ré gi szép idők ről”, ami kor „a fel ső ok ta -
tás még nem volt úgy fel hí gít va min den fé le ala csony IQ-jú fi a ta lok kal, mint most a tö me ge se dés
ko rá ban”. Ez a faj ta nosz tal gi kus és elitista meg kö ze lí tés gyak ran pá ro sul a „tö me ge se dés” (ami
va ló já ban a tár sa dal mi lag szük sé ges mé ret nek meg fe le lő rész vé te li arány sa já tos meg fo gal ma -
zá sa) és a mi nő ség szem be ál lí tá sá val. Vé le mé nyem sze rint ez biz to san tév út ra ve ze ti a fel ső ok -
ta tás ról va ló gon dol ko dást, a tö me ges rész vé tel nek ugyan is nincs al ter na tí vá ja, ez ál tal a fel ső -
ok ta tás előtt ál ló leg na gyobb ki hí vás és leg sú lyo sabb meg úju lá si fel ada tot ép pen az je len te né,
hogy ké pes le gyen a sok kal he te ro gé neb bé vált hall ga tói kö zös ség szá má ra, pél dá ul az új hely -
zet nek meg fe le lő új és di ver zi fi kál tabb kép zé si mód sze rek kel, ok ta tás szer ve zés sel stb. mi nő -
sé gi ok ta tást nyúj ta ni. Emel lett – amint azt már ko ráb ban ki fej tet tük – a tö me ges fel ső ok ta tás
el len té tét je len tő „nem tö me ges”, úgy ne ve zett elit fel ső ok ta tás „elit iz mu sa” nem a mi nő ség és
egyes fon tos ér té kek szem pont já ból kí vá na tos „aka dé mi ai elit iz mus” sze rin ti, ha nem egy a tár -
sa dal mi mo bi li tást gát ló, a kaszt rend sze rek lo gi ká já hoz ha son ló „szo ci á lis elit iz mus” sze rin ti
„elit iz must” je lent. Azért, mert – mint majd ké sőbb ki té rünk rá – az is ko lai elő me ne tel és ered mé -
nyek, mint a fel ső ok ta tás hoz va ló hoz zá fé rés fő meg ha tá ro zói, a fel ső ok ta tás va lós ér té kén/hasz -
nán tör té nő ke ze lé se, az am bí ci ók, a fel ső ok ta tás ban va ló rész vé tel költ sé ge i től (és di ák hi tel ese -
tén az ela dó so dott ság tól) va ló fé le lem mind-mind szo ci á lis grádiens sze rint szisz te ma ti ku san
el té rő mér ték ben hat nak a fel ső ok ta tás hoz va ló hoz zá fé rés re (ér te lem sze rű en a sze gé nyebb és
nem dip lo más csa lá dok ból szár ma zó, még oly te het sé ges fi a ta lok ra ked ve zőt le nül).

So kan a mi nő ség rom lást a hall ga tók, il le tő leg a vég zet tek „ál ta lá nos mű velt sé gé nek” hi á -
nyos sá ga i ra (ami alatt pél dá ul a klas  szi kus mű velt ség hez tar to zó is me re tek hi á nyát ér tik)
hivat koz va ál lít ják. Ez zel ös  sze füg gés ben je le nik meg az a kér dés is (ami re min den ki más
választ ad elő fel te vé se i nek függ vé nyé ben), hogy ál ta lá nos vagy spe ci á lis szak is me re tek re van-e
szük ség, il le tő leg el mé le ti vagy gya kor la ti is me re tek, ké pes sé gek át adá sa-e a cél. Aki sze rint
pél dá ul ál ta lá nos is me re tek re és el mé le ti tu dás ra van szük ség, az úgy gon dol ja, hogy egy spe ciá -
lis szak is me re tek re kon cent rá ló, ne tán gya kor la ti ké pes sé ge ket áta dó kép zés ala csony mi nő sé -
gű, mert ál ta lá nos át lá tó ké pes ség nél kü li „szak bar bá ro kat” ké pez. De aki sze rint az élet ben
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való bol do gu lás hoz gya kor la ti is me re tek re és spe ci á lis szak is me re tek re van szük ség, az meg
úgy gon dol ja, hogy ala csony a mi nő ség, mert a gya kor lat ban fel nem hasz nál ha tó ál ta lá nos és
el mé le ti is me re te ket ad, mi köz ben a mun ka erő pi ac nak egész más ra van szük sé ge.

Mi nô ség mint az érin tet tek el vá rá sa i nak és szük ség le te i nek va ló meg fe le lés 
ké pes sé ge — kik is az érin tet tek és mik is a szük ség le te ik?

A mi nő ség nek, ezen be lül a szol gál ta tá sok mi nő sé gé nek és ezen be lül akár a fel ső ok ta tás
minő sé gé nek sok fé le de fi ní ci ó ja, meg kö ze lí té se lé te zik, vas kos szak köny vek fog lal koz nak 
a mi nő ség üg  gyel és a szol gál ta tá sok mi nő sé gé vel. Ezek akár csak fe lü le tes tag la lá sa e cikk ben
ter je del mi okok mi att sem le het sé ges. Az azon ban le szö gez he tő, hogy a szol gál ta tá sok mi nő sé -
gé vel kap cso la tos szám ta lan – sok eset ben el té rő – de fi ní ció, el mé let egyik fon tos kö zös pont ja
az, hogy az a jó mi nő sé gű szol gál ta tás, amely ké pes ar ra, hogy meg fe lel jen az érin tet tek

(stakeholderek) el vá rá sa i nak és szük ség le te i nek (an go lul: “fit for purpose and needs”).
Az bi zo nyos, hogy „érin tett nek” szá mít a tár sa da lom egé sze, mert hogy a gaz da sá gi nö ve -

ke dés, ver seny ké pes ség, ál ta lá nos jó lét szem pont já ból kulcs fon tos sá gú a hu mán- és tu dás tő ke,
amely nek elő ál lí tá sá ban el sőd le ges je len tő sé gű a fel ső ok ta tás, még pe dig a tö me ges és egyi de -
jű leg mi nő sé gi fel ső ok ta tás. 

Mi u tán egy alap ve tő en köz pén zek ből (az az min den adó fi ze tő adó já ból) fenn tar tott fel ső -
ok ta tá si rend szer ről van szó (és ez még je len tős ös  sze gű tan dí jak be ve ze té se ese tén sem vál to -
zik lé nye gi leg), nem le het fi gyel men kí vül hagy ni sem a fen ti alap ve tő össz tár sa dal mi és nem -
zet gaz da sá gi igényt a tö me ges és egyi de jű leg mi nő sé gi fel ső ok ta tás iránt, de azt sem le het
fi gyel men kí vül hagy ni, hogy mi u tán a csa lá dok nagy ré sze (na gyon he lye sen) a fel ső ok ta tás -
ban lát ja gyer me kei tár sa dal mi fel emel ke dé sé nek az út ját, va la mint sok szo ro san iga zolt, hogy
a dip lo má sok to vább él nek, job ban ke res nek, ki sebb kö rük ben a mun ka nél kü li ség, egész sé ge -
seb bek és élet mi nő sé gük jobb, ezért nem meg le pő mó don a fi a ta lok egy re na gyobb há nya da
igyek szik sa ját egyé ni bol do gu lá sa ér de ké ben be ke rül ni a fel ső ok ta tás ba.

Más képp: a fel ső ok ta tás nak a 21. szá zad ban an nak az ál ta lá nos nem zet gaz da sá gi,

ver seny ké pes sé gi, össz tár sa dal mi, csa lá di és egyé ni szin ten is meg fo gal maz ha tó ele men -

tá ris és alap ve tő igény nek kell meg fe lel nie, hogy min den te het sé ges, ar ra ké pes, ezt am bi -

ci o ná ló fi a tal – sa ját ma ga vagy csa lád ja anya gi teherviselőképességétől füg get le nül azo -

nos esél  lyel – be jut has son egy meg fe le lő szín vo na lú kép zést nyúj tó fel ső ok ta tás ba, az az a

fel ső ok ta tás alap ve tő en tö me ges és egyi de jű leg mi nő sé gi le gyen. Az alap ve tő, min den szin -
ten je lent ke ző és meg fo gal maz ha tó szük ség let te hát, ami nek egy 21. szá za di fel ső ok ta tá si
rend szer nek meg kell fe lel nie, az, hogy az er re ké pes, al kal mas, ezt am bi ci o ná ló fi a ta lok mi nél
na gyobb arány ban ve hes se nek részt a fel ső ok ta tás ban, és le he tő ség sze rint egyet len er re al kal -
mas és ezt am bi ci o ná ló fi a tal se ma rad has son ki be lő le azért, mert anya gi lag ezt nem en ged he ti
meg ma gá nak vagy azért, mert fél re ér tel me zett mi nő ség de fi ní ci ók men tén eset leg szűk re zár -
ják a ka pu kat és de facto ki szo rul nak a fel ső ok ta tás ból, to váb bá a fel ső ok ta tás ré vén re a li zál ha -
tó jobb élet mi nő ség ből, jobb mun ka erő-pi a ci po zí ci ók tól, jobb ke re se ti le he tő ség től, jobb
egész sé gi ál la pot tól.

A fen ti ek azt is je len tik, hogy az úgy ne ve zett tö me ges fel ső ok ta tás iránt ob jek tí ve és egy -
be hang zó an je lent ke ző és ele men tá ris össz tár sa dal mi, nem zet gaz da sá gi, csa lá di és egyé ni
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igé nyek fé nyé ben, va la mint a min den mi nő ség de fi ní ció „mag ját” je len tő, „szük ség le tek nek

va ló meg fe le lé si ké pes ség” elv fi gye lem be vé te lé vel ki je lent he tő, hogy a 21. szá zad ban a fel -
ső ok ta tás ban a tö me ge se dés és a mi nő ség egy más sal va ló szem be ál lí tá sa lo gi ka i lag sem le -

het sé ges, egye bek ben meg nem kí vá na tos, mert mér he tet len ká ro kat ké pes okoz ni mind mak ro-,
mind egyé ni szin te ken, ha egy ilyen szem be ál lí tást konk rét kor mány za ti in téz ke dé sek is kö vet -
né nek a rész vé te li arány csök ken té se ér de ké ben. Eb ből ere dő en tév hit az, hogy a tö me ges fel -
ső ok ta tás és a hoz zá fé rés ele ve ös  sze egyez tet he tet len a mi nő ség gel, mint ahogy tév hit az is,
hogy a „nem tö me ges” fel ső ok ta tás mi nő sé gi is lesz egy ben, az „elit fel ső ok ta tás” szo ci á lis
elit iz mu sa ugyan is egé szen más és sem mi kö ze a mi nő ség hez, mint az az aka dé mi ai elit iz mus,
ami nek va ló ban sok kö ze van a mi nő ség hez. A va ló ság ban egy szer re van szük ség mi nő sé gi és
tö me ges fel ső ok ta tás ra, sőt mi több, egy kis mé re tű, elit rend szer a 21. szá zad ban de fi ní ci ó -

sze rű en nem le het mi nő sé gi, hi szen nyil ván va ló an nem ké pes meg fe lel ni a tár sa da lom, 

a gaz da ság, va la mint a csa lá dok és a fi a ta lok alap ve tő és jo gos el vá rá sa i nak.

Egy „jó” fel sô ok ta tá si rend szer ered mé nyes sé gé nek va ló di mu ta tói?

A fel ső ok ta tás ered mé nyes sé ge meg ítél he tő a gaz da ság nö ve ke dé sé re gya ko rolt ha tá sa alap ján
(mint fen tebb em lí tet tük, a hu mán tő ke és a tu dás tő ke az egyet len tő ke for ma, amely nél nem ér -
vé nye sül a csök ke nő ha tár ha szon el ve). Emel lett meg ítél he tő a dip lo má sok nem dip lo má so ké -
hoz vi szo nyí tott „jö ve de lem pré mi u má val”, mun ka nél kü li ség gel, va la mint a dip lo má sok köz -
is mer ten jobb egész sé gi ál la po tá val, hos  szabb vár ha tó élet tar ta má val, jobb élet mi nő sé gé vel
stb. is. 

Egy té nye ző bi zo nyo san nem szá mít a fel ső ok ta tás ered mé nyes sé gé nek in di ká to rai kö zé:
a fel vett hall ga tók IQ-szintje, il le tő leg a 3–6%-os szűk, elitista rend szer di ák ja i nak át la gos IQ-
szintje és a mos ta ni „tö me ges” rend szer hall ga tó i nak át la gos IQ-szintje kö zöt ti kü lönb ség.

Az bi zo nyos vi szont, hogy a kor kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő tö me ges fel ső ok ta tá si rend -
szer ben a hall ga tók lé nye ge sen di ver zi fi kál tabb po pu lá ci ót je len te nek ké pes sé gek, elő is me re -
tek és sok ha son ló te kin tet ben – egyéb ként pár hu za mo san az egy re di ver zi fi ká ló dó mun ka kö -
rök kel és ál ta lá ban a mun ka erő-pi a ci el vá rá sok kal –, ami az zal jár, hogy tel jes ség gel bi zo nyos,
hogy olyan ok ta tás szer ve zés és olyan ok ta tá si mód szer tan, ami lyen adek vá tan mű kö dött 
a min den ko ri fi a tal ság leg fel sőbb 3–6%-át kép ző elitista rend szer ben, a mos ta ni tö me ges sé
vált fel ső ok ta tás ban nem adek vát és nem mű kö dő ké pes. A kor leg na gyobb ki hí vá sa: a meg fe -
le lő ok ta tás szer ve zés és ok ta tá si mód szer tan al kal ma zá sa a je len le gi tö me ges fel ső ok ta tá si
rend szer ben.

Az ér zé kelt mi nô ség rom lás va ló di oka

A fel ső ok ta tás tö me ges sé vá lá sá val nem csak Ma gyar or szá gon, ha nem lé nye gé ben min den
euró pai fel ső ok ta tá si rend szer ben meg fo gal ma zó dik a mi nő ség rom lá sá nak a prob lé má ja.
Ugyan ak kor lát ni kell, hogy a globalizáció kor sza ká ban a glo bá lis ver seny a nagy ré gi ók kö zött,
te hát pl. Eu ró pa, Észak-Ame ri ka, a Tá vol-Ke let stb. kö zött fo lyik és az e te kin tet ben ver seny társ
tá vol-ke le ti vagy ame ri kai ré gi ók fel ső ok ta tá sa lé nye ge sen na gyobb rész vé tel lel (tö me ge seb -
ben) mű kö dik (lásd 2. táb lá zat), más részt ezen ré gi ók fel ső ok ta tá sa egy ál ta lán nem mond ha tó
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ala csony mi nő sé gű nek. Ez is mu tat ja, hogy egy részt a tö me ges rész vé tel nek nincs al ter na tí vá -
ja, más részt, hogy nem a rend szer tö me ge se dé se az, ami ön ma gá ban a per ci pi ált mi nő ség rom -
lást okoz za.

A mi nő ség rom lás sal kap cso la tos kri ti ká kat sok kal in kább az okoz za, az eu ró pai or szá gok -
ban, így Ma gyar or szá gon is, hogy az el múlt 20–30 év ben a min den ko ri po li ti ka en ge dett an nak
az ele men tá ris tár sa dal mi nyo más nak, hogy igen is szé les re kell tár ni a fel ső ok ta tás ka pu it a fi a -
ta lok előtt, de a rész vé te li arány 3–8%-ról 25–30%-ra va ló nö ve ke dé se kor ezt az ex pan zi ót
nem kö vet te a fi nan szí ro zás ará nyos és köz gaz da sá gi lag ha té kony nö ve ke dé se. Így az egy hall -
ga tó ra ju tó faj la gos rá for dí tás drá ma i an le csök kent. Ez az ex pan zió egy bi zo nyos mér té ké ig
nem fel tét le nül oko zott prob lé mát, hi szen egy bi zo nyos szin tig tu laj don kép pen a ki hasz ná lat -
lan ka pa ci tá sok töl tőd tek fel (ami akár mé ret gaz da sá gos sá gi ja vu lást is ered mé nyez he tett), egy
adott pon ton azon ban egé szen bi zo nyos, hogy kró ni ku san alul fi nan szí ro zot tá kez dett vál ni 
a rend szer. Az bi zo nyos, hogy ön ma gá ban at tól, hogy több pénz ke rül ne a rend szer be, au to ma ti -
ku san nem nö ve ked ne a mi nő ség, azon ban az is bi zo nyos, hogy egy a faj la gos rá for dí tá so kat és
az ab szo lút rá for dí tá so kat fi gye lem be vé ve is kró ni ku san alul fi nan szí ro zott fel ső ok ta tá si rend -
szer ben a mi nő ség szük ség kép pen el kezd ero dá lód ni, kü lö nö sen ak kor, ami kor a tö me ges rész -
vé tel egyi de jű leg mély re ha tó ok ta tás szer ve zé si és ok ta tás-mód szer ta ni vál toz ta tá so kat is igé -
nyel ne (amely vál toz ta tá sok lé nye gi ele me, hogy a szűk elit kép zés ben al kal ma zott mód szer tant
egy sok kal di ver zi fi kál tabb hall ga tói po pu lá ció sok kal di ver zi fi kál tabb kép zé si igé nye i nek és
ké pes sé ge i nek meg fe le lő en kel le ne át ala kí ta ni – ami ön ma gá ban is egy erő for rás-igé nyes
folya mat).

A fel ső ok ta tás ban per ci pi ált mi nő ség rom lá si prob lé ma ese té ben te hát a he lye sebb di ag -

nó zis az len ne, hogy ha van mi nő ség rom lás, azt nem ön ma gá ban a megnövekedett rész vé tel

okoz za, ha nem az, hogy a fi nan szí ro zás nem tart lé pést a hall ga tói lét szám nö ve ke dé sé vel. 

Az alul fi nan szí ro zott ex pan zió az eu ró pai ré gi ó ban (és Ma gyar or szá gon is) ál ta lá nos je -
len ség. Ha az eu ró pai ré gió or szá ga i nak fel ső ok ta tá si rá for dí tá sa it ele mez zük, il let ve ös  sze vet -
jük a tá vol-ke le ti ré gió vagy az észak-ame ri kai ré gió or szá ga i val, ak kor azt lát hat juk, hogy 
a költ ség ve té si rá for dí tá sok szint je lé nye gé ben azo nos (leg alább is lé nye gi el té rés a költ ség ve té si
rá for dí tá sok ban nincs). A je len tős kü lönb ség az egyéb, ma gán for rá sok ból tör té nő rá for dí tá sok -
ban van, el sőd le ge sen a tan díj be vé te lek mér té ké ben (2. táb lá zat).

Az eu ró pai ré gió or szá ga it min den jel sze rint az kü lön böz te ti meg a ver seny társ ré gi ók
orszá ga i tól, hogy az eu ró pai or szá gok ban a kor má nyok alap ve tő en en ged tek a fel ső ok ta tás tö -
me ge sí té sé re irá nyu ló ele men tá ris tár sa dal mi nyo más nak, a költ ség ve té si rá for dí tá sa ik nem
ha son la to sak más or szá go ké i hoz, de kü lön bö ző (lé nye gé ben po li ti kai, kul tu rá lis jel le gű) okok -
ból va ló já ban nem ol dot ták meg a ma gán for rá sok be vo ná sá nak a kér dé sét (tan díj), vagy mesz -
 sze nem az elég sé ges vo lu men ben. En nek per sze alap ve tő oka az is, hogy egy ál ta lá nos tan díj-
kö te le zett ség, kü lö nö sen ha ele gen dő en nagy vo lu me nű tan díj fi ze té si kö te le zett sé get je lent,
ak kor sú lyos hoz zá fé ré si prob lé mát okoz hat, amely el len alap ve tő tár sa dal mi igaz sá gos sá gi ér -
vek alap ján min dig is si ke re sen le het ezen or szá gok ban po li ti kai kam pá nyo kat, moz gal ma kat
szer vez ni. A tan díj be ve ze tés kí sér le te i nek és e kí sér le tek (kor má nyok kal együtt tör té nő) meg -
bu ká sá nak im már 20–22 éves tör té ne te jól pél dáz za mind ezt. A prob lé mát egyéb ként egy „jól”
meg ter ve zett, alap ve tő en jö ve de lem ará nyos tör lesz tés sel mű kö dő diákhitelrendszer ré vén le het
fel ol da ni, amely oly mó don van meg al kot va, hogy a hi tel, amely ből a tan dí jat tud ja a hall ga tó
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fi nan szí roz ni, nem mi nő sül köz ki adás nak és/vagy ál lam adós ság-nö ve lő té tel nek, az az nem je -
lent költ ség ve té si ter het. A 2001-ben be ve ze tett ma gyar Di ák hi tel I. konst ruk ció a vi lág ban
egye dül ál ló mó don ilyen. Ér de kes mó don az el múlt tíz év ben en nek fi gyel men kí vül ha gyá sá -
val tör tént tan díj-be ve ze té si kí sér let, amely meg is bu kott a 2008-as úgy ne ve zett szo ci á lis nép -
sza va zás sal (ami ar ra pre desz ti nál ta a kö vet ke ző kor mányt, hogy új ból ta bu té ma ként ke zel je 
a tan díj kér dé sét).

A fel sô ok ta tás sal kap cso la tos hoz zá fé ré si prob lé ma

A fel ső ok ta tás és a hoz zá fé rés kap csán éle sen meg kell kü lön böz tet ni a fel ső ok ta tás hoz va ló hoz -
zá fé rés 18 éves kor alat ti prob lé ma kö rét (ez az, ami sok kal sú lyo sabb), va la mint a fel ső ok ta tás -
ban va ló benn ma ra dás kér dés kö rét a 18 év fe let ti hall ga tók kö ré ben. A fel ső ok ta tá si hoz zá fé ré si
prob lé ma lé nye gi ré sze a 0–18 éves kor osz tál  lyal kap cso la tos. Ke vés ki vé tel től el te kint ve, ál ta lá -
ban aki egy szer már be ju tott a fel ső ok ta tá si rend szer be, az nem iga zán esik ki on nan. Ér de kes mó -
don azon ban a fel ső ok ta tás sal és a hoz zá fé rés prob lé má já val kap cso la tos vi ták, dis kur zu sok 
a hall ga tók hoz zá fé ré si prob lé má já ra fó ku szál nak (pl. hall ga tói ösz tön dí jak és a hoz zá fé rés), ho lott
sok kal sú lyo sabb prob lé mát je lent a 0–18 éves kor osz tály a hoz zá fé rés szem pont já ból.

Elő ször is lát ni kell, hogy más szek to rok ban, pél dá ul egész ség ügy (tár sa da lom biz to sí tás),
köz ok ta tás, azért in do kolt és el fo ga dott az, hogy e szek to rok lé nye gé ben tel jes mér ték ben köz -
pén zek ből le gye nek fi nan szí roz va, mert e szek to rok ban min den ki igény be ve szi az e szek to rok
ál tal nyúj tott tár sa da lom biz to sí tá si, il let ve köz ok ta tá si köz szol gál ta tá so kat, és a szol gál ta tá sok
igény be vé te le ala pos okok mi att nem egyé ni vá lasz tás kér dé se (Barr, 2004). A fel ső ok ta tás ese tén
azon ban a rész vé tel vég ső so ron egyé ni vá lasz tás kér dé se, rá adá sul a lé nye ge sen jobb mun ka erő-
pi a ci hely zet, a lé nye ge sen ma ga sabb élet út ra ve tí tett jö ve de lem, a jobb egész ség, élet mi nő ség,
hos  szabb vár ha tó élet tar tam stb. mi att a fel ső ok ta tás – igen je len tős össz tár sa dal mi hasz nai mel -
lett – igen je len tős egyé ni hasz nok kal is jár. Emi att nem in do kolt, hogy tel jes mér ték ben csak köz -
fi nan szí ro zott le gyen a fel ső ok ta tás (to váb bá, amint azt min den eu ró pai or szág pél dá ja mu tat ja,
ez alap ve tő fis ká lis okok mi att nem is va ló sít ha tó meg a szük sé ges vo lu men ben). Ugyan ak kor azt
is lát ni kell, hogy ha a tan díj rend szert nem tá mo gat ja egy olyan diákhitelrendszer, amely ré vén le -
he tő vé vá lik, hogy a tan dí jat vég ső so ron a dip lo más fi zes se vis  sza a dip lo ma ré vén je len tő sen
megnövekedett élet jö ve del me ter hé re, ak kor a tan díj – ha a hall ga tó nak ak kor kell elő te rem te nie
a fe de ze tét, ami kor hall ga tó – sú lyos hoz zá fé ré si prob lé má kat okoz, és va ló ban szo ci á lis grádiens
sze rint fog nak ki szo rul ni a sze gé nyebb csa lá dok te het sé ges gyer me kei a fel ső ok ta tás ból.

A hoz zá fé ré si prob lé ma és a tan díj el lent mon dá sa it jól pél dáz za, hogy az Egye sült Ki rály -
ság ban, ahol a sze gény hall ga tók nak – an nak el le né re, hogy egy a tan dí jat is fi nan szí ro zó jö ve -
de lem ará nyos tör lesz té sű diákhitelrendszer mű kö dik az or szág ban – el en ge dik a tan dí jat, a hall -
ga tók 81%-ának dip lo má sok a szü lei és csak 15%-uk nak fi zi kai munkás.5 Így vég ered mény ben
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a sze gé nyeb bek adó ját ar ra hasz nál juk fel, hogy a gaz da gab bak dip lo má ját fi nan szí roz zuk, akik
rá adá sul még gaz da gab bak is lesz nek en nek ha tá sá ra. Ar ról nem is be szél ve, hogy – egy jól mű -
kö dő diákhitelrendszer ese té ben – a di ák hi tel ből fi nan szí ro zott tan dí jat ma ga a dip lo más fog ja
meg fi zet ni azon jö ve del me ter hé re, ame lyet a dip lo ma ré vén ért el. Az ilyen tan díj men tes sé ge -
ket pe dig vég ső so ron az alap ján kap ja a hall ga tó, hogy mi lyen csa lád ból jött, nem pe dig, hogy ő
ma ga ho va jut el a dip lo ma ál tal. Egy ilyen, a hoz zá fé ré si prob lé mát nem jól ke ze lő rend szer ben
pél dá ul tan díj men tes sé get kap na egy szo ci á lis mun kás köz gaz dász hall ga tó fia, aki ből ké sőbb
eset leg gaz dag ban kár lesz (és mint ilyen si mán vissza tud ná fi zet ni a tan dí jat fi nan szí ro zó hi te -
lét), de nem kap ná meg egy ban kár szo ci á lis mun kás nak ta nu ló lá nya, aki a sa ját élet út ra ve tí tett
jö ve del me alap ján vél he tő en job ban rá szo rult vol na egy ilyen ked vez mény re, mint sze gé nyebb
csa lád ból szár ma zó, de vég ső so ron sok kal gaz da gabb, ban kár rá vá ló „di ák tár sa”.

A hoz zá fé rés korlátai 1.: a 0–18 éves kor kö zött je lent ke zô prob lé ma

Szá mos ku ta tás iga zol ta, hogy a fel ső ok ta tás hoz va ló hoz zá fé ré si prob lé ma alap ve tő en a 0–18
éves kor osz tály ban je lent ke zik, a gyer mek ko rai fej lő dé sé vel és alap ve tő en az is ko lai tel je sít -
mén  nyel, va la mint a gyer mek – csa lá di hát te ré vel ös  sze füg gés ben je lent ke ző – am bí ci ó i val
függ ös  sze.

A fi a ta lok ál ta lá nos és kö zép is ko lai tel je sít mé nye az, amely alap ve tő en meg ha tá roz za 
a fel ső ok ta tás be li rész vé telt. A sze gé nyebb gye re kek is ko lai tel je sít mé nye gyen gébb. Ha va la -
ki nek si ke rül jobb je gye ket sze rez nie, az zal a fel ső ok ta tás be li rész vé te le gya kor la ti lag meg ol -
dot tá válik.6

Az Egye sült Ki rály ság ban sok-sok éves utánkövetéses vizs gá lat tal iga zol ták, hogy a sze gé -
nyebb csa lá dok ból szár ma zó gyer me kek is ko lai tel je sít mé nye gyen gébb, il le tő leg hogy az is ko la -
rend szer tu laj don kép pen fel erő sí ti a tár sa dal mi egyen lőt len sé ge ket. A vizs gá lat ba be vont kis gyer -
me kek mér he tő tel je sít mé nye it cse cse mő ko ruk tól vizs gál ták, még pe dig tár sa dal mi-gaz da sá gi
cso port ba va ló ho va tar to zá suk sze rin ti cso por to sí tás ban. Az utánkövetéses vizs gá lat so rán azt ta -
lál ták, hogy pél dá ul a leg ala cso nyabb tár sa dal mi-gaz da sá gi cso port ba tar to zó gyer me kek kö zül
azon cso port tag jai, akik a cse cse mő- vagy kis ded kor ban al kal maz ha tó kog ni tív funk ci ó kat vizs -
gá ló mód sze rek kel a leg jobb ered mé nye ket pro du kál ták, azok a leg fel sőbb tár sa dal mi cso port ba
tar to zó kis gyer me kek, akik ugyan ezen vizs gá la tok so rán a ros  szabb ered mé nye ket pro du kál ták,
7–8 éves ko ruk ban ér ték utol, majd utá na egy re fo ko zó dó mó don tel je sí tet tek job ban a mér he tő is -
ko lai ered mé nyek te kin te té ben. Vé gül nem meg le pő mó don e cso port ból sok kal töb ben ju tot tak be
a fel ső ok ta tás ba, mint az ala cso nyabb cso port ból szár ma zó, de a leg ko ra ibb gye rek kor ban lé nye -
ge sen jobb mér he tő ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke ző társaik.7
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Az ala cso nyabb tár sa dal mi-gaz da sá gi cso por tok ból szár ma zó fi a ta lok kö ré ben ta pasz tal -
ha tó hoz zá fé ré si prob lé ma má sik oka az, hogy e csa lá dok ban ál ta lá ban a szü lők ma guk sem
ren del kez nek dip lo má val, így va ló já ban e gyer me kek nin cse nek tisz tá ban a dip lo ma va ló di ér -
té ké vel, ezért nem is am bi ci o nál ják elég gé a dip lo ma meg szer zé sét (no ha le het, hogy igen csak
te het sé ge sek), va la mint haj la mo sak túl di men zi o nál ni a dip lo ma meg szer zé sé nek ne héz sé ge it.

A hoz zá fé rés korlátai 2.: a 18+ prob lé ma

A 18 éves kor utá ni fel ső ok ta tá si hoz zá fé ré si prob lé ma lé nye gé ben egy lik vi di tá si prob lé ma.
A hall ga tók ál ta lá ban sze gé nyek (sok eset ben még a gaz da gabb csa lád ból szár ma zók is),

így meg fe le lő tá mo ga tás nél kül csak a gaz dag csa lá di hát tér rel ren del ke ző és csa lád juk ál tal meg -
fe le lő en tá mo ga tott fi a ta lok en ged het nék meg ma guk nak a fel ső fo kú ta nul má nyo kat. A ko ráb ban
em lí tett fis ká lis okok mi att nem le het sé ges sem a fel ső ok ta tás ele gen dő en nagy vo lu men ben
tör té nő fi nan szí ro zá sa ki zá ró la go san köz pén zek ből, sem pe dig egy gran di ó zus hall ga tói ösz -
tön díj rend szer fenn tar tá sa. Ez utób bi – a fel ső- és kö zép osz tály fel ső ok ta tás ban va ló túl rep re -
zen tált sá ga mi att – rá adá sul alap ve tő tár sa dal mi igaz sá gos sá gi prob lé má kat is fel vet (ti. a „gaz -
da gok” gye re ke it kel le ne sok más mel lett olyan sze gé nyebb em be rek adó já ból is fi nan szí roz ni,
akik ma guk vagy gyer me ke ik so sem ju tot tak be a fel ső ok ta tás ba).

A ta pasz ta lat azon ban azt mu tat ja, hogy a jól ter ve zett diákhitelrendszerek leg alább ugyan -
olyan ha tá so san ké pe sek meg ol da ni a lik vi di tá si prob lé má kat, mint az ösz tön dí jak, rá adá sul az
ilyen rend sze rek te kin te té ben nem lép fel az előbb em lí tett alap ve tő tár sa dal mi igaz sá gos sá gi
prob lé ma.

0–18 év kö zöt ti hoz zá fé ré si po li ti kák

Ko rai fej lesz tés
Szá mos em pi ri kus bi zo nyí ték áll ren del ke zés re ar ról, hogy a ko rai fej lesz tés nek óri á si a je len -
tő sé ge. A fel ső ok ta tás hoz va ló hoz zá fé rés leg in kább a böl cső dei és az óvo dai ne ve lé sen mú lik,
mert itt ala po zód nak meg a ké sőb bi is ko lai teljesítmények.8

Is ko lai tel je sít mény
Mi u tán a fel vé te li vizs gák nagy mér ték ben a ko ráb bi is ko lai ered mé nye ken ala pul nak és/vagy 
a si ke res fel vé te li vizs ga fel té te le zi a ko ráb bi ál ta lá nos és kö zép is ko lai tu dást és ta nu lá si ké pes -
sé get, az ál ta lá nos és kö zép is ko lai tel je sít mé nyek alap ve tő en ha tá roz zák meg a fel ső ok ta tás ba
va ló be ju tás esé lye it. Ezért a fel ső ok ta tás hoz va ló hoz zá fé rés az ál tal ja vít ha tó a leg in kább, ha 
a hát rá nyo sabb hely ze tű vagy egy ál ta lán ala cso nyabb tár sa dal mi-gaz da sá gi cso por tok ba tar to zó
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gyer me kek szá má ra szá mos olyan ki egé szí tő fog lal ko zást nyújt a köz ok ta tás, amely ré vén
isko lai ered mé nye ik, tel je sít mé nyük ja vul.

Am bí ci ók fel kel té se, nö ve lé se (biz ta tás)
Az ala cso nyabb tár sa dal mi, gaz da sá gi cso por tok ba tar to zó csa lá dok gyer me kei kö ré ben, kü lö -
nö sen ha nincs dip lo más a csa lád ban, lé nye ge sen ala cso nyab bak (le het nek) a fel ső ok ta tás sal,
dip lo ma szer zés sel kap cso la tos am bí ci ók. Rész ben azért, mert az ilyen csa lá dok ban nincs is va -
ló di ér té kén ke zel ve a dip lo ma, más részt vi szont azért, mert túl misz ti fi kált le het a fel ső ok ta tás
és túl di men zi o nál tak le het nek a dip lo ma meg szer zé sé nek a ne héz sé gei. En nek el len sú lyo zá sa
mi att fon tos az am bí ci ók fel kel té se, a dip lo ma va ló di ér té ké nek a meg is mer te té se, va la mint 
a fel ső ok ta tás és az ab ban va ló rész vé tel és ered mé nyes tel je sí tés egy faj ta „demisztifikálása”.
(És ép pen emi att mér he tet le nül kár té kony min den olyan meg nyil vá nu lás, mi sze rint „túl sok 
a dip lo más”, „nem kell an  nyi dip lo más, mi köz ben ke vés a jó szak mun kás” stb. Mert ezek a fél -
re ve ze tő és a va ló ság gal leg fel jebb mi ni má lis kap cso lat ban ál ló ló zun gok ép pen azok kö ré ben
fej tik ki „pusz tí tó” ha tá su kat, akik nek a kö ré ben a leg sú lyo sab ban je lent ke zik a fel ső ok ta tás sal
kap cso la tos hoz zá fé ré si prob lé ma. Ezek a ha mis ló zun gok ugyan is épp az amúgy is gyen ge és
hi ány zó am bí ci ó kat ölik meg az e cso port ba tar to zó gyer me kek kö ré ben.)

In for mált ság
Szá mos mód szer áll ren del ke zés re az in for má ció nyúj tá sá ra és a fel ső ok ta tás demisztifiká lá sá ra,
to váb bá az am bí ci ók fel kel té sé re és a biz ta tás ra (pl. kö zép is ko lás ok egye te mis ták ál ta li
mentorálása, nyílt na pok, szom ba ti is ko la, nyá ri is ko la, té li is ko la és így to vább). Ezen te vé -
keny sé gek cél ja az egye tem demisztifikálása, a hi te les in for má ció nyúj tás (egye te mi ta ná rok)
és a pél da mu ta tás (hall ga tói men to rok). 

Hát rá nyok cél zott ke ze lé se
Ma gyar or szá gon er re le het pél da az Arany Já nos-prog ram. 

A fel sô ok ta tás fi nan szí ro zá sá nak prob lé má ja: 
a szem be szá gul dó vo na tok ese te 

Az egyik ol da lon a glo bá lis ver seny és a tech no ló gi ai fej lő dés fel gyor sult sá ga mi att fo ko zó dó
ke res let a mi nő sé gi tö meg ok ta tás iránt, ami több let for rá sok ra tá maszt igényt.

A má sik ol da lon – az öre ge dő tár sa dal mak fi nan szí ro zá si szük ség le tei, az egész ség ügyi ki -
adá sok költ ség rob ba ná sa és a glo bá lis ver seny ből adó dó költ ség ve té si nyo más és adó ver seny
mi att – a költ ség ve té si for rá sok fo ko zó dó szű kös sé ge egy re ke vés bé te szi le he tő vé tár sa dal mi -
lag szük sé ges mé ret ben egy mi nő sé gi és tö me ges fel ső ok ta tás fenn tar tá sát. 

Ezek a kor lá tok a vál ság előtt is lé tez tek; a vál ság nem ho zott új tí pu sú prob lé má kat, csak
fel erő sí tet te a ré gi, im már húsz éve fenn ál ló kat. Te hát nem a je len le gi vál ság mi att kell fog lal -
koz ni ezen kér dé sek tar tós és fenn tart ha tó meg ol dá sá val, ha nem azért, mert már las san húsz
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éve meg kel le ne ol da ni eze ket a makroallokációs ha té kony sá gi és tár sa dal mi igaz sá gos sá gi
prob lé má kat. Eb ben az ér te lem ben a vál ság fel erő sí tő ha tá sa akár jó té kony nak is ne vez he tő,
mert ki kény sze rít he ti e kró ni kus prob lé mák tar tós és fenn tart ha tó meg ol dá sát. 

Ta nul ság: Az ál la mi fi nan szí ro zást ki kell egé szí te ni ma gán fi nan szí ro zás sal. Az, hogy ma -
gán for rás be vo ná sá ra van szük ség, nem egy ide o ló gi ai kö vet kez te tés, rá adá sul el vi leg sem ele -
ve el ve ten dő, lé vén, hogy a fel ső ok ta tás nem csak je len tős össz tár sa dal mi, de igen je len tős
egyé ni hasz nok kal is jár. A ma gán for rás-be vo nás és a tan díj kér dé se ak kor te kint he tő meg ol -
dott nak, ha a tan díj be ve ze té se nem jár a hoz zá fé rés rom lá sá val.

A fel sô ok ta tás ba be von ha tó ma gán for rá sok po ten ci á li san és el mé le ti leg az
aláb bi ak lehetnének9

(i) Csa lá di erő for rás ok – de sú lyo san ront ja a hoz zá fé rést, ha a fi a ta lok fel ső ok ta tás hoz va ló
hoz zá fé ré se, az egye tem re va ló be ju tá suk a csa lád anya gi hát te ré től függ. Ezért er re nem le het
számíta ni.
(ii) A hall ga tó ke re se te a kép zés ide je alatt – de az egye tem mel let ti mun ka vég zés a ta nu lás
ro vá sá ra megy, mert a mun ka vég zés és a ta nu lás (mint alap fel adat) egy más sal vég ső so ron
kompetícióba ke rül. Ezért er re sem le het túl zott mér ték ben számíta ni.
(iii) Mun kál ta tói tá mo ga tás – de a mun kál ta tók ke vés sé haj lan dó ak fi nan szí roz ni a kép zést,
mi vel a mun ka vál la lók mo bi lak és nem lehet/nem ér de mes őket rög höz köt ni. Ezért, no ha 
a vál la la ti ösz tön dí jak nak le het né mi kis sze re pük, de a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sát ér dem ben
er re sem le het számítani.
(iv) Az egye te mek vál lal ko zói te vé keny sé gé ből szár ma zó jö ve del mek – de kön  nyen és ti pi -
ku san túl be csü lik en nek mér té két, to váb bá az egye tem alap fel ada ta a kép zés, tu do mány mű ve -
lés, nem pe dig az, hogy vál lal koz zon. Az ilyen tí pu sú vál lal ko zá si te vé keny sé gek túl di men zi o -
ná lá sa alap ve tő en az egye tem alap fel ada ta i val, alap cél ja i val ke rül het el len tét be, ezért er re sem
le het számítani a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá si prob lé má já nak meg ol dá sa so rán.
(v) Ado má nyok – de – fő ként – az eu ró pai or szá gok ban túl be csü lik en nek mér té két, er re sem
le het számítani.
(vi) A hall ga tó jö vő be li ke re se te, va gyis hi tel fel vé tel.

A fen ti ek ből jól lát szik, hogy ha az ös  szes el mé le ti leg egy ál ta lán szó ba jö vő, akár csak gon -
do lat kí sér let ként is fel so rol ha tó költ ség ve té sen kí vü li for rást sor ra ves  szük, a hall ga tói hi tel fel vé -
telt le szá mít va egyik meg ol dás sem jö het szó ba, vagy azért, mert nem mű kö dő ké pes, vagy azért,
mert nem kí vá na tos, vagy mind két ok mi att. En nél fog va a hall ga tói hi tel fel vé tel és a di ák hi tel ből
fi nan szí ro zott tan díj le het az egyet len meg ol dás a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá si prob lé má já nak a
meg ol dá sá ra. Meg jegy zen dő, hogy szem ben pél dá ul a nyug díj rend szer rel vagy az egész ség ügy -
 gyel, a fel ső ok ta tás ese té ben a jó hír az, hogy e szek tor ban leg alább le het re á lis meg ol dást ta lál ni 
a fi nan szí ro zás for rá sá ra, még pe dig nem mást, mint a hall ga tó dip lo ma ré vén megnövekedett
élet ke re se te ter hé re fel vett, jö ve de lem ará nyo san tör lesz ten dő di ák hi telt. 
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Na gyon fon tos le szö gez ni, hogy nem ál ta lá ban egy akár mi lyen diákhitelrendszer a meg ol -
dás. Csak egy jól meg ter ve zett és meg fe le lő en mű köd te tett diákhitelrendszer ké pes kel lő en
nagy men  nyi ség ben és igaz sá gos mó don ma gán tő két be von ni a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sá ba.

Egy jól ter ve zett diákhitelrendszer kulcs fon tos sá gú jellemzôi10

Jö ve de lem ará nyos vis  sza fi ze tés: Azért fon tos, mert ez vé di meg az egyént at tól, hogy vég -
zés után vál lal ha tat lan törlesztő rész le tek kel kell jen szem be sül nie és ez ál tal ki küsz öbö li a hall -
ga tói hi te le zés sel kap cso la tos egyik leg fon to sabb – a jö vő re vo nat ko zó meg fe le lő in for má ció
hi á nyá ból adó dó – prob lé mát.

Ép eszű, ra ci o ná li san gon dol ko dó 18–24 éves fi a tal ugyan is nem ven ne fel olyan hi telt,
amely nek törlesztőrészlete ha vi fix ös  szeg len ne, ugyan is nem tud hat ja, hogy el fog ja-e vé gez -
ni az egye te met; ha igen, ak kor el tud-e he lyez ked ni; ha igen, ak kor mek ko ra lesz a ke re se te és az
idő ben ho gyan fog ala kul ni.

Kel lô en nagy hi tel ös  szeg (költ ség té rí tés + meg él he té si költ sé gek), el len ke ző eset ben
min den olyan prob lé ma je lent kez ne, ame lyek ről a fel ső ok ta tás költ ség ve té sen kí vü li le het sé -
ges for rá sa i nak szám ba vé te le kor meg em lé kez tünk, pl. a csa lá di anya gi te her vi se lő ké pes sé -
gek re va ló túl zott tá masz ko dás sú lyos hoz zá fé ré si prob lé mát okoz hat; a hall ga tó egye tem mel -
let ti mun ka vég zé se kön  nyen a ta nu lás mel let ti mun ka vég zés ből a ta nu lás ká rá ra me nő, ta nu lás
he lyet ti mun ka vég zés be csap hat át.

Ál ta lá nos hoz zá fé rés és ál ta lá nos, egyé ni hi tel bí rá lat és egyé ni koc ká zat ér té ke lés nél kü -
li hi tel fel vé te li jo go sult ság, mert vé gül is a rend szer a hall ga tó sa ját jö vő be li jö ve del mé ből
cso por to sít át bi zo nyos ös  sze ge ket a je len be, ezért nem in do kolt a hoz zá fé rést kor lá toz ni. Más
szem pont ból az egyet len kor lá to zá si szem pont a szo ci á lis rá szo rult ság le het ne, ami egy részt
nem mér he tő meg fe le lő kép pen; más részt el vi leg is hi bá san nem a hall ga tó sa ját szo ci á lis hely -
ze tét, ha nem a csa lád já ét pró bál ja meg mér ni; har mad részt ez a meg ol dás azért is hely te len elvi
ala pon is, mert nem ab ból in dul ki, hogy ho va jut el az egyén a fel ső ok ta tás ál tal, ha nem azt
né zi, hogy hon nan jön. Meg jegy zen dő, hogy a ma gyar Di ák hi tel 1 rend szer ben egyé ni hi tel -
bí rá lat nincs, de a hi telt fel ve vők egy sé ges koc ká zat kö zös sé gé nek a vis  sza nem fi ze té si koc -
ká za tai fél éven te/éven te ér té ke lés re ke rül nek füg get len aktuáriusok (biz to sí tás ma te ma ti ku sok)
ál tal és az ily mó don kal ku lált vis  sza nem fi ze té si koc ká zat – a vi lá gon egye dül ál ló mó don –
egy faj ta be épí tett vi szont biz to sí tás ként be épül a hi tel ka ma tá ba. Ily mó don az ös  szes hi telt fel -
ve vő ga ran tál ja, hogy az ös  szes felvett hi tel vis  sza lesz fi zet ve, ez ál tal a di ák hi te lek vis  sza nem
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10 Barr, 2005 alap ján. A fe je zet ben is mer te tett kulcs fon tos sá gú jel lem zô ket az 1999—2001 kö zött a ma gyar
diákhitelrendszer be ve ze té sé vel kap cso la tos kor mány za ti dön té se ket (kor mány ha tá ro za tok, kor mány -
ren de let) meg ala po zó kormányelôterjesztések, va la mint az ezek meg ala po zá sá ra ké szült hát tér ta nul -
má nyok már mind tar tal maz ták, ezek tu do má nyos igé nyû fel dol go zá sá ra, majd pub li ká lá sá ra azon ban
csak évek kel ké sôbb ke rült sor.
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fi ze té si koc ká za ta it (a szisz te ma ti kus és sokk sze rű koc ká za to kat, pl. pol gár há bo rú, ál lam csőd
stb.) gya kor la ti lag a hi telt fel ve vők vi se lik, nem pe dig az ál lam. 

Ál lam ház tar tá son kí vü li el szá mol ha tó ság és ma gán tô ke-be vo nás
Egy jö ve de lem ará nyos tör lesz té sű di ák hi tel ből fi nan szí ro zott tan díj rend szer, mint a szük sé ges
ma gán for rá sok elő te rem té sé nek az esz kö ze, csak ak kor je lent meg ol dást a fel ső ok ta tás fi nan -
szí ro zá si prob lé má i ra, ha az a di ák hi tel, ami a hall ga tó tan dí já nak a fe de ze tét je len ti, ma ga is
ne ut rá lis a költ ség ve tés szem pont já ból, az az sem a költ ség ve té si ki adá so kat és a de fi ci tet, sem
az ál lam adós sá got nem nö ve li. El len ke ző eset ben lo gi ka i lag is, de va ló já ban mak ro gaz da sá gi
szem pont ból is ér tel met len egy tan díj és az azt fi nan szí ro zó diákhitelrendszer be ve ze té se ma -
gán for rá sok be vo ná sa cél já ból, mert egy a költ ség ve tést ter he lő, de fi ci tet nö ve lő és vagy tel jes
egé szé ben ál lam adós ság nak mi nő sü lő diákhitelrendszer per definitionem költ ség ve té si té tel.
Egy ilyen – ros  szul meg ter ve zett – di ák hi tel rend szer ese té ben az ál lam lé nye gé ben azt csi nál ja,
hogy egy sok kal bo nyo lul tabb me cha niz mu son ke resz tül ad ja oda ugyan azt a pénzt (vagy va ló já -
ban sok kal töb bet) alap ve tő en a fel ső ok ta tás ra, mint amit köz vet le nül a fel ső ok ta tás nak nem
akart oda ad ni, de eköz ben még jól fel is bos  szant ja a di á ko kat és a tár sa dal mat a tan díj be ve ze té -
sé vel, amely tan díj egy ilyen rossz di ák hi tel ese tén nem is fog ma gán for rás-be vo nást ered mé -
nyez ni, az az úgy ke let kez tet több let prob lé má kat, hogy a lé te zők ből nem old meg sem mit.

Ön fenn tar tó mû kö dés
Szin tén egy fenn tart ha tó – di ák hi tel ből fi nan szí ro zott tan dí ja kon ala pu ló – fel ső ok ta tás-fi nan -
szí ro zá si rend szer elő fel té te le, az előbb el mon dott okok mi att, ti. a rend szer tel je sen ne ut rá lis
kell le gyen a költ ség ve tés szem pont já ból mind a je len ben, mind pe dig rö vid, kö zép- és hos  szú
tá von. El len ke ző eset ben nem old meg sem mit a fi nan szí ro zá si prob lé mák ból.

Egyet ér de mes ehe lyütt is rög zí te ni: a 2001 szep tem be ré ben be ve ze tett ma gyar Di ák hi tel 1
rend szer az a rend szer, amely a fen ti kri té ri u mok nak min den ben ele get tesz, sőt is me re te ink
sze rint a vi lá gon egye dül ál ló mó don ez a rend szer az, ame lyik az ös  szes fen ti kri té ri um nak
meg fe lel (lásd Berlinger, 2009). 

Emi att szá mos or szág ban, ahol a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sá nak a re form ján gon dol kod -
nak, a nem zet kö zi szer ve ze tek és szak ér tők ta ná csá ra ál ta lá ban a ma gyar Di ák hi tel 1 rend szer
adap tá ci ó ját vizs gál ják. A be ve ze tés előtt ál ló Di ák hi tel 2 rend szer saj ná la tos mó don e kri té ri u -
mok nak nem tesz ele get.

Hi vat ko zá sok
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A fel sô ok ta tás finanszírozása1

Nicholas Barr

Ox ford Review of Economic Policy, Vol. 20. No. 2. 264—283.

� A fel sô ok ta tás ex pan zi ó ja az OECD-országokban – s azo kon kí vül is – szük sé ges és kí vá -
na tos. A bô ví tés nek ugyan ak kor rend kí vül je len tôs költ sé gei van nak, me lyek ver sen ge nek 
a köz szfé ra egyéb, nem ke vés bé sür ge tô kö te le zett sé ge i vel. Eb bôl adó dik, hogy a fel sô ok ta -
tás-fi nan szí ro zás ki ma gas ló je len tô sé gû, na gyobb mér ték ben, mint azt egyes or szá gok
fel is me rik, to váb bá po li ti ka i lag igen csak ér zé keny kér dés. Ta nul má nyunk a fel sô ok ta tás-finan -
szí ro zás kulcs kér dé se it a köz gaz da sá gi el mé le tek és a nem ze ti gya kor la tok ta pasz ta la ta i nak
fé nyé ben vizs gál ja. A 2004-ben be ve ze tett brit re for mo kat ezek fé nyé ben ér té kel jük. Mun kánk
le zá rá sa ként egy má ig be fe je zés re vá ró té ma ös  szeg zé sé re vál lal koz ha tunk csu pán. �

I. BE VE ZE TÉS

A fel ső ok ta tás össz tár sa dal mi fon tos sá gú. Má ra nem pusz tán egy az elit szá má ra el ér he tő
fogyasz tá si ja vak kö zül, ha nem alap ve tő ré sze egy nem zet gaz da sá gi tel je sít mé nyé nek. A fej lett
or szá gok ban le zaj lott hall ga tói lét szám ex pan zió nem vé let len te hát. A tö me ges sé vált fel ső ok ta -
tás nak azon ban a mi nő ség fenn tar tá sá hoz a köz ki adá sok egész so rá val kell ver se nyez ni. 

Jól le het mun kánk több nyi re a 2004-es brit re for mok ér tel me zé sén ala pul, kö vet kez te té se -
ink ál ta lá nos ér vé nyű ek. A ta nul mány ki in du ló pont ja a vizs gált prob lé ma hát te ré nek meg ha tá -
ro zá sa. Má so dik, el mé le ti fe je ze tünk olyan ta nul sá go kat tár gyal, ame lyek gaz da ság el mé le ti

1 E ta nul mány Iain Crawforddal kö zös 15 éves együtt mû kö dé sünk bôl me rít (lásd Barr—Crawford, meg je le -
nés alatt), amely hez Colin Ward és mun ka tár sai nyúj tot tak tar tal mi és ad mi niszt ra tív tá mo ga tást a Student
Loans Company ke re té ben, va la mint hár munk együt tes — a ma gyar kor mány szá má ra vég zett — ta nács -
adói mun ká ján ala pul. Há lás va gyok to váb bá hasz nos meg lá tá sa i ért Howard Glennersternek, Michael
Shattocknak, a ta nul mány szer kesz tô i nek és lek to rá nak és az ada tok ren del ke zés re bo csá tá sá ért az 
Új-zé lan di Ok ta tá si Mi nisz té ri um dol go zó i nak.
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téte lek ből ve zet he tők le, és ame lyek gyak ran az in for má ci ó val kap cso la tos köz gaz da sá gi té te -
lek ben gyö ke rez nek. A har ma dik fe je zet ben nem ze ti pél dák ból le vont kö vet kez te té sek kel egé -
szít jük ki és il luszt rál juk el mé le ti meg fon to lá sa in kat. A ta nul mány ne gye dik fe je ze te az ed di gi -
ek alap ján ér té ke li a 2004-es brit fel ső ok ta tá si tör vényt – fel té te lez ve, hogy az épp a meg írás
ide jén zaj ló par la men ti tör vény ho zá si fo lya mat so rán nem vál to zik meg ér dem ben a je len leg
is mert ter ve zet. Az utol só fe je ze tet be fe je zet len té mánk ös  szeg ző tár gya lá sá ra szán juk. 

Né hány szót ar ról, mi re nem vál lal ko zunk írá sunk ban. Jól le het vizs gá la tunk hang sú lya 
a fi nan szí ro zá son van, ez nem je len ti azt, hogy an nak a Wolf (2002) ál tal jog gal ki fo gá solt tév -
esz mé nek len nénk ál do za tai, mely sze rint a rá for dí tá sok nö ve lé se au to ma ti ku san gaz da sá gi
nö ve ke dést idéz ne elő. A vég zet tek kész sé ge i nek és pre fe ren ci á i nak, va la mint a mun ka erő pi ac
igé nye i nek ös  sze han go lá sá ban a pi a ci me cha niz mu sok jobb mun kát vé gez nek a köz pon ti ter -
ve zés nél. Ezen ké sőbb ki fej ten dő ál lí tás szem pont já ból a fel ső ok ta tás mi nő sé ge és a vál to zó
kör nye zet hez va ló al kal maz ko dó ké pes sé ge meg ha tá ro zó és köz pon ti je len tő sé gű.

Más fe lől, a fel ső ok ta tás gaz da sá gi je len tő sé gé re he lye zett hang súly nem csök ken ti a tu dás
ön ér té ké nek, az aka dé mi ai sza bad ság köz pon ti sze re pé nek je len tő sé gét, nem uta sít ja el, hogy 
a dip lo ma szer zés ön ma gá ban is fo gyasz tá si ha szon nal jár, nem csak egy sze rű karrierberuházást
je lent. Har mad részt, a ta nul mány a kép zés fi nan szí ro zá sá ra kon cent rál, el kü lö nít ve ezt a ku ta -
tás fi nan szí ro zá si kér dé sek től (e té má ról lásd McNay, 1999; Roberts, 2003). Ne gyed szer, mun -
kánk gaz da ság el mé le ti ala pú, ugyan ak kor nem kvan ti ta tív elem zés. Vé gül pe dig, a beemelt
nem ze ti gya kor la tok el le né re, a mű faj nem ös  sze ha son lí tó ta nul mány. 

I.1. A prob lé ma hát te re

A fel ső ok ta tás egy ki emel ten fon tos te rü let, még pe dig a tech no ló gi ai vál to zá sok ter mé sze te, jel le -
ge mi att. No ha e fo lya mat ké pes csök ken te ni az egyes kész sé gek irán ti szük ség le tet (pl. a szá mí tó -
gé pek egy re in kább fel hasz ná ló ba rát tá vá lá sá val), je len tő sen meg nö ve li a kva li fi kált mun ka erő
irán ti ke res le tet. A trend erő sö dé sé vel az igé nyelt kész sé gek egy re gyor sab ban el avul nak és ki cse -
ré lőd nek. Az „in for má ci ós kor” így egy faj ta nö vek vő szük ség le tet ered mé nyez az ok ta tás és kép -
zés iránt, s e szük ség let a ko ráb bi nál nem csak mér té ké ben na gyobb, ha nem diver zi fi kál tabb és
foly to no san is mét lő dő – te kin tet tel ar ra, hogy a tu dás cik li kus meg újí tá sá nak igé nyé vel tár sul. 

A fel ső ok ta tá si ex pan zió má sik oka ként a de mog rá fi ai vál to zást em lít het jük. Az idő sebb kor -
osz tály ok ará nyá nak nö ve ke dé se a nyug díj rend szer, az egész ség ügy és a hos  szú tá vú gon dos ko -
dás nö vek vő ki adá sa it ve tí ti elő. A meg ol dás rész ben a ter me lé si szint oly mér té kű eme lé se,
amely mind a mun ka vál la lók, mind a nyug dí ja sok el vá rá sa it ki elé gí ti. Ha a mun ka erő te kin te té -
ben re la tív szű kös ség lép fel, a pro duk ti vi tás nö ve lé se a ha té kony re a gá lás. A de mog rá fi ai vál to -
zás e te kin tet ben egy újabb érv a tech no ló gi ai és az em be ri tő ke-be ru há zá sok nö ve lé se mel lett. 

A vizs gált prob lé ma imp li cit fel te vé sei kö rül két, el len té tes ér ve ket moz gó sí tó vi ta bon ta -
ko zik ki. Az egyik ilyen a fel ső ok ta tás ter mé sze té nek meg ha tá ro zá sa, amely két el té rő mo dell ben
ka rak te ri zál ha tó. 
– Az „an gol–ame ri kai mo dell ben” a szak po li ti ka fel ső ok ta tás ké pe a he te ro ge ni tá son ala pul,
en nek meg fe le lő en ösz tön zi a diverzitást, a szol gál ta tá sok sok fé le ség ét s az in téz mé nyek köz ti
mi nő sé gi ös  sze ve té se ket.
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– A „skan di náv mo dell ben” a fel ső ok ta tás-po li ti ka az in téz mé nyek ho mo ge ni tá sá nak elő fel -
te vé sén ala pul, ezért azo kat egy for mán ke ze li, prog ram ja i kat is egyen ér té kű nek te kin ti. 

E ta nul mány ban is kép vi selt ál lás pon tunk sze rint ez utób bi mo dell – két ség te len eré nyei
mel lett – a tö meg kép zés sel ös  sze fér he tet len. A fi nan szí ro zás nak te hát di ver zi fi kált, de cent ra li -
zált rend szert kell tá mo gat nia. A má so dik fe je zet ben e té zist el mé le ti úton is alá tá maszt juk. 

A má so dik vi ta tott pont a fi ze tő ké pes ség kér dé se. Nem két sé ges, hogy a szak po li ti kai ter -
ve zés ben ez az egyik köz pon ti elem, mé ré se te kin te té ben ugyan ak kor nincs kon szen zus. Ala -
pul hat-e a fi ze tő ké pes ség mé ré se az ak tu á li san mér he tő jö ve del men, az az azon, hogy hon nan
jön az em ber? Egy er re ala po zó fi nan szí ro zá si stra té gia a sze gé nyebb csa lá dok ból szár ma zó kat
tá mo gat ná ab ban az eset ben is, ha azok a ké sőb bi ek ben ma gas jö ve del met ér nek el. Vagy el len -
ke ző leg, ala pul jon-e a fi ze tő ké pes ség a maj da ni jö ve del men – az az azon, hogy ho va jut el az
em ber a dip lo ma ál tal? 

Ez a meg kö ze lí tés egy jö ve de lem ala pú hi te le zé sen, il let ve vég zet tek re ki rótt adón ala pu ló
fi nan szí ro zás hoz ve zet, amely utó la go san tá mo gat ja na gyobb mér ték ben azo kat, akik szá má ra
a fel ső fo kú vég zett ség ki sebb anya gi ha szon nal járt. 

Mi ként a má so dik fe je zet ben ki fejt jük, az utób bi el já rás meg fe le lő nek mond ha tó az olya -
nok ese té ben, akik kel lő in for má ci ó val ren del kez nek. E tá mo ga tás a hall ga tók több sé ge ese té -
ben az adó ala pú fi nan szí ro zás és jö ve de lem ará nyos hi te lek (olya nok, ame lyek tör lesz té sét a hi -
tel fel ve vő maj da ni jö ve del mé nek meg ha tá ro zott szá za lé ka ként kal ku lál ják) kom bi ná ci ó ja ként
je le nik meg. 

Ugyan ak kor az in for má ci ó hoz va ló hoz zá fé rés szint je a tár sa dal mi-gaz da sá gi hely zet tel
ös  sze füg gő mó don ala kul, ami nek kö vet kez té ben a ked ve zőt le nebb hát te rű gyer me kek eset leg
nem is mér le ge lik a fel ső fo kú ta nul má nyok le he tő sé gét. Ezek nek a cso por tok nak az ese té ben
szük sé ges le het a fi ze tő ké pes ség előb bi meg kö ze lí té se. 

Szak po li ti kai cé lok

A brit fel ső ok ta tás há rom szé les kör ben el is mert prob lé má val szem be sül:
– Az egye te mek ren del ke zé sé re ál ló for rá sok szű kös sé ge: az egy hall ga tó ra ju tó fi nan szí ro -
zá si ös  szeg az utób bi húsz év ben – 2000-re – csak nem a fe lé re csök kent (Greenaway–Haynes,
2002., 1. áb ra).
– A hall ga tói tá mo ga tás elég te len vol ta (Callender–Wilkinson, 2003).
– A hoz zá fé rés egyen lőt len sé ge. 2002-ben a szel le mi mun kát vég zők gyer me ke i nek 81%-a
ment egye tem re, ugyan ez az adat a fi zi kai dol go zók gyer me ke i nek ese té ben mind ös  sze 15%
(UK Education and Skill Select Committee, 2002, 19. o.). 

Két má sik köz pon ti célt ugyan csak szé les kö rű egyet ér tés övez: a sok fé le ség és a mi nő ség
erő sí té sét – egy fe lől ön ma gá ban va ló cél ként, más fe lől a nem zet gaz da sá gi tel je sí tő ké pes ség -
ének szol gá la tá ban; il let ve a hoz zá fé rés nö ve lé sét – mind ha té kony sá gi, mind esély egyen lő -
ségi okok ból. Kö vet ke zés kép pen az Egye sült Ki rály ság fel ső ok ta tá si vi tái ke vés bé irá nyul nak
a po li ti kai cse lek vés cél ja i ra, sok kal in kább a kö zös cé lok el éré sé hez szük sé ges esz kö zök meg -
vá lasz tá sá ra vo nat koz nak. 
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I.2. Zsák ut cák

A té zi sek to váb bi is mer te té sét meg elő ző en az el mé le ti tisz tán lá tás ér de ké ben szám ba ves  szük
a fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó leg gyak rab ban han goz ta tott ál lás pon to kat. 

A fel sô ok ta tás hoz va ló hoz zá fé rés alap jog, en nek kö vet kez té ben in gye nes sé kell ten ni. 
Az, hogy a fel ső ok ta tás hoz va ló jog min den kit meg il let, szé les kör ben el fo ga dott té zis. Csak -
hogy eb ből nem kö vet ke zik a kép zés in gye nes sé ge. Hi á ba ér tünk mind egyet ab ban, hogy az
éle lem hez ju tás alap jog, nem kér dő je lez zük meg a ver seny ké pes kí ná lat ál tal meg ha tá ro zott
pia ci ára kat. A mél tá nyos, jog sze rint min den kit meg il le tő fel ső ok ta tás alatt te hát nem egy in -
gye nes rend szert kell ér te nünk, ha nem egy olyan rend szert, amely ből a te het sé ges egyé nek
nem ma rad hat nak ki pusz tán hát rá nyos szár ma zá si hát te rük kö vet kez té ben. 

A fel ső ok ta tás in gye nes sé ge mel let ti ér vek azon ban to vább ve zet nek egy fon tos pont hoz:
ez pe dig a fel ső ok ta tás in gye nes sé ge a ta nul má nyok idő sza ka alatt. A ké sőb bi ek ben vá zolt
meg ol dá sok épp en nek le he tő vé té te lét cé loz zák meg. 

A fel sô ok ta tás ért dí jat szed ni eti kát lan.
E ki je len tés az előb bi vel azo nos érv kész le tet hasz nál. Eti kát lan (így lá tom ma gam is), ha egyéb -
ként ar ra al kal mas és mo ti vált em be rek től pusz tán anya gi for rá sok hí ján meg ta gad ják a fel ső ok -
ta tás hoz va ló hoz zá fé rést; ugyan ak kor az is eti kát lan és im mo rá lis, ha egyes tár sa dal mi cso por tok
a ko ráb bi, nem meg fe le lő en fi nan szí ro zott ok ta tá suk kö vet kez té ben so ha nem is as pi rál hat nak
fel ső fo kú ta nul má nyok ra. Ha son ló kép pen: az alul táp lált ság is eti kát lan. Ez azon ban nem ok
ar ra, hogy min den ki szá má ra – be le ért ve a gaz da go kat is – in gye nes sé te gyük az élel mi szert,
sőt in kább ab ba az irány ba mu tat, hogy a jö ve del mek át cso por to sí tá sá val min den ki szá má ra el -
ér he tő le gyen egy egész sé ges ét ke zé si szint. 

Az, hogy va la mit min den ki szá má ra in gye nes sé te szünk, in do kol hat ják egy fe lől ha té -
kony sá gi szem pont ok, amen  nyi ben a pi ac hi bái mi att sé rül a fo gyasz tók vá lasz tá si le he tő sé ge,
más fe lől esély egyen lő sé gi szem pont ok, amen  nyi ben egy min den ki ál tal hasz nált jó szág ról van
szó – ilyen pl. a köz ok ta tás vagy az egész ség ügy. A fen ti ek ből lát ha tó, hogy a fel ső ok ta tás
egyik em lí tett kri té ri um nak sem fe lel meg. En nek ered mé nye képp az adó fi ze tők anya gi hoz zá -
já ru lá sa reg res  szív, más fe lől, ahogy már meg je gyez tük, a fel ső ok ta tás in gye nes sé ge nem ja vít -
ja a hoz zá fé rést. 

Az elit iz mus nak nincs he lye a fel sô ok ta tás ban. 
A fen ti ki je len tés sel kap cso la tos ér ve lé sek gyak ran ös  sze mos nak két kü lön bö ző dol got. So kan
– be le ért ve ma ga mat is – egyet ér te nek a tár sa dal mi elit iz mus el íté lé sé vel, mond ván, ön ma gá -
ban a tár sa dal mi hát tér nek nem sza bad na ki hat nia a leg jobb fel ső ok ta tá si in téz mé nyek hez va ló
hoz zá fé rés re. Ez zel szem ben azon ban az in tel lek tu á lis elit iz mus he lyes és kí vá na tos is. A leg -
ki vá lóbb ze né szek és spor to lók épp te het sé gük mi att emel ked nek ki, füg get le nül at tól, hogy
hát te rük al só (pl. Pelé) vagy épp kö zép osz tály be li (pl. Tiger Woods). Sem mi mél tány ta lan
nincs az in tel lek tu á lis ér te lem ben elit nek ne vez he tő egye te mek ben. A hoz zá fé ré si cél épp egy
olyan fel ső ok ta tá si rend szer le het, amely a leg te het sé ge seb be ket irá nyít ja a leg jobb szín vo na lú
in téz mé nyek fe lé – tár sa dal mi-gaz da sá gi hát te rük től füg get le nül. 
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A vég zet tek a jö ve de lem adón ke resz tül fi zet nek ta nul má nya i kért.
Gya ko ri érv, hogy a fel ső ok ta tást tel jes mér ték ben adók ból kell fi nan szí roz ni, hi szen a dip lo -
má sok job ban ke res nek a fel ső fo kú vég zett ség gel nem ren del ke zők nél, ez ál tal ma ga sabb jö ve -
del mük re ki ve tett na gyobb adók ré vén fi zet nek ta nul má nya i kért. Ez zel kap cso lat ban há rom
ellen ér vünk is van: 
– A jö ve de lem adó csak a kor mány za ti be vé te lek egy ne gye dét ad ja és jó val több dip lo má val
nem ren del ke ző fi ze ti, mint dip lo más: az Egye sült Ki rály ság ban a mun ka ké pes ko rú fel nőt tek
82%-ának nincs fel ső fo kú vég zett sé ge (OECD, 2002, A3.1a. táb la).
– Te gyük fel, hogy ha egy dip lo más 100 000 fon tot fi zet ki adó ban, ak kor eb ből 20 000 fon -
tot fel ső ok ta tá si kép zé se egy faj ta té rí té sé nek te kin tünk. Köz vet ve te hát a fenn ma ra dó 80 000
fon tot fi ze ti a nem ze ti egész ség biz to sí tá si rend szer be (National Health Care System), ok ta tás ra
stb. – de még is csak ke ve sebb, mint 100 000 font tal já rult hoz zá e szol gál ta tá sok hoz, szem ben
az zal, aki azo nos össz jö ve de lem után adó zik, ám nem vég zett egye te met. Már pe dig ez az azo -
nos jö ve del mi szin te ken be lü li el té rés mél tány ta lan. 
– Az az ér ve lés, mi sze rint az adó fi ze tők nek „meg éri” fi nan szí roz ni az egyes em be rek fel ső -
ok ta tá si be ru há zá sa it, ugyan azon az el ven mű kö dik, mint ha az Egye sült Ál la mok adó fi ze tő i -
nek kel le ne áll nia a Mic ro soft fej lesz té si költ sé ge it. 

Egy to váb bi, a ki zá ró lag adó ala pú fi nan szí ro zás el le ni ér vünk gya kor la ti szem pont okon
nyug szik. Az adóz ta tás mér té ke be ha tá rolt, s e ha tárt nem utol só sor ban a kü lön bö ző köz ki adá sok
kö zött priorizáló po li ti kai erők ha tá roz zák meg. Nem vé let len ezek után, hogy Nagy-Bri tan ni á -
ban az egy hall ga tó ra ju tó fi nan szí ro zás re ál ér té ke fo lya ma to san esett vis  sza a hall ga tói lét -
szám nö ve ke dé sé nek évei alatt. 

II. A KÖZ GAZ DA SÁ GI EL MÉ LET TA NUL SÁ GAI

A gaz da ság el mé let há rom fon tos ta nul ság gal szol gál a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sát il le tő en (er -
ről rész le te seb ben lásd: Barr, 2001a, 10–13. fe je zet): a köz pon ti ter ve zés nap jai le ál doz tak; 
a vég zet tek nek részt kell vál lal ni uk a fel ső fo kú kép zés költ sé ge i ből; a jól meg ter ve zett diák -
hitel rendszerek kulcs fon tos sá gú att ri bú tu mok kal bír nak.

1. té tel: A köz pon ti ter ve zés ide je le járt

Az ak tu á lis hely zet
Az Egye sült Ki rály ság fel ső ok ta tá sá ban a köz pon ti ter ve zés sze re pe az 1970-es évek kö ze pé től
je len tő sen nö ve ke dett. A prob lé ma nem is an  nyi ra az aka dé mi ai sza bad ság, sok kal in kább 
a gaz dál ko dá si sza bad ság csök ken té se volt, ame lyet az egy ség árak és a men  nyi ség meg ha tá ro -
zá sá val, va la mint az erő sen bü rok ra ti kus mi nő sé gi kont rol lal va ló sí tot tak meg. 

Ár sza bá lyo zás. Az Egye sült Ki rály ság ban mű kö dő fel ső ok ta tá si in téz mé nyek az Eu ró pai
Uni ón kí vül ről ér ke ző hall ga tók tól, il let ve a poszt gra du á lis kép zés ben részt ve vők tel jes kö ré től
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szed het nek tan dí jat. A brit és más uni ós ál lam pol gár ok fel ső ok ta tá si rész vé te le az el ső dip lo -
má ig egé szen 1998-ig in gye nes volt; on nan tól kezd ve kel lett az in téz mé nyek nek egy egy sé ges
tan dí jat fel szá mol ni (2004 má ju sá ban en nek ös  sze ge 1150 font), mely te hát min den kép zés és
in téz mény ese té ben meg egye ző mér té kű. En nél ke ve sebb, avagy több dí jat kér ni egy aránt jog -
el le nes. 

Men  nyi sé gi kor lá to zás. Ang lia és Wa les egye te mei az an gol Higher Education Funding
Councillal (Fel ső ok ta tás-fi nan szí ro zá si Ta nács) szer ződ nek meg ha tá ro zott szá mú hall ga tó
kép zé sé re. Ha a kont roll mó do sult is, az elv egy sé ges ma radt: az egye te me ket bün te tés sel súj -
tot ták mind a kvó ta alat ti, mind az a fe let ti hallgatószámért.2

Mi nő ség el len őr zés. Az egye te mek jo gi lag el szá mol tat ha tó ak a rá juk bí zott köz pén zek kel
kap cso lat ban és mi nő ség el len őr zés alá von ha tó ak fo gyasz tó vé del mi in dít ta tás ból. Jól le het,
ma gu kat az el já rá so kat, ne ve ze te sen a kép zés mi nő sé gé nek biz to sí tá sát szol gá ló rend szert az
1990-es évek vé gén erő tel jes bí rá la tok ér ték. 

Elem zé sünk kö vet ke ző ré szé ben azt az ál lí tást tá maszt juk alá, mely sze rint a köz pon ti ter -
ve zés to váb bi fenn tar tá sa egy fe lől nem meg va ló sít ha tó, más fe lől nem is kí vá na tos. 

A fel sô ok ta tás köz pon ti ter ve zé se: már nem fenn tart ha tó
A kom mu nis ta rend sze rek ről szó ló szak iro da lom (lásd Kornai, 1992, 9. fe je zet) ex ten zív és in -
ten zív nö ve ke dé si sza ka szo kat kü lön böz tet meg. Előb bi egy olyan kor szak ra utal, amely ben az
– adott eset ben a me ző gaz da sá gi mun ká ból szár ma zó – több le tet az ipa ri szek tor ba vit ték át,
biz to sít va ez zel pl. a Szov jet unió 1930-as évek ben be kö vet ke zett gyors gaz da sá gi nö ve ke dé -
sét. Az in ten zív nö ve ke dés, ami kor ra már ezt a több let in pu tot fel hasz nál ták, a tech no ló gi ai fej -
lő dés és a for rás fel hasz ná lás ha té kony sá gá nak függ vé nye. A köz pon ti ter ve zés azon ban nem
volt ké pes meg bir kóz ni azok kal a komp lex prob lé mák kal, ame lyek egy fe lől a több let in put for -
rá sok csök ke né sé vel, más fe lől a tech no ló gia fej lő dé sé vel áll tak elő, s mind ez az 1980-as, 90-es
évek től csök ke nő, sőt egyes or szá gok ban ne ga tív ba for du ló nö ve ke dé si rá ták ban meg is mu tat -
ko zott. 

A fel ső ok ta tá si rend szer pár hu zam ba ál lí tá sa mind ez zel na gyon is ta nul sá gos. Negy ven
év vel ko ráb ban, egy jó val ki sebb és lé nye ge sen ke ve sebb kép zést kí ná ló in téz mé nyi rend szer -
ben még el kép zel he tő volt egy faj ta ud va ri as gesz tus ként an nak fel té te le zé se, hogy az in téz mé -
nyek egy for mán ki vá ló ak, s ez fi nan szí ro zá suk ban is meg kö ze lí tő leg egy for ma szin tet in do -
kol. Má ra meg nőtt az egye te mek és hall ga tók szá ma és ez zel együtt lé nye ge sen sok szí nűbb lett
a kép zé si kí ná lat is. Mind ez azt ered mé nye zi, hogy a kü lön bö ző in téz mé nyek ben szer zett kü -
lön bö ző fo ko za tok jel lem zői és költ sé gei is nagy ban el tér nek, s ezen el té ré sek nek az in téz mé -
nyek fi nan szí ro zá sá ban is ér vé nye sül ni ük kell. El vi leg per sze ezt egy „min den tu dó” köz pon ti
ter ve ző rend szer ke zel het né. A gya kor lat ban azon ban a prob lé ma két ség te le nül túl ös  sze tett
eh hez. Egy egy re komp le xeb bé vá ló vi lág ban mű kö dő tö meg kép zé si rend szer olyan fi nan -
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2 Vilmos her ceg egye te mé nek ös  sze sen 175 000 fon tos bün te tést kel lett ki fi zet nie, mi vel túl sok hall ga tót
von zott. A je lent ke zôk szá ma 45%-kal nö ve ke dett, mi u tán ki tu dó dott, hogy a her ceg itt kez de né meg fel -
sô fo kú ta nul má nya it. A fel sô ok ta tás-fi nan szí ro zás rend sze re ugyan ak kor bír sá got szab ki a meg ha tá ro -
zott fel vé te li irány szá mot meg ha la dó in téz mé nyek re (Independent, Lon don, 2002. már ci us 29.).
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szí ro zá si me cha niz must igé nyel, amely az in téz mé nyek szá má ra vál lalt mis  szi ó juk és költ sé -
ge ik alap ján dif fe ren ci ált díj sza bást tesz le he tő vé. A köz pon ti ter ve zés el ve te hát már nem
fenn tart ha tó. 

A köz pon ti ter ve zés a fel sô ok ta tás ban: nem kí vá na tos
Az árak mind az el adók, mind a ve vők szá má ra jel zés ér té kű ek. A kom mu nis ta or szá gok köz -
pon ti ter ve zé sé vel el len tét ben az OECD-országok mind egyi ké ben a for rá sok pi a ci el osz tá sá -
nak el vén ala pu ló ve gyes gaz da ság mű kö dik. 

Ugyan ak kor a pi ac is hi bá zik – gyak ran épp az in for má ció elég te len sé ge foly tán –, ami erő -
sen in do kol ja a tár sa dal mi el len őr zést olyan te rü le te ken, mint az egész ség ügy vagy a köz ok ta tás
(er ről lásd Barr, 2004; il let ve rö vi deb ben Barr, 1998). Ve gyük csak az egész ség ügy ese tét: a fo -
gyasz tók ren del ke zé sé re ál ló in for má ci ók elég te le nek, hi szen az egész ség ügy erő sen technici zált;
a be avat ko zás gyak ran nem egyé ni dön tés, ha nem egy kül ső kény szer, pl. láb tö rés függ vé nye;
ráadá sul a kü lön bö ző ke ze lé sek kö zöt ti vá lasz tás le he tő sé gei rend sze rint szű kö sek. A Nem ze ti
Egész ség ügyi Szol gá lat (National Health Ser vi ce) fenn tar tá sá nak ha té kony sá gi érvei e té nye ző -
kön ala pul nak. Az élel me zés ese té ben más a hely zet. Ál ta lá ban a te kin tet ben jól in for mál tak va -
gyunk, hogy mit sze ret nénk, s en nek mi a költ sé ge, és több vá lasz tá si le he tő ség is kí nál ko zik ezen
szük ség le tek ki elé gí té sé re. Ezek az alap ve tő tech ni kai kü lönb sé gek is ma gya ráz zák, mi ért biz to -
sí tunk (nagy részt) in gye nes hoz zá fé rést az egész ség ügy szol gál ta tá sa i hoz; az élel me zés kap csán
ez zel szem ben azt tes  szük le he tő vé, hogy az egyes sze mé lyek a ka pott pénz be li jut ta tás ból egyé ni
vá sár lá sa ik ré vén, pi a ci ára kon ma guk elé gít sék ki táp lál ko zá si szük ség le te i ket. 

A köz ok ta tás ese té ben a kis gyer me kek in for mált sá ga nem ki elé gí tő; a rész vé tel kö te le ző,
te hát a köz ok ta tás egy bi zo nyos élet kor alatt min den fi a talt érint; a ki sebb gyer me kek szá má ra
a szol gál ta tá sok tar tal ma kö zöt ti vá lasz tás kor lá to zott; a min den gyer mek re ki ter je dő ha son ló
kép zé si kö zeg a tár sa dal mi ko hé zió elő se gí tő je ként is ér tel mez he tő. Egye bek mel lett az előb bi
ér vek tá maszt ják alá a köz ál tal fi nan szí ro zott és szer ve zett is ko lák lét jo go sult sá gát. 

A fel ső ok ta tás eh hez ké pest me rő ben más. A hall ga tók alap ve tő en jól in for mál tak és ké pe -
sek még több in for má ció meg szer zé sé re. A fo lya ma tot elő se gí ti, hogy a maj da ni fel ső fo kú ta -
nul má nyok elő re lát ha tó ak (nem egy hir te len elő ál ló hely zet ről van szó, mint pél dá ul ami kor
egy köz le ke dé si bal eset ben or vost kell hív ni a sé rül tek hez), így te hát a maj da ni hall ga tók nak
van ide jük a dön tés hez szük sé ges in for má ci ók be szer zé sé re, ta nács ké rés re. Más fe lől, az em be -
rek dönt het nek, hogy egy ál ta lán be akar nak-e lép ni a fel ső ok ta tás ba vagy sem – s ép pen ez 
a tény tet te az adók ból szár ma zó fi nan szí ro zást reg res  szív vé. Vé gül pe dig a le he tő ség a kép zé -
sek és in téz mé nyek kö zöt ti vá lasz tás ra – na gyon is he lye sen – egy re bő vül. 

Mond hat juk, hogy a hall ga tók va ló ban jól vagy po ten ci á li san jól in for mál tak, s en nek
révén a rend szer ter ve zé sé ért fe le lő sök nél na gyobb ha té kony ság gal tud nak vá lasz ta ni mind 
a sa ját ér de ke ik, mind a mak ro gaz da ság szem pont já ból. Az az ér ve lés is fenn tart ha tó azon ban,
hogy még ki ter jedt sza bá lyo zás sal sem ér he tő el a hall ga tók (le gye nek akár kö zü lük is a leg job -
bak, leg ki vá lób bak) tény le ge sen adek vát vá lasz tá sa. A meg fe le lő tá jé ko zott sá gon ala pu ló vá -
lasz tás kér dé se köz pon ti fon tos ság gal bír, alá tá maszt va az e fe je zet ötö dik ré szé ben tár gyalt
díj sza bás ha té kony sá gát. Ez a meg kö ze lí tés alap ve tő en az ár jel zé sek hasz nos sá gán ala pul,
ame lyek a ver seny hely zet jó té kony ha tá sa it ér vé nye sí tik a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek nek a hall -
ga tói, il let ve mun ka erő-pi a ci igé nyek re adott re ak ci ó i ban. 
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Fen ti té zi se in ket azon ban két meg szo rí tás sal ki kell egé szí te nünk. Elő ször is, a sze gé -
nyebb hát te rű hall ga tók in for má ci ós el lá tott sá ga cse ké lyebb le het, amely ki hat hat ös  szes sé gé -
ben a hoz zá fé rés tényére is, rész le ge sen pe dig ne ga tí van be fo lyá sol hat ja az adós ság vál la lá si
haj lan dó sá got. Más fe lől, jól le het e meg kö ze lí tés na gyobb te ret biz to sít a hall ga tók, mun ka -
adók és in téz mé nyek szá má ra a kép zé si tar tal mak kom bi ná lá sá ban és ki vá lasz tá sá ban, még -
sem fel té te lez kor lát lan pi a cot. Sőt, elem zé sünk sza bá lyo zott pi a ci kö zeg re vo nat ko zik. 

2. té tel: A dip lo má sok nak részt kell vál lal ni uk a fel sô ok ta tás költ sé ge i bôl

Erős ér vek szól nak amel lett, hogy a fel ső ok ta tás az egyé ni szin ten túl a tár sa da lom egé sze szá -
má ra is elő nyö ket biz to sít – ezek a po zi tí vu mok a nö ve ke dés, a tár sa dal mi ko hé zió és az ér ték -
át adás ter mi nu sa i ban ér tel mez he tők (Bynner–Edgerton, 2001; Bynner et al., 2003), va la mint 
a tu dás gya ra po dás ön ér té ké ben. Ezek az ér vek ar ra mu tat nak, hogy az adó fi ze tői hoz zá já ru lás
ál lan dó és meg ha tá ro zott ré szét kell ké pez ze a fel ső ok ta tás mű köd te té sé nek. Az előb bi po zi tív
ha tá sok nak a szám sze rű sí té se azon ban szá mos ne héz ség gel jár, jó részt azért, mert az ok ta tás
egyé ni tel je sít mény re gya ko rolt ha tá sát az egyéb hát tér té nye zők ha tá sa i tól el kü lö ní te ni igen -
csak problémás.3 Emi att a költ sé gek adó fi ze tők és vég zet tek köz ti meg osz tá sá ra – mi ként 
a sze gény ség de fi ni á lá sá ra sem – nincs kész meg ol dás. 

Lé nye ge sen szi lár dabb bi zo nyí té kok tá maszt ják alá a dip lo ma szer zés egyé ni meg té rü lé sét
(lásd er ről pl. Blundell et al., 2000). Ezek a becs lé sek még egy ko ráb bi, ki sebb végzett kibo -
csátásra vo nat koz nak, amely ma gá ban hor doz za an nak le he tő sé gét, hogy a nö vek vő fel ső ok ta -
tá si rész vé tel lel a dip lo ma meg té rü lé se vár ha tó an csök ken. Ugyan ak kor Blundell és mun ka tár -
sai épp ar ra mu tat nak rá, hogy e lét szám nö ve ke dés sel együtt a dip lo má sok irán ti ke res let is
emel ke dést mu tat. Amen  nyi ben a ke res let és kí ná lat nö ve ke dé se meg kö ze lí tő leg együtt ha lad,
nincs okunk az egyé ni meg té rü lés csök ke né sét fel té te lez ni. 

Ös  sze gez ve, a fel ső fo kú vég zett ség ből adó dó kül ső (tár sa dal mi) elő nyök ről ke vés szám -
sze rű sít he tő bi zo nyí ték lé te zik, egyé ni hasz ná ra vo nat ko zó an azon ban dön tő bi zo nyí té kok kal
szol gál ha tunk. Utób bi tény ből kö vet ke zik a dip lo má sok bi zo nyos szin tű költ ség vi se lé sé nek
in do kolt sá ga. Ez eset ben azon ban a di ák hi te le zés kér dé se óha tat la nul a köz pont ba ke rül. 

46 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

3 A szû rô el mé let sze rint egy fe lôl az alap fok fe let ti ok ta tás nem nö ve li az egyé ni ter me lé keny sé get, más fe lôl
a fog lal koz ta tók ugyan a leg jobb ké pes sé gû mun ka vál la ló kat ke re sik, ám er rôl mun ká ba ál lás elôtt nem
tud nak meg bi zo nyo sod ni. A meg kü lön böz te tés ezen ne héz sé ge ar ra ösz tön zi az egyé ne ket, hogy bi zo -
nyos je gyek ál tal meg kü lön böz tes sék ma gu kat a töb bi ek tôl. A szû rô el mé let sze rint az alap kép zés fe let ti
ok ta tás épp ezt a funk ci ót töl ti be: jel zést ad a le en dô mun ka adók nak. Esze rint te hát mi ként az egész ség
is job ban függ a meg fe le lô szer vi adott sá gok tól, mint az egész ség ügyi el lá tás mi lyen sé gé tôl, ek képp a ter -
me lé keny ség is in kább a ve le szü le tett ké pes sé gek, sem mint a fel sô fo kú kép zés függ vé nye.
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3. té tel: A jól meg ter ve zett diákhitelrendszerek kö zös att ri bú tu mok kal bír nak

Az ed di gi ek ben a dip lo má sok te her vi se lé se mel lett ér vel tünk, az aláb bi okok ból: 
– Mikroökonómiai meg kö ze lí tés ben té te lünk ha té kony sá gát egy fe lől a dip lo ma ma ga sabb
egyé ni meg té rü lé se tá maszt ja alá, más fe lől – ahogy ko ráb ban utal tunk rá – az árak a fel ső ok ta -
tás ban hasz nos jel zés ér ték kel bír nak. 
– Költ ség ve té si ok ból pe dig a dip lo má sok hoz zá já ru lá sa el ke rül he tet len, te kin tet tel a tö me -
ges sé vált fel ső ok ta tás je len tős költ sé ge i re, il let ve a költ ség ve tést ter he lő egyéb fo lya ma tok 
– mint a né pes ség el öre ge dé se vagy a tár sa dal mi ki re kesz tő dés – nö vek vő sú lyá ra.
– Ez a mél tá nyos sá got, esély egyen lő sé get ja vít ja, hi szen egy olyan reg resszív rend szert
kom pen zál, amely ben az át la gos vagy an nál ala cso nyabb jö ve de lem mel ren del ke zők fi zet nek
a jel lem ző en ma ga sabb ke re se tű ek dip lo ma szer zé sé ért. 

E fe je zet ben amel lett ér ve lünk, hogy a dip lo más hoz zá já ru lás nak jö ve de lem ará nyos tör -
lesz té sű di ák hi te le zé sen kell ala pul nia, amely re á lis ka mat tal bír és ös  sze ge a ta nul má nyi dí jak
mel lett a meg él he té si költ sé gek fe de zé sé re is ele gen dő. 

Jö ve de lem ará nyos tör lesz tés
Ko ráb bi szer zők höz csat la koz va (Friedman, 1955; Peacock–Wiseman, 1962; Prest, 1962;
Glennerster et al., 1968) pár év vel ez előtt ma gam is ki fej tet tem (Barr, 1989), hogy a hall ga tói
hi te lek hez olyan jö ve de lem ará nyos vis  sza té rí tést cél sze rű ren del ni, amely nek tör lesz té sét pl. 
a hi tel fel ve vő maj da ni jö ve del mé nek X szá za lé ka alap ján kal ku lál ják, ös  sze gyűj té se pe dig 
a jö ve del mi adó vagy a tár sa da lom biz to sí tá si hoz zá já ru lás be fi ze té sé hez tár sul, egé szen a tar -
to zás ki egyen lí té sé nek vé gé ig. Ez az ál lás pont mind ha té kony sá gi, mind mél tá nyos sá gi szem -
pont ból meg ala po zott. 

A ha gyo má nyos hi te le zés prob lé mái. Egy faj ta ös  sze ha son lí tá si alap ként ve gyük a ha gyo -
má nyos köl csö nö ket – pél dá ul az in gat lan hi telt. A hi tel ha tá ro zott idő tar tam ra (pl. 25 év re)
szól, meg ha tá ro zott ka ma to zás sal. A ha vi tör lesz té si díj tel jes mér ték ben az aláb bi há rom té -
nye ző függ vé nye: a hi tel ös  sze ge, fu tam ide je és ka ma ta. El te kint ve a ka mat láb vál to zá sa it tük -
rö ző kor rek ci ók tól, a ha vi tör lesz tés fix ös  sze gű. 

A ház vá sár lás re la tí ve ala csony koc ká za tú te vé keny ség. 
a) A ve vő tud ja, mit vá sá rol, hi szen ad dig is va la mi fé le in gat lan ban la kott. 
b) Egy ház ös  sze om lá sá nak va ló szí nű sé ge na gyon cse kély.
c) A há zak re ál ér té ke jel lem ző en nö vek szik. 
d) Jö ve de lem csök ke nés ese tén, amen  nyi ben a tör lesz tés prob le ma ti kus sá vá lik, még min dig
ott van az el adás le he tő sé ge. 
e) Te kint ve, hogy a ház a hi tel fe de ze te ként is szol gál, ked ve ző hi tel konst ruk ció ér he tő el. 

Mind ezen okok mi att biz to sít ja a pi ac az in gat lan hi te le ket. Et től a hu mán tő ke-be ru há zá -
sok – mint pl. a dip lo ma szer zés – fi nan szí ro zá sá nak hi te le zé se rend kí vül éle sen tér el. 

Ke res let ol da li prob lé mák. Ko ráb ban már meg ál la pí tot tuk, hogy a hall ga tók in for má ci ós
szint je jel lem ző en meg fe le lő (a). Ugyan ak kor né há nyan, kü lö nö sen a sze gé nyebb hát tér rel
ren del ke zők kö zül, nem fel tét le nül van nak bir to ká ban az in for má ci ók meg fe le lő szint jé nek 
(II. be kez dés V. pont). Rá adá sul min den hi tel fel ve vő vál lal koc ká za tot és bi zony ta lan sá got, hi szen
jól le het az előb bi b), c) és d) pon tok iga zak a ház vá sár lás ra, a kész ség fej lesz té si be ru há zá sok ra
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már jó val ke vés bé. A vég zett ség meg szer zé se ilyen ér te lem ben „ös  sze omol hat”, amen  nyi ben 
a köl csön fel ve vő je nem fe lel meg a vizs gá kon. Ez eset ben ugyan úgy fi zet nie kell a köl csön tör-
lesz té sét, mi köz ben nem ren del ke zik az zal a vég zett ség gel, amely jö ve de lem emel ke dés ré vén
le he tő vé ten né a megnövekedett ki adá sok vál la lá sát. Még a jól in for mált hall ga tók nak is kell
koc ká zat tal szá mol ni uk: jól le het a hu mán tő ke-be ru há zá sok át la gos egyé ni meg té rü lé se po zi -
tív, ma gát az át la got te kint ve je len tős el té ré sek ta pasz tal ha tók. Vé ge ze tül (d) pont), ha va la ki a
vég zett ség szer zés ér de ké ben köl csön höz fo lya mo dott, majd még is ala csony fi ze tés és ma gas
tör lesz tés ter he li, meg szer zett dip lo má ját nem ad hat ja el, s ez to vább nö ve li a koc ká za tot. 

Mind ezen ok nál fog va az em be ri tő ke-be ru há zás ér de ké ben fel vett hi tel az adós szá má ra
koc ká za to sabb és bi zony ta la nabb az in gat lan hi tel-fel vé tel nél. E prob lé ma a hi tel fel ve vők tel -
jes kö rét érin ti, ám leg in kább a sze gé nyebb hát te rű hall ga tó kat sújt ja. Eb ből kö vet ke zik, hogy 
a hu mán tő ke-be ru há zás ér de ké ben nem ha té kony vo lu men ben tör té nik a hi tel fel vé tel. 

A kí ná la ti ol dal prob lé mái. A koc ká zat tal és bi zony ta lan ság gal a hi te le zők nek is szem be
kell néz ni ük. Ha ház vá sár lás hoz nyúj tok köl csönt, biz ton sá gi fe de ze tül szol gál a ház. Fi ze tés -
kép te len ség ese tén a köl csön adó le fog lal hat ja, majd ér té ke sít he ti az in gat lant, a tar to zás ki -
egyen lí té se fe jé ben. A szán dé kos mu lasz tás sem okoz prob lé mát: én ma gam el tűn he tek, de a
há zat nem vi he tem ma gam mal. E két ok mi att ala kul nak az in gat lan köl csö nök fel tét elei ked ve -
ző en. En nek ana ló gi á já ra a hu mán tő ke-be ru há zás fi nan szí ro zá sa ar ra jo go sí ta ná a köl csön adót,
hogy fi ze tés kép te len sé gem ese tén az agya mat le fog lal ja, ér té ke sít se és be hajt sa kö ve te lé se it.
Mi vel ez le he tet len, a köl csön adó sincs biz ton ság ban: bi zony ta lan ság gal kell szem be néz nie,
visel ve a köl csön fel ve vő koc ká za tát – meg szer zi-e az adott sze mély a vég zett sé get és le he tő vé
te szi-e maj da ni ke re se te a tör lesz tést – és mind ezért koc ká za ti pré mi u mot szá mol fel.4 E pré mi um
ha té kony, amen  nyi ben meg fe le lő en in for mált hi te le ző ál la pít ja meg (ha son ló an a ros  szabb
veze tők re ki sza bott ma ga sabb sze mély gép ko csi-biz to sí tá si dí jak hoz). Amen  nyi ben azon ban 
a hi te le zők nem ren del kez nek meg fe le lő in for má ci ó val a hi tel fel ve vő koc ká za tos sá gát il le tő en,
az „ma zso lá zás ra” ösz tön zi őket, meg ta lál va an nak a mód ját, hogy csak a leg ki sebb koc ká za tú
ügy fe le ket fo gad ják, ha son ló an a ma gán egész ség biz to sí tás stra té gi á já hoz. En nek ké zen fek vő
mód ja, ha csak a biz ton sá gos vis  sza fi ze tést ga ran tá ló hall ga tók nak nyúj ta nak hi telt, pl. akik -
nek a szü lei in gat lan tu laj do no sok. Az ezen ala pu ló hi tel nyúj tás nem ha té kony vo lu men ben tör -
té nik. 

Mind ezek mi att ös  szes sé gé ben a ha gyo má nyos hi te le zés ha té kony sá ga mind hi te le zői,
mind hi tel fel ve vői szin ten ala csony. Mind emel lett mél tány ta lan is. A kü lön bö ző ha té kony sá gi
prob lé mák job ban sújt ják a sze gé nyebb hát te rű egyé ne ket, a nő ket, az et ni kai ki sebb sé gek tag -
ja it, mind azo kat, akik eset leg ke vés bé in for mál tak vég zett sé gük ho za dé kát il le tő en, s emi att
ke vés bé ké szek hi tel fel vé tel re is. Rá adá sul e cso por tok ked ve zőt le nül jár nak a fen ti „ma zso lá -
zás” ese tén is. 

A jö ve de lem ará nyos köl csö nök.A jö ve de lem ala pú tör lesz tés nek van egy lé nye ges, ám szé -
les kör ben nem is mert ha tá sa (Barr, 1991; 2001a, 12. fe je zet). Az ala csony ke re se tű ek tör lesz -
té se cse kély mér té kű vagy nul la. Azok, akik foly to no san ros  szul ke res nek, nem is té rí tik vis  sza
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4 A prob lé mát a kont ra sze lek ció to vább sú lyos bít ja (lásd er rôl Barr, 2001a, 177—8).

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:51 Page 48



A felsôoktatás finanszírozása

a tel jes igény be vett ös  sze get. A ha vi törlesztőrészletre a fel vett hi tel nagy sá ga (avagy a ka mat
mér té ke) nincs ha tás sal, az ki zá ró lag az egyén jö ve del mé nek függ vé nye; ugyan ak kor a ma ga -
sabb köl csön ös  szeg hos  szabb vis  sza fi ze té si idő szak kal tár sul. 

Ha té kony sá gi szem pont ból a jö ve de lem ará nyos hi te lek meg ter ve zé se kor a cél a hi tel fel -
ve vő meg óvá sa a túl zott koc ká zat tól; a mél tá nyos ság szem pont já ból pe dig e hi tel tí pus a hoz zá -
fé rést se gí ti elő az ál tal, hogy egy be épí tett biz to sí tás sal ke ze li a fi ze tés kép te len sé get. A fo -
gyasz tás ki egyen lí tés ana ló gi á já nál ma rad va az, ami kor a Nem ze ti Egész ség biz to sí tá si
Rend szer nek most fi ze tünk egy ké sőb bi nyug díj re mé nyé ben, épp a tü kör ké pe egy jö ve de lem -
ará nyos hall ga tói hozzájárulásnak.5

Ra ci o ná lis ka mat láb
A jól meg ter ve zett hi te le zés jö ve de lem ará nyos vis  sza fi ze té sen ala pul. Mind eh hez ra ci o ná lis
ka ma to zás nak is já rul nia kell. Szá mos rend szer fog lal ma gá ba olyan ka mat tá mo ga tá si me cha -
niz must, amely a hoz zá fé rést a túl zott ela dó so dás meg aka dá lyo zá sa ré vén se gí ti. Jól le het a cél
di csé re tes, ál ta lá nos ka mat tá mo ga tás sal alig ha el ér he tő. Mint min den ár tor zí tás, ez is a ha té -
kony ság és mél tá nyos ság el len hat. A je len le gi brit sza bá lyo zá si rend szer, né hány más or szág -
hoz (pl. Auszt rá li á hoz) ha son ló an, nul lás ka mat láb bal mű kö dik. 

Az el ső prob lé ma két ség te le nül a rend szer költ sé ge. Az Egye sült Ki rály ság ban a di á kok -
hoz ki he lye zett hi tel ös  szeg egy har ma da nem fo lyik vis  sza, épp az ál la mi tá mo ga tás mi att, rész -
ben a hos  szú le já ra ti idő, rész ben pe dig az ar bit rázs mi att (pl. a nem rá szo rult hall ga tók is fel ve -
szik a szá muk ra el ér he tő ma xi má lis hi telt, majd a pénzt meg ta ka rí tás ként ke zel ve pro fi tot
re a li zál nak be lő le). Má sod sor ban, a tá mo ga tás a mi nő ség el len hat, hi szen a hall ga tók tá mo ga -
tá sá val az in téz mé nyi fi nan szí ro zás csök ken té se jár együtt. Har mad részt pe dig mind ez a hoz -
zá fé rést is ked ve zőt le nül be fo lyá sol ja: a hi tel drá ga, en nél fog va csak rész le ge sen el ér he tő és
nem ele gen dő ös  sze gű le het. 

Vé ge ze tül, a ka mat tá mo ga tás mé lyen reg res  szív. Nem se gí ti a hall ga tó kat (hi szen a hi telt
a vég zet tek s nem a hall ga tók tör lesz tik). Az ala csony jö ve del mű vég zet te ket csak kis mér ték ben
tá mo gat ja az zal, hogy el te kint az adós ság ki fi ze té sé től. Nem se gí ti a ma gas ke re se tű hall ga tó kat
pá lyá juk kez de tén: a jö ve de lem ará nyos hi te le zés ben a ha vi tör lesz tés ki zá ró lag ke re set füg gő; 
a ka mat lá bak csak a hi tel fu tam ide jé re van nak ha tás sal. E konst ruk ció fő ked vez mé nye zett jei a
kar ri er jük de re kán já ró si ke res szak em be rek, akik nek tör lesz té si kö te le zett sé ge a tá mo ga tás révén
meg rö vi dül (a té ma ki fej té sét lásd Barr, 2003, 4.3. sza kasz). 

Ezek a szem pont ok el ve zet nek a ha té kony ka mat láb kér dé sé hez. A leg egy sze rűbb konst -
ruk ci ó ban a kor mány zat hi te le zé si költ sé gei té rül né nek meg. Így, amen  nyi ben min den hall ga tó
vis  sza fi ze ti köl csö nét, a hi te le zé si rend szer ön fenn tar tó vá vál hat. Per sze a gya kor lat ban szá -
mol nunk kell vesz te ség gel, ala csony át lag jö ve de lem, ko rai el ha lá lo zás stb. mi att – az ef faj ta
ki esé se ket a jö ve de lem ala pú hi tel nek tu da tos ter ve zés sel ke zel nie kell. Ezek a vesz te sé gek az
adó fi ze tők re ter hel he tők – az Egye sült Ki rály ság ak tu á lis gya kor la ta is ez. Avagy a hi tel fel ve vők
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5 Ez volt az alap ja el sô konk rét brit re form ja vas la tom nak (Barr, 1989), amely ben a jö ve de lem ará nyos tör -
lesz tés tár sa da lom biz to sí tá si ki egé szí tô hoz zá já ru lás ként va ló ke ze lé sét szor gal maz tam a Mervyn King
ál tal ko ráb ban le fek te tett ala pok ra tá masz kod va.
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ös  szes sé ge is fe dez he ti leg alább is a hi ány egy ré szét, amely ha tá sát te kint ve egy faj ta tár sa da -
lom biz to sí tás ként funk ci o nál. Pél dá ul Új-Zé lan don az 1990-es évek ben a di ák hi tel ka ma ta
1%-kal meg ha lad ta a kor mány za ti ki adá sok fe de zé sé hez szük sé ges mér té ket, ami a hi va ta los
becs lé sek sze rint a vesz te sé gek kö zel fe lét fe de zi, így az adó fi ze tők re csak a fenn ma ra dó rész
hárul.6 Olyan eset is van, ami kor (ahogy a II. rész 5. pont já ban ki fejt jük) az ala cso nyabb jö ve -
del mű ek cél zott ka mat tá mo ga tás ban ré sze sül nek. 

A tan díj és a meg él he té si költ sé gek fe de zé sé re ele gen dô ös  szeg
A hi te lek fo gyasz tás ki egyen lí tő esz kö zök is. Amen  nyi ben nin cse nek tor zí tó té nye zők, mint 
a ka mat tá mo ga tá sok, a hi tel fel vé tel le he tő sé gét nem szük sé ges li mi tál ni. A hi tel ös  szeg nek ele -
gen dő nek kell len nie a tan dí jak és a meg él he té si költ sé gek adott szint jé nek fe de zé sé re, ez te szi
le he tő vé az olyan prob lé mák ke ze lé sét, mint a hall ga tói el sze gé nye dés, a költ sé ges hi tel kár tya-
ela dó so dás, a pénz ke re sés sel töl tött idő túl sú lya vagy a csa lá di hát tér tá mo ga tás tól va ló kény -
sze rű füg gés. A fel ve he tő hi tel éves ös  sze gé nek és a hi tel fel vé tel éve i nek li mi tá lá sa biz ton sá gi
elem ként óv ja az igény lőt a túl zott kön  nyel mű ség től. 

A költ sé gek ös  szes sé gé re ki ter je dő hi tel le he tő sé ge nem a mun ka vég zés ből vagy csa lá di
tá mo ga tás ból szer zett for rá sok el len ér vel, ha nem épp a gaz da sá gi le he tő sé gek hez ké pest leg -
ha té ko nyabb dön tés meg ho za ta lát te szi le he tő vé az egyé nek szá má ra (er ről rész le te sen lásd
Barr, 1993). Egy ra ci o ná lis ka mat láb – mint egy ár jel zés – köz pon ti fon tos sá gú a hall ga tók tá -
mo ga tá sá nak meg fe le lő ki ala kí tá sá ban. 

4. Az ál lam és a pi ac egyen sú lya

Aho gyan azt a má so dik fe je zet ben érin tet tük, a köz pon ti ter ve zés el le ni ér vek nem je len tik 
a kor mány za ti sze rep mar gi na li zá ló dá sát, leg alább is nem kel le ne, hogy azt je lent sék. 

A kor mány za ti sze rep egy részt a ke res le ti ol dal hoz kö tő dik: 
– mint a fel ső ok ta tás rész fi nan szí ro zó ja, már csak an nak po zi tív tár sa dal mi ho za dé ka mi att is;
– mint a di ák hi te le zés szer ve ző je, ami az egyé ni fo gyasz tá sok ki egyen lí té sé nek irá nyá ba
hat, szem ben a pi ac ko ráb ban tár gyalt tökéletlenségével;7

– mint a hoz zá fé rés szor gal ma zó ja. A fo gyasz tás ki egyen lí tés a jól in for mált egyé nek ese té -
ben ele gen dő nek bi zo nyul hat, akik ről azon ban ez nem mond ha tó el, azok ese té ben más be avat -
ko zás is szük sé gel te tik – gon dol ha tunk itt se gé lye zés re és egyéb, a II. fe je zet 5. pont já ban tár -
gyalt meg ol dá sok ra. 
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6 Az 1992-es új-zé lan di di ák hi teltör vény elô ír ja, hogy a di ák hi tel ka ma ta it éven te ál la pít sák meg és hogy en nek
meg ha tá ro zá sa so rán a kor mány zó te kin tet tel le het, ám nem kö te le zett iga zod ni sem „a fo gyasz tói ár in -
dex köz pon ti sta tisz ti kai hi va tal ál tal meg ha tá ro zott, az elô zô év szep tem ber 30-áig be kö vet ke zett el moz -
du lá sá hoz”, sem pe dig a „diákhitelrendszer össz költ ség éhez, be le ért ve az elô zô év szep tem ber 30-áig,
köz vet le nül a sza bá lyo zást meg elô zô en fel vett kor mány za ti köl csön ös  sze get”. A ki lenc ve nes évek vé gén
a ka mat láb a tíz éves köt vé nyek ho za mán ala pult.

7 Lásd Palaciosnál (2004) a jö ve de lem ala pú ma gán hi te le zés sel kap cso la tos ja vas la tot.
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A kí ná la ti ol da lon a kor mány zat nak úgy szin tén fon tos sze re pe van: 
– Mint sza bá lyo zó, a meg fe le lő mi nő ség biz to sí tá si rend sze rért fe lel. A ve vők le het nek jól
in for mál tak, ám ez tö ké le tes is me re tet so ha sem je lent, a mi nő ség biz to sí tás eb ben az ér te lem -
ben épp a fo gyasz tók vé del mét szol gál ja. Ez a fel adat azon ban nem fel tét le nül igé nyel ál la mi
bü rok rá ci át (Brown, 2000). Az alap szin tű meg kö ze lí tés az in téz mé nye ket tel je sít mé nyük cik li -
kus internetes pub li ká lá sá ra kö te le zi – pél dá ul vég zett je ik ki bo csá tá sá ról –, ez ál tal nyújt va in -
for má ci ót a le en dő hall ga tók szá má ra, s le he tő sé get a választásra.8

– Mint az ösz tön zők be épí tő je. A hoz zá fé rést elő se gí tő for rá sok biz to sí tá sa mel lett a kor -
mány zat más ösz tön zők kel is ope rál. Cél zot tan tá mo gat hat pél dá ul bi zo nyos sza ko kat. Még ha
a hall ga tók ról és mun ka adók ról egy aránt jól in for mált sá got té te le zünk is fel, a kor mány za tot
meg il le ti a szak kí ná lat mó do sí tá sá nak jo ga. Mond hat ja pél dá ul, hogy a szám vi te li, jo gi vagy
köz gaz da sá gi kép zé sek ké pe sek ön fenn tar tá suk ról gon dos kod ni. Ugyan ak kor több let for rá sok
biz to sí tá sa mel lett dönt het olyan sza kok ese té ben, mint a klas  szi ka-fi lo ló gia, ze ne, szín mű vé -
szet vagy (a kor mány za tok szá má ra foly to nos prob lé mát je len tő) mű sza ki tu do má nyok. Mind -
emel lett a kor mány zat a re gi o ná lis egyen súly fenn tar tá sa ér de ké ben meg emelt fi nan szí ro zást
nyújt hat egyes in téz mé nyek szá má ra is. 

Az ösz tön zők egy má sik cso port ja – a ver seny mér té ke – kü lön ki fej tést ér de mel. Az egyik
vég let, ami kor a kor mány zat csak mi ni má lis mér ték ben tud be avat koz ni a kí ná la ti ol da lon. 
A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ver sen ge nek a hall ga tó kért; a nép sze rű egye te mek fej lő dés nek in -
dul nak, a je lent ke ző ket vesz tők el buk hat nak. Azon ban az egye tem nem egy ha gyo má nyos köz -
gaz da sá gi ér te lem ben vett vál la lat: ki bo csá tá sa nem ho mo gén so ro zat gyár tás; szer ve ze te nem
pro fit ma xi ma li zá ló; és ma ga a „ter mék” sem pon to san kö rül ír ha tó (lásd er ről Winston, 1999).
A vér re me nő ver seny hely zet en nél fog va nem meg fe le lő kö zeg a fel ső ok ta tás szá má ra. Per sze
nem csak ez a vég let lé te zik. Mi nél több cél zott kor mány za ti tá mo ga tás jut bi zo nyos sza kok ra
vagy in téz mé nyek re, an nál ke vés bé éles a ver seny – ez a vég let egé szen a köz pon ti ter ve zés
szél ső sé gé ig ve zet het. A ver seny mér té két en nél fog va egy olyan kontinuumban ér tel mez het -
jük, amely nek egyik vég le te a kor lá to zás tel jes hi á nya (dzsun gel tör vé nyek), míg a má sik 
a 100%-os kont roll (köz pon ti ter ve zés) és a mű kö dés az e ket tő kö zöt ti tér ben ír ha tó le. 

E meg kö ze lí tés mind az el osz tá si, mind az ok ta tá si cé lú be avat ko zást elő se gí ti. A rend szer
a kí vá na tos szin tig redisztributív le het, a ver seny mér té ke pe dig po li ti ka füg gő, amely a kü lön -
bö ző tár gyak ese té ben el té rő vá la szo kat ered mé nyez het. Az így mű kö dő rend szer azért le het si -
ke res, mert ki me ne te nem ki zá ró lag az épp adott – rend sze rint ke vés sé in for mált és ke vés bé ha -
té kony – kor mány zat függ vé nye, ha nem a hall ga tók, in téz mé nyek, mun kál ta tók egy más sal
köl csön ha tás ban ál ló dön té se ié is. Ez a szem lé let a tö me ges sé vált fel ső ok ta tá si rend sze rek
ese té ben kü lö nö sen ha té ko nyan, a köz pon ti ter ve zés ha tás fo kát jó val túl lép ve se gí ti az egyé ni
és nem ze ti cé lok meg va ló sí tá sát. 
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8 Maguk a hall ga tók is lé nye ges in for má ció for rá sok. A hall ga tói elé ge dett ség ta lán nem át fo gó jel zés, de
et tôl még nem hagy ha tó fi gyel men kí vül. Az Egye sült Ki rály ság 2004-es jog al ko tá sa tá mo gat ja a hall ga tói
szer ve ze te ket a re le váns in for má ci ók ös  sze gyûj té sé ben.
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5. Ál ta lá nos fi nan szí ro zá si stra té gia

A fen ti elem zés há rom pil lér ből ál ló stra té gi át vá zol fel: a vál to zó dí jak (va gyis az árak) se gí -
tik az erő for rás ok ha té kony el osz tá sát a fel ső ok ta tá si szek tor ban; a jól és pon to san meg ter ve -
zett hi te lek biz to sít ják a fo gyasz tás ki egyen lí té sét, egy ben hoz zá já rul va az egyén élet cik lu sán
be lüli ha té kony költ ség el osz tás hoz; és a hoz zá fé rést tá mo ga tó in téz ke dé sek, ame lyek ja vít ják 
a mél tá nyos sá got.

1. pil lér: Vál to zó dí jak

Az egye te mek ál la pít has sák meg sza ba don a kép zé si dí ja i kat, ugyan ak kor, mint azt ké sőbb
rész le te seb ben is be mu tat juk, a fel ső ha tá rok meg ál la pí tá sa in do kolt le het. A dí jak ki fi ze té sé -
hez a hall ga tók szá má ra se gít sé get kell nyúj ta ni, amint azt a 2. és 3. pil lér nél meg mu tat juk. 
A dí jak ha lasz tá sa le het sé ges: így eze ket a dip lo má sok fi ze tik, nem az ak tív hall ga tók.

A vál to zó dí jak – nem utol só sor ban azért, mert egy Eu ró pa-szer te oly an  nyi ra vi ta tott té má -
ról van szó (no ha ez ma gá tól ér te tő dő az Egye sült Ál la mok ban) – igen óva tos tör vé nyi sza bá -
lyo zást igé nyel nek.

A ha té kony ság kér dé se. A má so dik sza kasz 1. pont já nak leg fon to sabb el mé le ti kö vet kez te -
té se az, hogy az ár jel zé sek hasz nos nak bi zo nyul nak a fel ső ok ta tás ban, nö ve lik a ha té kony sá got
és a ver se nyen ke resz tül még fo gé ko nyab bá te szik a rend szert a hall ga tói és mun kál ta tói pre fe -
ren ci ák ra.

Az erő for rás-el osz tás hi bá já ra ve zet, ha a hall ga tók nem szem be sül nek az egyes kép zé sek
el té rő ár jel zé se i vel. A mun ka adók olyan vég zet tek re tar ta nak igényt, akik ren del kez nek kvan -
ti ta tív kész sé gek kel és szá mí tás tech ni kai is me re tek kel. Mind a ma te ma ti kus, mind pe dig a
mér nök vég zett sé gű ek ren del kez nek ezek kel a ké pes sé gek kel, igaz, ezen kép zé sek egyi ke ol -
csóbb, má si ka drá gább. Ár jel zé sek hi á nyá ban ez a hall ga tók szá má ra kö zöm bös, az adó zók
szá má ra vi szont nem.

Ugyan ez igaz az egye tem vá lasz tás ra is. Egy szín vo na las, de ol csóbb vi dé ki egye tem adott
eset ben job ban meg fe lel het a hall ga tó nak, mint egy drá gább kép zés meg fi ze té se. Ha té kony sá -
gi szem pont ból mind a hall ga tó, mind az adó zó, il let ve (a nö vek vő ver seny kö vet kez té ben) 
a fel ső ok ta tá si rend szer is job ban jár, ha a hall ga tó meg fe le lő jel zés sel tud re a gál ni az ár me cha -
niz mus ra.

Csak úgy, mint a tor zí tó ke res let nek, a fix árak nak is je lent kez nek – a ha té kony ság szem pont -
já ból – ká ros ha tá sai a kí ná la ti ol da lon. Az árak ma xi má lá sa ero dál ja a mi nő ség ja ví tá sá ra irá nyu -
ló ösz tön ző ket (hi szen az ár pla fo non felül a mi nő ség nö ve lé sé nek költ sé gei ár nö ve lés sel nem fe -
dez he tő ek), az árak mi ni má lá sa pe dig ero dál ja a ha té kony ság ösz tön zé sé re irá nyu ló té nye ző ket
(mert bi zo nyos, a ha té kony ság nö ve lés ből ere dő meg ta ka rí tá sok, hasz nok nem re a li zál ha tó ak
az ár csök ken té sen ke resz tül). Az egy sé ges díj sza bás, be le ért ve az in gye nes sé get is, egy szer re
je lent meg sza bott ma xi mu mot és mi ni mu mot is, így kü lö nö sen al kal mat lan a ha té kony ság
növe lé sé re.

Ezek az ér vek nem ide o ló gi ai ter mé sze tű ek, sok kal in kább az in for má ció gaz da ság ta ná ban
gyö ke rez nek. Az az ér ve lés, mi sze rint az ár nak ne le gyen ha tá sa a hall ga tó tárgy- vagy in téz -

52 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:51 Page 52



A felsôoktatás finanszírozása

mény vá lasz tá sá ra, hely te len, mert ez eset ben ár tá mo ga tá so kat hasz nál nánk mél tá nyos sá gi/
hoz zá fé ré si cé lok el éré se ér de ké ben. Ez egy ál ta lán nem ha té kony, s mint rö vi den fel vá zol tuk, 
a mél tá nyos sá gi cé lok kal is el len té tes.

Az elő ző be kez dé sek ér vei a mikroökonómiai ha té kony ság gal kap cso la to sak. A má sik, ha -
té kony ság gal ös  sze füg gő szem pont mak ro gaz da sá gi jel le gű, ab ban az ér te lem ben, hogy a (kép-
zé si prog ra mon ként/in téz mé nyen ként) vál to zó mér té kű tan dí jak a fi nan szí ro zást nyi tott vé gűvé
te szik. Az egy sé ges dí jak kal a pénz ügy mi nisz té ri um kont roll alatt tart ja a rend szer finan szí ro -
zá sát. Így, ha az adók ál ta li fi nan szí ro zás mér té ke csök ken (pél dá ul az egész ség ügyi és óvo -
dai el lá tás ver sen gő igé nye i nek kö vet kez té ben), úgy az egye te mi szek tor be vé te lei is csök ken -
nek, amint pél dá ul a ké sőbb tár gya lás ra ke rü lő Auszt rá lia ese té ben ez meg fi gyel he tő volt.
Vál to zó tan dí jak ese tén a fi nan szí ro zás nyi tott vé gű, és az egye te mek leg alább va la mi lyen auto -
nó mi á val ren del kez nek sa ját be vé te le i ket il le tő en. 

Mél tá nyos sá gi ér vek. Le het sé ges, hogy az in tu í ci ók kal el len té tes, de a vál to zó dí jak nem -
csak hogy ha té ko nyab bak az egy sé ges dí jak nál, de jó val igaz sá go sab bak is az ál tal, hogy elő -
moz dít ják a jö ve de lem-új ra el osz tást a tár sa da lom fel sőbb ré te gei fe lől a tár sa da lom al sóbb
réte gei fe lé. Ko rai pub li cisz ti ká im egyi ke bí rál ta az 1974-es mun kás pár ti kor mányt, ami ért az
vis  sza ál lí tot ta a tej ál ta lá nos ár tá mo ga tá si rend sze rét, az zal a cél lal, hogy se gít sé get nyújt son 
a sze gény ré te gek nek. Ez az ál ta lá nos ár tá mo ga tás azon ban va ló já ban a kö zép osz tályt na gyobb
mér ték ben tá mo gat ta, mert ők ele ve sok kal több te jet fo gyasz tot tak. Sok kal prog res  szí vebb
meg ol dást je len tett vol na, ha a tej va ló di, ár tá mo ga tás nél kü li árát kel lett vol na meg fi zet ni és az
ár tá mo ga tás ra szánt, de ily mó don fel sza ba du ló for rá sok ból az ál lam nö vel te vol na a nyug dí ja -
kat, a csa lá di pót lé kot és a szo ci á lis se gé lye ket.

A tej ár tá mo ga tá sá val kap cso la tos fen ti meg fon to lá sok be he lyet te sít he tő ek a vál to zó tan -
dí jak ra vo nat ko zó stra té gia ese té re. A stra té gi á nak két ös  sze te vő je van:
– A fi ze tő ké pes ke res le tet je len tő sze mé lyek szá má ra a vál to zó tan dí jak egy ben ma ga sabb
ös  sze gű dí jak be ve ze té sét is je len tik (fon tos meg je gyez ni, hogy a jö ve de lem ará nyos tör lesz té -
sű hi te lek ese té ben a „fi ze tő ké pes” ki fe je zés nem a hall ga tó csa lád já nak anya gi hely ze té re és
nem a hall ga tói évek idő szak ára, ha nem a dip lo má sok vég zés utá ni ke re se té re vo nat ko zik).
– Tár sa dal mi új ra el osz tá si me cha niz mu sok az zal a cél lal, hogy a sze gé nyebb ré te gek is meg
tud ják fi zet ni a tan dí ja kat.

Egy köz gaz dász szá má ra ezek az ele mek meg döb ben tő en is me rő sek: elő ször is az ár nö ve -
ke dé se a ke res le ti gör bén tör té nő el moz du lást ered mé nyez. Ön ma gá ban vé ve ez az elem ron ta -
ná a hoz zá fé rést. Vi szont a) a tan díj tény le ges meg fi ze té se el ha lasz tó dik (a hi tel tör lesz tés idő -
szak ára, lásd 2. pil lér) és b) cél zott jö ve de lem transz fe re ket al kal maz nak egyes kü lö nö sen
rá szo ru ló cso por tok ese té ben, akik szá má ra a hoz zá fé rés ér zé keny kér dést je lent (lásd 3. pil -
lér). Ez vi szont ma gát a ke res le ti gör bét moz gat ja el ki fe lé (ami ja vít ja a hoz zá fé rést).

Ily mó don ez a stra té gia igen prog res  szív: For rá so kat cso por to sít át a mai jó mó dú ak tól 
(az ál tal, hogy va la me lyest ve szí te nek ár tá mo ga tá sa ik ból) egy részt a ma ros  szabb anya gi ké -
pes sé gű ré te gei fe lé (akik jö ve de lem pót ló tá mo ga tást kap nak), más részt a jö vő ros  szabb anya -
gi ké pes sé gű ré te gei fe lé (ők azok, akik jö ve de lem ará nyos törlesztőrészleteikkel nem ké pe sek
hi te lü ket tel jes egé szé ben vis  sza fi zet ni).

Ahogy a vál to zó mér té kű tan dí jak új ra el osz tást ered mé nyez nek az egyes em be rek kö zött,
ugyan úgy új ra el osz tást ge ne rál nak az egyes fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kö zött is. Egy sé ges
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díjsza bás sal vagy adó fi nan szí ro zás sal (tan díj men tes ség) a fel ső ok ta tá si szek tor for rá sa it (fi nan -
szí ro zá si szint jét) a kor mány zat ha tá roz za meg, így a nagy presz tí zsű egye te mek és a kis he lyi
fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ugyan azon „zsák pén zért” ver sen ge nek egy zé ró vég ös  sze gű játsz -
má ban. A vál to zó mér té kű tan dí jak kal vi szont meg kez dőd het a ki lá ba lás eb ből a csap da hely -
zet ből.

Har mad részt: a vál to zó dí jak köz vet len ér te lem ben is igaz sá go sab bak. Az egy sé ges tan dí -
jak azt is je len tik, hogy azok, akik egy kis he lyi fel ső ok ta tá si in téz mény ben ta nul nak, ugyan ak -
ko ra tan dí jat kény sze rül nek meg fi zet ni, mint azok, akik egy nem zet kö zi leg el is mert, nagy
egye tem re jár nak. Ez igaz ság ta lan, tel je sen el len té tes a mél tá nyos sá gi cé lok kal. A tej ár tá mo -
ga tá sa ese té ben leg alább min den ki nagy já ból egy for ma mi nő sé gű ter mék hez ju tott. Egy di ver -
zi fi kált fel ső ok ta tá si rend szer ben az egy sé ges ös  sze gű tan díj fi ze té si kö te le zett ség olyan,
mintha azért adóz tat nánk a sö rö zést, hogy ár tá mo ga tás ban ré sze sít hes sük a pezs gő zést.

A mél tá nyos sá gi „puzzle” ne gye dik ös  sze te vő je az, ami kor egy adott ál lam a ha zai di á kok
ál tal fi ze ten dő tan dí jak mér té két kont roll alatt tart ja, míg a nem zet kö zi mo bi li tás je gyé ben hoz -
zá ér ke ző hall ga tók szá má ra na gyobb moz gás te ret tesz le he tő vé. Az Egye sült Ki rály ság vo nat -
ko zá sá ban ez egy elő re lát ha tó és elő re meg is jó solt prob lé mát oko zott:

„A hoz zá fé rés to váb bi aka dá lya, hogy ez diszk ri mi ná ci ó ra ösz tö nöz a brit hall ga tók -
kal szem ben. Az egy sé ges díj to vább fo koz za a leg jobb egye te mek mi nő sé gi eró zi ó ját,
ame lyek nél a leg sú lyo sab ban je lent ke zik a fi nan szí ro zá si hi ány. Mind ez két fé le sé rel -
met okoz a brit di á kok nak. Egyik eset ben a leg jobb in téz mé nyek mi nő sé ge es het; a brit
hall ga tók több sé ge ugyan még min dig ké pes be jut ni ezen in téz mé nyek be, vi szont a dip-
lo ma mi nő sé ge rom lik, ér té ke csök ken het. Má sik eset ben a leg jobb in téz mé nyek arra
kény sze rül het nek, hogy lé nye gé ben le ál lít sák brit hall ga tó ik ok ta tá sát (akik től át la go -
san évi 4000 fon tos be vé tel ük szár ma zik) és a kül föl di hall ga tók ál tal fi ze tett költ ség té -
rí té sek re tá masz kod va (hoz zá ve tő le ge sen 8000 font kö rü li ös  szeg) őriz zék meg ki vá ló -
sá gu kat. A kor mány fon tol gat ja, hogy olyan in téz ke dé se ket tesz, ame lyek ki vé dik azt,
hogy az in téz mé nyek to váb bi pót ló la gos té rí té si dí ja kat ró ja nak ki az Egye sült Ki rály -
ság és az EU hall ga tó i ra […] mind ez vé get vet leg alább an nak, hogy to váb bi ká ro kat
okoz za nak pont azok nak, aki ket ere de ti leg tá mo gat ni sze ret tek volna.”9

A vál to zó dí jak az ál tal, hogy csök ken tik vagy ép pen meg is szün te tik a ha zai és a kül föl di
di á kok te kin te té ben az ár kü lönb sé ge ket, az ilyen jel le gű diszk ri mi ná ció el len hat nak.

A fen ti ek a kö vet ke ző ké pet ered mé nye zik. Min den egye tem min den egyes kép zé si szint
meg szer zé sé hez kü lön tan dí jat ál la pít meg, bár a III.1. pont ban ki fej tett okok ból a ma xi mum
szint meg ha tá ro zás ra ke rül. Az árak meg ál la pí tá sá ra ha tás sal van az egyes dip lo mák irán ti ke -
res let és a kap cso ló dó kép zés költ sé gei. A ke res le tet ok ta tá si-kép zé si té nye zők be fo lyá sol ják
(az egye tem ok ta tá si hír ne ve, a vég zet tek ará nya, a vég zés utá ni el kép ze lé sek és a fog lal koz ta -
tott sá gi rá ta), ugyan ak kor tá gabb szem pont ok is sze re pet ját sza nak (mű em lék épü let, a vá ros -
köz pont hoz va ló kö zel ség). 
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Egy ilyen rend szer ben ter mé szet sze rű leg na gyobb dí jat kell fi zet ni egy ox for di köz gaz da -
ság tan-kép zé sért, mint pél dá ul a klas  szi ka-fi lo ló gi á ért – ami ká ros ha tá sú le het a hall ga tói-
okta tói ará nyok ra a böl csész kép zés ben, il let ve ab ból a szem pont ból, hogy a sze gé nyebb tár sa -
dal mi hát tér rel bí ró ré te gek meg en ged he tik-e egy ál ta lán ma guk nak, hogy köz gaz da ság tant
hall gas sa nak. Ezek jo gos ag go dal mak le het né nek egy tel je sen tisz ta pi a ci rend szer ben. Azon -
ban a fen ti köz gaz da sá gi fej te ge té sek ből nem ez a tisz ta pi a ci mo dell kö vet ke zik. A ko ráb bi ak -
ban már szót ej tet tünk a kor mány zat fo lya ma tos és je len tős sze re pé ről, ne ve ze te sen a hoz zá fé -
rés elő se gí té sé nek te rü le tén, to váb bá azon ke resz tül, hogy az erő for rá so kat cél zot tan az adott
sza kok hoz (pl. a „klas  szi ka-fi lo ló gi á hoz”) ren del je. Ezek ered mé nye egy olyan pi a ci szer ke -
zet, amely ké pes az ár jel zé sek hasz no sí tá sá ra – ugyan ak kor még is sza bá lyo zot tan mű kö dik. 
Az an gol rend szer ben az egye te mek na gyobb önál ló ság gal ren del kez nek, de van nak kor lá to zó
té nye zők: a Fel ső ok ta tá si Fi nan szí ro zá si Ta nács (Higher Education Funding Council), az esély-
egyen lő sé gi biz tos (Access Re gu la tor) és a tan díj pla fon. 

Mi ért nem a kor mány ál la pít ja meg a dí ja kat? Mint azt a II.1. fe je zet ben meg vi tat tuk, egy
sok szí nű, di ver zi fi kált és tö me ges fel ső ok ta tá si rend szer ben a „köz pon ti ter ve ző” szá má ra túl -
sá go san komp lex fel adat len ne, hogy min den egyes in téz mény va la men  nyi szak ja szá má ra
meg fe le lő en ha té kony dí ja kat le gyen ké pes meg ha tá roz ni. Mi ért nem jó az idők fo lya mán ki -
ala kult egy sé ges díj sza bás? Mint azt már ki fej tet tük, ez ha tá sá ban ek vi va lens egy egy ide jű
árma xi mum és ár mi ni mum al kal ma zá sá val.

A vál to zó dí jak ön ma guk ban ugyan ak kor aka dá lyoz nák a hoz zá fé rést, ezért van a stra té -
giá nak to váb bi két fon tos al ko tó ré sze.

2. pil lér: Egy jól ter ve zett hi tel prog ram

A hi te lek nek jö ve de lem ará nyos tör lesz té sen kell ala pul ni uk, és olyan ka mat láb bal kell mű köd -
ni ük, amely nagy já ból ké pes fe dez ni azt a költ sé get, ami be a fi nan szí ro zá sa az ál lam nak ke rül
(ál lam pa pír ka ma ta). A hi tel nek leg alább ak ko rá nak kell len nie, hogy ké pes le gyen fe dez ni 
a ta nul má nyi költ sé ge ket és a meg él he tés hez szük sé ges ki adá so kat. Fon tos el vá rás, hogy min -
den hall ga tó le gyen jo go sult a hi tel tel jes ös  sze gé nek igény be vé te lé re, az az rászorultsági ala -
pon a hi tel fel vé te li jo go sult ság ne le gyen dif fe ren ci ál va, il le tő leg kor lá toz va. Mind ezek ered -
mé nye kép pen a fel ső ok ta tás az „igény be vé tel” idő pont já ban min den ki szá má ra in gye nes,
ki vé ve azo kat a di á ko kat, akik leg alább rész ben sa ját for rás ból fi ze tik azt, va la mi lyen ke re ső te -
vé keny ség gel vagy ép pen csa lá di hoz zá já ru lás sal. Ra ci o ná lis ka mat láb al kal ma zá sa ese tén
nincs olyan ha tás, amely torzítólag hat na az ilyen egyé ni dön té sek re.

A ka mat lá bak ese té ben szük ség van bi zo nyos mér té kű „rá se gí tés re”. Alap ér tel me zés ben 
a ka mat szint a kor mány za ti fi nan szí ro zás költ sé ge i hez iga zo dik (vö. ál lam pa pír ka mat). Azon -
ban ha va la ki tar tó san mun ka nél kü li, jó esé lye van ar ra, hogy hi te le nő ni fog. Ez, ha a szi go rú
ra ci o na li tás ke re tei kö zött néz zük, nem len ne prob lé ma az egyén szem pont já ból, mi vel a visz -
 sza fi ze tés mér té ke so ha sem ha lad hat ja meg a ha vi jö ve de lem meg ha tá ro zott szá za lé kát, és ha
adott sze mély a tel jes ös  sze get so ha sem fi ze ti vis  sza – egy jól meg ter ve zett diákhitelrendszer ben –,
nem je lent prob lé mát. Ugyan ak kor a gya kor lat ban a nagy adós sá gok té nye ag gaszt ja az em -
be re ket, ezért, bár sok érv szól az ál ta lá nos ka mat tá mo ga tás el len, mint azt az aláb bi ak ban
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tár gyal ni fog juk, meg fe le lő ér vek szól nak egyes cso por tok (pl. az ala csony ke re se tű ek, il let ve
a mun ka erő pi ac ról ki ke rü lők) cél zott ka mat tá mo ga tá sa mel lett. 

3. pil lér: A hoz zá fé rés elô se gí té se

Eb ben a fe je zet ben vis  sza té rünk ah hoz a vi tá hoz, hogy egy adott hall ga tó ese té ben a fi ze tő ké pes -
ség meg íté lé sé nek va jon az ak tu á lis jö ve del mi hely ze ten vagy ép pen jö vő be ni jö ve del mén kell-e
ala pul nia, az az mi szá mít iga zán, az, hogy hon nan jött vagy hogy a dip lo má ja ál tal ho va jut el.
Utób bi meg fon to lás fi lo zó fi á ja igen von zó, ezért sok eset ben úgy is ér vel nek mel let te, hogy a) a jö -
ve de lem ará nyos tör lesz tés ele ve biz to sí té kot tar tal maz a vis  sza nem fi ze tés el ke rü lé sé re és ez ál tal
egy bi zo nyos szin tig egy faj ta „biz tos ra fo ga dást” is je lent és ép pen ezért b) a biz to sí tott hi te lek
elég sé ge sek ah hoz, hogy a fel ső ok ta tást az igény be vé tel idő sza ká ban in gye nes sé te gyék – ezek 
a hi te lek egye dül ele gen dő ek ar ra, hogy min dent fi nan szí roz za nak, ami szük sé ges.

Amen  nyi ben min den hall ga tó jól in for mált len ne, úgy ezek mind erős ér vek len né nek ar ra,
hogy a fo gyasz tás el si mí tá sa a jö ve de lem ará nyos tör lesz té sű hi te le ken ke resz tül meg ol da na
min den fel me rü lő prob lé mát. Ez zel szem ben nem min den po ten ci á lis hall ga tó jól in for mált,
kü lö nö sen, ha alul be csü lik a fel ső ok ta tás hasz nát vagy túl be csü lik a fel ső ok ta tás költ sé ge it,
ak kor – an nak alap ján, amit ezek ről tud nak – ra ci o ná lis dön té sük le het az, hogy nem sze ret né -
nek hi telt fel ven ni. Eb ben gyö ke re zik az adós ság tól va ló ide gen ke dés. 

A prob lé má nak há rom le het sé ges oka ha tá roz ha tó meg: anya gi ér te lem ben vett sze gény -
ség, in for má ci ós sze gény ség és is ko lai hát rány.

Az anya gi ér te lem ben vett sze gény ség el le ni in téz ke dé sek nek szé les kö rű ség re kell tö re ked ni ük.
– Egy rászorultsági ösz tön díj az is ko la kö te les kort meg ha la dó gyer me kek ese té ben ösz tön -
ző ha tás sal van az is ko la be fe je zé sé re.
– A rászorultsági tá mo ga tá sok rész ben vagy egész ben fe dez he tik a fel ső ok ta tá si költ sé ge ket
is. Az olyan ösz tön dí jak is bír nak elő nyök kel, me lyek a sze gé nyebb hát te rű el ső éves hall ga tók
szá má ra a tel jes költ sé get fe de zik, ezek a hall ga tók ugyan is nyil ván va ló an nem ren del kez nek
azon in for má ci ó val, hogy ők is „al kal ma sak” le het nek egy ál ta lán fel ső ok ta tá si ta nul má nyok ra.
Az el ső év vé gé re ezek a hall ga tók már nem alul in for mál tak és jó eset ben fel ké szül tek ta nul -
má nya ik to váb bi fi nan szí ro zá sá ra, ha más képp nem is, rész ben hi tel se gít sé gé vel.
– Mind két el já rás tá mo gat ha tó a rész vé tel szé le sí té se ér de ké ben lét re ho zott pénz ügyi ösz -
tön zők ál tal, il let ve olyan ext ra for rá sok biz to sí tá sá val is, ami még in kább tá mo gat ja a fel ső ok -
ta tás ban részt ve vő, hát rá nyo sabb hely ze tű cso por tok ból be ke rült hall ga tó kat.
A pénz ügyi in téz ke dé sek má so dik cso port ja se gít sé get nyújt azon vég zet tek szá má ra, akik 
a dip lo ma meg szer zé sét kö ve tő en ala cso nyabb jö ve de lem mel bír nak.
– A cél zott ka mat tá mo ga tá sok a tar tó san ala cso nyabb jö ve del mű ek nek – be le ért ve a mun ka -
nél kü li adó so kat is – az adós sá gok re ál ér té ken tör té nő be fa gyasz tá sá ra.
– Azon adó sok szá má ra, akik nek egész élet út ra ve tí tett ke re se te/jö ve del me ala csony, se gít -
sé get je lent het, hogy egy idő után (pl. 25 év el múl tá val) min den tar to zá suk le írás ra ke rül.
– A köz szfé rá ban dol go zók szá má ra prog res  szív mó don le ír ha tó vá vál nak a hi te lek. Az Egye sült
Ki rály ság ban az ál la mi rend szer ben hi ány tár gya kat ok ta tó új ta ná rok hi te lé nek 10%-a min den
év ben „le író dik”. Ezen mód szer al kal ma zá sa más cso por tok ese té ben is meg fon to lan dó.
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– A kis gyer me ket ne ve lők vagy ép pen az idő se ket el tar tók szá má ra al kal maz ha tó a hi tel el -
en ge dés, pél dá ul oly mó don, hogy a fenn ál ló tar to zás 10%-át min den év ben az is ko lás kort még
el nem ért gyer me kek szá má ra te szik fel hasz nál ha tó vá, amely nek mér té ke az is ko lás ko rú gyer -
me kek ese té ben 5% len ne.

Az in for má ci ós sze gény sé get, mint a hoz zá fé rés hez kap cso ló dó má so dik stra té gi ai aka dályt,
ál ta lá ban nem hang sú lyoz zák kel lő kép pen. Az is ko lás ko rú gyer me kek tá jé koz ta tá sa, am bí ci ó -
ik fel kel té se és tö rek vé se ik tá mo ga tá sa ezért min den kép pen pri o ri tás ként ke ze len dő. A hoz zá -
fé rés leg szo mo rúbb aka dá lya, ha lé te zik olyan ta nu ló, aki so ha nem is gon dolt ar ra, hogy egye -
tem re men jen.

Vé ge ze tül meg em lí ten dő, hogy a fel ső ok ta tást il le tő hoz zá fé ré si prob lé mák nem old ha tó -
ak meg ki zá ró lag a fel ső ok ta tá si szek to ron be lül. A kép zé si rend szer al sóbb szint je in is jó val
több erő for rás be vo ná sa szük sé ges, hi szen egy re in kább el fo ga dott tény (Feinstein, 2003),
hogy a ki re kesz tés gyö ke rei a ko rai gyer mek kor ban rej le nek.

III. A NEM ZE TI GYA KOR LA TOK TA NUL SÁ GAI

Az egyes or szá gok ta pasz ta la tai az ed dig is mer te tett stra té gi át tá maszt ják alá.10

III. 1. Az egye te mek fi nan szí ro zá sa: a tan díj ta nul sá gai

Há rom ta nul sá got kell itt meg fon tol ni: a tan díj eny hí ti a kí ná la ti ol dal kö tött sé gét; a tel jes li be -
ra li zá ció po li ti ka i lag des ta bi li zá ló ha tá sú – de a li be ra li zá ció hi á nya is hi bás meg kö ze lí tés.

A tan díj eny hí ti a kí ná la ti ol dal kö tött sé gét
Nap ja ink ban a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sa egy pa ra dox hely zet tel néz szem be. A nagy adó fi ze -
tői szub ven ció kor lá toz hat ja a kí ná la ti ol dalt, mi vel ál lan dó an nagy a nyo más a költ ség ve té si
ki adá sok le fa ra gá sá ra. Egy olyan rend szer ben, ahol a meg fe le lő ké pes sé gű di á kok nem jut nak
be au to ma ti ku san a fel ső ok ta tás ba, ez a kor lá to zás a fel vé te li ke ret szá mok ban mu tat ko zik meg
– ti pi ku san a pénz ügyi kor mány zat ál tal dik tál tan. Ez elő se gít he ti a mi nő ség ja vu lá sát, azon ban
sok – egyéb ként fel ké szült – di á kot tá vol tart a fel ső ok ta tás tól. Azok ban az or szá gok ban, ahol 
a di á kok au to ma ti ku san ke rül nek be a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek be, a költ ség meg szo rí tá sok a mi -
nő ség ro vá sá ra men nek. Ez zel szem ben azok ban az or szá gok ban (pl. az USA), ahol ala cso nyabb
a di á kon kén ti nor ma tív fi nan szí ro zás, a kí ná la ti ol dal nincs kí vül ről kor lá toz va. Eb ben az eset -
ben az ala cso nyabb jö ve del mű csa lá dok ból szár ma zó di á kok kí vül ma rad nak a fel ső ok ta tá son,
ha csak a kor lá to zot tan ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si pén zek jö ve de lem-új ra el osz tó ha tá sa
nem ele gen dő mér té kű. Kö vet ke zés kép pen, a ma gas költ ség ve té si tá mo ga tás kí ná la ti ol da lon,
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míg a tá mo ga tás tel jes hi á nya a ke res le ti ol da lon ront ja a hoz zá fé rés esé lyét. Ezt a di lem mát 
a stra té gia 2. és 3. pil lé re hi va tott fel ol da ni.

Az 1. táb lá zat az OECD-országok fel ső ok ta tá si ki adá sa it mu tat ja az ál la mi és ma gán hoz -
zá já ru lá sok te kin te té ben, va la mint a rész vé te li arányt. Az egyes or szá gok fel ső ok ta tá si rend -
sze re kü lön bö ző, ezért az ös  sze ha son lí tást fenn tar tá sok kal kell ke zel ni. Mind azo nál tal, az or -
szá gok egy cso port já nál (Auszt rá lia, Új-Zé land, Ko rea, va la mint – más adat for rás sze rint –
Ka na da és az Egye sült Ál la mok) a ma gas ön költ sé ges fi nan szí ro zás együtt jár a ma gas rész vé -
te li arán  nyal. Né hány or szág a ma gas rész vé te li arányt ala csony ön költ sé ges fi nan szí ro zás sal
meg tud ja ol da ni, ilyen Finn or szág és Svéd or szág pél dá ul, de en nek az az oka, hogy ezek az or -
szá gok köl tik a leg több köz pénzt a fel ső ok ta tás ra, olyan szin ten, ami előbb-utóbb fenn tart ha -
tat lan ná vá lik az egyéb költ ség ve té si té te lek és a fo ko zó dó nem zet kö zi ver seny mi att.

Nem csak azt kell fi gye lem be ven ni, hogy mek ko ra a ma gán szek tor ará nya a költ sé gek vi -
se lé sé ben, ha nem azt is, hogy a költ ség té rí tés mi lyen rend szer sze rint van ki ala kít va. Köz pon -
ti lag meg ha tá ro zott egy sé ges tan díj jal va ló já ban az ál lam tart ja kéz ben a fel ső ok ta tá si rend szer
tel jes fi nan szí ro zá sát. Egy ilyen rend szer ben, ha a tan dí jak emel ked nek, a köz pon ti fi nan szí ro -
zás csök ken, és így mind ös  sze an  nyi tör té nik, hogy a ma gán és ál la mi fi nan szí ro zás egyen sú lya
meg vál to zik. 1989-ben Auszt ria köz pon ti lag meg ál la pí tott egy sé ges tan dí jat ve ze tett be, hogy
ke zel je a fi nan szí ro zá si vál sá got. Az évek so rán a tan díj be vé te lek egy re nö ve ked tek, míg 
a köz pon ti for rá sok csök ken tek. 2000-re a rend szer is mét vál ság ba ke rült, ami nek az lett az
ered mé nye, hogy a 2003-as re form so rán rész le ge sen li be ra li zál ták a tan díj-meg ál la pí tást.

A hir te len, ra di ká lis li be ra li zá ció po li ti ka i lag des ta bi li zá ló ha tá sú
Új-Zé lan don 1992-ben ket tős re for mot ve zet tek be: az egye te mek sa ját ha tás kör ben ál la pít hat -
ták meg a tan dí jat, kor lá to zás nél kül; di ák hi telt ve zet tek be a kö vet ke ző fel té te lek kel: a) jö ve -
de lem ará nyos tör lesz tés; b) po zi tív re ál ka mat az ál lam pa pír ok ka ma to zá sá hoz iga zít va; c) fe -
dez ze a tel jes tan dí jat és a re á lis meg él he té si költ sé ge ket.

Lát szó lag ez a meg ol dás össz hang ban van az ed dig vá zolt stra té gi á val, azon ban a meg va ló sí -
tás so rán több hi bát is el kö vet tek. Elő ször is, a re form túl gyors és ra di ká lis volt. A di ák hi tel in téz -
mé nye tel je sen új volt, és az egyéb ként már lé te ző tan dí jat tel jes mér ték ben li be ra li zál ták. Más -
részt, bár a rend szer tar tal ma zott cél zott ka mat tá mo ga tá si ked vez mé nye ket az ala csony ke re se tű ek
szá má ra, en nek mér té ke ele nyé sző volt. Emel lett a stra té gia har ma dik pil lé re – a hoz zá fé rés köz -
vet len bő ví té se – nem volt elég gé hang sú lyos. Vé gül, de nem utol só sor ban, a re for mot po li ti ka i -
lag nem ke zel ték jól: a kor mány zat egy sze ri vál tás ként kép zel te el, nem fo ko za tos át me net ként,
és a re form be ve ze té se után tel je sen fel ha gyott an nak kom mu ni ká lá sá val; leg fő képp el mu lasz tot -
ta tu da to sí ta ni a szü lők ben és di á kok ban a jö ve de lem ará nyos tör lesz tés je len tős elő nye it. En nek
az lett az ered mé nye, hogy a di á kok adós sá ga no mi ná lis ér té ken egy re emel ke dett, és az ag gó dó
kö zép osz tály be li szü lők po li ti kai nyo mást gya ko rol tak a kor mány ra. Az ere de ti rend szert vé gül
2000-ben fel hí gí tot ták (rész le te sen lásd Larocque, 2003; McLaughlin, 2003).

Li be ra li zá ció nél kül a mi nô ség és a hoz zá fé rés sé rül
Az ez zel el len té tes po li ti ka – a li be ra li zá ció hi á nya – szin tén tév út. Az „in gye nes” fel ső ok ta tás,
il let ve az egy sé ge sen ala csony tan díj két prob lé mát ge ne rál. A mi nő ség sé rül ni fog, hi szen az
ok ta tás ra for dí tott pénz ügyi ke ret egyéb fon tos te rü le tek kel ver se nyez a költ ség ve tés ben; 
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to váb bá az ok ta tá si bü dzsén be lül a fel ső ok ta tás nak osz toz nia kell a for rá so kon a köz ok ta tás sal
és a szak kép zés sel. En nek kö vet kez mé nye ként a hall ga tói nor ma tí va re ál ér té ke csök ken ni fog.

A hoz zá fé rés szin tén sé rül. Ha egy re ke ve sebb az ál la mi lag fi nan szí ro zott hely, egy re in -
kább csak a jó mó dú ré te gek fog ják tud ni igény be ven ni azo kat; ha pe dig a hely ele gen dő szá -
mú, ak kor ál ta lá ban a ma gas fi nan szí ro zá si igény mi att nem ma rad for rás a hoz zá fé rést elő se gí -
tő, fel zár kóz ta tó prog ra mok ra.

III.2. Hall ga tói tá mo ga tá sok: a di ák hi tel ta nul sá gai

Ez a fe je zet négy té ma kör re fó ku szál: 1. a jö ve de lem ará nyos tör lesz tés sel össze kap csolt hi te -
lek nem kor lá toz zák a hoz zá fé rést; 2. a ka mat tá mo ga tás drá ga; 3. po li ti ka i lag ki vi te lez he tő egy
po zi tív reálkamatszint; 4. ki emelt fel adat a di ák hi tel-szer ző dé sek gon dos meg ter ve zé se.

A jö ve de lem füg gő tör lesz té sű hi te lek nem ront ják a hoz zá fé rést. 1989-ben Auszt rá li á ban
be ve zet ték a jö ve de lem ará nyos tör lesz té sű di ák hi te lek rend sze rét az újon nan be ve ze tett tan dí -
jak fe de zé sé re, és ez zel Auszt rá lia nyújt ja a leg ré geb bi pél dát az ilyen tí pu sú hi te lek re.
Chapman (1997, lásd még Chapman–Ryan, 2003) meg jegy zi, hogy 1989 óta az ál ta lá nos rész -
vé te li arány a fel ső ok ta tás ban meg emel ke dett, to váb bá a nők rész vé te li ará nya je len tő seb ben
nö ve ke dett, mint a fér fi a ké, és a rend szer be ve ze té sé vel a leg ala cso nyabb stá tu sú cso por tok
rész vé te le sem esett vis  sza. Ha son ló kép pen Új-Zé lan don is, a tan díj be ve ze té se után a rész vé -
tel nö ve ke dett min den cso port ban – bár a ma o ri és csen des-óce á ni né pes ség kö ré ben még len ne
mit ja ví ta ni raj ta (McLaughlin, 2003, 37).

Két cso port ba oszt ha tó ak mind azon okok, ame lyek mi att ezek az ered mé nyek nem okoz -
nak meg le pe tést. Elő ször is, a jö ve de lem ará nyos tör lesz tés me cha niz mu sa ele ve úgy lett meg -
ter vez ve, hogy mi ni ma li zál ja a köl csönt fel ve vők koc ká za ta it. Más részt, a tan dí jak be ve té se ál -
tal fel sza ba dí tott for rá so kat a hoz zá fé rést ja ví tó prog ra mok ra le het köl te ni.

A ka na dai sta tisz ti kai hi va tal ál tal nem rég meg je len tett ta nul mány em pi ri kus iga zo lá sát
ad ja a II.5. fe je zet ben meg fo gal ma zott ál ta lá nos stra té gi á nak. Ka na da a ki lenc ve nes évek ele -
jén li be ra li zál ta a tan dí ja kat (1. pil lér) anél kül, hogy a 2. és a 3. pil lér hez hoz zá nyúl tak vol na.
Ahogy vár ha tó volt, a hoz zá fé rés rom lott. A ki lenc ve nes évek kö ze pén a fel ve he tő diákhitel -
összegeket meg emel ték, amit egyéb hi tel le he tő sé gek meg nyi tá sa és a di á kok nak já ró tá mo ga -
tá sok nö ve lé se kö ve tett. En nek ha tá sá ra a hoz zá fé rés ja vult, an nak el le né re, hogy a hi tel tör -
lesz tést nem jö ve de lem ará nyos mó don ál la pí tot ták meg. A je len tés kö vet kez te té se:

„Po zi tív kor re lá ció fi gyel he tő meg a szü lők jö ve del mi hely ze te és a fel ső ok ta tás ban
va ló rész vé tel kö zött, és ez a kor re lá ció […] a ki lenc ve nes évek kö ze pé re még erő sebb
lett, ami kor a tan dí jak me re de ken emel ked ni kezd tek. A re form vis  sza esést ho zott a köze pes
jö ve del mű csa lá dok gye re ke i nek fel ső ok ta tás ban va ló rész vé tel ében. […] A kor re lá -
ció azon ban vis  sza esett az év ti zed má so dik fe lé ben, va gyis az ala cso nyabb jö ve del mi
hát te rű fi a ta lok to vább ta nu lá sa emel ke dés nek in dult. Ez a sé ma egy be vág az zal, hogy
a ka na dai diákhitelprogramban tör tént vál toz ta tá sok ra – amely nek so rán meg emel ték
a ma xi má lis hi tel össze get – csak azu tán ke rült sor, hogy a tan dí jak már el kezd tek
emel ked ni” (Corak et al., 2003, 14).
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1. táb lá zat. Fel sô ok ta tás ra for dí tott for rá sok és rész vé te li ará nyok az OECD-országokban

* A fel sô ok ta tás ba be lé pôk ará nya an nak a va ló szí nû sé gét mu tat ja, hogy egy 17 éves fi a tal 30 éves ko rá ig
be tud-e ke rül ni a fel sô ok ta tás ba (n. a. = nem al kal maz ha tó). A ke re kí tés mi att a szá mok nem min dig pon -
to sak.
For rás: OECD, 2003
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A ka mat tá mo ga tás drá ga
Egy más tól füg get len ered mény ként Barr és Falkingham (1993, 1996) azt ta lál ták, hogy 100 ál -
la mi diákhitelkölcsönből csak 50-et fi zet nek vis  sza. Az 50-ből 20 a vég zet tek tar tó san ala csony
jö ve del me mi att nem ke rül vis  sza fi ze tés re, míg a ma ra dék 30-at az ál la mi ka mat tá mo ga tá sok
mi att nem fi ze tik vis  sza. Más szó val, a ka mat tá mo ga tás a hi te lek majd’ egy har ma dát át ala kít ja
ál la mi ösz tön díj já. A brit kor mány za ti di ák hi tel az 1990-es évek ben jó bi zony ság er re. Az adós -
sá go kat a név ér ték ük kö rül be lül 50%-áért tud ták el ad ni. A hi va ta los becs lé sek sze rint a hi ány -
zó 50%-ból 15 a tar tó san ala csony jö ve del mű adó sok mi att ke rült le írás ra, a ma ra dék 35% pe -
dig a ka mat tá mo ga tá sok mi att. A bi zo nyí ték meg győ ző, hi szen a két ered mény egy más tól
füg get len, és az utób bi va ló di pi a ci „tesz ten” ala pul.

Az új-zé lan di pél da egy pár hu za mos bi zo nyí ték kal szol gál. Az 1999-ben meg vá lasz tott
kor mány gyor san lé pett, hogy meg va ló sít sa az egyik vá lasz tá si prog ram pont ját. Ka mat tá mo -
ga tást ve ze tett be, egé szen pon to san a ka mat mind ad dig 0%-os ma radt no mi ná lis ér té ken, amíg
a di ák egye tem re járt. (Ko ráb ban a hi tel fel vé te lé től kez dő dött a ka ma to zás.) Ezen kí vül, az
egye tem be fe je zé se után fel szá mí tott re ál ka ma tot be fa gyasz tot ták, va la mi vel a ko ráb bi ka mat -
szint alatt. A vál to zá sok ha tá sa meg döb ben tő volt. Ko ráb ban, a hi va ta los becs lé sek sze rint,
100-ból 90 köl csönt vis  sza fi zet tek. A vál to zá sok ha tá sá ra, a becs lé sek sze rint, 100-ból már
csak 77 hi tel vis  sza fi ze té se re a li zál ha tó (Új-zé lan di Ok ta tá si Mi nisz té ri um, 2002, 7). A vál toz -
ta tás azért ke rül ilyen sok ba, mert a ka mat tá mo ga tás min den ak tív hall ga tó ra vo nat ko zik. A fő
ta nul ság az, hogy egy lát szó lag kis vál toz ta tás is na gyon drá ga le het.

Ezek től a meg fon to lá sok tól nem füg get le nül egy hi va ta los je len tés a II.3-as részt vissz han -
goz va a kö vet ke ző ket ál la pí tot ta meg:

„A fel ső ok ta tás ban va ló rész vé tel tá mo ga tá sát to vább ra is fenn kell tar ta ni a diák -
hitel program se gít sé gé vel, a je len le gi jö ve de lem ará nyos tör lesz tés sel együtt. A Bi zott -
ság azon ban azon az ál lás pon ton van, hogy a je len le gi ka mat tá mo ga tá si rendszer…,
amely az ak tív hall ga tók ka ma ta it tel je sen le ír ja, nem meg fe le lő fel hasz ná lá sa az ál la -
mi for rá sok nak. Míg egyik ol dal ról az in téz ke dés csök ken tet te a hi tel tör lesz té sé nek
ide jét az egye tem be fe je zé se után, az zal a kö vet kez mén  nyel járt, hogy egy re több di ák
fo lya mo dott hi tel hez és nőtt a hall ga tók ela dó so dott sá gá nak mér té ke. Eh hez még hoz -
zá jön, hogy az in téz ke dés le he tő vé tet te a be fek te té si cé lú hi tel fel vé telt a di á kok nak
(spe ku lá ci ós pénz ügy le tek). Kö vet ke zés kép pen, a Bi zott ság ál lás pont ja sze rint, az in -
téz ke dést vis  sza kell von ni – vagy leg alább a spe ku lá ci ós cé lú hi tel fel vé tel gya kor la tát
meg kell szün tet ni. Az így meg ta ka rí tott ös  sze get vis  sza kell for gat ni a fel ső ok ta tás ba,
és a hall ga tók ja vá ra kell for dí ta ni” (Új-zé lan di Fel ső ok ta tá si Ta nács adó Bi zott ság,
2001, 14).

A po zi tív re ál ka ma tok fenn tart ha tó ak
Hol lan di á ban és Svéd or szág ban (és más or szá gok ban is) a 2000 előt ti új-zé lan di sza bá lyo zás
van ér vény ben, amely sze rint re ál ka ma tot szá mol nak fel a fel vett di ák hi tel re a fel vé tel pil la na -
tá tól kezd ve. Ahogy ko ráb ban meg je gyez tük, jö ve de lem ará nyos köl csön tör lesz tés nél a ma ga -
sabb ka mat sem nö ve li a ha vi törlesztőrészlet mér té két, csak a tör lesz tés fu tam ide jét.
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A szer zô dé sek gon dos meg ter ve zé se fon tos
A mun ka erő nem zet kö zi mo bi li tá sa ma gas, és az EU-bővítéssel va ló szí nű, hogy még to vább
fog emel ked ni, ami fel ve ti a tör lesz tés el ma ra dá sá nak le he tő sé gét, ha a köl csönt fel ve vő ki -
ván do rol. Auszt rá li á ban a köl csön vis  sza fi ze té se a sze mé lyi jö ve de lem adó ré sze, így ha va la -
ki el hagy ja Auszt rá li át, nincs fi ze té si kö te le zett sé ge. Ha ka mat tá mo ga tás is van a rend szer -
ben, ak kor ez a gya kor lat igen költ sé ges le het. Ez zel szem ben az Egye sült Ki rály ság ban kü lön
hi tel szer ző dést köt nek, ami tar tal maz za azt, hogy a tör lesz tés az adó rend sze ren ke resz tül tör -
té nik, de azt is, hogy a tá vo zó adóst sem men te sí ti a vis  sza fi ze tés alól. Két ség te len, hogy a hi -
te lek be dő lé sé nek va ló szí nű sé ge és az ad mi niszt ra tív költ sé gek ma ga sab bak, ha az adós kül -
föld ön dol go zik, de en nek mér té ke nem je len tős. A ki ván dor lás leg alább is nem üt lyu kat 
a di ák hi te le zés rend sze rén. 

IV. A 2004-ES RE FOR MOK AZ EGYE SÜLT KI RÁLY SÁG BAN

IV.1. Ér té ke lés

Az 1998-as re form ál ta lá nos egyet ér tés mel lett ve zet te be a jö ve de lem ará nyos törlesztést.11

A rend szer mö gött azon ban sú lyos prob lé mák hú zód tak meg (Barr–Crawford, 1998; Barr, 2002):
– a köz pon ti ter ve zés meg ma radt;
– min den egye tem re egy sé ge sen ér vé nyes, azo nos mér té kű tan dí jat ve zet tek be, és az elő re
ki fi ze ten dő dí jak hoz nem ren del tek di ák hi telt; 
– az el ér he tő hi te lek ter ve zé se nem volt meg fe le lő – egy részt nem fe dez ték a re á lis meg él he -
té si költ sé ge ket (a tan díj ról nem is be szél ve), más részt a be épí tett ka mat tá mo ga tás mi att;
– a hoz zá fé rés te kin te té ben az 1998-as re form meg szün tet te azt a ko ráb bi ösz tön díj rend -
szert, amely rész ben fe dez te a di á kok meg él he té si költ sé ge it.

Ma gam ha tá ro zot tan tá mo ga tom a 2004-es brit re for mot, mint amely az em lí tett prob lé -
mák nagy ré szét or vo sol ja (Barr, 2003). Egy szer re tel je sí ti a II.5. rész ben is mer te tett köz gaz -
da sá gi el mé le ten ala pu ló stra té gi át és épí ti ma gá ba a nem zet kö zi ta pasz ta la to kat. Ilyen irá -
nyú törek vé sek kel más or szá gok ban is ta lál koz hat tunk (Auszt rál Nem zet kö zös ség, 1998;
Új-zé lan di Ok ta tá si Mi nisz té ri um, 1998), ám ott az elő re lé pést jó részt a po li ti kai el len ál lás
aka dá lyoz ta. 

1. pil lér: Tan díj

2006-tól a re for mok az egy sé ges tan díj he lyett ru gal mas, 0 és 3000 font/tan év kö zöt ti költ ség -
té rí tést ál la pí ta nak meg. Az adott ke re tek kö zött az egye te mek sza ba don dönt het nek a sza kon -
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kén ti tan díj mér té ké ről. A hall ga tók köz vet le nül is ki fi zet he tik a tan dí jat vagy igé nyel het nek
köl csönt. Az utób bi eset ben a di ák hi tel-fo lyó sí tó köz vet le nül az egye tem nek fi ze ti ki a tan díj
ös  sze gét, így a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek pénz ügyi hely ze te nem függ a hall ga tók ál tal vá lasz -
tott fi ze té si for má tól. 

Ko ráb ban már ki fej tet tük a vál to zó mér té kű tan díj ha té kony ság nö ve lő sze re pét: ez egy fe -
lől a nyílt vé gű vé tett fi nan szí ro zás ból és an nak fel ső ok ta tá si for rás nö ve lő ha tá sá ból adó dik,
más fe lől a ver senyt erő sí tő jel le gé ből, amely ezen for rá sok fel hasz ná lá sá nak ha té kony sá gát ja -
vít ja. Mind két fo lya mat hoz sza bá lyo zás is tár sul, ilyen pél dá ul a tan díj pla fon. 

A vál to zó mér té kű tan díj esély egyen lő ség re vo nat ko zó elő nye it fen tebb szin tén tár gyal -
tuk. A tan dí jak a hoz zá fé rést nem csak köz vet ve, a jobb mó dú ak tól a sze gé nyeb bek fe lé irá nyu -
ló új ra el osz tás sal, va la mint a na gyobb pi a ci erő vel ren del ke ző egye te mek től a ki seb bek fe lé
tör té nő át cso por to sí tás sal se gí tik. Köz vet len ha tá su kat te kint ve is igaz sá go sab bak, hi szen 
a hall ga tók nak el té rő tan dí jat kell fi zet ni ük egy ki sebb he lyi in téz mény ben, mint egy nem zet -
kö zi leg el is mert egye te men; to váb bá csök ken ti a bel föl di hall ga tók ha zai és kül föl di tan dí jak
köz ti el té ré sek ből adó dó hát rá nyos hely ze tét. 

Az alap el vek ből fa ka dó elő nyök mel lett a tan díj rend szer – jól le het csak rész le ge sen – 
a li be ra li zá ció nem zet kö zi gya kor la tá ra is tá masz ko dik. A tan díj pla fon dön tő fon tos sá gú eb ben
az ös  sze füg gés ben. 

Ide á lis eset ben e pla fon kel lő en ma gas kell le gyen a) a leg jobb egye te mek ará nyos fi nan -
szí ro zá sá hoz és b) a ver seny ösz tön zé sé hez; ugyan ak kor elég ala csony kell le gyen ah hoz, hogy
c) ele gen dő időt biz to sít son az al kal maz ko dás ra a hall ga tók és szü lők szá má ra, elő se gít ve a po -
li ti kai szin tű fenn tart ha tó sá got, és d) időt ad jon az egye te mek szá má ra is a ver seny hely zet hez
iga zo dó me nedzs ment ki épí té sé re. 

2. pil lér: Köl csö nök

Az 1998-as re for mok be ve zet ték ugyan a jö ve de lem ará nyos köl csön tör lesz tést, ám en nek
össze ge sem a tan dí jat nem fe dez te, sem a va lós meg él he té si költ sé gek re nem volt ele gen dő. 
A 2004-es re for mok to vább fej lesz tet ték a rend szert a di ák hi tel ki ter jesz té sé vel, amely így im -
már a tan dí jak ra is vo nat ko zott és ma ga sabb meg él he té si költ sé gek kel szá molt. Szin tén meg -
emel ték a vis  sza fi ze té si kü szö böt: 2006-tól a vég zet tek 10 000 font he lyett 15 000 fon tos éves
jö ve de lem fe lett kö te le sek a 9%-os tör lesz tés re. 

A hall ga tó szem pont já ból a hely zet alig kü lön bö zik at tól, ami kor a fel ső ok ta tás „in gye nes”
volt: a tan dí jat he lyet tük fi ze tik ki és pénzt utal nak a szám lá juk ra meg él he té si költ sé ge ik fe de -
zé sé re. A dip lo má sok szem pont já ból a rend szer ha son ló a jö ve de lem adó ból fi nan szí ro zott fel -
ső ok ta tás hoz, ki vé ve hogy a) csak azok fi zet nek, akik tény le ge sen igény be vet ték a fel ső ok ta -
tás szol gál ta tá sa it és eb ből elő nyük szár ma zott, il let ve b) csak meg ha tá ro zott ide ig kell
fi zet ni ük.

A tár sa dal mi ag gá lyok el le né re e tör lesz tés nem je lent het túl zó mér té ket. A fel ső ok ta tás
költ sé ge i nek te te mes ré szét to vább ra is az adó fi ze tők fog ják meg fi zet ni. Pél dá ul egy 20 000
fon tos köl csön – más ki adá sok kal ös  sze vet ve – egy ál ta lán nem óri á si ös  szeg: 40 év nyi mun -
ka vi szony alatt egy je len le gi át la gos dip lo más kb. 850 000 fon tot fi zet be az ál lam kas  szá ba

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 63

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:52 Page 63



FÓKUSZ

jö ve de lem adó ként és tár sa da lom biz to sí tá si járulékként,12 és fél mil lió fon tot költ élel mi szer re.
Más ös  sze ve tés ben, egy 10 000 fon tos di ák hi telt 10 év alatt vis  sza le het fi zet ni, ha va la ki le szo -
kik a do hány zás ról, na pi 20 szál ci ga ret tá val szá mol va (Barr, 2003, 84). A prob lé ma egy ré sze
ab ból adó dik, hogy so kan a di ák hi tel mel lé hi tel kár tya-tar to zást is fel hal moz nak (ami jo gos
aggo dal mat kelt a szü lők ben). 

Egy fon tos te kin tet ben azon ban a 2004-es re form nem il lesz ke dik sem a köz gaz da sá gi
elmé let hez, sem a nem zet kö zi gya kor lat hoz: fenn tart ja a ka mat tá mo ga tás gya kor la tát.

3. pil lér: A hoz zá fé rést ja ví tó in téz ke dé sek

A meg él he tés leg alább rész le ges fe de zé sé re szol gá ló, 1998-ban meg szün te tett ösz tön díj rend -
szer vis  sza ál lí tá sa zaj lik. 2006-tól a sze gé nyebb hát tér rel ren del ke ző hall ga tók a di ák hi te len
felül egy 2700 fon tos ösz tön díj ke ret re lesz nek jogosultak,13 és a 3000 fon tos tan dí jat ki ve tő
egye te mek től el vár ják, hogy sze gé nyebb hall ga tó ik nak tá mo ga tá so kat nyújt sa nak leg alább évi
300 font ér ték ben. A cél az, hogy a re form nyo mán egyet len sze gény di ák se jár jon ros  szab bul.

A tör vény lét re hoz egy „esély egyen lő sé gi biz to si in téz ményt” (Access Re gu la tor) is, aki -
nek for má lis fel ada ta an nak biz to sí tá sa, hogy a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek a ma ga sabb tan dí jak
kom pen zá lá sa ként meg fe le lő ter ve ket dol goz za nak ki a hoz zá fé rés elő se gí té sé re. E ter vek tar -
tal maz hat nak szo ci á lis ösz tön dí ja kat; de fon tos ele mük le het a köz ok ta tás sal va ló együtt mű kö -
dés, in for má ció szol gál ta tás a kö zép is ko lás di á kok szá má ra is.

IV.2. To váb bi kér dé sek

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy a re form, amely 2006-tól lép tel jes egé szé ben ha tály ba, új
for rá so kat von be a fel ső ok ta tás ba és erő sí ti a ver senyt, s e két té nye ző mind a mi nő ség ja vu lá -
sá hoz, mind a tár sa dal mi igaz sá gos ság hoz, a jobb hoz zá fé rés hez hoz zá já rul. Ezek a po zi tí vu -
mok azon ban nem je len tik azt, hogy a rend szer tö ké le tes.

Tan dí jak
Egy tan díj pla fon meg ál la pí tá sá nak szük sé ges sé gé ről már volt szó. Egyes vé le mé nyek ben
meg fo gal ma zó dott, hogy a 3000 fon tos fel ső ha tár túl ala csony és/vagy túl hos  szú ide ig nem
mó do sít ha tó (kb. egy par la men ti cik lu son ke resz tül). Ez foly to nos egyen sú lyo zást igé nyel. 
Ha a pla fon túl ma gas, az a po li ti kai rend szer sta bi li tá sát gyen gí ti; ha túl so ká ig túl ala csony
szin ten ma rad, ak kor az ös  szes egye tem a le he tő leg ma ga sabb tan dí jat fog ja vá lasz ta ni, ami 
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12 Dearden és mun ka tár sai (2004) az adó és já ru lék tel jes ös  sze gét 330 000 font ra be csü lik. Ez a szám ala -
cso nyabb a sa ját becs lé sem nél, mert a) rö vi debb idô vel szá mol, b) re ál ér té ken szá mol, c) ala cso nyabb
kez dô fi ze tést vesz ala pul. A hang súly nem is a pon tos szá mo kon van, ha nem azon, hogy a tör lesz tés
mér té ke jó val ala cso nyabb, mint a be fi ze tett adók és já ru lé kok mér té ke.

13 A ma xi má lis ösz tön díj ban ré sze sü lôk va la mi vel ki sebb di ák hi telt kap hat nak.
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lé nye gé ben az egy sé ges mér té kű ál la mi tan dí jat hoz ná vis  sza. Mind ez va ló já ban a zárt vé gű
finan szí ro zást és a köz pon ti ter ve zést csem pész né vis  sza a rend szer be.

Köl csö nök
Az elő re lé pé sek el le né re a köl csö nök fo lya ma tos prob lé mát je len te nek. A ka mat tá mo ga tás drá -
ga és reg res  szív. Ezen kí vül fel emel ték azt a kü szö böt, ami fö lött a vég zet tek nek el kell kez de ni
a tör lesz tést. Ez a vál to zás csök ken ti a tör lesz té sek mér té két, kö vet ke zés képp meg hos  szab bít ja
a tör lesz tés idő tar ta mát és ez zel nö ve li a ka mat tá mo ga tás okoz ta költ ség ve té si lyu kat.

Rész le te seb ben meg vizs gál va a dol got még több prob lé ma me rül fel. A di ák hi te lek je len -
leg nem tar toz nak a költ ség ve té si té te lek kö zé. Így a ka mat tá mo ga tá sok meg szün te té sé vel
nyert meg ta ka rí tás is a költ ség ve té sen kí vül je lent kez ne. Te hát, ha az így nyert meg ta ka rí tást
át irá nyí ta nánk a köz vet len tá mo ga tá sok fe lé (pl. ösz tön dí jak) – ami már költ ség ve té si té tel –,
ak kor ez zel a mér he tő költ ség ve té si ki adá so kat nö vel nénk.

Egy két ol da lú re form vá lik te hát szük sé ges sé: az ál ta lá nos ka mat tá mo ga tást egy cél zott
ka mat tá mo ga tás sal kell fel vál ta ni; és a ra ci o ná lis köz pénz ügyi ter ve zés re vo nat ko zó sza bá -
lyok alap ján a di ák hi te le ket be kell emel ni az ál la mi költségvetésbe.14 Ez zel a vál toz ta tás sal
lehe tő vé vál na va la mi vel na gyobb hi te lek nyúj tá sa is, és min den hall ga tó fel ve het né a tel jes
hitel ös  sze get, to váb bá több for rás ma rad na a köz vet len hoz zá fé rést se gí tő tá mo ga tá sok ra.

Hoz zá fé rést ja ví tó in téz ke dé sek
Mint azt a II.5. fe je zet ben be mu tat tuk, az ala csony jö ve del mű hall ga tók vé del me több for má -
ban is meg va ló sul hat: pél dá ul cél zott ka mat tá mo ga tá sok kal, adósságelengedéssel a köz szfé rá -
ban dol go zók bi zo nyos kö ré ben vagy adós ság csök ken tés sel azok szá má ra, akik va la mi lyen
szo ci á lis mun kát vé gez nek.

A fej lesz tés to váb bi for má ja le het, hogy a tár sa dal mi ag go dal ma kat meg fe le lő tá jé koz ta -
tás sal el osz las sák. Né hány ilyen fé le lem:
– az új rend szer túl zot tan el adó sít ja a di á ko kat;
– a rész vé tel nö ve ke dé sé vel a dip lo mák ér té ke csök ken;
– a di ák hi tel mi att ne he zeb ben le het majd ban ki köl csön höz jut ni;
– a kü lön bö ző mér té kű (dif fe ren ci ált) tan dí jak igaz ság ta la nok;
– a kü lön bö ző mér té kű (dif fe ren ci ált) tan dí jak kor lá toz zák a hoz zá fé rést;
– a kü lön bö ző mér té kű (dif fe ren ci ált) tan dí jak egy két szin tű rend szert hoz nak lét re;
– mo rá li san el fo gad ha tat lan a fel ső ok ta tást fi ze tős sé ten ni;
– ez csak egy le fe lé tar tó spi rál kez de te.

Ezek nek az ag go dal mak nak egy ré szét cik künk ben már tár gyal tuk. A még hi ány zó vá la -
szok más mun ká ban hoz zá fér he tő ek (lásd Barr, 2003, 121–130).
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14 A cél zott ka mat tá mo ga tá sok to váb bi tár gya lá sát és az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ál lás pont já nak kri ti ká ját
lásd Barr (2003, 104—120), va la mint UK Education and Skills Select Committee (2003).
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V. A BE FE JE ZET LEN FEL ADAT

A köz gaz da ság tan és a gya kor la ti ta pasz ta lat szá mos le het sé ges prob lé má ra vá laszt ad: a) fenn -
tart ha tat lan költ ség ve té si ki adá sok; b) a köz pén zek kö zép osz tá lyi ki sa já tí tá sa; c) hi ány zó vagy
ros  szul ter ve zett di ák hi te le zés mi at ti for rás hi ány; d) a ha té kony sá gi szem pont ok vis  sza szo ru -
lá sa az egye te mek re ne he ze dő gaz da sá gi nyo más mi att; e) drá ga (ka mat tá mo ga tás), avagy
nagy ad mi niszt rá ci ót igény lő (jö ve del mi fel mé rés) prog ram ele mek. 

Ezek a hi bák gyak ran elő for dul nak az OECD-országokban, bár a vál to zó mér té kű tan dí jak
be ve ze té sé vel a b) és a d) ke vés bé okoz prob lé mát. Et től még a je len ség más hol lé te zik: egy
Latin-Ame ri ká ról szó ló be szá mo ló ban az aláb bi a kat ol vas hat juk: 

„Az ál la mi in téz mé nyek több sé ge […] azt ál lít ja, hogy az ala csony tan díj vagy a tan -
díj men tes ség na gyobb egyen lő sé get biz to sít a fel ső ok ta tás hoz va ló hoz zá fé rés ben.
[…] Ez az ér ve lés azon ban egy sze rű en nem áll ja meg a he lyét [...] a nagy mér té kű ál la -
mi tá mo ga tás min dig is a kö zép- és fel ső ré te ge ket tá mo gat ja” (Lewis, 1999).

A ta nul má nyunk II.5. fe je ze té ben tár gyalt stra té gia épp e kér dé sek meg vá la szo lá sá ra szü -
le tett. Min den ele mét – a kü lön bö ző mér té kű ha lasz tott tan dí ja kat, a jö ve de lem ará nyos tör lesz -
té sű di ák hi te le ket és a hoz zá fé rést ja ví tó, köz vet len tá mo ga tá so kat – a sa já tos he lyi igé nyek hez
le het szab ni, az adott or szág cél ja i nak és le he tő sé ge i nek meg fe le lő en. Ál ta lá nos ság ban a stra -
té gia bár hol al kal maz ha tó, ahol a jö ve de lem adó ös  sze gyűj té sé nek ha té kony rend sze re mű kö -
dik – en nek alap ján meg szer vez he tő a di ák hi tel-tör lesz tés is.

A há rom kom po nens ér té ke lé si szem pont ként is hasz nál ha tó az egyes or szá gok szá má ra 
a jö vő be li re for mok irá nyát il le tő en. Az Egye sült Ál la mok pél dá ul jól tel je sít az 1. pil lér ben
(vál to zó mér té kű tan dí jak), de ke vés bé jól a 2. pil lér te kin te té ben (a tör lesz tés nem jö ve de lem ará -
nyos, be fi ze té se nem kap cso ló dik az adó zás hoz, va la mint ál ta lá nos gya kor lat a ka mat tá mo ga tás),
és a 3. pil lér kap csán (az ösz tön díj rend szer jo go san kri ti zál ha tó szűk mar kú sá ga és bo nyo lult sá ga
mi att). Ka na da szin tén meg fon tol hat ná a 2. pil lér fej lesz té sét. Auszt rá lia a kö zel múlt ban lé pé se -
ket tett a tan dí jak li be ra li zá ci ó ja irá nyá ban az 1. pil lér nek meg fe le lő en, de a di ák hi tel rend sze re
– an nak el le né re, hogy tar tal maz za a jö ve de lem hez kö tött tör lesz tést és an nak adó ként va ló be -
sze dé sét – túl ala csony ös  sze gű köl csö nö ket nyújt, és ál ta lá nos ka mat tá mo ga tást is tar tal maz.
Új-Zé lan don majd nem si ke rült mind há rom pil lért meg va ló sí ta ni a ki lenc ve nes évek ben, itt
azon ban a re form túl gyors be ve ze té se okoz ta a prob lé mát. A leg több nyu gat- és észak-eu ró pai
or szág még előt te áll a tan dí jak li be ra li zá ci ó já nak (1. pil lér) és a di ák hi te le zés te rén is van még
ten ni va ló juk.

Ezek ben a nyu gat-eu ró pai or szá gok ban a be fe je zet len re form sok kal in kább bel po li ti kai
okok nak, sem mint szak po li ti kai meg fon to lá sok nak tud ha tó be.
– Sok eu ró pai or szág ban a fi ze tős fel ső ok ta tás po li ti ka i lag vál lal ha tat lan té ma – vagy, ahogy
egy skan di náv ok ta tá si mi nisz ter fo gal ma zott: ta bu.
– A brit kor mány zat nagy po li ti kai bá tor ság ról tett ta nú bi zony sá got, ami kor fel vál lal ta a re -
for mo kat. A töb bi or szág nak is kö vet nie kell a pél dát – előbb vagy utóbb. Ang lia, Ka na da,
Auszt rá lia és Új-Zé land pél dá ja ta lán meg kön  nyí ti a fel ada tot.
– A fel ső ok ta tás tár sa dal mi je len tő sé ge és a jö ve de lem ará nyos hi tel tör lesz té sek rend sze re ma
még szé les kör ben nem is mert, eh hez hos  szabb idő re és fo lya ma tos erő fe szí té sek re van szük ség.
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– A mun ka erő-pi a ci mo bi li tás vi lág szer te, s így az egy re bő vü lő Eu ró pai Uni ón be lül zaj ló
nö ve ke dé se egy re sür ge tőb bé te szi a hi tel tör lesz tés ös  sze han go lá sát cél zó nem zet kö zi együtt -
mű kö dé sek meg in du lá sát (lásd rö vi den Barr, 2001a, 14. fe je zet).

Az OECD-n kí vü li or szá gok ese té ben egy má sik, ta lán az ed di gi ek kö zül a leg na gyobb ki -
hí vás előtt ál lunk: egy olyan di ák hi tel-konst ruk ció ki dol go zá sa előtt, amely a jö ve de lem hez
kö tött tör lesz tés so rán ke zel ni tud ja a sze gé nyebb or szá gok ne héz ke sebb adó zá si rend sze rét s 
a szür ke- és fe ke te gaz da ság nagy sú lyát is. 
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A hazai felsôoktatás finanszírozása
— helyzetkép, kihívások, feladatok

Kotán At ti la 

A fel ső ok ta tás sze rep lői több nyi re egyet ér te nek ab ban, hogy az ága zat struk tu rá lis át ala kí tás ra
szo rul. Az át ala kí tás igé nye egy ér tel mű, ugyan ak kor ál lás pont tól (ülés pont tól) füg gő en az elvá-
rá sok el té rő ek. Jel lem ző en mást kép vi sel nek az in téz mény ve ze tők (ezen be lül gyak ran jól
elkü lö nül az aka dé mi ai és a pénz ügyi ve ze tés el vá rá sa), mint az ok ta tói kar, mást vár a fenn -
tartó mi nisz té ri um, is mét mást a pénz ügyi kor mány zat, és et től kü lön bö zik a gaz da ság meg ha -
tá ro zó (vé le ményt nyil vá ní tó) sze rep lő i nek ál lás pont ja. E szer te ága zó ér dek rend sze ren be lül
van né hány kulcs te rü let, ahol az át ala kí tás szük sé ges sé ge nem kér dés, az zal min den sze rep lő
egyet ért. A prob lé ma azo no sí tást te kint ve és ese ten ként az át ala kí tás irányára vo nat ko zó an több
vi ta anyag fo gal ma zott meg azo nos vagy ha son ló álláspontot.1

Csat la koz va a fel ső ok ta tás ügyé ben vé le ményt nyil vá ní tók hoz az aláb bi ak ban, a fel ső ok -
ta tás-fi nan szí ro zás né hány ak tu á lis kér dé sé vel kap cso lat ban fej tek ki vál lal tan „fis ká lis” meg -
kö ze lí té sű és „tech nok ra ta szem lé le tű” ál lás pon tot és te szek né hány ja vas la tot.

Szük sé ges meg je gyez ni, hogy az elő ző ek ben vá zolt „ága za ti kör nye zet” szük ség kép pen
és azon nal meg vál to zott, mi u tán a kor mány zat – a sza bá lyo zá si kör nye zet ér de mi meg vál toz ta -
tá sá val – hoz zá kez dett a fel ső ok ta tás átalakításához.2 Az új tör vény és lét szám ren de let új irányt
sza bott a dis kur zus nak, meg je le né sük után a sze rep lők im már az új kör nye zet hez ké pest fo gal -
maz ták és fo gal maz zák meg mon da ni va ló ju kat.

E he lyen nem fog lal ko zunk a leg utób bi kor mány za ti dön té sek és kez de mé nye zé sek elem -
zé sé vel, hang sú lyoz va, hogy ép pen a dön té sek ből adó dó fel ada tok okán a pil la nat to vább ra is
al kal mas ja vas la tok meg fo gal ma zá sá ra, azok meg vi ta tá sá ra. 

1 A tel jes ség igé nye nél kül ilyen pél dá ul az ok ta tá si kor mány zat ál tal jegy zett, A fel sô ok ta tás át ala kí tá sá nak
alap el vei és a fel sô ok ta tás prob lé ma tér ké pe cí mû vi ta anyag vagy a Széll Kál mán Terv fel sô ok ta tá si fe je ze -
te és ilyen a Fel sô ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács (FTT) szá má ra ké szült, A ma gyar fel sô ok ta tás sza bá lyo -
zá sá nak stra té gi ai meg ala po zá sa cí mû kö tet (ez utób bi do ku men tum fel hasz nál ta je len ta nul mány egy
koráb bi vál to za tát).

2 2011. évi CCIV. tör vény a nem ze ti fel sô ok ta tás ról, 1007/2012. (1.20.) Kor mány ren de let a 2012-ben a fel sô -
ok ta tás ban fel ve he tô ál la mi lag tá mo ga tott lét szám ke ret rôl, hogy csak a leg fon to sab ba kat em lít sük.
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Hely zet kép 

Több egy más tól füg get len ága za ti adat(sor) ér té ke lé sé ből adó dik, hogy a fel ső ok ta tás ex ten zív
fej lő dé si sza ka sza Ma gyar or szá gon is be fe je ző dött. (Ezt mu tat ják a fel ső ok ta tás lét szám- és
egyéb ka pa ci tás ada tai, de ugyan ez a kö vet kez te tés adó dik a köz ok ta tá si és/vagy de mog rá fi ai
ada tok ból, prog nó zi sok ból.) Az ága zat fő ka pa ci tás- és fi nan szí ro zá si jel lem zői, a kép zés
mére te az aláb bi ada tok kal ír ha tó le:3

– 2009/2010-ben 69 fel ső ok ta tá si in téz mény ben (29 ál la mi, 25 egy há zi és 15 ala pít vá nyi)
370 000 hall ga tó ta nult, az elő ző évi nél 11 000-rel ke ve sebb, a lét szám a csú csot (422 000 fő)
je len tő 2004/2005-ös tan év óta fo lya ma to san csök ken. 
– Az ál la mi lag fi nan szí ro zott hall ga tó lét szám nö ve ke dé se meg állt, je len leg 210 000 fő, és
ha son ló ta pasz tal ha tó a nap pa li kép zés ben, itt az utol só há rom év lét szá ma sta bi lan 242 000 fő.
– Foly ta tó dott (fel gyor sult) a kép zés kon cent rá ci ó ja, a tíz leg na gyobb in téz mény ben ta nul 
a hall ga tók 60%-a, 15 ál la mi in téz mény hall ga tó lét szá ma ha lad ja meg a 10 000 főt, itt ta nul
a hall ga tók ¾-e.
– Az ál la mi kép zés to vább ra is do mi náns, ál la mi in téz mé nyek ben ta nul a hall ga tók 86,7%-a,
egy há zi fenn tar tá sú ban 5,8%-a és ala pít vá nyi in téz mé nyek ben 7,5%.

A kép zé si he lye ket te kint ve az in téz mény rend szer to vább ra is el ap ró zott. A kép zé si ka pa -
ci tá sok és a lét szám fel fu tá sát, sta bi li zá ló dá sát, majd csök ke né sét a költ ség ve tés fel ső ok ta tá si
rá for dí tá sai sa ját sá gos struk tú rá ban „kö vet ték”. A költ ség ve tés (ál la mi in téz mény rend szer re
köl tött) fel ső ok ta tá si cé lú ki adá sai 2000–2010 kö zött a GDP 1%-a kö rül sta bi li zá lód tak (ál ta lá -
ban „alul ról” kö ze lít ve azt), ami ből az kö vet ke zik, hogy a lét szám bő vü lés sel ará nyo san az egy
hall ga tó ra ju tó költ ség ve té si ki adás az idő szak ban je len tő sen csök kent.

A dön tő rész ben az alap mű kö dést (in téz mény fenn tar tást) szol gá ló „fenn tar tói” (ok ta tá si mi -
nisz té ri u mi) tá mo ga tást szük ség kép pen egyéb for rá sok kal kel lett ki egé szí te ni a bő vü lő – és az
előző kor mány za ti cik lus dön té sei alap ján inf rast ruk tú rá já ban je len tő sen meg úju ló – in téz mény -
rend szer fenn tar tá sá hoz. A pót ló la gos for rás be vo nást az idő szak na gyob bik ré szé ben a ha tá lyos
sza bá lyo zó rend szer tá mo gat ta (de leg alább tűr te). A leg fon to sabb pót ló la gos csa tor nák: 
– Költ ség té rí té ses kép zés be vé te le, ami a konst ruk ció 1996. évi be ve ze té se óta má ra je len tős
té nye ző vé vált (a hall ga tó lét szá mon be lül a költ ség té rí té se sek ará nya 44%, az ál la mi in téz mé -
nyek ben 42%, az egy há zi ak ban 38%, míg az ala pít vá nyi és ma gán in téz mé nyek ben 74%). 
A költ ség té rí té ses be vé tel ről pon tos ada tok nem áll nak ren del ke zés re, vo lu me ne je len leg 
30–35 mil li árd fo rint kö zött le het, ami az in téz mé nyi be vé te lek 15%-a.
– Eu ró pai uni ós fej lesz té si for rá sok: A ha zai fel ső ok ta tás ra ál ta lá ban is jel lem ző, hogy az
ága za ti fej lesz té se ket csak ki sebb rész ben fi nan szí roz za a tárgy évi költ ség ve tés, ezek nagyobb -
részt „kül ső for rá sok ból” va ló sul nak meg. Ilyen for rá sok vol tak a kü lön bö ző (vi lág ban ki) hi te -
lek, uni ós ope ra tív prog ra mok pá lyá za tai (ezek vég ső so ron szin tén ál la mi, de nem köz vet le nül
ága za ti költ ség ve té si tá mo ga tá sok). 2007–2013 kö zött két ope ra tív prog ram te rem tett jelen tős
pót ló la gos for rást a fel ső ok ta tás szá má ra. A TÁMOP ke re te i ből 146 mil li árd fo rint de di kál tan
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3 Forrás: Ok ta tás sta tisz ti kai év könyv 2009/2010 (2010): NEFMI, Bu da pest. 
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fel ső ok ta tá si cé lú szak mai fej lesz tés (eb ből 2010 vé gé ig 56,0 mil li árd fo rint ról szü le tett dön -
tés/tá mo ga tá si szer ző dés). Az ága zat inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sét cél zó TIOP prog ram ból pedig
79 mil li árd fo rin tos ke ret fel ső ok ta tá si (ed dig 72,0 mil li árd fo rint ról szü le tett dön tés). 
– PPP konst ruk ci ó jú inf rast ruk tú ra fej lesz té si prog ra mok: Cél juk a je len tő sen meg nőtt hall -
ga tó lét szám ki szol gá lá sá hoz szük sé ges inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek tá mo ga tá sa. A konst ruk -
ció el lent mon dá sai, vi ta tott sá ga el le né re (ami re e he lyen nem té rünk ki) a PPP prog ra mok kal
az ága zat ba éven te 10 mil li árd fo rint nagy ság ren dű fej lesz té si for rás ér ke zett. 
– A diákhitelrendszer: 2002. évi be ve ze té se óta több mint 220 mil li árd fo rint hi telt he lye zett ki,
je len leg évi 20 mil li árd fo rint tal já rul hoz zá a „fel ső ok ta tá si lét” költ sé ge i hez, az ügy fe lek szá ma
200 000 fe let ti (fon tos ki emel ni, hogy ez a pénz az ügy fe lek pén ze – ma gán-hoz zá já ru lás – és 
a rend szer nek bi zo nyo san sze re pe van ab ban, hogy az ál la mi költ ség ve té si ol da lon a hall ga tói
jut ta tá sok mér té ke hos  szabb ide je nem nő).
– K+F+I for rá sok:A rész ben a pi ac ról, de fő ként cél zott ál la mi ke re tek ből (in no vá ci ós alap,
OTKA) meg szer zett for rá sok a na gyobb in téz mé nyek re jel lem zők, je len tő sé gük az utób bi
évek ben nő. Ös  sze ge éves szin ten 30–35 mil li árd fo rint ra te he tő. Az ös  szeg nek csak ki sebb
része szár ma zik kül ső (pi a ci) sze rep lők től, je len tő sebb ré sze szin tén ál la mi (ere den dő en nem
fel ső ok ta tás ra de di kált, ha nem „ver seny ben el nyert”) for rás. 

A fel ső ok ta tá si in téz mé nyek költ ség ve té si struk tú rá ja sa já tos ké pet mu tat. 2010-ben az ál la -
mi fel ső ok ta tás mint egy 372 mil li árd fo rint ból gaz dál ko dott, en nek ki sebb ré sze (180 mil li árd
fo rint, 48,4%) volt ál la mi tá mo ga tás, na gyobb ré sze (192 mil li árd fo rint) in téz mé nyi szem -
pont ból be vé tel. Ahogy azt a K+F be vé te lek nél je lez tem, mind ez (saj nos) nem je len ti azt, hogy
az ága zat fe le rész ben ké pes a „pi ac ról” fi nan szí roz ni mű kö dé sét, a be vé te lek je len tő sebb ré sze
(100–110 mil li árd fo rint) ugyan is szin tén ál la mi tá mo ga tás, va ló já ban csak ki seb bik há nya da
szár ma zik ál la mi kö rön kí vül ről (la kos ság tól/hall ga tók tól, il let ve vál lal ko zá sok tól). Ös  szes sé -
gé ben te hát erős „egy lá bon ál lás” jel lem zi az ága za tot. 

Ki hí vá sok

Ál lás pon tom sze rint az ága zat (ezen be lül az ál la mi in téz mény rend szer) az utol só tíz év ben ki -
ala kult in téz mé nyi és ka pa ci tás struk tú rá ban és a je len le gi ál lam ház tar tá si és sza bá lyo zá si kör -
nye zet ben fenn tart ha tó an nem fi nan szí roz ha tó. Je len le gi kör nye ze ten az ál la mi költ ség ve tést,
ezen be lül a fel ső ok ta tás tá mo ga tá sát ér tem, szá mol va a kö zép tá von vár ha tó – és fő ele me i ben
is mert – nem zet kö zi és ha zai mak ro gaz da sá gi kör nye zet tel és az eb ből adó dó fis ká lis kö vet -
kez mé nyek kel, be le ért ve az ága zat meg lé vő és kal ku lált fi nan szí ro zá si igé nyét, a kal ku lál ha tó
for rá so kat és olyan egyéb té nye ző ket, mint fel vé te li és de mog rá fi ai fo lya ma tok vagy a PPP
prog ra mok ból adó dó kö te le zett sé gek. Leg na gyobb ki hí vás nak/fel adat nak ezen ál la pot meg -
szün te té sét tar tom. 

Az aláb bi ak ban olyan te rü le te ket eme lek ki, ahol köz vet len vagy köz ve tett (pl. sza bá lyo -
zá si) be avat ko zás sal mód van a fenn tart ha tat lan ál la pot meg vál toz ta tá sá ra. Ér dem ben nem
vizs gá lom azt az (el vi ek ben meg lé vő) op ci ót, hogy az ága zat a kö zel jö vő ben (pl. 2013-tól) ál la -
mi költ ség ve té si tá mo ga tás ként kap ja meg azo kat a (többlet)forrásokat, me lyek kel a je len legi
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struk tú rát kon zer vál va biz to sít ha tó a „za var ta lan mű kö dés”. Ki in du ló hi po té zi sem ben a kö vet -
ke ző évek re stag ná ló (re ál ér ték ben csök ke nő) „mű kö dé si tá mo ga tás sal”, va la mint az elő ző ek -
ben ös  sze fog lalt pót ló la gos fi nan szí ro zá si csa tor nák meg ma ra dá sá val (mí nusz PPP) szá mo -
lok. Ez utób bi ak egy ré sze egy elő re csak le he tő ség, és nem utol só sor ban az ága zat
„vi sel ke dé se” (al kal maz ko dó ké pes sé ge vagy en nek hi á nya) dön ti el a re a li zál ha tó pót ló la gos
for rá sok mér té két, ami vég ső so ron és op ti má lis eset ben el len sú lyoz hat ja a mű kö dé si tá mo ga -
tá sok csök ke né sét. Meg íté lé sem sze rint is kí vá na tos a fel ső ok ta tás (és szé le sebb ér te lem ben 
a hu mán ága za tok) bő vü lő fi nan szí ro zá sa, a ki in du ló hi po té zis „pes  szi miz mu sa” (vagy re a li tá sa)
an nak szól, hogy je len leg nem lát ha tók olyan tár sa dal mi, gaz da sá gi kö rül mé nyek (az ál ta lam
is mert ál la mi, költ ség ve té si al lo ká ci ós me cha niz mu sok nál sem), me lyek re a li tás sá ten nék az
ága zat ál la mi fi nan szí ro zá sá nak ér de mi bő vü lé sét. Ta gad ha tat lan, hogy e kör ben ki emelt fel -
ada ta (és fe le lős sé ge) van az ál lam nak (fenn tar tó nak). 

Meg lá tá som sze rint a fenn tart ha tó fi nan szí ro zás csak több fel té tel egy ide jű tel je sí té sé vel
biz to sít ha tó: 
– Ke zel ni kell az el múlt idő szak ban lét re jött fi zi kai és hu mán ka pa ci tás nö vek vő mű kö dé si
költ ség igé nyét (en nek egy ré sze a lét szám nö ve ke dés ből, má sik há nya da az idő köz ben meg -
újuló és kor sze rű sö dő inf rast ruk tú ra – ko ráb bi hoz ké pest – ma ga sabb fenn tar tá si költ sé ge i ből
adó dik). 
– Le he tő leg az in téz mény rend szer mű kö dé si fi nan szí ro zá sá tól el kü lö nü lő meg ol dás szük sé -
ges a már hi vat ko zott ága za ti fej lesz té si prog ra mok (PPP konst ruk ci ók) in téz mé nye ket még
éve kig ter he lő részéről.4

– Biz to sí ta ni kell a kü lön bö ző idő szak ok ban és prog ra mok so rán fel épí tett (e te kin tet ben
adott ság) ok ta tá si, ku ta tá si és egyéb lé te sít mé nyek ha té kony ki hasz ná lá sát (ami va ló szí nű leg
csak je len tős szer ve ze ti ra ci o na li zá lás sal és foly ta tó dó in téz mé nyi cent ra li zá ci ó val ke zel he tő). 

Fen ti ek in do kolt tá te szik a ha tá lyos (a meg ol dan dó fel ada tok szem pont já ból el avult) 
fi nan szí ro zá si, gaz dál ko dá si sza bály rend szer meg vál toz ta tá sát. A vá lasz tan dó fi nan szí ro zá si
konst ruk ci ó tól füg get le nül elő fel té tel an nak tisz tá zá sa (meg ha tá ro zá sa), hogy az ága zat leg na -
gyobb meg ren de lő je (az ál lam) mi lyen mér ték ben vesz/ve gyen részt a fel ső ok ta tás fi nan szí ro -
zá sá ban, az in téz mény rend szer mű köd te té sé ben. A ko ráb bi ak nál (el ső év re fel ve he tő ál la mi lag
tá mo ga tott lét szám ke ret) eg zak tabb és ke mé nyebb kor lát kí vá na tos, olyan, amely vi lá gos üze -
ne tet köz ve tít a ka pa ci tás- és foglalkoztatás-fenntartásra/bővítésre op ti ma li zá ló in téz mé nyek
ré szé re és ha son ló kép pen egy ér tel mű en ori en tál ja a rend szer fel hasz ná ló it, a le en dő hall -
gatókat.5
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4 Az Ál la mi Szám ve vô szék vo nat ko zó vizs gá la ta sze rint az ok ta tá si inf rast ruk tú ra bér le ti dí já hoz tör té nô
hoz zá já ru lás 2006—2010 kö zött 14,9 mil li árd fo rint tal ter hel te az ok ta tá sért fe le lôs mi nisz té ri um költ ség ve -
tés ét. A húsz éves fu tam ide jû prog ram vár ha tó an to váb bi 96,6 mil li árd fo rint fe je ze ti szin tû kö te le zett ség -
vál la lást je lent.

5 A 2012. évi ál la mi lag tá mo ga tott ke ret szá mok vis  sza nye sé sé vel (a ko ráb bi 54 000 he lyett 30 000 fel sô ok -
ta tá si he lyet fi nan szí roz az ál lam) a kor mány zat nyil ván va ló vá tet te, hogy az ál la mi ka pa ci tá sok szû kí té se
fon tos esz kö ze a fenn tart ha tó ság nak. Ugyan ezt erô sí ti (pon to sab ban az in téz mé nyi struk tú ra át ala kí tá sá -
nak igé nyét jel zi) a ke ret szá mok bel sô ará nya i nak ra di ká lis át ren de zé se (pl. a jo gász-, köz gaz dász kép -
zés ben tö re dé ké re csök ken az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók szá ma).
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A fenn tart ha tó ság biz to sí tá sa mel lett je len tős ki hí vás a ha zai fel ső ok ta tás ver seny ké pes sé -
gé nek ja ví tá sa (an nak rész le tes meg vi ta tá sá tól el te kin tünk, hogy mi lyen mu ta tók kal és egyéb
pa ra mé te rek kel mér he tő vagy mu tat ha tó be egy fel ső ok ta tá si rend szer ver seny ké pes sé ge, de
el fo gad juk azt a köz ke le tű vé le ke dést, hogy a ha zai fel ső ok ta tá si rend szer e te kin tet ben is ja ví -
tan dó). 

A ver seny ké pes ség szű kebb (fis ká lis) ér te lem ben a (költ ség ve té si) ha té kony ság nö ve lé sé vel
ja vít ha tó. A fi nan szí ro zás ban mind ez egy mi nő ség/tel je sít mény alap ján dif fe ren ci á ló sza bály rend -
szer rel és al lo ká ci ós me cha niz mus sal ösz tö nöz he tő. En nek fon tos ele me a je len le gi – ho mo gén
intéz mény tí pu sú – sza bá lyo zás fel vál tá sa vagy ki egé szí té se egy a kép zé si/te vé keny sé gi pro fil
alap ján dif fe ren ci ált, az in téz mény rend szer sa já tos sá ga i hoz il lesz ke dő sza bá lyo zá si kör nye zet -
tel (egye tem, fő is ko la, alap- és elit kép zés, K+F+I te vé keny ség, ku ta tó egye tem, egye bek). 

A vár ha tó de mog rá fi ai fo lya ma tok ke ze lé se, konk ré tan a fel ső ok ta tás irán ti ke res let to váb bi
csök ke né se in téz mé nyi szin ten, a ma i nál is ki éle zet tebb hely ze tet te remt. Kü lön be avat ko zás
nél kül ez az ál la pot vár ha tó an a nagy, in teg rált egye te mek nek (és a fő vá ros nak) ked vez, to vább
erő sít ve a cent ra li zá ci ót. Ugyan ak kor fon tos meg em lí te ni, hogy a kor mány már „be avat ko -
zott”, ugyan is sza kít va a ko ráb bi idő szak – hall ga tói (fo gyasz tói) pre fe ren ci á kon ala pu ló –
létszám-al lo ká ci ós me cha niz mu sá val, a jö vő ben az in téz mé nyek kö zöt ti ke ret el osz tás a fenn -
tar tó ha tó ság (NEFMI) fel ada ta. Kér dés, hogy eb ben a fo lya mat ban mi lyen pre fe ren ci ák men -
tén nyil vá nul meg a fenn tar tói aka rat (pl. a vi dé ki kis in téz mé nyek/kép zé si he lyek fenn tar tá sa
lesz el sőd le ges vagy az in téz mény szer ke zet to váb bi köz pon to sí tá sa).

A je len le gi fo lya ma tok az ága za ti for rá sok to váb bi di ver zi fi ká ci ó ját va ló szí nű sí tik (ami
több szem pont ból kí vá na tos is), az in téz mény rend szer ilyen mér té kű költ ség ve té si füg gő sé ge
nem csak ál lam ház tar tá si szem pont ból prob le ma ti kus, a nem zet kö zi fel ső ok ta tá si tér ben egye -
ne sen ver seny hát rány. 

Fen ti ek bi zo nyo san fel ve tik a kü lön bö ző fi nan szí ro zá si csa tor ná kon el ér he tő for rá sok ará -
nya i nak meg vál toz ta tá sát (az ál la mi fi nan szí ro zá sú ke ret szám csök ke né se ezt a fo lya ma tot
gyor sít ja), kö zép tá von a kül ső (ma gán) for rá sok nö ve ke dé sé nek szük sé ges sé gét. Te kint sük át,
mit je lent mind ez a je len le gi fi nan szí ro zá si rend szer ele me i nél. 

Fel ada tok és ja vas la tok

A má ra je len tős té tel lé vá ló költ ség té rí té ses be vé tel ről – mi köz ben je len leg nél kü löz he tet len ele -
me az in téz mény rend szer mű köd te té sé nek – konst ruk ci ó já ból és sza bály rend sze ré ből adó dó an
ne he zen dönt he tő el, hogy hol, mi lyen kép zé si tí pu sok nál, mely in téz mé nyek ben ké pe zi ré szét 
a klas  szi kus (humán)kapacitás-fenntartó ke reszt fi nan szí ro zás nak, ös  sze ge hol éri el a köz gaz da -
sági szem pont ból ér tel mez he tő ön költ ség szin tet, és hol te kint he tő pi a ci ér te lem ben is ver seny ké -
pes ár nak – tan díj nak. E kör ben (és ál ta lá no san is) fel adat egy ága za ti (ön)költségszámítás el ké -
szí té se. Ilyen re utol já ra az 1990-es évek ele jén, az ak ko ri fel ső ok ta tá si tör vény meg al ko tá sá nál és
a nor ma tív fi nan szí ro zá si rend szer elő ké szí té se kor tör tént kí sér let.

A fel ső ok ta tás költ sé ge i nek fel mé ré se (kal ku lá ci ó ja) va ló szí nű leg a fenn tar tó mi nisz té ri -
um ko or di ná lá sá val (és a min den ko ri pénz ügy mi nisz té ri um köz re mű kö dé sé vel) va ló sít ha tó
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meg. ki in du lás ként te kint he tünk a „jól be já ra tott” költ ség té rí té si té te lek re ak kor is, ha az egész
prob lé ma kör el vi tisz tá zá sa sem tör tént (még) meg.

A klas  szi kus mű kö dé si tá mo ga tá son kí vül eső (akár ál la mi, akár va ló ban pri vát, vagy kül -
föl di) for rá sok fel hasz ná lá sá nak ta pasz ta la tai ve gye sek, az el múlt idő szak prog ram ja i nak
(világ ban ki prog ra mok, uni ós fej lesz té sek, PPP prog ram, je len tős K+F pá lyá za tok) ered mé nyei
fe le má sak. Meg épül tek azok a lé te sít mé nyek (kol lé gi u mok, könyv tá rak, ta nul má nyi épü le tek,
ku ta tó köz pon tok), me lyek ta gad ha tat la nul meg te rem tik a le he tő sé get a szín vo na las fel ső ok ta tá -
si kép zés hez, ugyan ak kor a vég re haj tás prob lé mái (hi ány zó/el avult me nedzs ment ta pasz ta lat,
rossz sza bá lyo zá si kör nye zet, ese ten ként gon dat lan gaz dál ko dás) mi att a fej lesz té sek költ ség -
szint je né hol ki rí vó an ma gas, és je len tős a be nem fe je zett vagy el hú zó dó fej lesz té sek szá ma.
Mind ez ös  szes sé gé ben nagy – és vég ső so ron az ál lam ra/adó fi ze tők re há ru ló – több let költ ség -
gel jár. 

E kör ben el ső he lyen szük sé ges az úgy ne ve zett PPP fej lesz té sek kö vet kez mé nye i nek
„kon szo li dá lá sa” és olyan új konst ruk ci ók ki ala kí tá sa, ame lyek sza bá lyo zott ke re tek kö zött,
le he tő leg tel je sít mény/ver seny ala pon osz ta nak fej lesz té si for rá so kat (ilyen pél da le het pl. 
a ku ta tó egye te mi tá mo ga tá si prog ram). 

For rás al lo ká ci ós ol da lon je len tős az in téz mé nyi nyo más az ál la mi nor ma tív vagy
kvázinormatív el osz tá si rend szer leg alább rész le ges meg vál toz ta tá sá ra (a nor ma tív rend sze rek
ex ten zív idő szak ban biz to sí ta nak au to ma ti kus for rás bő vü lést). E kör ben egy ér tel mű vé kell
ten ni, hogy a költ ség ve té si tá mo ga tá son kí vül mi lyen for rá sok és mi lyen fi nan szí ro zá si csa tor -
nák von ha tók be/tart ha tók benn az ága zat ban (költ ség té rí tés, K+F for rá sok, uni ós pá lyá za tok,
diákhitel[ek]). 

Az in téz mé nyi gaz dál ko dá si sza bá lyo kat te kint ve a fenn tar tó és sza bá lyo zó ál lam és az in téz -
mé nyek ér de kei el tér nek, il let ve nem ma gá tól ér te tő dő en es nek egy be. Az in téz mé nyek, me lyek
mé re tü ket bel ső ta golt sá gu kat, te vé keny sé gü ket te kint ve egy re in kább nagy vál la lat ok ra/nagy
szol gál ta tók ra ha son lí ta nak, ab ban ér de kel tek, hogy a gaz dál ko dá si sza bály rend szer egy részt
biz to sít sa gaz dál ko dá suk (ál lam tól va ló) füg get len sé gét, más részt te gye le he tő vé, hogy a ve lük
ko ope rá ló vál la la tok kal, ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek kel „aka dály men te sen” mű köd hes se -
nek együtt. A sza bá lyo zó (ál lam) fenn tar tói ér de ke lát szó lag sé rül, itt ugyan is a fenn tar tói kont roll
ér vé nye sí té se az el sőd le ges, a ter mé sze tes fis ká lis szi gor és nem utol só sor ban a be avat ko zás le -
he tő sé gét meg te rem tő sza bá lyo zá si kör nye zet ki ala kí tá sa. Je len ál lás sze rint – leg alább is a ko rábbi
idő szak gya kor la tá hoz vi szo nyít va – a fenn tar tói po zí ci ók erő sö dé se folyik.6 Rö vid tá von te hát az
aláb bi fel ada tok/prob lé mák meg ol dá sát tar tom szük sé ges nek:
– Az ál la mi sze rep vál la lás mé re té nek (eg zakt és szá mon kér he tő fi nan szí ro zá si és ka pa ci tás -
pa ra mé te re i nek) meg ha tá ro zá sa (be le ért ve az in téz mény há ló zat mé re té re és struk tú rá já ra
vonat ko zó nem meg ke rül he tő kor mány za ti dön té se ket). 
– A je len le gi „kvázinormatív” tá mo ga tá si rend szer meg vál toz ta tá sa (egy hall ga tói lét szám -
ex pan zió utá ni kor szak for rás al lo ká ci ós rend sze ré nek ki ala kí tá sa) a fel adat, fon tos ele me ként
egy ága za ti (ön)költségszámítás el vég zé se.
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6 A kor mány több egye tem hez költ ség ve té si (fô)felügyelôket kül dött, a gaz da sá gi ta ná csok ös  sze té te le 
a fenn tar tó „ja vá ra” vál to zott meg, a ko ráb bi gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok egy ré sze meg szûnt.
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– Az in téz mé nyi gaz dál ko dá si sza bá lyok át ala kí tá sa. Fon tos dön té si pont, hogy e te kin tet -
ben a fel ső ok ta tás a költ ség ve té si szfé ra egé szé vel „együtt mo zog” vagy to vább ra is el tud ja
ismer tet ni ága za ti spe ci a li tá sa it és ko ráb ban „ki al ku dott” több let jo go sít vá nya it. 
– Egy – fi nan szí ro zá si szem pont ból is –fenntartható tá mo ga tá si rend szer ke ret sza bá lya i nak
(és korlátainak) ki ala kí tá sa (konk ré tan egy komp lex fi nan szí ro zá si ren de let el ké szí té se).

A kö vet ke zők ben egy – a fen ti ek ben vá zolt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel tet he tő – fi nan szí -
ro zá si rend szer fő jel lem ző it fog la lom ös  sze, je len fá zis ban in kább kér dé sek kel, fel ve té sek kel,
mint rész le tes vá la szok kal je lez ve a le het sé ges (ál ta lam kí vá na tos nak tar tott) vál toz ta tás irá -
nya it és esz kö ze it. 

A je len le gi – a fel ső ok ta tás bő vü lő sza ka szá ban ki ala kí tott – nor ma tív fi nan szí ro zá si mo -
dell (al lo ká ci ós me cha niz mus) fő jel lem ző je, hogy hoz zá ve tő le ge sen jól te rí ti az in téz mé nyek
kö zött az ál la mi lag tá mo ga tott lét szám ke ret nö ve ke dé se kor meg je le nő (többlet)támogatást, és
meg je le ní ti az egyes kép zé si te rü le tek el té rő költségviszonyait.7 A konst ruk ció, kor lá to zot tan
ugyan, de ké pes fi gye lem be ven ni az in téz mé nyek el té rő ku ta tá si po ten ci ál ját (ku ta tá si nor ma -
tí va) és nor ma tív mó don el is me ri a fenn tar tá si, üze mel te té si költ sé ge ket. 

Alap- és ki egé szí tő fi nan szí ro zás: a fi nan szí ro zás ról szó ló dis kur zus rend sze re sen vis  sza -
té rő ele me az „alap fi nan szí ro zás” kér dé se. A jel lem ző en in téz mé nyi ol dal ról fel ve tő dő gon do -
lat (igény) mö gött az a meg fon to lás áll, hogy az (ál la mi) for rá sok el osz tá sa kor kí vá na tos meg -
kü lön böz tet ni az in téz mény mű kö dé sé hez (alap fel ada tai el lá tá sá hoz) szük sé ges for rá so kat 
a töb bi – ki egé szí tő vagy vál lalt – fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges tá mo ga tás tól. Eb ben az in terp re-
tá ci ó ban az alap tá mo ga tás mint egy ala nyi jo gon jár, mér té ke meg kér dő je lez he tet len, azt 
a finan szí ro zó (ál lam) éven te ga ran tál ja és mint ilyen, nem ré sze a költ ség ve té si al ku nak. 

Ezen igé nyek ki elé gí té sé re szü le tett a ko ráb bi fel ső ok ta tá si tör vény úgy ne ve zett „há rom -
éves fi nan szí ro zá si meg ál la po dás” konst ruk ci ó ja, mely ben a jog al ko tó meg ha tá roz ta az „ál lan dó
jel le gű” (alap) és a „vál to zó” tá mo ga tá so kat, ez utób bi hoz na gyon pu ha tel je sít mény kö ve tel -
mé nye ket tár sít va. 

A két fé le tá mo ga tás meg kü lön böz te té sé nek igé nye fenn tar tói (kor mány za ti) ol da lon is
meg je le nik, nem meg le pő az sem, hogy a szán dék mö gött a pénz ügyi kor mány zat ré szé ről 
a költ ség ve tés ben ga ran tá lan dó alap tá mo ga tás csök ken té sé nek per ma nens igé nye áll, az ága za ti
tár ca (OKM, NEFMI) pe dig „két lel kű”, költ ség ve té si al ku ide jén az in téz mé nyek ér dek kép vi -
se lő je ként je le nik meg, a meg szer zett for rá sok el osz tá sa kor pe dig ma ga is fis ká lis szi gort kép -
vi sel. Hogy az ilyen tí pu sú meg kü lön böz te tés in do kolt-e és még in kább mi lyen ará nyok kal,
raci o ná li san csak ak kor vá la szol ha tó meg, ha vi lá gos sá vá lik az ál la mi sze rep vál la lás mér té ké -
re vo nat ko zó és el ső sor ban nem fi nan szí ro zá si jel le gű kér dés re adott vá lasz.

Az ál lam fel ső ok ta tá si fel ada tai: Me lyek te hát az ál lam fel ső ok ta tás sal kap cso la tos kö te le -
ző/mi ni mum fel ada tai? A leg na gyobb meg ren de lő ként mi lyen mér ték ben vesz részt a kép zés
fi nan szí ro zá sá ban, a rend szer mű köd te té sé ben? A kér dés re nem ele gen dő ál ta lá nos „kül de tés -
nyi lat ko zat” szin tű vá laszt ad ni, szük ség van a fel vál lalt fel ada tok kö ré nek, a vál la lás mér té ké -
nek eg zakt – a rend szert sza bá lyo zók és üze mel te tők szá má ra is ért he tő mó don tör té nő – 
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7 E he lyen nem nyit juk meg azt a vi tát, hogy ezt men  nyi re te szi jól vagy rosszul.
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meg fo gal ma zá sá ra. Egy ilyen (szakma)politikai vá lasz is me re té ben van lét jo go sult sá ga alap-
és ki egé szí tő fi nan szí ro zás ról be szél ni, kö te le ző és vá lasz tott vagy ver se nyez te tett fel ada tok -
hoz fi nan szí ro zá si me cha niz must kap csol ni. 

A fel ső ok ta tás min den ko ri stra té gi á já ban a fen ti kér dés nek – és el dön té sé nek – az el ső he -
lyek kö zött kell sze re pel nie. A ha tá rok ki je lö lé sé re a je len le gi rend szer ben is tör té nik kí sér let, 
a szak mai kor lá tot az el ső év re fel ve he tő ál la mi lag tá mo ga tott lét szám ke ret meg ha tá ro zá sa je -
len ti. Ez azon ban pu ha korlát.8 Az el ső év re fel ve he tő lét szám ke ret tel – ahogy az el múlt idő -
szak re ál fo lya ma tai mu tat ják – a ki je lö len dő ha tá rok csak át té te le sen tart ha tók be. Az ál la mi
vál la lás mér té ke (a li be rá li san sza bá lyo zott kép zé si idő ke ret, il let ve a már rend szer ben lé vő
hall ga tók ter ve zett nél, el várt nál hos  szabb ide jű „benn tar tóz ko dá sa”) nem várt több let költ sé ge -
ket in du kál. A je len leg egyet len eg zakt pa ra mé ter rá adá sul csak na gyon „lom ha” sza bá lyo zás ra
al kal mas. 10–12 fél éves át la gos kép zé si időt te kint ve egy adott év akár 20–30%-os ke ret szám-
vál toz ta tá sa az összfinanszírozott lét szá mot csak né hány %-kal moz dít ja el, ugyan ak kor tár sa -
dal mi, (szakma)politikai szem pont ból egy ilyen mér té kű csök ken tés koc ká za tai már je len tő -
sek. Cél sze rűbb len ne át tér ni a tel jes ál la mi lag fi nan szí ro zott lét szám meg ha tá ro zá sá ra, mert
ez a meg ol dás – kap cso la tot te remt ve a be is ko lá zás és a ki bo csá tás kö zött – ke mé nyebb kor lá -
tot, ter vez he tőbb költ sé ge ket je lent. 

Ha meg ha tá roz ha tó az ál la mi sze rep vál la lás mér té ke, ak kor már fel te he tő az a kér dés,
hogy mi a leg op ti má li sabb fi nan szí ro zá si (al lo ká ci ós) rend szer, mi lyen me cha niz mus sal cél -
sze rű a képzés/kutatás/fenntartás for rá sa it op ti má li san (ese ten ként szak mai vagy ha té kony sá gi
kö ve tel mé nye ket is ér vé nye sít ve) el osz ta ni. 

Fejkvótaalapú vs. in téz mény fi nan szí ro zás: A je len le gi for rás el osz tá si me tó dust több, je len
ta nul mány ban is hi vat ko zott do ku men tum kri ti ká val il le ti. Szer zői fel ró ják a rend szer egye net -
len sé gét, a pá lyá za ti for rá sok fel hasz ná lá sá nak las sú sá gát, a va gyon gaz dál ko dá si kö ve tel mé -
nyek tisz tá zat lan sá gát, az ala csony ha té kony ság gal mű kö dő ál la mi pénz el osz tást, a fejkvóta -
alapú fi nan szí ro zás torz ál la po to kat fenn tar tó sze re pét. Az ága za ti mi nisz té ri um (NEFMI)
anya ga úgy fo gal maz, hogy „az ed dig túl nyo mó an fej kvó tán ala pu ló fi nan szí ro zá si el ve he lyett
az in téz mény tí pu sok pro fil já hoz, fel ada ta i hoz iga zí tott, több szem pon tot fi gye lem be ve vő, tel je -
sít mény mu ta tók hoz kö tött [...] fi nan szí ro zá si el vek ki ala kí tá sa szük sé ges”.

A fi nan szí ro zá si konst ruk ci ó ról szó ló dis kur zus fon tos szak mai kér dés, de hang sú lyoz ni
kell, hogy nem az ága zat nak ju tó/já ró tá mo ga tás mér té ké ről szól, az a klas  szi kus költ ség ve té si
al ku, tá gabb ér te lem ben a kor mány za ti (tár sa dal mi) szak ma po li ti kai vi ta ré szét ké pe zi. Az al lo -
ká ci ós me cha niz mu sok ab ból a szem pont ból ér ték- és intézménysemlegesek, hogy tech ni ka i lag
mind egyik ké pes a ki al ku dott (a szek tor ren del ke zé sé re ál ló) for rá sok in téz mény rend sze ren be -
lü li el osz tá sá ra. A „me cha niz mus vi ta” ak kor vá lik ér ték vá lasz tá si kér dés sé, ami kor a lát szó lag
fi nan szí ro zá si konst ruk ci ók ról és rend sze rek ről fo lyó vi ta ke re té ben a dis pu ta va ló já ban az
ága zat ál tal igé nyelt, el várt, ne ki já ró for rá sok nagy sá gá ról és jo gos sá gá ról szól. Meg pró bál juk
el ke rül ni ezt a „csap dát”. A nor ma tív vagy fejkvótaalapú fi nan szí ro zás vi szony lag egy sze rű és
el ter jedt fi nan szí ro zá si me tó dus (ele me it al kal maz za a ha zai köz- és fel ső ok ta tás, a szo ci á lis
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8 Mindez nem je len ti azt, hogy a 2012. évi ke ret szá mok ról szó ló dön tés ne jár na „ke mény” kö vet kez mé -
nyek kel az in téz mé nyek fi nan szí ro zá sa, mû köd te té se szem pont já ból.
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és egész ség ügyi el lá tó rend szer is). Lé nye ge sze rint el lá tot tak hoz kap csol tá mo ga tást, az al lo -
ká ció alap ja az el lá tot ti lét szám, a fej kvó ta (nor ma tí va) ös  sze ge jó eset ben költ ség ala pon fel -
épü lő fi nan szí ro zá si egy ség. A mo dell jól al kal maz ha tó ab ban az eset ben, ha a faj la gos költ sé -
gek és az el lá tot tak lét szá ma kö zöt ti kap cso lat egy ér tel mű, a költ ség igény jel lem ző en (vagy
ki zá ró lag) a lét szám tól függ. Al kal ma zá sa ex pan zív (lét szá mot bő ví tő) sza kasz ban „kel le -
mes”, ek kor ép pen a konst ruk ció ge ne rál ja és le gi ti mál ja (!) a pót ló la gos for rás igényt, a meg -
szer zett for rá so kat ezt kö ve tő en a rend szer az in téz mény rend szer ben teríti.9

A fejkvótaalapú fi nan szí ro zás „hát rá nya és al kal mat lan sá ga” rend re a ka pa ci tá so kat szű kí -
tő idő szak ban ve tő dik fel, ami nek alap ve tő oka az, hogy a fenn tar tott in téz mény rend szer ru gal -
mat lan sá ga mi att a há ló zat ne he zen re a gál a meg vál to zott hely zet re (for rás csök ke nés) és sok -
szor re á lis esély van más mó don (pl. egyé ni al kuk ré vén) tör té nő for rás szer zés re – akár ága za ti
szin ten is. Ez zel ide ig-órá ig el ke rül he tő a bő vü lő idő szak ban ki épült ka pa ci tá sok vis  sza nye sé -
se, de ma ga a kü lön al ku az, ami ero dál ja a nor ma tív konst ruk ció hi te les sé gét, alá ás va az érin -
tet tek bi zal mát. 

In téz mény fi nan szí ro zá son azt ért jük, hogy az ál lam (mint fenn tar tó) az adott (fel ső ok ta tá si
kép zés) fel adat el lá tá sá hoz meg ha tá ro zott szá mú, az el lá tan dó cél nak meg fe le lő en ki ala kí tott
in téz ményt (egye te met) mű köd tet. A fenn tar tás egy aránt vo nat ko zik a fel adat el lá tás hoz szük -
sé ges fi zi kai ka pa ci tás (lé te sít mény) üze mel te té sé re, ál lag meg óvá sá ra, fej lesz té sé re és a fel -
adat el lá tá sát vég ző (jel lem ző en ál la mi al kal ma zott) ok ta tók, funk ci o ná lis te rü le ten al kal ma -
zot tak fog lal koz ta tá sá ra. E mo dell ben az in téz mény ka pa ci tá sa (hány hall ga tót tud egy szer re
el lát ni) lé nye gé ben adott ság, az in téz mény „mé re te zé sé től” függ. Az intézmény(ek) költ ség ve -
tés ének meg ál la pí tá sa bá zis ala pon tör té nik az zal, hogy jó eset ben lé tez nek a terv al kut meg ala -
po zó költ ség nor mák. Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy az in téz mény fi nan szí ro zás ru gal mat -
la nabb a nor ma tív nál, ne he zeb ben re a gál és ke vés bé ver seny pár ti. Ez zel szem ben in téz mé nyi
szem pont ból sta bil és ki szá mít ha tóbb, a fenn tar tó nak egy ér tel mű kont rollt biz to sít. 

Mi kor cél sze rű a fel ső ok ta tás ban in téz mény- vagy in téz mény tí pu sú fi nan szí ro zást al kal -
maz ni? Meg lá tá som sze rint ak kor, ha az „ál lam fel ső ok ta tá si fel ada tai” kér dés re vi lá gos vá lasz
szü le tik. Amen  nyi ben az ál lam (kor mány zat) eg zakt mó don rög zí ti meg ren de lé sét, leg alább
kö zép tá vú ki te kin tés sel vi lá gos sá te szi, hogy mint meg ren de lő mi lyen kép zé si struk tú rá ban,
mek ko ra lét szá mú dip lo más kép zé sét fi nan szí roz za, ér tel mez he tő az a kér dés, hogy eh hez
milyen mé re tű és ta golt sá gú in téz mény rend szert üze mel tet. A mo dell al kal ma zá sá ból to váb bi
el ső pil lan tás ra nem nyil ván va ló kö vet kez mé nyek adód nak. Ilye nek: 
– Az „in téz mény fi nan szí ro zott” ál la mi egye te mek mai ér te lem ben vett gaz dál ko dá si au to -
nó mi á ja meg szű nik (nincs ugyan is he lye és ér tel me az önál ló gaz dál ko dás nak, ha az ál lam tel -
jes kö rű en fi nan szí roz za az in téz ményt, he lye van vi szont az ál lam ál tal kont rol lált szi go rú
költ ség gaz dál ko dás nak). 
– Az ál la mi fenn tar tás va ló szí nű leg ne he zí ti az in téz mény „moz gá sát” egy olyan (eu ró pai)
fel ső ok ta tá si tér ben, ahol a part ne rek/ver seny tár sak más gaz dál ko dá si kör nye zet ben mű köd nek.
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9 Nem foly tat juk le azt a vi tát, hogy a ma gyar fel sô ok ta tás nor ma tív fi nan szí ro zá si rend sze re men  nyi re nor -
ma tív, a tárgy ban szá mos ér té kes elem zés szü le tett.
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Va ló szí nű leg ne he zeb bé vá lik pl. a nem ál la mi be ru há zá sok be fo ga dá sa, az együtt mű kö dés
más ága za tok (pl. K+F) in téz mé nye i vel (ugyan is a költ ség ve té si kör ben lé vő ál la mi fenn tar tá sú
in téz mé nyek gaz dál ko dá sá ra a pi a ci he lyett a bü rok ra ti kus ko or di ná ció jel lem ző). 
– Mar gi ná lis sá vál hat nak a je len leg ma gá tól ér te tő dő „sa ját be vé te lek”, me lyek az zal együtt,
hogy a tel je sü lé sük min den év ben bi zony ta lan sá got (koc ká za tot) je lent, rend re tel je sül nek (és
az ága zat ki adá sa i nak mint egy fe lét fi nan szí roz zák). Egy ál ta lán nem ma gá tól ér te tő dő, hogy
tel jes kö rű ál la mi fi nan szí ro zás nál az ilyen be vé te lek az in téz mény nél ma rad ná nak, vagy 
– a sza bá lyo zás vál to zá sa mi att – egy ál ta lán ke let kez het né nek. 

A fen ti és még szá mos egyéb kö vet kez mény, de leg in kább az a kö rül mény, hogy a mai
egye te mek te vé keny ség szem pont já ból in kább ha son lí ta nak nagy vál la lat ok ra, mint hi va ta lok -
ra, va ló szí nű leg egy ve gyes rend szer fe lé tör té nő el moz du lás in do kolt. Egy ilyen rend szer ben
– to vább ra is meg kell mon da ni, hogy mi az ál lam fel ada ta az ága zat ban és az adott in téz -
mény ben. Mi az, ami hez „alap fi nan szí ro zás” jár, an nak mek ko ra a mér té ke és mi lyen pa ra mé -
te rek alap ján ter vez he tő meg; 
– meg kell tar ta ni olyan ki egé szí tő fel ada to kat és meg kell ha tá roz ni ok ta tás po li ti kai pri o ri -
tá so kat, ame lyek meg va ló sí tá sá hoz ver se nyez te tés alap ján le het for rást sze rez ni; 
– az in téz mé nyi „önál ló ság” azo kon a te rü le te ken őriz he tő meg, ahol az ja vít ja az intéz -
mény(rendszer) ver seny ké pes sé gét. 

In téz mé nyi gaz dál ko dá si sza bá lyok
Az e tárgy kör ben zaj ló szak mai vi tá ban (a gaz dál ko dá si au to nó mia meg tar tá sa, bő ví té se vs. az
ál la mi for rá sok kal tör té nő gaz dál ko dás szi go rí tá sa, az egye te mek gaz dál ko dá si jo go sít vá nya i -
nak szű kí té se) mind két ál lás pont mö gé le gi tim és mél tá nyol ha tó ér vek so ra koz tat ha tók fel. 

A mé re tük ben egy re in kább vál la la tok ra/nagy szol gál ta tók ra ha son lí tó in téz mé nyek ab ban
ér de kel tek, hogy a rá juk vo nat ko zó gaz dál ko dá si sza bály rend szer biz to sít sa gaz dál ko dá suk
(ál lam tól va ló) füg get len sé gét és te gye le he tő vé azt, hogy a ve lük ko ope rá ló vál la la tok kal, 
ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek kel „aka dály men te sen” mű köd hes se nek együtt. Ugyan ezen
in téz mé nyek má sik ol da lon tel jes kö rű „alap fi nan szí ro zást” akar nak, a fog lal koz ta tá si biz ton -
ság ga ran tá lá sát vár ják el és nem na gyon mu tat nak haj lan dó sá got a gaz da sá gi önál ló ság gal já ró
koc ká za tok va lós fel vál la lá sá ra.

A sza bá lyo zó (ál lam) fenn tar tói ér de ke az át lát ha tó ság biz to sí tá sa, a kont roll ér vé nye sí té se
és nem utol só sor ban a be avat ko zás le he tő sé gét meg te rem tő sza bá lyo zá si kör nye zet. A fi nan -
szí ro zó ál lam alap igé nye az ál ta la biz to sí tott for rá sok fel hasz ná lá sá nak nyo mon kö ve té se, kép -
vi se lői gya nak vás sal te kin te nek a pi a ci ele mek meg je le né sé re. Ugyan ez az ál lam ugyan ak kor
nem biz to sít ja az ál ta la meg ren delt kép zé si ka pa ci tás for rá sa it és elő ír ja vagy „meg en ge di”,
hogy mind er ről az in téz mény rend szer ma ga gon dos kod jon. 

A kí vá na tos vál toz ta tás irá nya min den kép pen függ az elő ző ek ben tár gyalt ki hí vá sok -
ra/prob lé mák ra adott vá la szok tól. Va ló szí nű, hogy hos  szabb tá von olyan gaz dál ko dá si sza -
bály rend szer ki ala kí tá sa cél sze rű: 
– ame lyik a fő fi nan szí ro zó (ál lam) ré szé re biz to sít ja a kont roll le he tő sé gét; 
– az in téz mé nyek szá má ra tel je sít mény ösz tön ző, ru gal mas fel té tel rend szert kí nál; 
– tá mo ga tó kör nye ze tet te remt a fel ső ok ta tás szer te ága zó fel adat rend sze ré nek el lá tá sá ban. 

80 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:52 Page 80



A felsôoktatás finanszírozása

E kö ve tel mé nyek több fé le kép pen tel je sít he tők: a ma i hoz ha son ló „ve gyes” rend szer ben
(min den in téz mény „min dent csi nál”, vi szony la go san sza bad gaz dál ko dá si kör nye zet ben)
vagy dif fe ren ci ált in téz mény- és sza bá lyo zó rend szer ki ala kí tá sá val („tisz ta pro fi lú” ál la mi in -
téz mé nyek szi go rú gaz dál ko dá si rend del és ma gán in téz mé nyek há ló za ta a sza bad vál lal ko zás/
gaz dál ko dás le he tő sé ge i vel és koc ká za ta i val). Ezen (ágazat)politikai kér dés el dön té se a gaz -
dál ko dá si prob lé mák meg ol dá sá nál is na gyobb fel adat.

Hi vat ko zá sok

FTT – EX PAN ZIÓ (2011): A ma gyar fel ső ok ta tás sza bá lyo zá sá nak stra té gi ai meg ala po zá sa.
Az FTT stra té gi ai aján lá sa a fel ső ok ta tás tör vé nyi sza bá lyo zá sá nak elő ké szí té sé hez.
Buda pest.

Ma gyar or szág kor má nya (2011): Széll Kál mán Terv. Ös  sze fo gás az adós ság el len. Bu da pest.
NEFMI (2010): A fel ső ok ta tás át ala kí tá sá nak alap el vei és a fel ső ok ta tás prob lé ma tér ké pe

(mi nisz té ri u mi vi ta anyag). Bu da pest.
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Fel sô ok ta tás-irá nyí tás és 
-finanszírozás: nem zet kö zi tren dek
és jó gyakorlatok1

Kováts Ger gely – Nagy Sán dor Gyu la – Né meth And rás Oli vér

� A fel sô ok ta tá si rend sze rek irá nyí tá sa és fi nan szí ro zá sa az el múlt év ti ze dek ál lan dó an ak -
tu á lis té má já nak te kint he tô. Bár a té ma irán ti ér dek lô dés az 1990–2000-es évek ben sem
csil la po dott, amit jól mu tat, hogy az el múlt év ti zed ben há rom nem zet kö zi ös  sze ha son lí tó
vizs gá lat is ké szült a té má ban (OECD, 2008; Estermann–Nokkala, 2009; de Boer et al., 2010),
a 2008-as gaz da sá gi vál ság gal a fel sô ok ta tás fi nan szí ro zá sa és irá nyí tá sa még ak tu á li sabb
té má vá vált. Meg erô sö dött az a meg gyô zô dés is, hogy a fel sô ok ta tás irá nyí tá sa és fi nan szí -
ro zá sa egy más tól el vá laszt ha tat lan te rü le tek.
A ta nul mány el sô fe lé ben át te kint jük a fel sô ok ta tás irá nyí tá sa és fi nan szí ro zá sa te rén meg fi -
gyel he tô leg fon to sabb ál ta lá nos tren de ket, ezt kö ve tô en pe dig egyes nem zet kö zi pél dá kat
vizs gá lunk meg rö vi den. Egy részt a ke let-kö zép-eu ró pai tér ség fel sô ok ta tás-fi nan szí ro zá si
gya kor la tá val fog lal ko zunk, majd olyan nyu gat-eu ró pai pél dák kal, ame lyek (leg alább bi zo -
nyos te kin tet ben) kö ve ten dô jó gya kor lat nak te kint he tôk. �

Nem zet kö zi tren dek

A fel sô ok ta tás irá nyí tá sa és az in téz mé nyi au to nó mia vál to zá sa

A fel ső ok ta tás irá nyí tá sá nak és fi nan szí ro zá sá nak kons tans re form ja a fel ső ok ta tás tö me ge se dé -
sé nek és a tu dás de mok ra ti zá ló dá sá nak kö vet kez mé nye, amely mind a ke res le ti, mind a kí ná la ti
ol dal nö ve ke dé sé vel és he te ro gén né vá lá sá val járt (rész le te sen lásd Koz ma, 2006). Ez egy fe lől

1 Jelen cikk egy hos  szabb (Fel sô ok ta tás-fi nan szí ro zás és mi nô ség cé lok, vál lal ko zói for rá sok be vo ná sa a fel -
sô ok ta tás ba — nem zet kö zi gya kor lat adap tá lá sa cí mû) ta nul mány ki vo na ta, mely az Ok ta tás ku ta tó és Fej -
lesz tô In té zet meg bí zá sá ból ké szült, és el ér he tô a http://femip.hu/web/guest/helyzetelemzesek hon lap ról.
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ki élez te az irá nyít ha tó ság kér dé sét, hi szen ily mó don je len tős mér ték ben nőtt a fel ső ok ta tá si
rend szer komp le xi tá sa, a fel ső ok ta tá son be lül egy re dif fe ren ci ál tabb fel adat meg osz tás ala kult ki,
ami egy re ne he zeb bé tet te a köz vet len kor mány za ti irá nyí tást. En nek kö vet kez té ben fo ko za to san
át ala kult a kor mány zat (mi nisz té ri um) sze re pe is, amely nek az ága zat köz vet len ope ra tív irá nyí -
tá sa (government) he lyett egy re in kább egy ös  sze tett, sok sze rep lős há ló zat át fo gó, stra té gi ai irá -
nyí tó ja ként (governance) kell mű köd nie (de Boer et al., 2010), az az a hang súly a kü lön bö ző ága -
za ti sze rep lők meg fe le lő együtt mű kö dé sét elő se gí tő kör nye zet ki ala ku lá sá nak tá mo ga tá sá ra és 
a fel ső ok ta tá si te vé keny ség mo ni to ro zá sá nak meg szer ve zé sé re, fel ügye le té re és tár sa dal mi el fo -
gad ta tá sá ra he lye ző dött át. A fel ső ok ta tá si szol gál ta tá sok ope ra tív ki vi te le zé se a nö vek vő au to nó -
mi á val ren del ke ző fel ső ok ta tá si in téz mé nyek fel ada ta, míg az in téz mé nyek ope ra tív (pénz ügyi,
mi nő ség ügyi) el len őr zé se spe ci á lis tes tü le tek, ügy nök sé gek fel ada tá vá vá lik.

Eu ró pá ban ki sebb-na gyobb mér ték ben át ala kult (szán dé ko san nem „nö ve ke dést” írunk) a fel ső -
ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á ja, amit ki vé tel nél kül tük röz nek az el múlt idő szak át fo gó fel mé ré sei.

Ál ta lá nos ság ban nö vek vő in téz mé nyi au to nó mia ta pasz tal ha tó a szer ve ze ti au to nó mia te -
rén, az az nö ve ke dett az in téz mé nyek bel ső szer ve ze ti és kor mány zá si struk tú rá já nak ala kít ha -
tó sá ga, a ve ze tők ki vá lasz tá sá nak sza bad sá ga. An nak el le né re, hogy ezen a té ren Eu ró pa leg -
több or szá gá ban to vább ra is vi szony lag ala csony az in téz mé nyi au to nó mia fo ka, a European
University Association (EUA) je len té se (Estermann et al., 2011) sze rint a leg több or szág ban az
in téz mé nyi au to nó mia bő vü lé se fi gyel he tő meg, el len ke ző irá nyú vál to zás ra ke vés pél dát le he -
tett ta lál ni. Bár az in téz mé nyek egy re na gyobb sza bad sá got él vez nek bel ső struk tú rá juk ala kí -
tá sá ban, ezt ki sebb-na gyobb mér ték ben to vább ra is jog sza bály ok kal kor lá toz zák. A szer ve ze ti
au to nó mi át be fo lyá so ló leg fon to sabb vál to zás Eu ró pá ban a két szin tű kor mány zá si struk tú ra
el ter je dé se, il let ve az in téz mé nyen kí vü li sze rep lők rész vé te le az in téz mé nyek leg ma ga sabb
szin tű tes tü le te i ben (Estermann–Nokkala, 2009, 40; de Boer et al., 2010).

Szin tén nö ve ke dett a fo lya ma tok ala kí tá sá nak au to nó mi á ja (policy-autonómia), amely
ma gá ban fog lal ja az ok ta tók, ku ta tók és az ad mi niszt ra tív mun ka tár sak fog lal koz ta tá si sza bá -
lya i nak in téz mé nyi ala kít ha tó sá gát, va la mint az ok ta tá si és ku ta tá si au to nó mia kér dé se it, az az
a kép zé si és ku ta tá si prog ra mok meg vá lasz tá sát, a hall ga tók ki vá lasz tá sá nak sza bad sá gát stb.
A sze mély ze ti au to nó mia mér té ke azért kü lö nö sen fon tos kér dés, mert Eu ró pá ban a bér költ sé gek
az ös  szes költ ség kö rül be lül 60–90%-át te szik ki (Estermann–Pruvot, 2011, 36). A sze mély ze ti
po li ti kát il le tő en az eu ró pai or szá gok nagy több sé gé ben má ra je len tős az ok ta tók ki vá lasz tá sá -
nak sza bad sá ga, ugyan ak kor a bé re zés és el bo csá tás te kin te té ben jog sza bá lyi kor lá to zá sok ér -
vé nye sül nek. Az el múlt évek ben né hány or szág ban/tar to mány ban (pél dá ul Finn or szág ban)
meg szűnt a köz al kal ma zot ti stá tusz ban tör té nő fog lal koz ta tás kény sze re.

A kép zé si prog ra mok és ku ta tá si te rü le tek meg vá lasz tá sá ban az in téz mé nyek nek rég óta
nagy fo kú az au to nó mi á ja, és ezt több nyi re nem érin tet ték az eu ró pai re for mok.

A pénz ügyi au to nó mia nö ve ke dé se és a fi nan szí ro zá si rend szer át ala ku lá sa

Eu ró pá ban a leg na gyobb vál to zás ta lán az in téz mé nyek pénz ügyi au to nó mi á ját érin tet te,
amely a fi nan szí ro zá si rend sze rek vál to zá sá nak kö vet kez mé nye ként nö ve ke dett je len tős mér -
ték ben. A kö vet ke zők ben ezt te kint jük át va la mi vel rész le te seb ben.
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Felsôoktatás-irányítás és -finanszírozás

A hall ga tói lét szám ok nö ve ke dé se a fel ső ok ta tá si ki adá sok nö ve ke dé sét ered mé nyez te,
amely nek for rá sát ki sebb mér ték ben az ál la mi tá mo ga tá sok nö ve ke dé se, na gyobb mér ték ben
pe dig a nem ál la mi for rá sok nö vek vő be vo ná sa je len tet te (OECD, 2011). Így az OECD-
országok több sé ge egy ér tel mű en a több csa tor nás sá vá ló fi nan szí ro zás irá nyá ba ha lad: az ál la -
mi fi nan szí ro zás mel lett egy re több he lyen je le nik meg a költ ség meg osz tás (tan díj) és ez zel
pár hu za mo san ki épül a di ák hi te le zés, il let ve egy re na gyobb az úgy ne ve zett „third stream”
jö ve del mek – a vál la la ti tá mo ga tá sok, vál la la tok ál tal meg ren delt ku ta tá sok, épü let hasz no sí -
tás ból szár ma zó be vé te lek, jó té kony sá gi tá mo ga tá sok, pénz ügyi mű ve le tek, egyéb szol gál ta -
tá sok – szerepe.2

Hang sú lyoz ni kell ugyan ak kor, hogy a ma gán for rá sok több nyi re nem he lyet te sí tet ték, ha -
nem ki egé szí tet ték a szin tén nö vek vő ál la mi for rá so kat. Az or szá gok dön tő több sé gé ben (kü lö -
nö sen Eu ró pá ban) to vább ra is az ál lam te kint he tő a leg na gyobb fi nan szí ro zó nak, ezért kulcs -
kér dés ma radt az ál la mi fel ső ok ta tá si tá mo ga tá sok el osz tá si me cha niz mu sa. Ezek re form ját két
alap ve tő di lem ma ha tá roz za meg.

Az egyik di lem mát a fi nan szí ro zás sta bi li zá ló és di na mi zá ló ha tá sa i nak egyen sú lya je len ti.
A di lem ma for rá sa, hogy a for rá sok di ver zi fi ká ló dá sa fo gé ko nyab bá te szi az in téz mé nye ket 
a pi a ci, tár sa dal mi el vá rá sok iránt és csök ken ti a kor mány zat tól va ló füg gés mér té két, az az a fel -
ső ok ta tás fi nan szí ro zá sa óha tat la nul a ke res let ve zé relt és eredménycentrikus rend szer irá nyá ba
to ló dik el. A ke res let ve zé relt ség erő sö dé se ja vít ja a fel ső ok ta tá si rend sze rek igé nyek hez tör té nő
al kal maz ko dó ké pes sé gét, ugyan ak kor csök ken ti a ki szá mít ha tó sá got is, ami ar ra kény sze rí ti az
in téz mé nye ket, hogy a rö vid tá vú meg té rü lést ho zó te vé keny sé gek irá nyá ba moz dul ja nak el
(csök kent ve ez zel az in téz mé nyek tár sa da lom kri ti kai, il let ve a koc ká za to sabb in no vá ci ók ban
ját szott sze re pét). Mi köz ben a fel ső ok ta tá si ka pa ci tá sok ki épí té se (pél dá ul egy-egy szín vo na -
las mű hely lét re ho zá sa) idő igé nyes fel adat, a lét re jött ka pa ci tá sok ki szá mít ha tat lan kör nye zet -
ben kön  nyen tönk re me het nek. A fi nan szí ro zá si rend szer nek ezért kel lő ér zé keny ség gel ar ra
kell ösz tö nöz nie a sze rep lő ket, hogy az át me ne ti leg ke vés bé ki hasz nált ka pa ci tá so kat ke res let
hi á nyá ban ne azon nal szün tes sék meg, ugyan ak kor a tar tó san fe les le ges nek bi zo nyu ló kat még -
is csök kent sék. Az in téz mé nyek köz vet len ál la mi tá mo ga tá sá nak rend sze re, an nak ki szá mít ha -
tó sá ga fon tos sze re pet ját szik az in téz mé nyek sta bi li tá sa, mű kö dé sük hos  szabb tá vú ter vez he -
tő sé ge szem pont já ból, ugyan ak kor tö re ked ni kell a ver seny re va ló ösz tön zés biz to sí tá sá ra is.

A sta bi li tás és ki szá mít ha tó ság biz to sí tá sa, il let ve a tá gabb kör nye zet re va ló ér zé keny ség
kö zöt ti át vál tás mel lett a fi nan szí ro zá si rend szer má sik fon tos di lem má ja a ver seny re ösz tön ző,
gyak ran au to ma tiz mu sok kal biz to sí tott át lát ha tó ság és a cél irá nyos, fó ku szált fej lesz tést elő se -
gí tő (gyak ran az in téz mé nyek kel foly ta tott köz vet len tár gya lá sok ra épü lő) meg ol dá sok kö zöt ti
egyen súly meg ta lá lá sa.

A két di lem ma fé nyé ben az el múlt két év ti zed ben az aláb bi fi nan szí ro zá si irá nyok fi gyel -
he tők meg:
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2 Ennek meg fe le lô en egy át la gos eu ró pai egye tem be vé tel ének 9—10%-a szár ma zik tan díj ból (bár pél dá ul
Ang li á ban a 25%-ot is el éri), míg az egyéb be vé te lek ará nya 10% és 20% kö zött mo zog (Estermann—
Pruvot, 2011).
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– A nem ál la mi for rá sok nö ve ke dé sé vel szá mos or szág ban az ál la mi for rá sok al lo ká ci ós
szer ke ze te is át ala kult. Már nem min den ál la mi for rás szol gál köz vet le nül az in téz mé nyek 
fi nan szí ro zá sá ra, ha nem egy ré szük a fel ső ok ta tá si szol gál ta tá sok igény be ve vő it ösz tön zi, pél -
dá ul ked vez mé nyes di ák hi te lek és adó ked vez mé nyek ré vén. Az ilyen jel le gű ál la mi tá mo ga tá -
sok ré vén to váb bi ma gán for rá sok be vo ná sa vá lik le he tő vé, ami nem csak a to váb bi bő vü lés for -
rá sá ul szol gál, ha nem a for rás fel hasz ná lás ha té kony sá gá nak nö ve ke dé sét is vár ják tő le.
– Az ok ta tás-ku ta tás fi nan szí ro zá sá nak el kü lö nü lé se és a több csa tor nás fi nan szí ro zá si rend -
sze rek ki ala ku lá sa: a fel ső ok ta tás át ala ku lá sa so rán ös  sze tet tebb, di ver zi fi kál tabb in téz mény -
há ló zat ala kult ki. Eh hez al kal maz kod tak a for rás el osz tá si me cha niz mu sok is: az ál la mi tá mo -
ga tá sok el osz tá sa is több szem pon tú vá, sok csa tor nás sá vált (az át lát ha tó ság ká rá ra), amel  lyel
ér zé ke nyeb ben le he tett az in téz mé nyek ösz tön zé si kör nye ze tét ala kí ta ni. Az ok ta tás és ku ta tás
egy sé ges fi nan szí ro zá sa he lyett pél dá ul más-más me cha niz mu sok ala kul tak ki e két te vé keny -
ség fi nan szí ro zá sá ra. A ma gán-fel ső ok ta tás meg je le né se pe dig az inf rast ruk tú ra fenn tar tá sá nak
fi nan szí ro zá si kér dé se it ve tet te fel (mit kell fi nan szí roz nia az ál lam nak a ma gán-fel ső ok ta tás
ese té ben és mit a fenn tar tók nak; lásd OECD, 2008; Ha lász, 2012). Mind ezek kö vet kez té ben
szí ne sebb, ös  sze tet tebb esz köz tár ala kult ki az in téz mé nyi tá mo ga tá sok nagy sá gá nak meg ha tá -
ro zá sá hoz (Ha lász, 2012).
– A kép let sze rin ti fi nan szí ro zás el ter je dé se és az out put mu ta tók na gyobb ará nyú meg je le né -
se: a kép let sze rin ti fi nan szí ro zás el ter je dé sé nek egyik oka, hogy e mó don a fi nan szí ro zás ki -
szá mít ha tób bá, át lát ha tób bá vált, és nem utol só sor ban a diverzzé vá ló in téz mény há ló zat kö zött
a for rá sok el osz tá sa ke ve sebb konf lik tus sal járt (i. m.). A ta pasz ta la tok sze rint az el osz tá si kép -
le tek alap já ul el ső sor ban az in pu tok (pl. ok ta tói lét szám, hall ga tói lét szám) szol gál nak, az el -
múlt év ti zed ben azon ban több or szág ban is meg je len tek az out put ra épü lő kom po nen sek (pl.
vég zett hall ga tók szá ma és vég zé si ide je, el he lyez ke dé si rá ták, pub li ká ci ók szá ma, hall ga tók
ál tal gyűj tött kreditek szá ma, dip lo ma szer zés hez szük sé ges idő stb.) (OECD, 2008; Estermann–
Pruvot, 2011). Egy fel mé rés sze rint 1995-ben mind ös  sze öt or szág ban al kal maz tak out put mu -
ta tó kat Eu ró pá ban, ez a szám 2008-ra 19-re nőtt (Jongbloed et al., 2010). Ugyan ak kor fon tos
azt is hang sú lyoz ni, hogy bár az out put mu ta tók ál tal al lo kált for rá sok ará nya je len tős, ös  szes sé -
gé ben azon ban a leg több or szág ban nem meg ha tá ro zó, mert az in téz mé nyi költ ség ve tést na gyon
bi zony ta lan ná és ki szá mít ha tat lan ná te szik (Fielden, 2008). A kép let sze rin ti fi nan szí ro zás egyik
prob lé má ja, hogy stag ná ló vagy csök ke nő mé re tű pi a con az in téz mény fi nan szí ro zá sa túl sá go -
san hek ti kus sá vál hat, a má sik prob lé ma pe dig az in téz mé nyi ma ga tar tá so kat tor zí tó ha tá sá ból
fakad.3

– A tel je sít mény szer ző dé sek el ter je dé se: ezek olyan, az in téz mény és a fi nan szí ro zó ha tó -
ság/ál lam kö zött meg kö tött szer ző dé sek, ame lyek jel lem ző en az in téz mény ál tal tel je sí ten dő
cél ki tű zé se ket, el éren dő in di ká to ro kat és ezek pe rem fel tét ele it rög zí tik. A tel je sít mény szer ző -
dé sek elő nyei kö zé tar to zik, hogy ez olyan rög zí tett me ne tű tár gya lá si fo lya ma tot tesz le he tő vé
a kor mány zat és az in téz mény kö zött, amely so rán egyértelműsíthetőek az in téz mén  nyel szem -
be ni el vá rá sok, ez ál tal köz vet le nül is ér vé nye sít he tő ek a szak po li ti kai cé lok. Emel lett le het sé ges
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3 Például az in téz mé nyek eset leg ki zá ró lag a fi nan szí ro zott pa ra mé te rek re he lye zik a hang súlyt és fi gyel -
men kí vül hagy ják a nem vizs gált pa ra mé te re ket (lásd OECD, 2008).
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az in téz mény cél ja i nak több éves, ru gal mas fi gye lem be vé te le is.4 Ma ga a tár gya lá si fo lya mat
ugyan ak kor csök ken ti az ága zat fi nan szí ro zás fo lya ma tá nak át lát ha tó sá gát, amit az in téz mény -
 nyel kö tött fi nan szí ro zá si meg ál la po dá sok nyil vá nos ság ra ho zá sá val (pl. Finn or szág, Dá nia,
Új-Zé land), il let ve az in téz mé nyi mű kö dé si ada tok szé les kö rű el ér he tő vé té te lé vel igye kez nek
el len sú lyoz ni. A transzparencia egy ben erő sí ti a fe lek haj lan dó sá gát a szer ző dés sze rin ti tel je sí -
tés re, va la mint tá mo gat ja az el len őriz he tő sé get is. Fon tos azon ban azt is meg je gyez ni, hogy 
a tel je sít mény szer ző dé sek azok ban az or szá gok ban mű köd nek iga zán, ahol ma gas a part ne rek
kö zöt ti bi za lom (az az nem tö re ked nek a fe lek a szer ző dé sek ki ját szá sá ra).
– Az áta lány tá mo ga tás/glo bá lis költ ség ve tés (block grants) el ter je dé se ré vén nö ve ke dett 
a for rá sok fel hasz ná lá sá nak sza bad sá ga (Eurydice, 2000; OECD, 2008; Estermann et al., 2011),
ami azt je len ti, hogy a tá mo ga tás nem kö tött, költ ség ve té si sor jel le gű tá mo ga tás (line-item
budget) – az az nem konk rét költ ség tí pu sok ra (bér re stb.) vagy te vé keny sé gek re vo nat ko zik,
ame lyek át cso por to sít ha tó sá ga kor lá to zott –, ha nem áta lány tá mo ga tás vagy konk rét fel ada tok
fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zik. A sza bad fel hasz ná lá sú tá mo ga tás (block grant) lé nye ge, hogy
vagy tel jes egé szé ben az in téz mény dön té sén mú lik, hogy mi re hasz nál ja fel a tá mo ga tást, vagy
csak na gyon tág szem pont ok ér vé nye sül nek. A fel adat fi nan szí ro zás ese tén va la mi lyen tá gan
meg ha tá ro zott stra té gi ai cél ér de ké ben kell a tá mo ga tást fel hasz nál ni. Az EUA fel mé ré se
(Estermann et al., 2011) sze rint nap ja ink ban Eu ró pá ban már csak há rom or szág al kal maz za 
a költ ség ve té si sor tí pu sú tá mo ga tást (il let ve szá mos né met tar to mány ban mű kö dik még ez a mód),
a leg el ter jed tebb meg ol dás nak a sza bad fel hasz ná lá sú tá mo ga tás te kint he tő. Ugyan ak kor 
a 2008-as gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra vár ha tó an nő ni fog, a fel adat fi nan szí ro zás sze re pé nek nö -
ve ke dé sét ve tí ti elő re, mert a kor mány za tok sze ret nék a for rá so kat a nem ze ti stra té gi ai pri o ri tá -
sok ér de ké ben fel hasz nál ni. A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá si sza bad sá gá nak nö ve ke dé se együtt jár
az in téz mé nyek gaz dál ko dá si au to nó mi á já nak nö ve ke dé sé vel. Ah hoz azon ban, hogy az áta -
lány tá mo ga tás ha tá sai va ló ban ér vé nye sül ni tud ja nak, az is szük sé ges, hogy az in téz mé nyek 
a költ ség struk tú rá ju kat (pél dá ul a bér költ sé ge ket) is ru gal ma san tud ják ala kí ta ni.

E tren dek – össz hang ban az irá nyí tá si re for mok kal – ki e gé szül nek az in téz mé nyek pénz -
ügyi au to nó mi á já nak és fe le lős sé gé nek nö ve ke dé sé vel, az az az in téz mény nek le he tő sé ge van
be vé te li csa tor ná i nak meg ha tá ro zá sá ra, bel ső for rás al lo ká ci ó ra, tar ta lék kép zés re és hi tel fel vé -
tel re, a meg ta ka rí tá sok be fek te té sé re, va la mint vál lal ko zá sok alapítására.5 E té ren a leg több
vizs gált or szág ban je len tős vál to zá sok tör tén tek: az in téz mé nyek sza bad ság fo ka nőtt. Amíg
azon ban Nyu gat-Eu ró pá ban az au to nó mia nö ve ke dé se a kö zös sé gi for rá sok sza ba dabb fel -
hasz ná lá sá ból ered (és a tan dí jak nagy sá gá nak meg ha tá ro zá sát kor lá toz zák), ad dig Kö zép- és
Ke let-Eu ró pá ban a kö zös sé gi for rá sok fel hasz ná lá sa szi go rú an sza bá lyo zott (bü rok ra ti ku -
sabb), de a tan dí jak nagy sá gát az in téz mé nyek sza ba dab ban ha tá roz hat ják meg (Estermann–
Nokkala, 2009). Ez ös  sze füg gés ben van a mél tá nyos ság fo gal má nak ér tel me zé si kü lönb sé ge i vel
(OECD, 2008).
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4 Akár 3—5 év re elô re is rög zít he tô az ál la mi tá mo ga tás (egy ré sze) (pél dá ul Új-Zé land, Finn or szág), elô se -
gít ve ez zel a ter vez he tô sé get és az in téz mény sta bi li tá sá nak ja vu lá sát. Az ál la mi tá mo ga tá so kat Eu ró pá -
ban jel lem zô en éven te hagy ják jó vá (Estermann et al., 2011, 31).

5 A vál lal ko zá sok ala pí tá sá nak sza bad sá gát más meg kö ze lí té sek a szer ve ze ti au to nó mi á hoz so rol ják.
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Az in téz mé nyi au to nó mia és az ál lam sze re pé nek át ala ku lá sa

Ös  szes sé gé ben te hát az in téz mé nyi au to nó mia szá mos te rü le ten kü lön bö ző se bes ség gel nö -
vek szik. Ez a fo lya mat gyak ran járt együtt a jo gi stá tusz vál to zá sá val is, az az az in téz mé nyek
ál la mi (pél dá ul költ ség ve té si) szer vek ből önál ló, füg get len szer ve ze tek ké ala kul nak (Fielden,
2008). Ez a fo lya mat ját szó dott le pél dá ul Ja pán ban, Finn or szág ban, Por tu gá li á ban, Dá ni á ban
(OECD, 2008). 

Az in téz mé nyek szer ve ze ti, pénz ügyi és fo lya ma to kat érin tő au to nó mi á já nak nö ve lé se
mö gött két érv hú zó dik meg: az egyik az, hogy a szol gál ta tó az adott szol gál ta tás igény be ve vő -
i ről, azok igé nye i ről jobb in for má ci ók kal ren del ke zik, mint egy köz pon ti irá nyí tó ha tó ság, így
az igé nyek re és költ sé gek re job ban oda tud fi gyel ni. A má sik: az zal, hogy a ma gán szfé ra meg -
je le nik a fel ső ok ta tás ban, az ál la mi/kö zös sé gi tu laj don ban lé vő szol gál ta tók is ver seny re kény -
sze rül nek. Eh hez szük sé ges, hogy ké pe sek le gye nek be fo lyá sol ni az erő for rá sa ik bel ső fel -
hasz ná lá sát, ami a fel té te le a ha té ko nyabb és ered mé nye sebb mű kö dés nek.

Az in téz mé nyek au to nó mi á ja ugyan ak kor csök ke nő ten den ci át mu tat a „be avat ko zá sok -
tól va ló men tes ség” te rü le tén, az az a te kin tet ben, hogy mi lyen mér ték ben men te sül az in téz -
mény a kül ső sze rep lők el szá mol ta tá si erő fe szí té se i től. Emögött az ál lam sze re pé nek át ala ku -
lá sa áll, amely a köz vet len szol gál ta tás nyúj tó sze rep ből egy re in kább szer ve zői, sza bá lyo zói,
meg ren de lői és az ál lam pol gár ok ne vé ben fel lé pő, el len őri sze rep be ke rül. Így, no ha az in téz -
mé nyek fo ko zott au to nó mi át nyer tek a bel ső fo lya ma ta ik, to váb bá a szer ve ze ti és pénz ügyi
dön té se ik te kin te té ben, ad dig a kor mány zat erő sí tet te azo kat a be szá mol ta tá si for má kat és
kül ső el szá mol ta tó in téz mé nye ket (pl. akkreditációs ha tó sá go kat, fi nan szí ro zá si ügy nök sé ge -
ket), ame lyek az out put mel lett sok szor az in téz mé nyi fo lya ma tok fe lett is igye kez nek kont -
rollt gya ko rol ni (pél dá ul ér té ke lik az in téz mény ben hasz nált mi nő ség ügyi gya kor la tot). Ezt 
a tren det fel erő sí tet te a 2008-as vál ság, amely nek nyo mán ugyan nem csök kent az ál la mi tá mo-
ga tá sok ará nya, de nö ve ke dett a nem ze ti pri o ri tá sok sze rin ti cél zott sá guk (Estermann et al.,
2011), ami az el szá mo lá si és el len őr zé si me cha niz mu sok erő sö dé sé vel járt együtt. Az el szá -
mol ta tá si erő fe szí té sek nö ve ke dé se egyéb ként egy be esik a bi zo nyí ték ala pú (evidence-based)
policy meg kö ze lí tés sel is, amely az ok ta tás po li ti kai be avat ko zá so kat em pi ri kus ada tok és
össze füg gé sek alap ján ter ve zi meg és ér té ke li ki (te hát ki emelt kér dé se ként ke ze li a rend sze -
res adat gyűj té se ket).

Ma ga a kont roll szá mos esz kö zön ke resz tül va ló sul hat meg. A leg gya ko ribb esz kö zök
közé az aláb bi ak tar toz nak (Fielden, 2008):
– In téz mé nyi stra té gi ák jó vá ha gyá sa: Az in téz mé nyek tel je sít mé nyét az el fo ga dott és az in -
téz mény ál tal ja va solt cél ki tű zé sek hez mé rik. Emel lett fon tos szem pont a kép zé si és ku ta tá si
pro fil il lesz ke dé se a nem ze ti stra té gi á hoz.
– Tel je sít mény szer ző dé sek: Az in téz mé nyi stra té gi ák el fo ga dá sa kap cso lód hat konk rét,
több éves teljesítménymegállapodások kö té sé hez is. Ezek ben meg fo gal maz ha tó ak ál ta lá no -
sabb cé lok és in di ká to rok, de áll hat nak ben ne konk rét out put- és outcome-elvárások/vállalások
is. A tel je sít mény szer ző dé sek ös  sze kap cso lód hat nak a pénz ügyi tá mo ga tá si rend szer rel is.
– Be szá mo lá si rend szer sza bá lyo zá sa: Ál ta lá nos tel je sít mény in di ká to rok és sta tisz ti kai je -
len té si rend sze rek, ame lyek ré vén a kor mány zat fo lya ma to san nyo mon tud ja kö vet ni a fel ső -
ok ta tá si rend szer leg fon to sabb pa ra mé te re i nek ala ku lá sát.
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– Ezek mel lett to váb bi fon tos kontroll-/ösztönző esz köz nek te kint he tő a fi nan szí ro zá si rend -
szer, il let ve a mi nő ség biz to sí tás ér de ké ben al kal ma zott el já rá sok is.

Az el szá mol ta tás nö ve ke dé se ugyan ak kor szá mos ve szél  lyel is együtt jár: nö vek szik az in -
téz mé nyek bü rok ra ti kus ter he lé se, a bü rok ra ti kus sza bá lyok nak va ló meg fe le lé si kény sze re
(ahe lyett, hogy a va ló di igé nyek nek akar ná nak meg fe lel ni). Ezek kü lö nö sen ak kor ér vé nye sek,
ha a fenn tar tó a stra té gi ai szin tű kont roll he lyett az in téz mé nyek mikromenedzselését pró bál ja
meg el ér ni (Estermann et al., 2011).

Nap ja ink ban te hát olyan fo lya ma tok ját szód nak le, ahol az ál lam a ko ráb bi sza bá lyo zó-
szolgál ta tás nyúj tó te vé keny sé ge i nek 1. egy ré szét a nö vek vő au to nó mi á jú fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyek lát ják el; 2. egy má sik ré szét ki szer ve zik a je len tős önál ló ság gal ren del ke ző ál la mi és ma -
gán szfé rá ban mű kö dő ügy nök sé gek nek; 3. az ál la mi fel ada tok és fe le lős sé gek egy har ma dik
ré szét pe dig a nem zet kö zi szer ve ze tek ve szik át (de Boer et al., 2010, 21).6 Ez az át ren de ző dés
ugyan ak kor ko ránt sem je len ti az ál lam gyen ge sé gét, csak sze re pé nek át ala ku lá sát, amely ben fel -
ér té ke lőd nek a stra té gi ai dön té sek, il let ve az ér té ke lés sel, mo ni to ro zás sal, el szá mol ta tás sal kap -
cso la tos te en dők (en nek kap csán be szél nek ér té ke lő ál lam ról, „evaluative state”-ről).

An nak azon ban, hogy a kor mány zat meg tud jon fe lel ni az új fel adat nak, szá mos fel té te le
van. Egy fe lől szük sé ges, hogy lé tez ze nek a fel ső ok ta tás ra vo nat ko zó, szé les kör ben el fo ga dott és
ha son ló an ér tel me zett cé lok, ví zi ók, va la mint az ezek re épü lő ága za ti stra té gia, amely nek cél ki -
tű zé sei jól meg ra gad ha tó ak. Ezek hi á nyá ban az in téz mé nyi cé lok csak ön ma guk ban ér té kel he tő -
ek, és nem vizs gál ha tó ak a fel ső ok ta tás sal szem ben meg fo gal ma zott kor mány za ti (tár sa dal mi)
cé lok tük ré ben. Emel lett szük sé ges, hogy meg fe le lő ok ta tás po li ti kai ka pa ci tás áll jon ren del ke -
zés re ah hoz, hogy a mi nisz té ri um vagy a fi nan szí ro zó ha tó ság ké pes le gyen va ló di ér té ke lés re, 
a cél ki tű zé sek re a li tá sá nak meg íté lé sé re, a cé lok el nem éré se ese tén an nak meg íté lé sé re, hogy ez
men  nyi ben az in téz mény fe le lős sé ge. En nek fel té te le az ér té ke lést és ös  sze ha son lí tást le he tő vé
te vő adat bá zis ok és a hi te les adat gyűj tést le he tő vé te vő el já rá sok al kal ma zá sa.

Ke let-Kö zép-Eu ró pa ok ta tás fi nan szí ro zá si gya kor la ta

Az ál ta lá nos fej lő dé si irá nyok is mer te té se után rá té rünk a nem zet kö zi fi nan szí ro zá si meg ol dá -
sok rö vid át te kin té sé re. Ku ta tá sunk so rán egy részt a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ó ra for dí tot tuk fi -
gyel mün ket, más részt olyan nyu gat-eu ró pai pél dá kat ke res tünk, ame lyek bi zo nyos te kin tet ben
kö ve ten dő ek le het nek Ma gyar or szág szá má ra. A ke let-kö zép-eu ró pai tér ség meg vizs gá lá sát
azért tar tot tuk fon tos nak, hogy lás suk, a ma gyar prob lé mák és meg ol dá sok men  nyi re egye di ek,
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6 Ebben az elem zés ben nem té rünk ki a nem ze tek fe let ti szfé ra erô sö dé sé nek rész le te i re. Em lí tés szint jén e
vál to zás né hány mér föld kö ve: a nem ze tek fe let ti fel sô ok ta tá si szer ve ze tek szá má nak és be fo lyá sá nak nö -
ve ke dé se, a Bo lo gna -fo lya mat ál tal fel erô sí tett kon ver gen cia a részt ve vô or szá gok kö ré ben, az Eu ró pai
Unió fel sô ok ta tás-po li ti ká já nak ki bon ta ko zá sa (pél dá ul az eu ró pai ku ta tá si tér vagy a mo bi li tá si prog ra -
mok ré vén) an nak el le né re, hogy az ok ta tá si kér dé sek to vább ra is nem ze ti ha tás kör ben ma rad nak (lásd
Ha lász, 2007).
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il let ve van nak-e kör nye ze tünk ben is olyan fi nan szí ro zá si mo del lek, ame lyek át vé tel ét, adap tá -
ci ó ját ér de mes vol na meg fon tol ni. Je len ta nul mány ban ter mé sze te sen nincs mód ar ra, hogy az
ös  szes kör nye ző or szág ta pasz ta la ta it és gya kor la tát rész le te sen be mu tas suk, így csak a leg fon -
to sabb jel leg ze tes sé ge ket emel jük ki.

A tér ség or szá ga i nak fel ső ok ta tá si rend sze rei sok te kin tet ben ha son ló ki hí vá sok kal küz de -
nek. Mind egyik volt szo ci a lis ta or szág ban nagy mér té kű ex pan zió zaj lott le. Ez ter mé sze te sen
nem egye di, a fej let tebb or szá gok ban is be kö vet ke zett a fel ső ok ta tás men  nyi sé gi ki ter je dé se,
de tér sé günk ben ez gyor sab ban, na gyobb hir te len ség gel kö vet ke zett be. Az ex pan zió a ki lenc -
ve nes évek ben még ál ta lá nos volt a ré gi ó ban, ez zel szem ben az utób bi év ti zed ben már vál to za -
to sabb kép bon ta ko zik ki: Lit vá ni á ban és Szlo vá ki á ban több mint két sze res re, Ro má ni á ban
több mint há rom szo ros ra nőtt a hall ga tói lét szám, míg Bul gá ri á ban gya kor la ti lag stag nált, Ma -
gyar or szá gon pe dig az év ti zed kö ze pé től fi gyel he tő meg a lét szám csökkenése.7

A men  nyi sé gi ki ter je dés hez ha son ló an kö zös (in téz mé nyi) vál to zás volt a Bo lo gna -tí pu sú,
há rom cik lu sú kép zé si rend szer re (alap-, mes ter- és dok to ri szint) va ló át té rés. Az át ál lás idő zí -
té sé ben ter mé sze te sen van nak el té ré sek. Len gyel or szág pél dá ul már az 1990-es fel ső ok ta tá si
re form ré sze ként (a bo lo gnai fo lya mat tól ér te lem sze rű en füg get le nül) be ve zet te ezt a struk tú -
rát, míg Ma gyar or szá gon 2006-ban in dul tak el az el ső alap sza kok, a mes ter kép zés pe dig tel jes
egé szé ben 2009-ben in dult be.

Kü lön ér de mes ki emel ni azt a kö zös vo nást, hogy a ré gió szo ci a lis ta múlt ja ha tás sal van 
a tár sa da lom nak a kor mány za ti sze rep hez va ló vi szo nyu lá sá ra, ami a fel ső ok ta tás-fi nan szí ro zá si
rend szert sem hagy ja érin tet le nül: ki mond va, ki mon dat la nul ál ta lá nos el vá rás az in gye nes ok -
ta tás biz to sí tá sa. Mi vel a hall ga tói lét szám rob ba nás sze rű nö ve ke dé sé vel a költ ség ve té si for rá -
sok nem vol tak ké pe sek lé pést tar ta ni, min den kép pen szük sé ges sé vált a hall ga tói hoz zá já ru lá -
sok be vo ná sa a fi nan szí ro zás ba. A fent em lí tett tár sa dal mi ér ték íté let mi att azon ban nem
vál ha tott jel lem ző vé az át fo gó tan díj rend szer, az or szá gok in kább haj la mo sak ke ve sebb (per -
sze egy re nö vek vő szá mú) költ ség té rí té ses hall ga tó ra na gyobb ter he ket há rí ta ni.

Rész ben ez zel, rész ben az ál ta lá no sabb költ ség ve té si fe szült sé gek kel függ ös  sze a fel ső ok -
ta tás alul fi nan szí ro zott sá ga (az ex pan zió nö vek vő költ sé ge it a hall ga tói for rá sok be vo ná sá val
sem vol tak ké pe sek fe dez ni a tér ség or szá gai), ami per sze mi nő sé gi prob lé mák ban is meg mu tat -
ko zik. Ér de mes ki emel ni, hogy a ré gi ó ban az ál lam és a hall ga tó mel let ti har ma dik fi nan szí ro zá -
si csa tor na, a vál la la ti szek tor sem ké pes kel lő for rást biz to sí ta ni az egye te mek nek. Ter mé sze te -
sen eh hez az egye te mek tel je sít mé nye is hoz zá já rul, ami vel tel jes sé vá lik a kör. Azon ban kö zös
prob lé ma, hogy a gaz da sá gi fej lett ség vi szony lag ala cso nyabb szint je mi att ki csi is a ke res let 
a vál la la tok fe lől az egye te mek szol gál ta tá sai iránt, rá adá sul gya ko ri pa nasz, hogy az ál la mi ösz -
tön zők is elég te le nek a fel ső ok ta tás és a vál la la ti szek tor kö zöt ti kap cso lat erő sí té sé hez.

Sok te hát a kö zös kér dés, azon ban az egyes ál la mok ál tal meg fo gal ma zott vá la szok, 
a konk rét fi nan szí ro zá si mód sze rek ter mé sze te sen kü lön böz nek, no ha van nak olyan vo ná sok,
ame lyek több or szág ban is meg fi gyel he tők.
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7 Az ada tok for rá sa az Eurostat online adat bá zi sa (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
statistics/search_database), le töl tés ide je: 2012. 02. 26.
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A ke let-kö zép-eu ró pai fel sô ok ta tás ál ta lá nos fi nan szí ro zá si hely ze te

Az 1. táb lá zat az egy hall ga tó ra ju tó fel ső ok ta tá si ki adá so kat mu tat ja egy részt euróban, más -
részt az egy fő re ju tó GDP %-ában. Az el ső blokk a tér ség or szá ga it tar tal maz za, a má so dik pe -
dig az Eu ró pai Unió nyolc fej let tebb, nyu gat-eu ró pai tag ál la mát. Egy fe lől az lát ha tó, hogy
Nyu gat-Eu ró pá ban vá sár lő e rő-pa ri tá son is két szer-há rom szor na gyobb az egy hall ga tó ra ju tó 

1. táb lá zat. A fel sô ok ta tá si in téz mé nyek egy hall ga tó ra ju tó ki adá sai vá sár ló erô-pa ri tá son szá molt euróban
és az egy fô re ju tó GDP %-ában

For rás: Eurostat online adatbázis8 — Expenditure on public and private educational institutions (educ_fitotin)
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ki adás, no ha Ke let-Kö zép-Eu ró pa le ma ra dá sa va la me lyest csök kent a ké tez res évek fo lya mán.
Az ala cso nyabb költ ség ve tés ter mé sze te sen alap ve tő ha tás sal van a fel ső ok ta tás mi nő sé gé re,
de per sze a kon ti nens két fe le kö zöt ti el té ré se ket je len tős mér ték ben ma gya ráz zák az or szá gok
gaz dag sá gá ban, gaz da sá gi fej lett ség ében mu tat ko zó kü lönb sé gek. Más fe lől, egy ta lán még lé -
nye ge sebb meg ál la pí tást is te he tünk: tér sé günk or szá gai több nyi re fej lett ség ük höz ké pest is
ke ve seb bet köl te nek fel ső ok ta tás ra, mint a nyu gat-eu ró pai tag ál lam ok több sé ge. Szin tén fon -
tos, hogy ez utób bi mé rő szám a ke let-kö zép-eu ró pai or szá gok több mint fe le ese té ben csök -
kent 2000 és 2008 kö zött, ami ter mé sze te sen rész ben a GDP nö ve ke dé sé nek is kö szön he tő.

A 2. táb lá zat ban a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ki adá sa i nak GDP-ará nya sze re pel. Len gyel-
or szág 1,5%-os ér té ke meg fe lel az OECD-átlagnak, de Észt or szág, Cseh or szág és Szlo vé nia
sem ma rad el túl sá go san a nyu gat-eu ró pai or szá gok ér té ke i től. Ma gyar or szág és Szlo vá kia
ese té ben azon ban je len tő sebb a le ma ra dás. Vi szont a kü lönb ség nem el ső sor ban a kép zés re,
ok ta tás ra for dí tott pénz te rén mu tat ko zik, ha nem in kább a ku ta tá si ki adá sok nál. Míg ré gi ónk ban
a ku ta tá si for rá sok nál akár négy szer-öt ször töb bet köl te nek ma gá ra az ok ta tás ra, ad dig az ará -
nyok egé szen má sok a nyu ga ti or szá gok ban: két har mad-egy har mad, vagy akár (mint az Egye sült
Ki rály ság vagy Svéd or szág ese té ben lát ha tó) fe le-fe le. Ez össz hang ban van az zal a min den na -
pos ta pasz ta lat tal, mi sze rint a volt szo ci a lis ta or szá gok fel ső ok ta tá sá ban ki sebb a ku ta tá si 

2. táb lá zat. A fel sô ok ta tá si in téz mé nyek ki adá sai a GDP %-ában, 2008
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te vé keny ség sze re pe, ami ér te lem sze rű en a ku ta tá si ered mé nyek ben (és köz vet ve az ok ta tás
mi nő sé gé ben) is meg mu tat ko zik. Itt ér de mes új ra meg em lí te ni, hogy a ku ta tá si ki adá sok te rén
jut hat na a leg na gyobb sze rep az egye te mek vál la la tok tól szár ma zó jö ve del me i nek, így ezek
elég te len sé ge ma ga után von ja az ala csony ku ta tá si költ ség ve té se ket.

A kö zös sé gi és ma gán for rá sok kö zöt ti ará nyok te kin te té ben nincs je len tős kü lönb ség a két
országcsoport kö zött. Az or szá gok dön tő több sé gé ben 0,1–0,2% a ma gán ki adá sok GDP-ará -
nya. A ki vé tel tér sé günk ben Len gyel or szág (0,4%), il let ve Nyu gat-Eu ró pá ban Hol lan dia (0,4%)
és fő kép pen az Egye sült Ki rály ság (0,6%), ahol az üz le ti szfé rá tól szár ma zó na gyobb jö ve del -
mek mel lett az ál ta lá nos tan díj-kö te le zett ség is nö ve li a ma gán for rá sok ará nyát. Ér de mes meg -
em lí te ni, hogy a tel jes OECD-ben az eu ró pai át lag nál lé nye ge sen ma ga sabb az arány (0,5%),
ez a na gyon erős ma gán-fel ső ok ta tás sal ren del ke ző, Eu ró pán kí vü li or szá gok nak (Egye sült
Álla mok, Ja pán, Ko rea) kö szön he tő.

Ke let-kö zép-eu ró pai fel sô ok ta tás-fi nan szí ro zá si meg ol dá sok

A Bal ti kum or szá gai te kint he tők a tér sé gen be lül a leg ho mo gé nebb cso port nak. Na gyon szé les
kö rű a fel ső ok ta tás ban va ló rész vé tel, a tel jes né pes ség 5–6%-a ta nul a fel ső ok ta tás ban. A fi nan -
szí ro zás sok te kin tet ben ha son lít a ma gyar rend szer re: mind há rom or szág ban du á lis rend szer
mű kö dik, va gyis a hall ga tók egy ré sze ál la mi lag fi nan szí ro zott he lye ken ta nul, míg a töb bi ek
tan dí jat fi zet nek. A költ ség ve té si tá mo ga tás az ál la mi lag tá mo ga tott fé rő he lyek után, va gyis
gya kor la ti lag a di ák lét szám után jár. A hall ga tói tá mo ga tá so kon be lül pe dig az ösz tön dí jak
mel lett a di ák hi te le zés is fon tos sze re pet ját szik: mind há rom or szág ban mű kö dik egy ál la mi
ka mat tá mo ga tást tar tal ma zó konst ruk ció.

A vi seg rá di or szá gok kö ré ben már ke ve sebb a ha son ló ság, azon ban Cseh or szág és Szlo vá kia
fel ső ok ta tá si rend sze ré ben így is van nak kö zös vo ná sok: alap ve tő en in gye nes nap pa li kép zés,
csak a kép zé si időt túl lé pő hall ga tók ál tal fi ze ten dő tan díj, a normativitás sze re pe a kép zé si tá -
mo ga tá sok ban. Cseh or szág ban a kép zés költ ség ve té si tá mo ga tá sa alap ve tő en a di ák lét szá mon
ala pul, kü lön fé le együtt ha tók kal sú lyoz va az egyes kép zé si te rü le te ket. Ezek a sú lyok alap ve -
tő en az ok ta tás költ ség igé nyét tük rö zik, nem pe dig az adott szak te rü let re vo nat ko zó mun ka -
erő-pi a ci igé nye ket vagy tár sa dal mi pri o ri tá so kat (File et al., 2009). Szlo vá ki á ban a fel ső ok ta -
tá si kép zés sze mé lyi ki adá sa i nak fe de zé sét szol gá ló nor ma tí va 80%-a egy, a di ák lét szá mot, 
a kép zés ok ta tó igé nyét, szint jét, for má ját, il let ve az ok ta tók tu do má nyos fo ko za tát fi gye lem be
ve vő for mu la, 20%-a pe dig a ku ta tá si te vé keny ség ered mé nyes sé ge alap ján ke rül el osz tás ra. 
A mű kö dé si ki adá so kat a hall ga tói lét szám, a kép zés szint je és for má ja, il let ve a kép zé si te rü let
irán ti mun ka erő-pi a ci igé nyek alap ján meg ha tá ro zott for rá sok ból fe de zik (Mederly, 2006).
Len gyel or szág ban is a ha zánk hoz és a bal ti ál la mok hoz ha son ló du á lis fel ső ok ta tás-fi nan szí ro -
zá si rend szer mű kö dik, így az in téz mé nyek tan díj be vé te lek kel is gaz dál kod hat nak. A for rá sok
nagy ré sze ez zel együtt is a költ ség ve tés ből szár ma zik, a kép zé si tá mo ga tás el osz tá sa 70%-ban
az elő ző évi tá mo ga tá si ös  sze gek, 30%-ban egy ös  sze tett kép let alap ján tör té nik.

A bal ká ni ál la mok ese té ben még na gyobb a vál to za tos ság, ami nem meg le pő, hi szen ezek
az or szá gok tár sa dal mi szem pont ok ból és a gaz da sá gi fej lett ség te kin te té ben is na gyon kü lön -
bö ző ek. Szlo vé ni á ban az alap sza kos és el ső mes ter sza kos nap pa li kép zés in gye nes a szlo vén és
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EU-s ál lam pol gár ok szá má ra. A rész idős kép zé sek ben ta nu lók ez zel szem ben tan dí jat fi zet nek,
ame lyek ös  sze gét bi zo nyos kor lá tok kö zött az in téz mé nyek ha tá roz zák meg.9 Ro má ni á ban az
ál la mi egye te me ken du á lis rend szer mű kö dik: a költ ség ve tés ből tá mo ga tott fé rő he lyek mel lett
tan dí jas hall ga tó kat is fel ve het nek az in téz mé nyek. Utób bi ak szá ma fo lya ma to san nö vek szik,
így az ál la mi fenn tar tá sú in téz mé nyek ese té ben is csak a be vé te lek két har ma da szár ma zik 
a költ ség ve tés nor ma tív tá mo ga tá sa i ból, a töb bit a tan dí jak és egyéb ma gán for rá sok te szik ki
(UB GSE, 2008). Bul gá ria a tér ség ben egye dü li ként 1995 óta ál ta lá nos, de rész le ges tan díj -
rend szert mű köd tet. A szak te rü le ten ként dif fe ren ci ált tan dí ja kat a kor mány zat ha tá roz za meg,
ös  sze ge nem le het na gyobb, mint a kép zé si nor ma tí va 30%-a.10

Nyu gat-eu ró pai jó gya kor la tok

A né met és ezen be lül fő képp a szász-anhalti fel ső ok ta tás-fi nan szí ro zá si rend szer át ala ku ló ban
van, nem ki for rott szisz té ma. Kü lö nö sen igaz ez a tar to má nyi for rá sok mi nő ség ala pú al lo ká ci ó ja
te kin te té ben, ami alig egy éves múlt ra te kint het vis  sza, és az adott fel ső ok ta tá si in téz mé nye ken
be lü li el osz tás mu ta tó it sem te kin ti egyik fél sem tel je sen vég le ges nek. A rend szer re rá is fér 
a to váb bi fi no mí tás, hi szen pél dá ul tel je sen hi ány zik be lő le az ok ta tói/ku ta tói tu do má nyos
munka (pub li ká ció) in di ká to ra, ami ko moly hi á nyos ság.

Vi lá gos és szi lárd azon ban a né met ál la mi fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos fi lo -
zó fia: a költ sé gek fe de zé se el ső sor ban és szin te ki zá ró la go san a fenn tar tó, te hát a szö vet sé gi ál -
lam vagy a tar to mány fel ada ta. Sem a szö vet sé gi/re gi o ná lis kor mány za tok, sem pe dig ma guk
az egye te mek nem lát ják szük sé ges nek ma gán-, il let ve vál lal ko zói for rá sok be vo ná sát a rend -
szer be, hi szen mű kö dé sük és ese ten kén ti fej lesz té sük így is biz to sí tott. Ez a hely zet azon ban
csak ak kor tart ha tó fenn vál toz ta tá sok nél kül, ha a Hochschulpakt 2020 prog ram le jár ta után az
im már több hall ga tót ki szol gál ni kö te les rend szer az ad di gi plusz pén zek nél kül is fenn tart ha tó
lesz, va la mint ha az ál la mi/tar to má nyi költ ség ve té sek to vább ra is fe dez ni fog ják az egye te -
mek/fő is ko lák mű kö dé si költ sé ge it. Amíg a je len le gi rend szer mű kö dő ké pes, a vál la la tok pi a ci
ala pon, ki zá ró lag a sa ját üz le ti ér de ke i ket fi gye lem be vé ve kép zé sek min den ha tó meg ren de lő i -
ként vesz nek csak részt a fő leg ma gán fenn tar tá sú in téz mé nyek al kal man kén ti fi nan szí ro zá sá -
ban, és to vább ra sem lesz sem mi lyen ál la mi ösz tön ző esz köz be ve zet ve a fel ső ok ta tás fi nan szí -
ro zá sá nak egé szé ben tör té nő rész vál la lá suk ér de ké ben (Jaeger, 2011; Jansen–Göbel, 2005).

A gaz da sá gi szem pont ból más szin ten ál ló Ma gyar or szág szá má ra ter mé sze te sen sok te -
rü le ten nem adap tál ha tó a szász-anhalti mo dell. A mi nő sé gi in di ká to rok alap ján tör té nő for -
rás al lo ká ció azon ban olyan elő re mu ta tó min tá nak tű nik, amely – a ha zai vi szo nyok fi gye lem -
be vé te le mel lett – al kal maz ha tó len ne ha zánk ban is. Ezt a Né met or szág ban is még épp most
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9 Eurypedia: Slovenia — 3.2. Higher Education Funding (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Slovenia:Higher_Education_Funding), a le töl tés idô pont ja: 2012. 03. 01.

10 Eurypedia: Bulgaria — 7. Higher Education (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Bulgaria:Higher_Education), a le töl tés idô pont ja: 2012. 03. 01.
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ki kris tá lyo so dó mo dellt eset le ges „mutatis mutandis” át vé te le so rán azon ban min den képp ér -
de mes len ne ki egé szí te ni egy kül ső mi nő ség biz to sí tá si rend szer rel, mely az in di ká to rok tel je -
sü lé sét/tel je sí té sét mé ri. A mi nő ség- és tel je sít mény ala pú jut ta tá sok in di ká to rai kö zé pe dig az
in téz mé nyek ok ta tó i nak va lós tu do má nyos tel je sít mé nyét meg mu ta tó pub li ká ci ós te vé keny sé -
get min den képp ér de mes len ne fel ven ni. En nek rész le tes fel té tel rend sze rét azon ban tu do -
mány te rü le ten ként el té rő en kel le ne ki ala kí ta ni, hi szen je len tős kü lönb sé gek van nak pl. egy
élet tu do má nyi pub li ká ció és egy hon fog la lás vagy kö zép ko ri ma gyar tör té nel mi té má jú ta nul -
mány kül föl di meg je len te té si le he tő sé gei kö zött (Hecht–Kluth, 2012).

Ös  szes sé gé ben a né met tar to má nyi mo dell je len le gi ál la po ta jól mu tat ja egy rend szer meg -
vál toz ta tá sá nak me ne tét és ne héz sé ge it, il let ve kül ső szem mel eset leg kön  nyeb ben fel fe dez he -
tő kez de ti buk ta tó it. Eb ből a szem pont ból ér té kes és hasz nos ta pasz ta la tok kal, il let ve ta nul sá -
gok kal szol gál hat szá munk ra is.

A ta nul mány sok szem pont ból ki tér az egész Egye sült Ki rály sá got érin tő sza bá lyo zás ra is, bár
spe ci fi ku san az ang li ai fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sát vizs gál ta, ki küsz öbö len dő a vizs gált te rü let ér -
tel me zé sé nek in ko he ren ci á it. Fi gye lem be kell ven ni, hogy je len leg nagy mé re tű re form zaj lik az
an gol fel ső ok ta tás ban. 2010-ben a Brown-kormány fel ké ré sé re el in dí tott, de már a kon zer va tív-
libe rá lis kor mány zat alatt pub li kált, Browne-jelentés ja va sol ta töb bek kö zött a tan díj rend szer
átala kí tá sát és a tan díj fel ső ha tá rá nak 9000 font ra tör té nő eme lé sét. A tan díj eme lést vé gül 2010
vé gén el fo gad ták és a Cameron-kormány ál tal ké szí tett újabb Fe hér Könyv alap ján meg in dult 
az an gol fel ső ok ta tás 2012–13-tól élet be lé pő, nagy sza bá sú át ala kí tá sa (White Paper, 2011).

A tan díj ös  sze gé nek meg eme lé se, il let ve a diákhitelrendszer át ala kí tá sa hos  szú tá von azt
ered mé nyez he ti, hogy nem az ál lam ál tal al lo kált for rá sok ból, ha nem el ső sor ban a hall ga tók
ál tal fi ze tett tan díj ból – mely ter mé sze te sen di ák hi tel lel tá mo ga tott – le het fi nan szí roz ni 
az angol fel ső ok ta tá si rend szert.

Eh hez kap cso ló dó an fon tos a mi nő ség ala pú fi nan szí ro zás sze re pe a fel ső ok ta tás ban, mi vel
a ku ta tá si szer ző dé sek alap ján re a li zált be vé te lek az ös  szes be vé tel 16,2%-át te szik ki. A 2014-től
be ve ze ten dő új ku ta tás fi nan szí ro zá si rend szer ko ránt sem fog kön  nyebb fel té te le ket biz to sí ta ni
az in téz mé nyek ku ta tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra, azon ban az elő ké szí tés ben részt ve vő szak em be -
rek egy ha té ko nyabb és az adott te rü le tek re job ban össz pon to sí tott el já rást vár nak az új rend -
szer től (HEFCE, 2012).

Meg ál la pít ha tó a fel ső ok ta tás ra for dí tott pi a ci for rá sok „két ar cú sá ga”. Bár a GDP és 
az in téz mé nyek be vé te le i nek ará nya i ban az ál la mi do tá ci ók hoz ké pest ki sebb ös  szeg ről van szó,
ez még így is meg ha lad ja az eu ró pai át la got. Az in téz mé nyek en nek meg fe le lő en szá mot te vő
ös  szeg hez jut nak a nem zet kö zi (nem EU-s) hall ga tók tól szár ma zó tan díj be vé te lek ből – me lyek
jel le ge je len tő sen el tér az ál la mi hall ga tói hi tel lel meg tá mo ga tott tan dí jé tól –, va la mint az üz le -
ti és a ku ta tói-tu do má nyos szfé rá val ki ala kí tott együtt mű kö dé sek ből. Mind er re ki vá ló pél da 
a University of Man ches ter és a gyógy szer ipar, or vos tu do má nyi ku ta tó ipar együtt mű kö dé se,
mely ös  szes sé gé ben 100 mil lió fon tos hoz zá adott ér ték kel bír az adott ré gió vo nat ko zá sá ban.
Több olyan, eh hez kap cso ló dó pro jekt (UMI3,MBSC, MAHSC, MI MIT) va ló sult meg az üz le -
ti, a nem ze ti egész ség ügyi és az egye te mi in téz mé nyek kop ro duk ci ó já ban, mely a jö vő re néz ve
a kon ti nens szá má ra is elő re mu ta tó jel leg gel bír hat, ki emelt te kin tet tel ar ra, hogy az együtt mű -
kö dés ben nem csak a nagy vál la lat ok nak, de a kkv-szektornak és az ön kén tes ado má nyok nak,
tá mo ga tá sok nak is jó ko ra sze re pük van.
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A fran cia rend szer egyik ál ta lunk azo no sí tott lé nye ges tu laj don sá ga a köz in téz mé nyek
fi nan szí ro zá sá nak „kontraktualizációja”, az az az egye te mek és az ál lam kö zött kö tött tá mo -
ga tá si szer ző dés. Vé le mé nyünk sze rint, bár ez egy alap ve tő en hasz nos esz köz, ide gen a ma -
gyar vi szo nyok tól, és va ló szí nű leg je len tős szer ke ze ti át ala kí tá sok ra len ne szük ség az adap -
tá ci ó já hoz.

Sok kal in kább adap tál ha tó nak tű nik az IDEX (ki vá ló sá gi köz pon tok) rend sze re, amely so rán
az egye te mek ös  sze fo gá sá val szü let het nek új pro jek tek, in téz mé nyek. E kör ben, ma gyar vi szo -
nyok kö zött a kulcs szó az egye te mek kö zöt ti ös  sze fo gás kell, hogy le gyen, hi szen ha zánk ban
je len leg is mű köd nek ki vá ló sá gi köz pon tok, ku ta tó egye te mek stb. A mód szer lé nye ge, hogy az
egye te mek szá má ra ki fe je zet ten olyan pá lyá za to kat kel le ne ki ír ni, ame lyek re több egye tem
együtt mű kö dés ben nyújt hat be pá lyá za tot va la mely konk rét prog ram meg va ló sí tá sa ér de ké ben
(IDEX, 2010).

A ma gán tő ke ál la mi fel ső ok ta tás ba tör té nő be vo ná sa Fran cia or szág ban is kez de ti sza kasz -
ban van, ezért ne héz meg ítél ni, hogy az ez irá nyú fran cia lé pé sek men  nyi re le het nek hasz no -
sak. Mind azo nál tal meg fon to lan dó, hogy fran cia min tá ra Ma gyar or szá gon is meg le het ne va -
ló sí ta ni az egye te mek és vál lal ko zá sok ál tal lét re hoz ha tó ala pok tör vé nyi ke re te it, ame lyek
kö zött a ma gán vál lal ko zás ok egy-egy in téz mén  nyel együtt mű köd ve, konk rét prog ra mok meg -
va ló sí tá sá ra nyújt hat ná nak tá mo ga tá so kat (Comprendre l’autonomie des universités, 2012).
Úgy vél jük, en nek el ső sor ban a ter mé szet tu do má nyos és mű sza ki ka rok, il let ve in téz mé nyek
len né nek ha szon él ve zői, mi vel a köz vet len ha szon re mé nyé ben itt va ló szí nű sít he tő leg in kább
a cé gek be fek te tői mo ti vált sá ga. E kör ben fran cia pél dá ra adó ked vez mé nyek kel is kel le ne ösz -
tö nöz ni a ma gán tő ke be áram lá sát. A fran cia adó sza bá lyo kat e kör ben mér ték adó nak te kint jük,
mi vel azt fel té te lez zük, hogy Ma gyar or szá gon is el ső sor ban a tő ke erős nagy vál la lat ok le het né -
nek a po ten ci á lis be fek te tők.

A kép zés so rán a ma gán tő ke be vo ná sa ösz tön díj rend szer ben va ló sul meg. A kép zés sel kap -
cso lat ban ál ló cé gek (pél da ként em lí te nénk a fran cia BNP Paribas Ban kot és a MOL Romaniát)
a hall ga tók kép zé sét szpon zo rál ják. Az ösz tön dí jak ból egy elő re év fo lya mon ként egy-két hall -
ga tó kép zé se fi nan szí roz ha tó.

Meg je gyez zük, hogy a ma gyar jog sza bály rend szer hi á nyos sá gai mi att je len tős ne héz sé get
okoz a kép zés szá má ra e pén zek be csa tor ná zá sa. To váb bi prob lé ma, hogy mi vel ha zánk ban
nincs iga zán re le váns pél da, előz mény, a szpon zor cé ge ket ki zá ró lag in for má lis úton tud ják
meg ke res ni. Az ed di gi meg ke re sé se ik alap ján el mond ha tó, hogy a ma gyar or szá gi cé gek el ső -
sor ban PR-, mar ke ting esz köz nek te kin tik egy ok ta tá si in téz mény vagy egy kép zés tá mo ga tá -
sát. A fran cia cé gek nél a fen ti ek hez ké pest hang sú lyo sab ban je le nik meg sa ját tár sa dal mi hasz -
nos sá guk és fon tos sá guk tu da ta, fon tos pél dá ul szá muk ra, hogy va la mi lyen szin ten ak tív
ré sze sei le gye nek a kép zés nek.
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Ja vas la tok konk rét ha zai adap tá ci ó ra

Fi nan szí ro zá si mo dell 

A költ ség ve té si for rá sok el osz tá sá ra adap tál ha tó jó gya kor lat nak gon dol juk a len gyel fi nan szí -
ro zá si kép le tet, me lyet aján lunk a dön tés ho zók fi gyel mé be. Ter mé sze te sen nem fel tét le nül egy
az egy ben kel le ne át ven ni a meg ol dást, in kább azt gon dol juk a fő elő nyé nek, hogy egy fe lől
nor ma tív ala pon mű kö dik, va gyis egy ér tel mű a kap cso lat a mér he tő tel je sít mény és a költ ség -
ve té si tá mo ga tás kö zött, más fe lől vi szont túl mu tat az egy sze rű hall ga tó lét szám-ala pú meg kö -
ze lí té sen, a kép zés mi nő sé gét is igyek szik fi gye lem be ven ni. Ezen kí vül ér de kes elem, hogy a
rend szer tom pít ja a tá mo ga tá sok el osz tá sá nak vál to zá sa it, ez zel le he tő sé get ad az in téz mé -
nyek nek ar ra, hogy re a gál ni tud ja nak a (pl. a kép zé sek irán ti ke res let ben mu tat ko zó) kü lön fé le
vál to zá sok ra, anél kül, hogy a hir te len szük sé ges sé vá ló ta ka ré kos sá gi in téz ke dé sek a mi nő ség
ro vá sá ra men né nek.

Az ös  sze tett kép let ben az adott in téz mény nek a tel jes költ ség ve té sen be lü li ré sze se dé sét
70%-ban az elő ző évi ré sze se dé se ha tá roz za meg, 30%-ban pe dig egy olyan kép let, amely a hall -
ga tói lét szá mot, az ok ta tói ös  sze té telt, a di ák-ta nár arány fenn tart ha tó sá gát, a ku ta tá si te vé keny -
sé get, a habilitációs és dok to ri el já rás ra va ló jo go sult sá got és a nem zet kö zi mo bi li tást tar tal maz za
kü lön bö ző sú lyok kal. A hall ga tói lét szám 35%-os súl  lyal ren del ke zik a kép let ben, és szin tén 35%
az ok ta tói lét szám sú lya is. A di ák-ta nár arány fenn tart ha tó sá ga 10%-os súl  lyal bír, ezt a pro fesz -
 szo ri és ad junk tu si lét szám (sú lyo zott) ös  sze ge és a di ák lét szám szor za tá nak négy zet gyö ké vel
mé rik. Ez az elem a „kö ze pes” ös  sze té telt dí jaz za. 10%-kal sze re pel a for mu lá ban a ku ta tá si pro -
jek tek szá ma is, va la mint 5%-kal a habilitációs és dok to ri el já rás ra jo go sult szer ve ze ti egy sé gek
szá ma. A ma ra dék 5%-ot a nem zet kö zi mo bi li tás rész kap ja, eb ben az egye tem ről kül föld re me nő
hall ga tók és (há rom szo ros súl  lyal) a kül föld ről ér ke ző hall ga tók szá ma sze re pel.

A tel jes kép let te hát a kö vet ke ző kép pen néz ki:

ahol

Dui az adott in téz mény költ ség ve té si tá mo ga tá sa;
Dc az ös  szes in téz mény re ju tó tá mo ga tás;
Dpui az adott in téz mény elô zô évi tá mo ga tá sa;
Dpc az ös  szes in téz mény re ju tó elô zô évi tá mo ga tás;
Si a hall ga tói lét szám ok ból kép zett mu ta tó;
Ki az ok ta tói ös  sze té tel bôl kép zett mu ta tó;
Ji a di ák-ta nár arány fenn tart ha tó sá gát jel lem zô mu ta tó;
Bi a ku ta tá si te vé keny sé gek mu ta tó ja;
Ui a habilitációs és dok to ri el já rá sok ra vo nat ko zó jo go sult sá gok mu ta tó ja;
Wi pe dig a nem zet kö zi sé get mé rô mu ta tó.

Még egy szer hang sú lyoz zuk, hogy in kább a kép let ala pú meg kö ze lí tés szel le mi sé gét tart -
juk fon tos nak, nem pe dig pél dá ul az egyes konk rét vál to zó kat vagy a sú lyok ér té két. A ku ta tá si
te vé keny sé gek nek vagy a nem zet kö zi ség nek ér de mes is len ne na gyobb súlyt ad ni, il let ve fon -
tos vol na va la mi lyen mó don a kép zés ki me net ének mi nő sé gét is fi gye lem be ven ni, pél dá ul 
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a vég zet tek el he lyez ke dé si ará nya se gít sé gé vel. Fon tos azon ban az is, hogy a fel ső ok ta tás-
irányí tás ne pró bál jon „túl sza bá lyoz ni”, hi szen bár mi lyen mu ta tó kat is al kal ma zunk, va la mi -
lyen szin tig ez biz to san jár rossz ösz tön ző ha tá sok kal is a jó ösz tön zők mel lett, va gyis a na gyon
össze tett kép let sem ké pes ezt meg aka dá lyoz ni, de el bo nyo lít ja a fi nan szí ro zást, ront ja an nak
transzparenciáját.

For rás be vo nás

Az ál ta lá nos, de rész le ges tan díj be ve ze té se a je len le gi po li ti kai kör nye zet ben va ló szí nű leg ki -
vi te lez he tet len. Azon ban az ál la mi fi nan szí ro zás évek óta tar tó csök ke né se, nagy já ból ál lan dó
hall ga tói lét szám mal az ál la mi fenn tar tá sú in téz mé nyek egy ré szét a mű kö dés ké pes ség ha tá rá -
ra so dor ta, és (egyes ese tek ben ra di ká lis) meg ta ka rí tá si prog ra mok ra kész te ti a fel ső ok ta tá si
in téz mé nye ket, ami egy ér tel mű en az ok ta tás, va la mint a hall ga tói szol gál ta tá sok szín vo na lá -
nak csök ke né sé hez fog ve zet ni.

Ma gán for rá sok be vo ná sá ra te hát szük ség van, rész ben a hall ga tók, rész ben a gaz da sá gi szfé -
ra ol da lá ról. Ezek re is van nak Ma gyar or szá gon is al kal maz ha tó, nem zet kö zi jó gya kor la tok. 

A fran cia és brit gya kor lat alap ján ja va sol juk pél dá ul egye te men ként egy ösz tön díj alap lét re -
ho zá sát (kü lön MÁK-számlaszámmal), amely re be fi ze tett ös  sze gek után (ma xi mált ér ték ha tár ral)
ma gán sze mé lyek szja-kedvezményt, vál la la tok tár sa sá gi adó-ked vez ményt kap hat ná nak.

Ha son ló fel aján lá sok ese tén, amen  nyi ben az adó rend szer mó do sí tá sá ra nem ke rül het sor
ilyen for má ban, ja va sol juk be ve zet ni, hogy min den 1 Ft meg szer zett tá mo ga tást az ál lam egé -
szít sen ki 1 Ft-tal (vagy ke ve seb bel, a költ ség ve tés hely ze tét fi gye lem be vé ve). Itt az egyes fel -
ső ok ta tá si in téz mé nye ket akár két-há rom dif fe ren ci ált cso port ba is le het osz ta ni (a fej lett egye -
te mek nél ke ve sebb ki egé szí tő tá mo ga tás sal), vagy le het sá vos ha tá ro kat is meg ál la pí ta ni,
eset leg ma xi mál ni az ál la mi tá mo ga tás ös  sze gét.
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Ál la mi lag tá mo ga tott és 
költ ség té rí té ses kép zé sek 
— je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si
stra té gi ák

Garai Or so lya – Kiss Lász ló

� Az el múlt évek el sô he lyes je lent ke zé si ten den ci á it vizs gál va lát ha tó, hogy a 2012-es évi
keretszámváltozások erô tel je sen át ala kí tot ták az el sô he lyen alap kép zés be je lent ke zôk fi -
nan szí ro zá si for mák köz ti vá lasz tá sa it. Az alap kép zés ben 2011-ig mi ni má lis ál la mi lag
tá mo ga tott ke ret szám-nö ve ke dés ér vé nye sült, 2012-ben azon ban a ke ret szám a 2009-es év
ha son ló ada tá nak 68,3%-ára esett vis  sza; ez el sô sor ban a gaz da ság tu do má nyi, a böl csé -
szet tu do má nyi és a tár sa da lom tu do má nyi kép zé se ket érin tet te. No ha a gaz da ság tu do má nyi
és a tár sa da lom tu do má nyi te rü le ten nôtt az ön költ sé ges he lyek re je lent ke zôk szá ma, az is
lát ha tó, hogy az ál la mi ösz tön dí jas ke ret szám csök ken té se egy adott kép zé si te rü le ten nem
nö ve li fel tét le nül a ke res le tet az ön költ sé ges sza kok iránt: a böl csész kép zés ben csök kent az
el sô he lyen „fi ze tôs” he lyek re pá lyá zók szá ma is. Az egy sé ges, osz tat lan kép zé sek kö zül 
a jo gász kép zést érin tet te a ke ret szám-mó do sí tás, itt lé nye gé ben meg for dult az el sô he lyes
je lent ke zôk fi nan szí ro zá si for mák köz ti meg osz lá sa, ez azon ban el sô sor ban nem az ön költ -
sé ges he lyek re je lent ke zôk szá má nak nö ve ke dé sé bôl, ha nem az ál la mi ösz tön dí jas he lye ket
meg je lö lôk szá má nak vis  sza esé sé bôl fa kadt.
A költ ség té rí té ses kép zés vá lasz tá sa a ko ráb bi évek ben csak nem tel je sen biz tos be ju tás sal
ke cseg te tett; bár a költ ség té rí té ses kép zést el sô he lyen meg je lö lôk pont szá ma mint egy 20–25
pont tal el ma radt az ál la mi lag tá mo ga tott hely re je lent ke zô ké tôl, kö zel 90%-uk az el sô he lyen
meg je lölt kép zés re tu dott fel vé telt nyer ni. A jö vô nagy kér dé se, hogy az át ala kí tott keret szám -
struktúra mi lyen ha tás sal lesz a „ki ala kult rend re”, ho gyan vál toz tat ja majd meg a be ju tá si
esé lye ket és eh hez kap cso ló dó an a je lent ke zé si stra té gi á kat. �
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Az el sô he lyes je lent ke zé sek ala ku lá sa fi nan szí ro zá si 
for mák sze rint az el múlt évek ben

Az el múlt évek el ső he lyes je lent ke zé si ten den ci á it vizs gál va jól lát ha tó, hogy 2009 és 2011
kö zött az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott, il let ve el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zést meg je -
lö lők ará nya ér dem ben nem vál to zott, nem vál toz ta tott raj ta a 2010-es év je lent ke zői lét szám -
bő vü lé se sem. Az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zést vá lasz tók az ös  szes je lent ke ző mint egy
12–14%-át tet ték ki, ez az ab szo lút szá mo kat te kint ve évi 17–18 000 főt jelentett.1

A 2012-es év ra di ká lis ösz tön dí jas ke ret szám-vál toz ta tá sai ugyan ak kor már az el ső he lyes
je lent ke zé sek ala ku lá sá ban is meg fi gyel he tő ek. A je lent ke zők szá ma ös  szes sé gé ben mint egy
30 000 fő vel, az el ső he lyen ösz tön dí jas (a ko ráb bi ál la mi lag tá mo ga tott for má nak meg fe le lő)
kép zést meg je lö lő ké 35 000 fő vel csök kent, míg az ön költ sé ges kép zést vá lasz tó ké kö rül be lül
4000 fő vel nö ve ke dett. Ez zel ter mé sze te sen a két fi nan szí ro zá si for ma ös  szes je lent ke zőn be lü li
meg osz lá sa is át ala kult: min den ötö dik je lent ke ző el ső he lyen ön költ sé ges kép zést je lölt meg. 

Ha meg néz zük az ál la mi lag tá mo ga tott ke ret szá mok kép zé si szin tek és kép zé si te rü le tek
sze rin ti ala ku lá sát, lát szik, hogy azok 2012-re 2009-hez ké pest ös  szes sé gé ben min den kép zé si
szin ten le csök ken tek. Az alap kép zés ben 2011-ig mi ni má lis ál la mi lag tá mo ga tott ke ret szám-
nö ve ke dés ér vé nye sült, 2012-ben azon ban a ke ret szám a 2009-es re fe ren cia év ha son ló ada tá -
nak 68,3%-ára esett vissza. Meg le he tő sen köz is mert tény, hogy az alap kép zé sen be lül leg in -
kább a gaz da ság tu do má nyok te rü le te ve szí tett az ösz tön dí jas ke ret szám ból, itt a 2009. évi
ke ret szám mind ös  sze 4,2%-a ma radt meg, de 2009-hez ké pest egy har ma dá ra esett vis  sza a tár -
sa da lom tu do má nyi és 56%-ára a böl csé szet tu do má nyi te rü let ösz tön dí jas ke ret szá ma is. A kis
lét szá mú mű vé szet kép zé si te rü let ez zel szem ben fo lya ma to san nö ve li ál la mi lag tá mo ga tott/
ösz tön dí jas ke ret szá mát, 2012-ben a 2009. évi ke ret szám 164%-ával gaz dál kod hat. No ha a ta -
va lyi évi hez ké pest csök kent, a re fe ren cia év hez vi szo nyít va még min dig 140%-os az or vos- és
egész ség tu do má nyi te rü let BSc-szakjainak ösz tön dí jas ke ret szá ma, és 2009-hez ké pest ugyan -
csak „plusz ban zár ta” az évet a mű vé szet köz ve tí tés kép zé si te rü let is. 

Az egy sé ges, osz tat lan kép zés ben a jo gász kép zés ösz tön dí jas ke ret szá má nak re du ká lá sa is
a nagy saj tó nyil vá nos sá got ka pott té mák kö zé tar to zik. A jo gi kép zés mel lett ve szí tett egy sé ges, 
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1 Tanulmányunk az el sô he lyen tör té nô je lent ke zé sek fi nan szí ro zá si for mák sze rin ti meg osz lá sát vizs gál ja.
Az el sô he lyes je lent ke zé sek vizs gá la ta le he tô sé get ad a je lent ke zôk el sôd le ges pre fe ren ci á i nak, el sôd le -
ges vá lasz tá si szem pont ja i nak meg is me ré sé re. A je lent ke zôk ugyan a je len leg ér vény ben lé vô fel vé te li
sza bá lyo zás ér tel mé ben tet szô le ges szá mú je lent ke zést nyújt hat nak be, még sem jel lem zô kü lö nö seb ben
a „vég te len” hos  szú je lent ke zé si lis ták be nyúj tá sa. Az egy fô re ju tó je lent ke zé sek szá ma az el múlt évek ben
há rom kö rül moz gott. A gya kor lat azt mu tat ja, hogy az el sô he lyes je lent ke zé sek fe je zik ki a do mi náns
pre fe ren ci á kat, az el sô he lyes je lent ke zé sek sú lya ki emel ke dô en nagy, ez zel pár hu za mo san a fel vet tek
mint egy 60%-a az el sô he lyen meg je lölt kép zés re jut be. Ter mé sze te sen az el sô he lyes je lent ke zé sek
vizs gá la ta nem azo nos ér té kû az ös  szes be nyúj tott je lent ke zés vizs gá la tá val; hogy té mánk nál ma rad junk,
az el sô he lyen ál la mi ösz tön dí jas hely re je lent ke zô fi a tal a to váb bi je lent ke zé se i ben ön költ sé ges kép zé se ket
is meg je löl het, és ugyan így for dít va is: aki el sô he lyen ön költ sé ges kép zést vá laszt, má so dik, har ma dik
vagy ké sôb bi he lyen ál la mi ösz tön dí jas kép zést is vá laszt hat.
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1. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ál la mi ösz tön dí jas és ön költ sé ges)
kép zés re je lent ke zôk ará nya, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás (fô)

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

osz tat lan szak ja i nak ösz tön dí jas ke ret szá má ból a mű vé szet te rü let is, míg az or vos- és egész ség -
tu do mány egy sé ges, osz tat lan kép zé se in (ál ta lá nos or vos, fog or vos, gyógy sze rész) mind 2009-hez,
mind a ta va lyi év hez ké pest nö ve ke dett a ke ret szám. Az ag rár, va la mint a mű sza ki te rü let hez tar to -
zó, ös  szes sé gé ben ki sebb lét szá mú egy sé ges, osz tat lan sza kok (ál lat or vos, er dő mér nök, épí tész)
ösz tön dí jas ke ret szá má ban az el múlt év hez ké pest nem tör tént vál to zás.

A ke ret szá mok vál to zá sa ér te lem sze rű en ha tás sal van az egyes kép zé si te rü le tek el ső he -
lyes je lent ke zői lét szá má nak fi nan szí ro zá si for mák sze rin ti meg osz lá sá ra. Ez a vá ra ko zás jól
lát szik az el ső he lyen gaz da ság tu do má nyi vagy tár sa da lom tu do má nyi ön költ sé ges kép zést
meg je lö lők szá má nak nö ve ke dé sé ben, de ide szá mít hat juk a sport tu do má nyi te rü let je lent ke ző -
it is. Nőtt azon ban az ön költ sé ges kép zés re je lent ke zők szá ma a mű vé szet és a mű vé szet köz ve -
tí tés te rü le te ken is, ame lyek, mint azt ko ráb ban lát hat tuk, nem ne vez he tők egy ér tel mű en a ke -
ret szám-vál toz ta tás vesz te se i nek. A mű vé szet kép zé si te rü le ten rá adá sul az ösz tön dí jas
ke ret szám nö ve ke dé se mel lett csök kent az el ső he lyen ösz tön dí jas kép zést meg je lö lők szá ma. 

Az is meg ál la pít ha tó az ada tok ból, hogy a keretszámcsökkentés ugyan ak kor nem in du kál
fel tét le nül nö vek vő ke res le tet az ön költ sé ges kép zé si for ma iránt. A böl csé szet tu do má nyi sza -
kok ösz tön dí jas ke ret szá ma a ta va lyi év hez ké pest 1400 fő vel csök kent, az el ső he lyen ön költ -
sé ges böl csész kép zés re je lent ke zők szá ma ez zel együtt is el ma radt a ta va lyi költ ség té rí té ses
böl csész kép zés re je lent ke ző ké től. Ha son ló a hely zet az ag rár, a mű sza ki, az or vos- és egész -
ség tu do má nyi, a pe da gó gus kép zés, va la mint a ter mé szet tu do má nyi te rü le te ken is. 
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1. táb lá zat. Ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) ke ret szá mok vál to zá sa kép zé si szin ten ként és kép zé si
te rü le ten ként, 2009—2012

*A táb lá zat nem tar tal maz za a ko ráb bi nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let ada ta it.
** 2012-tôl már csak jo gi kép zé si te rü let, az igaz ga tás csat la ko zott az újon nan lét re ho zott köz igaz ga tá si,
ren dé sze ti és ka to nai kép zé si te rü let hez. 
*** 2012-tôl már csak jo gi kép zé si te rü let, de az osz tat lan kép zé sen je len leg és ko ráb ban is csak jo gász -
kép zés folyt. 
For rás: Fel sô ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó, 2009—2012. Educatio Nonprofit Kft.
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2. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk meg osz lá sa
alap kép zés ben kép zé si te rü le ten ként, 2009. és 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

*A jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let 2012-tôl jo gi és köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és ka to nai kép zé si te rü let re
vált szét, utób bi hoz csat la ko zott a ko ráb bi nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let. A meg vál to zott kép -
zé si te rü le tek az áb rán nem sze re pel nek.
For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

A 2009-es évet is mét re fe ren cia év nek te kint ve is lát ha tó, hogy a gaz da ság tu do má nyok,
vala mint a tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü le tek vesz tet ték a leg több el ső he lyen ál la mi lag tá mo -
ga tott/ösz tön dí jas hely re je lent ke zőt. A mű vé szet és a mű vé szet köz ve tí tés te rü le tek a 2009-hez
vi szo nyí tott ösz tön dí jas ke ret szám-nö ve ke dés el le né re is ke ve sebb el ső he lyen ösz tön dí jas
kép zés re pá lyá zót von zot tak, és a re fe ren cia év hez ké pest csök kent ezen je lent ke zők szá ma az
ag rár, a böl csé szet tu do mány, az in for ma ti ka, a mű sza ki és a sport tu do mány te rü le te ken is. Nagy
fel len dü lés után vis  sza esett, de 2009-nél még min dig több el ső he lyen ösz tön dí jas kép zés re
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jelent ke zőt vonz a pe da gó gus kép zés és ki sebb arány ban az or vos- és egész ség tu do mány, va la -
mint a ter mé szet tu do mány is. 

Az el ső he lyen ön költ sé ges kép zést meg je lö lők ará nya mind eköz ben leg job ban a kis lét -
szá mú mű vé szet és mű vé szet köz ve tí tés te rü le ten nőtt a leg in kább. A gaz da ság tu do má nyok
kép zé si te rü le ten a 2009. évi hez ké pest mint egy meg dup lá zó dott az el ső he lyen ön költ sé ges
kép zés re je lent ke zők szá ma, és nagy já ból ha son ló a hely zet a sport tu do má nyi kép zé sek ese té -
ben is. Ki sebb mér té kű po zi tív el té rés, a 2009. évi nél 10–20%-kal ma ga sabb ön költ sé ges je -
lent ke zői lét szám jel lem zi az ag rár, az in for ma ti ka, a pe da gó gus kép zés, a tár sa da lom- és a ter -
mé szet tu do mány kép zé si te rü le te ket. Vis  sza esett ugyan ak kor az ön költ sé ges kép zé sek iránt az
el ső he lyes je lent ke zé sek ben meg nyil vá nu ló ér dek lő dés a mű sza ki, az or vos- és egész ség tu do -
má nyi, va la mint sa já tos mó don a böl csé szet tu do má nyi kép zés ben is. 

Az egy sé ges, osz tat lan kép zé sek kö zül ér de mi keretszámváltozásról csak a jo gász kép zés
ese té ben le het be szél ni, a je lent ke zé si sta tisz ti kák is azt mu tat ják, hogy szá mot te vő en csak ezt
a te rü le tet érin tet ték az idei át ala kí tá sok. A szint töb bi szak já nak je lent ke zé si ten den ci á it vi -
szony la gos ál lan dó ság jel lem zi, ez ta lán an nak is be tud ha tó, hogy az öt éves kép zést nyúj tó sza -
kok kö zött nem ta lál ha tunk ki fe je zett slá ger sza kot. A kép zé si szint má so dik leg több je lent ke -
zőt von zó szak ja, az ál ta lá nos or vos (a jo gász hoz ha son ló an) a nagy ha gyo má nyok kal
ren del ke ző, „klas  szi kus” tu do mány egye te mi sza kok kö zé tar to zik, a fog or vos, a gyógy sze rész,
az ál lat or vos, az épí tész, az er dő mér nök, va la mint a kü lön bö ző mű vé sze ti mes ter sza kok pe dig
el ső sor ban a spe ci á lis ér dek lő dé sű fi a ta lo kat vonz zák. 

2. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk szá ma
egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, kép zé si te rü le ten ként, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

A jo gász szak el ső he lyes je lent ke zői lét szá ma 2011-hez ké pest 2012-ben mint egy 1500
fő vel csök kent. A csök ke nés az ösz tön dí jas (a volt ál la mi lag tá mo ga tott) hely re je lent ke ző -
ket érin tet te, a ta va lyi csak nem 3000 fő he lyett idén va la mi vel több mint ez ren je löl tek meg
el ső he lyen ösz tön dí jas jo gász kép zést. Az egy har mad ra tör tént vis  sza esés az ösz tön dí jas
he lyek egynyolcadára csök ken té se mel lett ment vég be, még így is igen je len tős túl je lent ke -
zést elő idéz ve. Az el ső he lyen ön költ sé ges jo gász kép zés re je lent ke zők szá ma nem nőtt
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hason ló mér ték ben, a je lent ke zői szám „mind ös  sze” 1,7-sze re se a ta va lyi nak. A bel ső meg -
osz lás ban ez a két vál to zás ugyan ak kor már igen ko moly át ala ku lást ered mé nye zett, lé nye -
gé ben meg for dult a két fi nan szí ro zá si for ma ös  szes el ső he lyen jo gász kép zés re je lent ke zőn
be lü li ará nya.

3. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges)
kép zés re je lent ke zôk ará nya a jo gász egy sé ges, osz tat lan sza kon, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás
(szá za lék)

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

A mes ter kép zés re je lent ke zők ös  sze sí tett lét szá ma a ko ráb bi évek fo ko za tos nö ve ke dé se
után idén vis  sza esett. Az ab szo lút szá mok ban is meg mu tat ko zó ko mo lyabb csök ke nés a pe da -
gó gus kép zés, a böl csé szet- és a tár sa da lom tu do mány, va la mint a gaz da ság tu do má nyok kép zé -
si te rü let mes ter szak ja i nál lát ha tó, de ará nya it te kint ve az ag rár kép zés, va la mint a sport tu do -
má nyi kép zés is sok el ső he lyes mes ter je lent ke zőt ve szí tett. El ső he lyes je lent ke zői
lét szám nö ve ke dés ről a mű vé sze ti, va la mint az or vos- és egész ség tu do má nyi mes ter sza kok
ese té ben be szél he tünk. 

A 2009-es évet a mes ter kép zé sek ese té ben is re fe ren cia év ként hasz nál va csak nem va la -
men  nyi kép zé si te rü let nél ha son ló ten den ci á kat ve he tünk ész re. Az ál la mi lag tá mo ga tott kép -
zé sek re je lent ke zők szá ma 2010-től nö ve ke dés nek in dul, majd 2012-ben vis  sza esik. Ki vé telt
ké pez nek a mű vé sze ti, va la mint az or vos- és egész ség tu do má nyi mes ter kép zé sek, eze ken az
idei év ben is foly ta tó dott az ál la mi ösz tön dí jas he lyek re pá lyá zók szá má nak nö ve ke dé se. A re -
fe ren cia év hez ké pest az egyes te rü le te ken ez zel együtt is a je lent ke zői lét szám nö ve ke dé sét ál -
la pít hat juk meg. 
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4. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges) kép -
zés re je lent ke zôk a jo gász egy sé ges, osz tat lan sza kon, a 2009. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás szá za lé ká ban (%)

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

3. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk szá ma
mes ter kép zés ben, kép zé si te rü le ten ként, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás 

* 2012-tôl már csak jogi képzési terület, az igazgatás csatlakozott az újonnan létrehozott közigazgatási,
rendészeti és katonai képzési területhez. 
** 2012-tôl közigazgatási, rendészeti és katonai, kiegészülve a korábbi jogi és igazgatási terület igazgatási
szakjaival.
For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.
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A költ ség té rí té ses/ön költ sé ges kép zé sek nél ki csit más a hely zet: lé nye ges nö ve ke dés a
mű vé sze ti te rü let ki vé te lé vel se hol sem ér zé kel he tő, sőt, az ab szo lút szá mok az in for ma ti ka és
a ter mé szet tu do mány kép zé si te rü let ki vé te lé vel el ma rad nak a re fe ren cia év ada ta i tól. A leg na -
gyobb vis  sza esés a mű sza ki te rü le ten lát ha tó – az el ső he lyen ön költ sé ges mű sza ki mes ter kép -
zést meg cél zók szá ma a 2009-es ha son ló szám csak nem fe lé re esett vis  sza –, de je len tős a ta ná -
ri mes ter sza kot (a pe da gó gus kép zés te rü let mes ter szak ját) ön költ sé ges for má ban vá lasz tók
szá má nak csök ke né se is. 

A fi nan szí ro zá si for ma vá lasz tá sá ban meg je le nô stra té gi ák

A fel vé te li je lent ke zés he lyé vel kap cso la tos dön tés ha tá ro zott sá ga ki mu tat ha tó a je lent ke zé si
he lyek szá má ból. A vizs gált négy év ben egy ér tel mű ten den ci át lá tunk ar ra, hogy míg az el ső
he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zést meg je lö lők nek csu pán 8–10%-a tesz fel min dent egy lap -
ra, ad dig azok, akik a költ ség té rí tést már el ső he lyen vál lal ják, a vé lel mez he tő kön  nyebb be ju -
tás kö vet kez té ben sok kal ma ga biz to sab ban, na gyobb arány ban vá lasz ta nak csu pán egy he lyet.
Ez a ma ga sabb arány 2009–2011 kö zött 30% kö rül moz gott, bár már ek kor is csök ke nő ten den -
ci át mu ta tott, az idei, 2012-es év ben vi szont már a költ ség té rí tést el ső he lyen vá lasz tók kö ré -
ben is csök kent ez a faj ta ön bi za lom, már csak 19%-uk elég szik meg egyet len hely meg je lö lé -
sé vel, en nek egyik fel té te lez he tő oka az ál la mi lag tá mo ga tott he lyek csök ke né se, amely a
költ ség té rí té ses he lye ken is nö ve li a ver senyt. Há rom hely nél töb bet az el ső he lyen ál la mi lag
tá mo ga tott kép zést vá lasz tók kb. egy har ma da je lölt meg a 2009–2011. évek ben, ez zel szem ben
az el ső je lent ke zé se ként költ ség té rí tést vál la ló fi a ta lok nak csu pán egy ti ze de ne vez he tő biz ton -
sá gi já té kos nak eb ben a há rom év ben. A 2012-es év ben az el ső sor ban ál la mi he lye kért ver seny -
zők nek már 38%-a je lölt meg há rom nál több he lyet, és a lé nye ge sen ma ga biz to sabb, költ ség té -
rí té ses he lyet priorizáló je löl tek 23%-a is csu pán úgy ér zi ma gát biz ton ság ban, ha több mint
há rom he lyet vá laszt.

Ha az alap kép zé sek re, va la mint az egy sé ges, osz tat lan kép zé sek re szű kít jük vizs gá la tun -
kat, lát hat juk, hogy a költ ség té rí té ses kép zést el ső he lyen meg je lö lők az el múlt há rom év ada tai
alap ján lé nye ge sen ala cso nyabb pont szám mal ren del kez nek, mint az el ső he lyen ál la mi lag tá -
mo ga tott he lyet meg cél zó tár sa ik. Az el ső he lyen el ért pont szám ok át la ga a há rom év táv la tá -
ban ös  szes sé gé ben is rom lott, a rom lás a költ ség té rí té ses kép zést vá lasz tók nál na gyobb mér té -
kű, kö zel 25 pont, szem ben az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re je lent ke zők el ső
he lyes pont szá má nak 16 pon tos vis  sza esé sé vel. 

Az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zők kö ré ben a 350 pont alat ti pont szá mot
el ér tek ará nya je len tő sen meg ha lad ja az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re je lent ke zők
kö ré ben mér he tő ha son ló ará nyo kat. 400 pont fe lett az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je -
lent ke zők mind ös  sze mint egy 10–15%-a tel je sí tett a vizs gált há rom év ben, míg ugyan ez az
arány az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zést je lö lők kö ré ben mind há rom év ben 20% kö -
rül ala kult. 
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4. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges)
kép zés re je lent ke zôk a je lent ke zé sek szá ma sze rint, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

5. táb lá zat. El sô he lyen el ért pont szám ok át la ga alap kép zé sen, va la mint egy sé ges, osz tat lan kép zés ben,
2009—2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

6. táb lá zat. El sô he lyes je lent ke zés re vo nat ko zó el ért pont szám ok ka te gó ri án ként alap kép zé sen, va la mint
egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, 2009—2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.
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A hát rá nyos hely zet, va la mint fo gya té kos ság mi att több let pon to kat igény lő el ső he lyen
költ ség té rí té ses kép zést meg je lö lők szá ma ös  szes sé gé ben évi 300 fő kö rül mo zog, ők te hát kö -
rül be lül az ös  szes je lent ke ző két ez re lé két te szik ki. Az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zést
meg je lö lők kö ré ben lé nye ge sen ala cso nyabb a hát rá nyos hely ze tű ek, va la mint a fo gya ték kal
élők ará nya, mint az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott hely re je lent ke zők nél. 

A gyes vagy gyed mi att több let pon to kat ké rők ará nya az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép -
zést meg je lö lők kö ré ben ma ga sabb – ez el ső sor ban a le ve le ző kép zés re tör té nő je lent ke zés sel
ma gya ráz ha tó, ezen a mun ka ren den ugyan is lé nye ge sen na gyobb vo lu me nű a költ ség té rí té ses
for má ban meg hir de tett kép zés, mint a nap pa li kép zés ben. 

7. táb lá zat. Elôny ben ré sze sí té sért több let pon to kat kér vé nye zôk szá ma és ará nya fi nan szí ro zá si for mák
sze rint, 2009—2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

Az egyéb jog cí men já ró több let pon tok iránt be nyúj tott ké rel me ket te kint ve mind a ta nul -
má nyi ver seny-he lye zé sek, mind a sport ered mé nyek ese té ben azt lát juk, hogy a költ ség té rí té -
ses kép zé sek el ső he lyes je lent ke zői ará nya i kat te kint ve el ma rad nak az el ső he lyen ál la mi lag
tá mo ga tott kép zést vá lasz tók tól. A költ ség té rí té ses kép zést vá lasz tók ugyan ak kor na gyobb
arány ban kér vé nyez nek OKJ-képesítésért já ró több let pon to kat, mint az el ső he lyen ál la mi lag
tá mo ga tott kép zést meg je lö lők, en nek spe ci á lis okai – ko ráb bi vég zett ség, élet kor, ta nul má -
nyok mel let ti mun ka vég zés, nem nap pa li mun ka rend vá lasz tá sa – van nak. 

Az a kér dés, hogy a je lölt há nya dik vá lasz tott he lyé re nyert fel vé telt, az el ért pon tok tól
füg get le nül iga zol ja a meg je lölt he lyek szá má nál áb rá zolt vá ra ko zá so kat. Az el ső he lyen ál la -
mi lag tá mo ga tott kép zést meg je lö lők kö zel 55–56%-a ju tott be 2009–2011 kö zött az el ső meg -
je lölt hely re, ez alá tá maszt ja dön té sük he lyes sé gét, amen  nyi ben túl nyo mó több sé gük egy nél
több je lent ke zé si he lyet je lölt meg. 

Az el ső he lyen költ ség té rí tést vál la lók ma ga biz to sabb je lent ke zői ma ga tar tá sát is iga zol -
ták a szá mok, mi vel mind há rom év ben kö zel 90%-uk már az el ső he lyen be ju tott. Az elem zés
ké szül te kor a 2012-es fel vé te li el já rás még nem zá rult le, így a 2012-ben fel vet tek ada ta i ról
nem tu dunk be szá mol ni, de meg elő le gez het jük, hogy a je lent ke zé si he lyek szá má nak ala ku lá -
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sá hoz ha son ló an, töb bek kö zött a fent már em lí tett ok ból, itt is el moz du lást fo gunk ta pasz tal ni
a ko ráb bi há rom év hez ké pest.

8. táb lá zat. Ta nul má nyi ver seny-he lye zé sért, sport ered mé nyért, OKJ-képesítésért több let pon to kat kér vé -
nye zôk szá ma és ará nya fi nan szí ro zá si for mák sze rint, 2009—2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

9. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges)
kép zést meg je lö lô fel vet tek asze rint, há nya dik he lyen meg je lölt kép zés re nyer tek fel vé telt, 2009—2012. évi
álta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.
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A fel sô ok ta tás szö ve te

Veroszta Zsu zsan na

Pusz tai Gab ri el la: A lát ha tat lan kéz tôl a ba rá ti ke ze kig. 
Hall ga tói ér tel me zô kö zös sé gek a fel sô ok ta tás ban. 
Új Man dá tum Könyv ki adó, Bu da pest, 2011

A fel ső ok ta tás kö ze gé ben, az ott zaj ló fo lya ma tok sű rű há ló já ban érez het jük ma gun kat Pusz tai
Gab ri el la köny vét ol vas va. Egy olyan va ló di vi szo nyok kal át szőtt vi lág ban, amely ben a be -
ágya zó dás és a kampuszkultúra köl csön ha tá sá ban ala kul a hall ga tók elő re ha la dá sa. A kö tet ből
meg mu tat ko zó fel ső ok ta tás nem csak tar ta lom mal te lí tett, ha nem le ha tá rol ha tó kö zeg nek is tű -
nik: a be lé pés utá ni ál la pot tól a ki lé pés előt ti ál la po tig ter jed, ide á lis te rep egy sze pa rált vizs gá -
lat ra. Le ha tá rol ha tó nak tű nik, de ko ránt sem az. A ha tá rok mind a fel ső ok ta tás, mind a hall ga tók
vo nat ko zá sá ban igen csak ki tá gul tak, el mo sód tak, s ezt a ki tá gult, ne he zen kör vo na laz ha tó vi -
lá got be lül ről lát tat ja ve lünk a szer ző. Pusz tai Gab ri el la köny vé ből hi he tet len pon tos ság gal,
gon dos ság gal és nyu god tan mond hat juk, tü re lem mel meg raj zolt, ka le i dosz kóp sze rű ké pet
kapunk a fel ső ok ta tás ról és hall ga tó i ról. 

Fon tos mind ez azért is, mert a hall ga tó kat le író friss mun kák nak nem va gyunk bő vé ben,
azok nak pe dig, ame lyek a sze lek ci ós, a szociodemográfiai, avagy kép zé si ol dal vizs gá la ta
helyett az ér té kek, a szo ci a li zá ció, a mo ti vá ci ók te re pé re – sőt fo lya ma ta i ra – vo nat koz nak, kü -
lö nö sen nem. Mond hat ni, hí ján va gyunk egy ér tő hall ga tó kép nek. Ezért is tart hat juk fon tos nak
e kö te tet a fel ső ok ta tás-ku ta tás szá má ra. 

Ez a hall ga tó kép pe dig nem csak hogy ap ró da ra bok ból áll ös  sze, de már a ke re tét sem
könnyű meg ha tá roz ni. Ke ret ként ter mé sze te sen a fel ső ok ta tás kí nál ko zik, az azon ban, hogy
ma ga a fel ső ok ta tás mit is je lent a hall ga tók szá má ra, egy ál ta lán nem evi den cia. Szá mos né ző -
pont adód hat a ku ta tó szá má ra is, ahon nan a fel ső ok ta tás ál tal nyúj tott több le tet meg ra gad hat -
ja. Mit ad hat a fel ső ok ta tás: Tu dást? E tu dás tár sa dal mi hi te le sí té sét? Mo bi li tást? A tár sa dal mi
esé lyek át ren de zé sé nek le he tő sé gét? Ta ná ro kat, sőt mes te re ket? Ér té ke ket, nor má kat? Szo ci a -
li zá ci ót? Jól le het e könyv vál lal tan az utób bi te re pen vizs gá ló dik, nem foszt meg min ket a töb bi
ér tel me zés le he tő sé gé től sem, sőt el mé le ti ki in du ló pon to kat kí nál mind eh hez. 
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A fel ső ok ta tás sok szí nű ér tel me zé se azon ban – to vább for gat va a ka le i dosz kó pot – csak
ke ret ként szol gál a hall ga tók még szí ne sebb ké pé nek meg al ko tá sá hoz. A Ho vá let tek a hall ga -
tók? fe je zet cí met a fel ső ok ta tás-ku ta tás kö ze gé ben nagy együtt ér zés sel fo gad hat juk, hi szen jól
tud juk, e té ren va ló ban hi á nyos a mi nő sé gi ér tel me zés. Kü lön öröm, hogy e hi ány e kö tet tel 
a ma ga gaz dag el mé le ti hát te ré vel pót ló dott. Ho gyan tör tén he tett, hogy mint ha a mai fel ső ok ta -
tás ban (és vizs gá la ta i ban) nem a hall ga tó vol na a fő sze rep lő? A vá la szért a fel ső ok ta tás ma be -
vett ér tel me zé se i hez for dul ha tunk, ame lyek fő né ző pont ja a me nedzs ment, a ver seny ké pes ség,
a meg té rü lés, a fo gyasz tás, a fi nan szí roz ha tó ság. Mind ezen né ző pont ok ból a hall ga tó va ló ban
kis sé egy di men zi ós nak tűn het. Az if jú ság ku ta tás szá má ra egy adott át me ne ti élet sza kasz ban
le le dző fi a tal. Más né ző pont szá má ra fo gyasz tó, aki dön té se ket hoz, pre fe ren ci ái sze rint 
(le gye nek azok ma te ri á lis, avagy posztmateriális in dít ta tá sú ak). A hu mán tő ke-el mé let sze rint be -
fek te tő, aki mun ka erő-pi a ci meg té rü lés sel kal ku lál. Leg gyak rab ban, a mun ka erő pi ac fe lől néz ve
pe dig a hall ga tó egy po ten ci á lis mun ka erő-pi a ci sze rep lő, aki nek ki lé pé sét fo gal mak ha dá val
mé rik: fog lal koz tat ha tó ság, il lesz ke dés, pá lya el ha gyás stb. 

Akár fo gyasz tó, akár ter mék a hall ga tó, a ró la al ko tott kép min den kép pen pi a ci szí ne ze tű.
Mint ha hi á nyoz na az ér té kek, a sze mé lyes kap cso la tok vi lá ga, összes sé gé ben te hát az a kap -
cso lat há ló za ti meg kö ze lí tés, amely a hall ga tók s ez ál tal a fel ső ok ta tás for má ló dá sá ra, bel ső
dina mi ká já ra irá nyul. 

A kö tet na gyon szem lé le te sen áll ki amel lett, hogy jól le het tö meg ok ta tás ról be szé lünk, 
a hall ga tók – bár mi lyen ké nyel mes is vol na ez a meg kö ze lí tés – nem hogy nem egy mas  szát
kép vi sel nek, ha nem épp el len ke ző leg, ké pük épp a tö me ges sé vá lás sal lett sok szí nűbb. En nek
a sok szí nű ség nek a fel tá rá sa kü lö nö sen ér té kes vál la lá sa a kö tet nek, mely ben a hi te les ség ku ta -
tói igé nye mel lett egy faj ta tu da tos fe le lős ség ér ze tet is ér zé kel he tünk. E fe le lős ség vál la lást pe -
dig az úgy ne ve zett „szo ci á lis di men zió” kér dé sé nek fel ve té sé ben azo no sít hat juk – s bát ran
mond hat juk a könyv egyik nagy eré nyé nek. A fel ső ok ta tá si dön té sek mai kö ze gé ben e szem pon -
tok tel jes mér ték ben el tűn ni lát sza nak s alig ta lál juk nyo mát a fel ső ok ta tás ra vo nat ko zó hall ga tói
ér ték kész le tek ben is, an nak el le né re, hogy a tö me ges sé vá lás sal meg je le nő, azidáig a fel ső ok ta -
tás hoz hoz zá nem fé rő, „nem tra di ci o ná lis” hall ga tói cso por tok tisz tán lát sza nak. Ők a mun ka
mel lett ta nu lók, a csa lád fenn tar tók, az idő seb bek, a spe ci á lis et ni kai, val lá si kö zeg ből be lé pők,
vagy a ked ve zőt len szo ci á lis hát te rű hall ga tók. Mind azok, akik nek ko ráb bi tár sas és in tel lek tu á lis
kör nye ze te na gyon is tá vol es het a fel ső ok ta tá si in téz mény kul tú rá já tól.

E pon ton vá lik a tár sa da lom ku ta tás szá má ra kü lö nö sen iz gal mas sá a fel ső ok ta tá si be ágya -
zó dás, szo ci a li zá ció kér dé se. Or szá gos hall ga tói adatfelvételekből1 tud juk, hogy ma ös  szes sé -
gé ben a hall ga tók több mint 40%-a ta nul má nyai mel lett dol go zik is. For má li san hall ga tók ők
is, ám a szub jek tív vá la sza ik ban nagy ré szük olyan mun ka vál la ló nak (dol go zó nak) ér zi ma gát,
aki mel les leg ta nul is. Jól le het mind ez csak egy pél da a fen ti sok fé le ség re, de nyil ván va ló an
alap ve tő en ha tá roz za meg az el vá rá so kat, a be ágya zott sá got, mi köz ben az in teg rá lat lan ság
spe ci á lis koc ká za ta i val jár. Mint ahogy ez zel jár min den olyan élet hely zet (be já rás, csa lád mel -
lett ta nu lás, több szö rös élet sze re pek), amely ré vén a hall ga tó ide je nagy ré szét a fel ső ok ta tá si
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1 Hallgatók 2011. A Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer ke re té ben vég zett or szá gos in téz mé nyi adat fel vé tel.
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kör nye ze ten kí vül töl ti. A kö tet ből meg ta nul hat juk: a hall ga tói szo ci a li zá ció idő igé nyes fo lya -
mat, amely az in ter ak ci ók, kap cso la tok csök ke né sé vel egy re ke vés bé táp lá ló dik. A rö vi debb
cik lu sú kép zé sek, spe ci á lis kép zé si for mák pe dig mind ez irány ba mu tat nak. A szo ci a li zá ció
aka dá lyo zott sá ga azért is kri ti kus té nye ző, mert a ku ta tás ered mé nye i ből tisz tán lát juk, ahogy 
a kap cso la ti há ló, a be ágya zott ság alap ve tő sze re pet ját szik a hall ga tói dön té sek ben, elő re ju tás -
ban. A cím mö göt te se épp ezért lett az a Riesmantól2 köl csön zött kép, ahogy a hall ga tók bel ső
ve zér lő je ként mű kö dő „lát ha tat lan kéz” he lyett a kül ső „ba rá ti ke zek” ala kít ják a fel ső ok ta tá si
élet utat, a hall ga tók dön té se it, vá lasz tá sa it.

Eb ben a be ágya zott ság ban pe dig – és ezt is meg ta nul hat juk e kö tet ből – meg van a he lye az
ok ta tó nak is. Jól le het az ok ta tók vál to zó sze re pé ről ren del ke zé sünk re ál ló tu dás gaz da gabb,
mint a hall ga tók ese té ben, még is iz gal mas egy olyan ok ta tó kép meg is me ré se, amely a szo ci a li -
zá ci ós fo lya mat ré sze ként te kint e sze rep re. Ha a hall ga tók után az ok ta tók mai fel ső ok ta tás ban
be töl tött sze re pét ke res sük, az ér tel me zé sek ben jel lem ző en ko ránt sem a szo ci a li zá ci ós sze rep
do mi nál. Sőt, e mun kák a tö me ges sé vá lás sal a hall ga tók és ok ta tók köz ti kul tu rá lis sza ka dék
szé le se dé sét, a hall ga tó klas  szi kus „ta nít vány” sze re pé nek el tű né sét, a hall ga tó tár sa da lom tu -
do má nyos kö zös sé gen kí vülre ke dé sét ír ják le, ame lyet a két sze rep lő köz ti szim bo li kus és ha -
tal mi aszim met ria jel le mez. A fel ső ok ta tás rend sze ré ben a hall ga tók foly ton vál to zó, meg úju ló
tö me get je len te nek, mi köz ben az ok ta tók ál lan dó ré szei e rend szer nek. Az ő sze re pük kel kap -
cso la tos ma ga tar tás min ták (me lyek úgy tű nik, intézményspecifikusak) a hall ga tók egy re újabb
ge ne rá ci ói szá má ra adott ság ként van nak je len, me lyet az egy re újabb be lé pők nem tud nak ref -
lek tál tan ke zel ni. Az ok ta tók szá má ra vi szont iga zod ni a trend hez és ügy fél ként ke zel ni a hall -
ga tót rizikómentesebb (aka dé mi ai és eti kai koc ká za tot sem rejt). Nem vé let len te hát az ok ta tók
sze rep fel fo gá sá nak el bi zony ta la no dá sa. Iga zán iz gal mas an nak fel is me ré se, hogy az a Bourdieu
ál tal is leírt3 fo lya mat, mely nek so rán az ok ta tói sze rep meg vál to zá sá val az ok ta tók el en ged ték
hall ga tó ik ke zét, ép pen hogy je len tő sen fel ér té ke li, mond hat ni kulcs fon tos sá gú vá eme li a még is
lét re jö vő ok ta tó-hall ga tó kon tak tu so kat a hall ga tók élet út já ban. Hat vá nyo zot tan így van ez 
a nem tan ter mi, in for má lis kap cso ló dá sok ese té ben és a be áram ló tö me gek szo ci a li zá ci ós sok -
fé le sé ge, hi á nyos sá gai még to vább erő sí tik e ha tást. 

A kö tet ből nem csak a hall ga tók ról, ha nem az ok ta tók ról is so kat tu dunk meg te hát, és
ezek az is me re tek a fel ső ok ta tá son be lü li sze lek ci ó ban is meg ha tá ro zó ak lesz nek. A kép zé si
szin tek köz ti to vább lé pés elem zé sé vel ugyan is eb be az irány ba tá gul a vizs gá lat, amely ki mu -
tat ja, hogy a to vább lé pés kri té ri u ma nem ki zá ró lag és nem fel tét le nül a ked ve zőbb tár sa dal mi
hát tér. Olyan té nye zők ala kít ják e fo lya ma tot, mint az ok ta tó és a fel ső ok ta tá si rend szer irán ti
bi za lom, a sze mé lyes tö rő dés (men to ri ha tás), a hall ga tó be vo nó dá sa ku ta tá sok ba, szer ve ze -
tek be, a kap cso lat há ló inter- és intragenerációs ki bő vü lé se. An nak bi zo nyí tá sa pe dig, hogy 
a fel ső ok ta tás a sze mé lyes kap cso la tok ere jé vel a tár sa dal mi lag vár ha tó esé lye ken túl mu ta tó
több le tet ké pes kí nál ni hall ga tó i nak, egy na gyon is biz ta tó és sze ret he tő fel ső ok ta tás kép hez
ve zet el min ket.
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2 A szer zô ál tal idé zett mû: Riesman, D. (1983): A ma gá nyos tö meg. KJK, Bu da pest.
3 Bourdieu, P. (1988): Ho mo Academicus. Stanford University Press, Stanford.
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Illusztrációink

A Felsőoktatási Műhely e számában megjelent fényképek Tom Otterness amerikai szobrász
alkotásait ábrázolják. 

Otterness 1952-ben született az Egyesült Államok Kansas államában. Munkái a világ
minden pontján megtalálhatóak, többek között parkokban, aluljárókban, könyvtárakban és
múzeumokban. 

Kedves kis bronzszobrai leginkább rajzfilmfigurákra emlékeztetnek. Ez nem is annyira
véletlen, hiszen ötleteit népmesékből meríti, de politikai jelentést is hordoznak. 

A folyóiratunk oldalain látható fényképek Hollandia egyik kedvelt tengerparti városában,
Scheveningenben készültek. Itt találhatóak ugyanis azok a szobrok jelenleg, melyek két és fél
év után idén áprilisban kerültek vissza a helyükre, egy átalakított szoborparkba. 

Bruckner Nikolett
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